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3.1.3. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu ...................................... 43 

3.1.4. Tình trạng hôn nhân của đối tượng nghiên cứu ................................. 43 

3.2. ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ KỸ NĂNG CỦA BỆNH 

NHÂN TRẦM CẢM ............................................................................................ 45 

3.2.1. Đánh giá nhận thức của bệnh nhân trầm cảm .................................... 45 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Từ cuối những năm 90 của thế kỷ XX tới nay, Việt Nam đã thực hiện sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước với những thành tựu phát triển 

vượt bậc về mặt kinh tế. Nền kinh tế phát triển, giúp cải thiện chất lượng cuộc   

người dân về cả vật chất và tinh thần. Tuy nhiên sự phát triển của xã hội cũng kéo 

theo những vấn đề về đời sống tinh thần xuất hiện phong phú hơn, đa dạng hơn và 

cũng có phần phức tạp hơn. Theo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, tỷ lệ mắc 10 

chứng rối loạn tâm thần phổ biến trong năm 2014 là 14,2%, trong đó riêng rối loạn 

trầm cảm chiếm 2,45%. Tỷ lệ tự sát trong năm 2015 là 5,87 trên 100.000 dân.[58] 

Điều đáng nói là nhiều người vẫn còn mơ hồ về căn các rối loạn tâm thần, khiến 

việc chẩn đoán sớm và điều trị bệnh gặp rất nhiều khó khăn. 

 Điều trị các rối loạn tâm thần hiện nay bên cạnh liệu pháp hóa dược còn có 

liệu pháp tâm lý – đây là những biện pháp tác động lên tâm lý người bệnh một 

cách có kế hoạch, có tổ chức nhằm mục đích chữa bệnh. Cùng với các liệu pháp 

sinh học (liệu pháp hóa dược và các liệu pháp chuyên biệt, ví dụ như sốc điện), 

liệu pháp tâm lý đang góp phần không nhỏ vào lĩnh vực điều trị các rối loạn tâm 

thần. Liệu pháp tâm lý hiện có 3 nhóm chính: liệu pháp cá nhân, liệu pháp nhóm, 

liệu pháp tâm lý – xã hội. Các liệu pháp có mục, phương pháp trị liệu khác nhau 

nhưng cùng chung mục đích cải thiện tình trạng sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân, 

nâng cao năng lực bản thân để vượt qua bệnh tật và phòng ngừa tái phát. 

 Trong các rối loạn tâm thần, trầm cảm là một trong số các rối loạn thường 

gặp. Đây là một rối loạn tâm thần tương đối phổ biến và ảnh hưởng đến hàng trăm 

triệu người trên khắp thế giới. Trầm cảm có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào từ 

thời thơ ấu đến tuổi già và gây ra tổn hại to lớn cho xã hội, vì rối loạn này có thể 

gây ra nỗi đau khổ nghiêm trọng, phá hoại cuộc sống bình thường và nếu không 



2 

 

điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong do tự sát hoặc suy kiệt trong những trường 

hợp nặng. 

 Trong điều trị trầm cảm liệu pháp tâm lý giúp bệnh nhân nhìn nhận vấn đề 

của bản thân rõ ràng hơn, cụ thể hơn; tháo gỡ những điều mà có thể ngay thời 

điểm đó bệnh nhân chưa nhận ra; xác định những tiêu cực đang xoay quanh người 

bệnh, từ đó làm cho người bệnh hiểu nơi những cảm xúc đó đến từ đâu, và hướng 

dẫn cho họ cách để đối mặt và vượt qua những cảm xúc không phù hợp. 

 Những rối loạn đặc trưng của trầm cảm là biểu hiện khí sắc trầm, mất quan 

tâm thích thú, cảm giác tội lỗi, tự đánh giá thấp bản thân, rối loạn giấc ngủ hoặc ăn 

uống, cảm thấy mệt mỏi và giảm tập trung. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

hiện tỷ lệ mắc rối loạn trầm cảm chủ yếu khoảng 5% dân số, đây là nguyên nhân 

gây suy giảm các chức năng nghề nghiệp xã hội ở bệnh nhân và đứng hàng thứ 2 

chỉ sau các bệnh lý tim mạch vào năm 2020. Trầm cảm có thể gặp ở trẻ em, vị thành 

niên, người trưởng thành cũng như người cao tuổi. Tỷ lệ mắc trầm cảm ở nữ cao 

hơn nam giới và tỷ lệ này khoảng 2:1 [15]. Vào năm 2012 trầm cảm được coi là 

nguyên nhân thứ ba trong gánh nặng bệnh tật và dự đoán sẽ là nguyên nhân hàng 

đầu vào năm 2030 [50]. Các quốc gia thu nhập cao trung bình là 28,1% và quốc gia 

thu nhập thấp trung bình là 19,8% trong cộng đồng có trải nghiệm trầm cảm trong 

đời. Các quốc gia có tỷ lệ trầm cảm cao nhất là ở Ấn độ (36%), Pháp, Hà Lan, Hoa 

Kỳ có trên 30%. Ở Hoa Kỳ 6,6% dân số có nguy cơ mắc bệnh này trong 12 tháng 

qua. 12% phụ nữ Hoa Kỳ có biểu hiện trầm cảm vào một thời điểm nào đó trong 

đời. Cứ mười phụ nữ thì có một người bị trầm cảm vào các tuần sau khi sinh. 80% 

bệnh nhân trầm cảm không được nhận bất kỳ điều trị trầm cảm nào[37]. 

 Điều trị trầm cảm hiện tại có 3 hướng tiếp cận cơ bản như: thuốc, tâm lý, 

kết hợp thuốc và tâm lý. Trong đó việc tư vấn tâm lý hầu như còn khá xa lạ với 

phần đông người dân, cũng có bộ phận người dân chưa hiểu rõ bản chất của việc 
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hỗ trợ bằng hình thức tư vấn tâm lý. Việc điều trị tâm lý rất quan trọng đối với 

bệnh nhân trầm cảm, giúp bệnh nhân nâng cao năng lực bản thân ứng phó với các 

tình huống căng thẳng, phòng ngừa tái phát, … Nhưng hiện nay còn ít người bệnh 

nhận thức được vấn đề này. Góp phần giúp người dân được hỗ trợ tâm lý tốt hơn 

trong quá trình điều trị bệnh, nhóm chúng tôi thực hiện đề tài “Khảo sát đặc điểm 

lâm sàng và nhu cầu tư vấn tâm lý của bệnh nhân trầm cảm đến khám và điều 

trị tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng” với hai mục tiêu: 

 1. Khảo sát đặc điểm lâm sàng của Bệnh nhân trầm cảm đến khám và điều 

trị tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng. 

 2. Khảo sát nhận thức của bệnh nhân trầm cảm về Tư vấn tâm lý và đánh 

giá nhu cầu được tư vấn tâm lý tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. KHÁI NIỆM, DỊCH TỄ HỌC CỦA RỐI LOẠN TRẦM CẢM 

1.1.1. Khái niệm chung của trầm cảm 

Rất nhiều người dùng từ “trầm cảm” để mô tả cảm giác buồn hoặc mất mát. 

Những cảm giác này thường qua đi sau vài giờ hoặc vài ngày. Trong giai đoạn đó, 

mọi người vẫn có thể giải quyết mọi việc bình thường. Y học định nghĩa trầm cảm 

khác với cảm giác buồn nhất thời. Trầm cảm là một chứng rối loạn, trong đó cảm 

giác buồn diễn ra rất mạnh và kéo dài, có thể ảnh hưởng đến công việc, gia đình 

và cuộc sống xã hội của con người [57].Trầm cảm và hưng cảm là hai hội chứng 

của rối loạn khí sắc. 

Rối loạn khí sắc là trạng thái bệnh lý biểu hiện bằng rối loạn trầm cảm đơn 

thuần hoặc xen kẽ với những rối loạn hưng cảm hoặc rối loạn khí sắc chu kỳ ở 

cường độ cao, trong thời gian dài hoặc có những rối loạn hành vi, tác phong rõ rệt, 

những hoạt động này làm người bệnh mất khả năng hoạt động, thích ứng với xã 

hội và xung quanh. 

Về lâm sàng, người ta quan tâm tới những rối loạn trầm cảm nhiều hơn, vì 

các rối loạn này có bệnh sinh phức tạp hơn và điều trị khó hơn so với rối loạn hưng 

cảm. 

Một hội chứng trầm cảm điển hình bao gồm 3 phần chủ yếu: cảm xúc, tư duy 

và vận động bị ức chế toàn bộ. 

Giai đoạn trầm cảm là một giai đoạn rối loạn khí sắc kéo dài ít nhất 2 tuần lễ 

hoặc hơn [56], bệnh nhân có 2 triệu chứng cơ bản: Khí sắc giảm, trạng thái ức chế 

tâm thần vận động và 3 nhóm triệu chứng kết hợp: lo âu, biến đổi tính cách và các 

triệu chứng cơ thể [23]. Bệnh nhân thường có các triệu chứng cơ thể như đau nhức 
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ở đầu, lưng, cổ hoặc ngực, mệt mỏi, rối loạn ăn uống và rối loạn giấc ngủ, điều 

này làm người ta nghĩ họ bị bệnh cơ thể [41]. 

Phân loại các rối loạn trầm cảm căn cứ vào các yếu tố sau:  

- Không nhất thiết phải có hội chứng hưng cảm xen kẽ. 

- Phụ thuộc vào cường độ và mức độ phức tạp của hội chứng rối loạn trầm 

cảm. 

- Khoảng thời gian của các cơn trầm cảm. 

- Rất hay tái phát. 

- Phải lưu ý các yếu tố thuận lợi. 

Như vậy, các rối loạn trầm cảm được coi là bệnh lý độc lập và trong các rối 

loạn trầm cảm không nhất thiết phải có cơn hưng cảm. 

1.1.2. Vài nét về dịch tễ học lâm sàng 

Rối loạn trầm cảm là một trong những nguyên nhân hàng đầu trong nghiên 

cứu gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 1990 và 2000.Trầm cảm cũng là nhân tố 

gánh nặng bệnh tật trong tự sát và bệnh nhồi máu cơ tim [38] 

Tỷ lệ trầm cảm suốt cuộc đời từ khảo sát dựa vào cộng đồng là từ 4,9% đến 

17,1%. Ở Pháp 16,4%, Hoa Kỳ 5,2%, Đài Loan 1,5%, Hàn Quốc 2,9% [50] Tại 

Malaysia, một nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trong cơ sở chăm sóc người 

lớn tại cộng đồng báo cáo tỷ lệ trầm cảm là 5,8%. Nghiên cứu dọc gợi ý rằng 

khoảng 80% người có trải nghiệm giai đoạn trầm cảm sẽ có tối thiểu bị lại một 

cơn trầm cảm trong cuộc đời và xấp xỉ 12% bệnh nhân bị trầm cảm sẽ tiến triển 

mạn tính [44]. 

Người ta ước lượng khoảng 15,6% sinh viên Đại học và 13% trên Đại học bị 

trầm cảm hoặc lo âu. Ý tưởng tự sát trong 4 tuần qua có trong 2% sinh viên [36]. 
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Khi có sự thay đổi trong cơ cấu dân số sẽ tạo điều kiện gia tăng một số rối 

loạn như mất trí và trầm cảm ở người lớn tuổi. Trầm cảm ảnh hưởng đến 1 trong 

10 người lớn tuổi, và trầm cảm trở thành rối loạn tâm thần phổ biến nhất của người 

trên 65 tuổi [45]. 

Trong nhiều quốc gia, văn hóa và dân tộc, phụ nữ bị trầm cảm gấp đôi nam 

giới. Trầm cảm là rối loạn tương đối phổ biến ở nữ, tỷ lệ trầm cảm suốt cuộc đời 

ở nữ giới là 21,3% trong khi đó ở nam giới là 12,7% [39]. 

1.2. CHẨN ĐOÁN TRẦM CẢM 

1.2.1. Chẩn đoán trầm cảm theo ICD-10 

1.2.1.1. Tiêu chuẩn chẩn đoán theo ICD-10 

 -Ba triệu chứng đặc trưng của trầm cảm: 

 + Giảm khí sắc: bệnh nhân cảm thấy buồn vô cớ, chán nản, ảm đạm, thất 

vọng, bơ vơ và bất hạnh, cảm thấy không có lối thoát. 

 + Mất mọi quan tâm và thích thú: là triệu chứng hầu như luôn xuất hiện. 

Bệnh nhân thường phàn nàn về cảm giác ít thích thú, ít vui vẻ trong các hoạt động 

sở thích cũ hay trầm trọng hơn là sự mất nhiệt tình, không hài lòng với mọi thứ. 

Thường xa lánh, tách rời xã hội, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. 

 + Giảm năng lượng dẫn đến tăng mệt mỏi và giảm hoạt động. 

 -Bảy triệu chứng phổ biến của trầm cảm: 

 + Giảm sút sự tập trung và chú ý. 

 + Giảm sút tính tự trọng và lòng tự tin. 

 + Những ý tưởng bị tội, không xứng đáng. 

 + Nhìn vào tương lai thấy ảm đạm, bi quan. 

 + Ý tưởng và hành vi tự huỷ hoại hoặc tự sát. 
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 + Rối loạn giấc ngủ: ngủ nhiều hoặc ngủ ít, thức giấc lúc nửa đêm hoặc dậy 

sớm. 

 + Ăn ít ngon miệng. 

 - Các triệu chứng cơ thể (sinh học) của trầm cảm: 

 + Mất quan tâm ham thích những hoạt động thường ngày. 

 + Thiếu các phản ứng cảm xúc với những sự kiện và môi trường xung quanh 

mà khi bình thường vẫn có những phản ứng cảm xúc. 

 + Thức giấc sớm hơn ít nhất 2 giờ so với bình thường. 

 + Trầm cảm nặng lên về buổi sáng. 

 + Chậm chạp tâm lý vận động hoặc kích động, có thể sững sờ. 

 + Giảm cảm giác ngon miệng. 

 + Sút cân (thường ≥ 5% trọng lượng cơ thể so với tháng trước) 

 + Giảm hoặc mất hưng phấn tình dục, rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ. 

 - Các triệu chứng loạn thần: Trầm cảm nặng thường có hoang tưởng, ảo giác 

hoặc sững sờ. Hoang tưởng, ảo giác có thể phù hợp với khí sắc (hoang tưởng bị 

tội, bị thiệt hại, bị trừng phạt, nghi bệnh, nhìn thấy cảnh trừng phạt, ảo thanh kết 

tội hoặc nói xấu, lăng nhục, chê bai bệnh nhân) hoặc không phù hợp với khí sắc 

(hoang tưởng bị theo dõi, bị hại). 

1.2.1.2. Phân theo mức độ các triệu chứng lâm sàng 

 - Giai đoạn trầm cảm nhẹ: Khí sắc trầm, mất quan tâm, giảm thích thú, mệt 

mỏi ảnh hưởng đến công việc hằng ngày và hoạt động xã hội. Ít nhất phải có 2 

trong số những triệu chứng chủ yếu cộng thêm 2 trong số những triệu chứng phổ 

biến khác ở trên để chẩn đoán xác định. Thời gian xuất hiện tối thiểu là khoảng 2 

tuần liên tiếp, không có hoặc có những triệu chứng cơ thể nhưng nhẹ. 
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 - Giai đoạn trầm cảm vừa: Có ít nhất 2 trong 3 triệu chứng chủ yếu đặc trưng 

cho giai đoạn trầm cảm nhẹ, cộng thêm 3 hoặc 4 triệu chứng phổ biến khác. 

 Thời gian tối thiểu là khoảng 2 tuần và có nhiều khó khăn trong hoạt động 

xã hội, nghề nghiệp hoặc công việc gia đình; không có hoặc có 2-3 triệu chứng cơ 

thể ở mức độ trầm trọng vừa phải. 

 - Giai đoạn trầm cảm nặng không có triệu chứng loạn thần: Buồn chán, 

chậm chạp nặng hoặc kích động; mất tự tin hoặc cảm thấy vô dụng hoặc thấy có 

tội lỗi, nếu trầm trọng thì có hành vi tự sát. 

 Triệu chứng cơ thể hầu như có mặt thường xuyên; có 3 triệu chứng điển hình 

của giai đoạn trầm cảm, cộng thêm ít nhất 4 triệu chứng phổ biến khác. 

 - Giai đoạn trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần: Thỏa mãn tất cả các 

tiêu chuẩn rối loạn trầm cảm và có hoang tưởng, ảo giác phù hợp với khí sắc bệnh 

nhân hoặc sững sờ trầm cảm [31] 

1.2.2. Chẩn đoán trầm cảm theo DSM-5   

- Tiêu chuẩn chẩn đoán của rối loạn trầm cảm: 

A. Năm (hoặc hơn) các triệu chứng sau hiện diện trong cùng thời gian 2 tuần 

và có sự thay đổi so với chức năng trước đây; tối thiểu phải có một trong hai triệu 

chứng sau: (1) Khí sắc trầm, (2) Mất hứng thú: 

Chú ý:không bao gồm các triệu chứng mà có thể quy do các bệnh nội khoa 

khác. 

+ Khí sắc trầm hầu như cả ngày, gần như mọi ngày, được thể hiện bởi báo 

cáo chủ quan (ví dụ:cảm thấy buồn, trống rỗng, vô vọng) hoặc quan sát bởi người 

khác (ví dụ: thấy bệnh nhân khóc). Chúý: đối với trẻ em và vị thành niên có thể 

chỉ là khí sắc kích thích. 

+ Giảm hoặc mất quan tâm hứng thú với tất cả hoặc hầu như tất cả mọi hoạt 



6 

 
 

động, hầu như cả ngày, gần như mọi ngày (được thể hiện bằng giải thích chủ quan 

hoặc quan sát). 

+ Giảm trọng lượng cơ thể đáng kể khi không ăn kiêng hoặc tăng cân (có 

nghĩa là thay đổi trọng lượng cơ thể trên 5%/1 tháng hoặc giảm hoặc tăng sự ngon 

miệng hầu như mọi ngày (Chú ý: ở trẻ em, không đạt được cân nặng như mong 

đợi). 

+ Mất ngủ hoặc ngủ nhiều gần như mọi ngày. 

+ Kích động hoặc ức chế tâm thần vận động hầu như mọi ngày (Có thể quan 

sát bởi người khác, không đơn thuần là các cảm nhận chủ quan về sự đứng ngồi 

không yên hoặc bị chậm lại). 

+ Mệt mỏi hoặc cảm giác mất năng lượng hầu như mọi ngày. 

+ Có cảm giác vô dụng hoặc có cảm giác tội lỗi quá mức hoặc không thích 

hợp (nó có thể là hoang tưởng) hầu như mọi ngày (không đơn thuần tự trách mắng 

hoặc tội lỗi vì bị bệnh). 

+ Giảm năng lượng suy nghĩ hoặc giảm tập trung chú ý hoặc không đưa ra 

các quyết định gần như mọi ngày (được thể hiện bằng giải thích chủ quan hoặc 

quan sát của người khác). 

+ Những suy nghĩ tái diễn về chết chóc (không phải chỉ sợ chết), ý tưởng tự 

sát tái diễn mà không có kế hoạch cụ thể hoặc toan tự sát hoặc kế hoạch cụ thể để 

thực hiện tự sát. 

B. Các triệu chứng gây ra khó chịu hoặc suy giảm đáng kể các lĩnh vực chức 

năng xã hội, nghề nghiệp hoặc các lĩnh vực quan trọng khác. 

C. Giai đoạn này không có thể quy cho các ảnh hưởng sinh lý của các chất 

hoặc tình trạng bệnh tật cơ thể khác. 

D. Sự xuất hiện của giai đoạn trầm cảm không được giải thích tốt hơn bởi rối 
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loạn phân liệt cảm xúc, tâm thần phân liệt, rối loạn dạng phân liệt, rối loạn hoang 

tưởng, hoặc tâm thần phân liệt không biệt định khác hoặc các rối loạn loạn thần 

khác. 

E. Không bao giờ có giai đoạn hưng cảm hoặc hưng cảm nhẹ [31]. 

1.2.3. Các nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng 

1.2.3.1. Các biểu hiện lâm sàng của trầm cảm 

Biểu hiện lâm sàng của trầm cảm rất đa dạng. Nó phụ thuộc nhiều yếu tố 

khác nhau như mức độ trầm cảm, lứa tuổi, giới, các nền văn hóa, các bệnh cơ thể 

hoặc tâm thần phối hợp. 

Một nghiên cứu về các than phiền chính ở các bệnh nhân trầm cảm mức độ 

nhẹ cho thấy triệu chứng phổ biến nhất đó là mất ngủ, sau đó là các triệu chứng cơ 

thể như mệt mỏi, nặng đầu, đau đầu, đau bụng, cứng vai, đau lưng, không thích ăn, 

khó chịu trong bụng, táo bón, chóng mặt và đánh trống ngực, các triệu chứng này 

phổ biến hơn các triệu chứng trầm cảm [51]. 

Biểu hiện lâm sàng của trầm cảm khác nhau ở các độ tuổi khác nhau. Trong 

tiêu chuẩn chẩn đoán giai đoạn trầm cảm của DSM-5, tiêu chuẩn 1 được ghi nhận: 

Khí sắc trầm cảm gần như suốt ngày, hầu như mỗi ngày được khai báo bởi bệnh 

nhân (ví dụ: cảm thấy buồn hay trống rỗng, tuyệt vọng) hoặc thông qua quan sát 

của người khác (ví dụ: khóc). Chú ý: ở trẻ em và thanh thiếu niên có thể biểu lộ 

việc dễ bực tức [31]. Các triệu chứng trầm cảm của người lớn tuổi khác với người 

trẻ. Ví dụ người lớn tuổi ít có các biểu hiện về cảm xúc như loạn cảm xúc, cảm 

thấy vô giá trị và cảm giác tội lỗi, mà chủ yếu là các triệu chứng thay đổi nhận 

thức, các triệu chứng cơ thể như rối loạn giấc ngủ, kích động và giảm toàn bộ hứng 

thú [52]. Qua nghiên cứu 32 bệnh nhân nam rối loạn trầm cảm khởi phát sau 40 

tuổi tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, Đinh Văn Đoan nhận xét: các triệu 
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chứng chủ yếu là mất thích thú và mất ngủ (96,8%), cáu kỉnh và mệt mỏi (93,7%- 

90,6%), khó tập trung chú ý (65,6%) [6] 

Sau khi nghiên cứu 40 bệnh nhân Parkinson, Nguyễn Hữu Công thấy tỷ lệ 

trầm cảm trên bệnh nhân Parkinson đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đại học Y 

Dược thành phố Hồ Chí Minh là 52,5%, trong đó trầm cảm nhẹ chiếm 57,2%, 

trung bình là 33,3% và trầm cảm nặng chiếm 9,5%; không tìm thấy mối liên quan 

giữa trầm cảm và giới tính, tình trạng kinh tế, tình trạng hôn nhân và tuổi khởi 

bệnh; có mối liên quan giữa trầm cảm và độ nặng bệnh Parkinson, mức độ bệnh 

Parkinson càng nặng thì càng dễ mắc trầm cảm [20]. Trầm cảm cũng xuất hiện 

trong tâm thần phân liệt, trong ICD-10 có chẩn đoán trầm cảm sau phân liệt. Trong 

nghiên cứu 102 bệnh nhân tâm thần phân liệt có biểu hiện trầm cảm tại Bệnh viện 

Tâm thần Trung ương 2, Đặng Thị Kim Khanh nhận xét biểu hiện sớm là rối loạn 

giấc ngủ chiếm 92,2% bệnh nhân, 72,6% lo lắng bồn chồn và 48,1% có biểu hiện 

kích thích, mất kiềm chế [5] 

Biểu hiện trầm cảm ở bệnh nhân động kinh được Bảo Hùng nghiên cứu trong 

204 bệnh nhân động kinh. Tỷ lệ trầm cảm trong động kinh là 38,2%; biểu hiện chủ 

yếu là mệt mỏi (57,4%), thiếu quyết đoán và giảm tập trung (36,8%), kích động 

(30,9%), đánh giá thấp bản thân (29,9%), khí sắc trầm cảm (27%), mất thích thú 

(24,2%) [12]. Bệnh đái tháo đường là một bệnh mạn tính, nhiều tác giả đã nhận 

định tỷ lệ trầm cảm trong bệnh đái tháo đường tương đối cao. Để đánh giá tình 

trạng này, tác giả Nguyễn Xuân Lợi đã nghiên cứu 54 bệnh nhân đái tháo đường 

có biểu hiện trầm cảm được đến khám tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2. Tác 

giả nhận thấy triệu chứng giảm chú ý tập trung và rối loạn giấc ngủ chiếm 100%,rối 

loạn ăn uống 98,1%, khí sắc trầm chiếm 92,6%, mất quan tâm thích thú 74,1%, 

mệt mỏi 51,9% [23]. Như vậy ở các bệnh mạn tính, tỷ lệ rối loạn trầm cảm chiếm 
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tỷ lệ tương đối cao và có các biểu hiện lâm sàng khác nhau. Có một đặc điểm 

chung đó là các triệu chứng khí sắc giảm và mất hứng thú không phải là triệu 

chứng phổ biến nhất. 

1.2.3.2. Các biểu hiện triệu chứng cơ thể trong trầm cảm 

Các biểu hiện lâm sàng được xác định và nghiên cứu nhiều tại các nước 

phương Tây. Nền văn hóa phương Đông và phương Tây có sự khác biệt trên nhiều 

lĩnh vực. Tại các nước phương Tây, mọi người thường chú ý đến các cảm xúc tích 

cực và tự đánh giá tốt về bản thân. Khi bị trầm cảm, triệu chứng quan trọng nhất đó 

là mất hứng thú với các công việc ưa thích trước đây và lòng tự trọng giảm. Khi 

xem xét con người trên phương diện cá nhân, đó là con người độc lập và có quyền 

quyết định cho bản thân và trầm cảm là biểu hiện của rối loạn hướng nội. Tuy nhiên 

ở các nước phương Đông con người được xem là “mối phụ thuộc lẫn nhau”, do đó 

trầm cảm là rối loạn mối quan hệ giữa người và người, và biểu hiện lâm sàng chủ 

yếu là thu mình và thất bại trong mối quan hệ với người khác. Tại các nước phương 

Đông người ta nhận thấy các biểu hiện triệu chứng cơ thể xuất hiện nhiều hơn ở các 

nước phương Tây. 

Qua nghiên cứu 30 bệnh nhân trầm cảm với các triệu chứng cơ thể, Nguyễn 

Văn Thọ nhận thấy các triệu chứng cơ thể nổi bật và thường gặp nhất theo các thứ 

tự: Mất ngủ hay thức dậy sớm, biếng ăn - sút cân, đau đầu hoặc các bộ phận khác 

dai dẳng, giảm khoái cảm tình dục; các rối loạn tâm thần mờ nhạt, kín đáo [27]. 

1.2.3.3. Trầm cảm và lo âu 

Sự giống nhau nhiều giữa rối loạn lo âu lan tỏa và các rối loạn khí sắc đã khiến 

một số nhà nghiên cứu kết luận rằng rối loạn lo âu lan tỏa biểu hiện một biến thể 

của trầm cảm hoặc là triệu chứng báo hiệu trước của trầm cảm [21]. Trong một 

nghiên cứu của Hiller, một mẫu gồm 150 bệnh nhân có trầm cảm và lo âu, người ta 
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nhận thấy rằng nếu quan niệm sự chồng lấp hai biểu hiện này khi chỉ cần có một 

triệu chứng giống nhau thì tỷ lệ chồng lấp là 52%. Ngược lại, nếu chồng lấp dựa 

vào tiêu chuẩn chẩn đoán thì tỷ lệ là 28,7% [40]. 

1.2.3.4. Chất lượng sống của bệnh nhân trầm cảm 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2012 trầm cảm là nguyên nhân thứ ba 

trong gánh nặng bệnh tật và sẽ là nguyên nhân hàng đầu vào năm 2030. Điều đó 

thể hiện trầm cảm ảnh hưởng rất nặng nề đến cuộc sống của bệnh nhân. Để chẩn 

đoán trầm cảm cần phải đáp ứng tiêu chuẩn ảnh hưởng của triệu chứng trầm cảm 

đến cuộc sống gia đình, công việc/học tập và xã hội. Người ta cho rằng trầm cảm 

có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống của người bị bệnh. Chất lượng sống là 

một khái niệm tương đối rộng nó thường bao gồm các đánh giá chủ quan về các 

nét tích cực và tiêu cực của cuộc sống [48] Theo một nghiên cứu của Mỹ, điểm 

trung bình của các tiểu mục về chất lượng sống đều thấp hơn so với chuẩn, đặc 

biệt điểm về chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe tâm thần có chỉ số thấp 

nhất (37,30) [55] 

1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TRẦM CẢM 

 Mục đích của điều trị là khôi phục lại sức khỏe thông qua làm giảm các triệu 

chứng và hàn gắn lại chức năng và lâu dài đó là ngăn ngừa tái phát [49] 

1.3.1. Liệu pháp hóa dược 

1.3.1.1. Đặc điểm chung 

 Thuốc chống trầm cảm (antidepressant) được khám phá trong thập niên 

1950 và qua nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng trong y học, trở thành một trong 

những loại thuốc thông dụng nhất hiện nay. Thuốc chống trầm cảm được sử dụng 

để điều trị rối loạn trầm cảm và một số bệnh khác như: loạn khí sắc, lo âu, rối loạn 

ám ảnh cưỡng bức, rối loạn ăn uống, đau mãn tính, đau dây thần kinh, rối loạn 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1950
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%ADp_ni%C3%AAn_1950
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7m_c%E1%BA%A3m
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_%C4%83n_u%E1%BB%91ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_t%C4%83ng_%C4%91%E1%BB%99ng_gi%E1%BA%A3m_ch%C3%BA_%C3%BD
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tăng động giảm chú ý (ADHD), lạm dụng chất và rối loạn giấc ngủ. Chúng có thể 

được sử dụng đơn trị liệu hoặc đa trị liệu. 

 Rối loạn trầm cảm là bệnh mãn tính cần phải được điều trị một thời gian dài. 

Mục tiêu của điều trị là làm thuyên giảm các triệu chúng trầm cảm và phòng chống 

tái phát, các nhà lâm sàng thừa nhận rằng biểu hiện tái phát là trường hợp bệnh tái 

lại sau khi đã điều trị thành công bằng thuốc và đã chấm dứt điều trị. Cho dù ở các 

dạng rối loạn nào, Furukawa nhận thấy bệnh nhân trầm cảm được điều trị bởi thuốc 

chống trầm cảm do bác sĩ tâm thần kê thì cải thiện hơn nhiều so với bệnh nhân 

không được điều trị: thời gian trung bình để hồi phục là 3 tháng, với 26% hồi phục 

sau 1 tháng, 63% trong 6 tháng, 85% trong 1 năm và 88% trong 2 năm [49] 

 Đáp ứng điều trị rối loạn trầm cảm phụ thuộc vào: 

+ Xác định và được điều trị sớm. 

+ Sự hợp tác của bệnh nhân. 

+ Độ dài thời gian giữa các cơn. 

+ Tuổi của bệnh nhân. 

+ Lựa chọn và sử dụng  liều lượng thuốc chống trầm cảm. Theo hướng dẫn 

của NICE (the Nationnal Institute for Clinical Excellence), thuốc chống trầm cảm 

không nên sử dụng trong lần đầu tiên ở những rối loạn trầm cảm nhẹ, bởi vì tỉ lệ 

hưởng lợi kém, chỉ được sử dụng ở bệnh nhân trầm cảm mức độ trung bình và 

nặng nên sử dụng nhóm SSRI  [49] 

1.3.1.2. Các thuốc chống trầm cảm 

- Thuốc chống trầm cảm ức chế men Monoamine Oxydase Inhibitors (IMAO) 

+ Các thuốc IMAO có hiệu quả chống trầm cảm và lo âu cao, tuy nhiên chúng 

ít được sử dụng trên lâm sàng do phải thận trọng trong chế độ ăn và có thể gây nên 

cơn cao huyết áp do tyramine, nhất là với các IMAO cổ điển là các thuốc ức chế 

http://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_t%C4%83ng_%C4%91%E1%BB%99ng_gi%E1%BA%A3m_ch%C3%BA_%C3%BD
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men MAO không chọn lọc và không hồi phục [13] 

+ Thuốc chống trầm cảm IMAO cổ điển là thuốc ức chế không đảo ngược và 

không biệt định với cả 2 loại A và B. 

+ Các thuốc chống trầm cảm này có hiệu quả so sánh được với thuốc chống 

trầm cảm 3 vòng khi điều trị rối loạn trầm cảm và các rối loạn lo âu khác nhau. 

+ Thuốc chống trầm cảm IMAO được sử dụng ít hơn. 

+ Nguyên nhân chính là do tác dụng phụ, tạo ra cơn cao huyết áp liên quan 

tới hấp thụ tyramin trong thức ăn. 

+ Một số loại thuốc chính: Izocarboxazid, Fenelzin, Tranylcypromin 

- Thuốc chống trầm cảm 3 vòng 

 Thuốc chống trầm cảm 3 vòng ức chế tái thu nhận monoamine ở tiền 

synapse thần kinh, tăng nồng độ chất dẫn truyền thần kinh ở khe synapse. Điều trị 

kéo dài bằng thuốc chống trầm cảm 3 vòng gây giảm số lượng thụ thể ß-

noradrenergic và giảm các chất dẫn truyền thần kinh tại thụ cảm thể 5-HT2, kết 

quả là tăng chất dẫn truyền thần kinh serotoninergic. 

 Thuốc chống trầm cảm 3 vòng có sự tác động giống nhau trên tất cả cácthụ 

cảm thể serotoninergic, noradrenergic, dopaminergic, muscarinic, histaminergic. Điều 

này giải thích vì sao thuốc có tác dụng chống trầm cảm và nhiều tác dụng phụ. 

 - Thuốc chống trầm cảm 4 vòng 

 Thuốc có cơ chế tác dụng là ức chế tái thu nhận NA và 5-HT. 

 Một số thuốc chống trầm cảm 4 vòng chính: Maprotiline (Ludiomil),  

Mianserine (Miabene, Lerivon. Athymil) 

 Thuốc chống trầm cảm ức chế tái hấp thu chọn lọc Serotonin (SSRI) 

 Là thuốc chống trầm cảm mới tác động biệt định lên một hệ dẫn truyền 

serotoninergic. 
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 + Ưu điểm: 

 *Hiệu quả chống trầm cảm ngang với thuốc chống trầm cảm 3 vòng, không 

có tác dụng phụ như thuốc chống trầm cảm 3 vòng hoặc IMAO. 

 *An toàn hơn trong trường hợp quá liều và dung nạp tốt hơn. 

 - Các thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin phổ biên nhất là: Fluoxetin, 

fluvoxamin, paroxetin, sertralin, Citalopram… 

 - Thuốc chống trầm cảm ức chế tái hấp thu serotonin và 

noradrenaline:Duloxetine (Cymbalta, Arciclaim) là chất ức chế tái thu nhận DA ở 

liều cao; tác dụng đồng vận yếu trên các receptor 5-HT1A, 5-HT2A, H1; có tác 

dụng giảm đau. 

 -Thuốc chống trầm cảm cường serotonin đặc hiệu và cường noradrenalin 

(noradrenergic and specific serotonergic antidepressant:NaSSAs): Mirtazapine 

(Remeron, Esprital, Mirtazen) là thuốc đặc trưng của nhóm này. Thuốc có tác dụng 

đồng vận không trực tiếp trên 5-HT1A, tác dụng đối vận trên 5-HT2A, 5-HT3, H1, 

α1; tác dụng đối vận trên các receptor trước synapse α2 receptors (làm gia tăng vận 

chuyển thần kinh của NA và 5-HT), không ức chế tái hấp thu monoamine, không 

có tác dụng kháng cholin. 

 - Thuốc chống trầm cảm ức chế tái hấp thu, đối vận serotonin (serotonin 

antagonist, reuptake inhibitor: SARI) Trazodone (Trittico) là thuốc ức chế tái thu 

nhận 5-HT; đối vận receptor 5-HT2; đồng vận autoreceptor 5HT1a; 

 - Thuốc chống trầm cảm được sử dụng trong đề tài: Amitriptyline 

 Amitriptyline là thuốc chống trầm cảm ba vòng được tổng hợp từ năm 1960 

và được sử dụng vào năm 1961 tại Hoa Kỳ, nhưng đến nay vẫn được sử dụng trong 

điều trị và cũng được xem như  một thuốc so sánh khi nghiên cứu hiệu quả của 

các thuốc mới. Claudia Leucht, đã tiến hành nghiên cứu và đi đến kết luận: 
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Amitriptyline là một thuốc chống trầm cảm có hiệu quả, tuy nhiên khi sử dụng có 

xảy ra một số tác dụng không mong muốn [43] 

 + Dược lý học và cơ chế tác dụng 

 Amitriptyline là thuốc chống trầm cảm ba vòng, làm giảm lo âu và có tác 

dụng an thần. Cơ chế tác dụng của Amitriptyline là ức chế tái thu nhận các 

monoamin như serotonin và noradrenalin ở các nơron monoaminergic. Tác dụng 

tái thu nhận noradrenalin được coi là có liên quan đến tác dụng chống trầm cảm 

của thuốc. Amitriptyline cũng có tác dụng kháng cholinergic ở cả thần kinh trung 

ương và ngoại vi. 

 + Dược động học 

 Amitriptyline hấp thu nhanh chóng và hoàn toàn sau khi tiêm bắp 5 - 10 phút 

và sau khi uống 30 - 60 phút. Với liều thông thường, 30 - 50% thuốc đào thải trong 

vòng24 giờ. Amitriptyline chuyển hóa bằng cách khử N - metyl và hydroxyl hóa. 

Trên thực tế toàn bộ liều thuốc đào thải dưới dạng các chất chuyển hóa liên hợp 

glucuronid hoặc sulfat. Một lượng rất nhỏ Amitriptyline không chuyển hóa được 

bài tiết qua nước tiểu. Amitriptyline phân bố rộng khắp cơ thể và liên kết nhiều với 

protein huyết tương và mô. Thời gian bán hủy của Amitriptyline khoảng từ 9 đến 

36 giờ. Có rất ít Amitriptyline ở dạng không chuyển hóa đào thải qua nước tiểu. Có 

sự khác nhau nhiều về nồng độ thuốc trong huyết tương giữa các cá nhân sau khi 

uống một liều thông thường. Lý do của sự khác biệt này là nửa đời trong huyết 

tương của thuốc thay đổi từ 9 đến 50 giờ giữa các cá nhân. Amitriptylin không gây 

nghiện. 

 + Chỉ định 

 Ðiều trị trầm cảm, đặc biệt trầm cảm nội sinh (rối loạn lưỡng cực). Thuốc 

có ít tác dụng đối với trầm cảm phản ứng. 
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 Ðiều trị chọn lọc một số trường hợp đái dầm ban đêm ở trẻ em lớn (sau khi 

đã loại bỏ biến chứng thực thể đường tiết niệu bằng các test thích hợp). 

 + Chống chỉ định: Mẫn cảm với amitriptyline. 

1.3.2. Liệu pháp tâm lý 

 Tâm lý liệu pháp là một trong những phương pháp trị liệu có lịch sử lâu đời 

nhất. Một số liệu pháp tâm lý đã được trải qua thực nghiệm như: Thôi miên, liệu 

pháp hành vi, thư giãn… Trên thực tế lâm sàng không thể phủ nhận hiệu quả điều 

trị của liệu pháp tâm lý đặc biệt trong một số bệnh như bệnh tâm căn, các rối loạn 

cơ thể, rối loạn trầm cảm, các chứng nghiện…thì liệu pháp tâm lý đóng vai trò 

quyết định. Một loạt các can thiệp tâm lý và tâm lý xã hội đã làm giảm các triệu 

chứng của trầm cảm và có thể giúp cho bệnh nhân vượt qua trầm cảm và duy trì 

ổn định trong thời gian dài. 

 Kết quả điều trị tâm lý phụ thuộc nhiều yếu tố: 

 -Bản thân bệnh nhân: Địa lý, hôn nhân, tình trạng xã hội- văn hóa, bản chất 

trầm cảm. 

 -Yếu tố nhà trị liệu: Nền tảng kiến thức, đào tạo, sự giám sát... 

 -Liên kết điều trị giữa bệnh nhân là nhà trị liệu [49] 

 Liệu pháp tâm lý cần được áp dụng liên tục trong suốt quá trình khám và 

chữa bệnh, kể từ khi bệnh nhân tới phòng khám, điều trị nội trú tại các bệnh 

phòng, lúc ra viện và cả những lần tái khám sau khi ra viện... Tác động tâm lý 

trong quá trình điều trị là tác động tổng hòa của các tác động tâm lý từ môi trường 

điều trị, từ nhà trị liệu và tác động qua lại giữa bệnh nhân với bệnh nhân, giữa 

bệnh nhân với gia đình. 

 Liệu pháp nhóm là phương pháp sử dụng tác động tâm lý của nhà trị liệu lên 

toàn bộ nhóm và từng thành viên trong nhóm; đồng thời sử dụng tác động tâm lý giữa 
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các thành viên với nhau. Trong tác động tâm lý tương hỗ giữa các thành viên nhóm, 

nhà trị liệu đã sử dụng động lực nhóm là một công cụ điều trị. 

 Mục tiêu của liệu pháp nhóm bao gồm: 

 - Hướng tới những triệu chứng của bệnh nhân: Làm giảm nhẹ các rối loạn 

bệnh lý thông qua sự thay đổi phản ứng cảm xúc đối với các rối loạn. 

 - Hướng tới bồi dưỡng nhân cách và thay đổi hành vi ứng xử: Giúp bệnh 

nhân thay đổi nhận thức, thiết lập cách ứng xử, cách giải quyết những khó khăn 

trong cuộc sống và thay đổi hành vi. 

 Blackburn I.M , nghiên cứu 140 bệnh nhân trầm cảm được sàng lọc tại cộng 

đồng, trong đó có 64 bệnh nhân hoàn thành nghiên cứu. Bệnh nhân được chọn 

ngẫu nhiên tham gia vào 3 nhóm thuốc đơn thuần, liệu pháp nhận thức đơn thuần 

hoặc nhóm kết hợp cả hai. Nhóm thuốc đơn thuần có kết quả không tốt như các 

nhóm khác, nhóm kết hợp có kết quả tốt nhất [32]. 

1.3.3. Vật lý trị liệu 

 - Liệu pháp ánh sáng: trên thực tế có một  tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm theo mùa. 

Ở bệnh nhân này cứ đến mùa đông (lúc ít ánh sáng mặt trời, tia hồng ngoại ít) bệnh 

tái phát trở lại. Từ đó các nhà khoa học đã nghiên cứu thấy được ý nghĩa của tia 

hồng ngoại trong quá trình chuyển hóa chất Melatonin thành các chất thần kinh 

trung gian. Để điều trị, người ta sử dụng chiếu đèn hồng ngoại cho bệnh nhân trầm 

cảm. 

 - Kích thích từ xuyên sọ: Dưới ảnh hưởng của từ trường, các chất thần kinh 

trung gian được chuyển hóa. Tùy theo cường độ, tần số xung mà có các ảnh hưởng 

khác nhau. Năm 2008 tổ chức FDA của Hoa Kỳ xác nhận kích thích từ xuyên sọ 

là một phương pháp điều trị trầm cảm khi bệnh nhân không đáp ứng với thuốc 

chống trầm cảm. Từ đó một số trung tâm nghiên cứu đã tiến hành các nghiến cứu 
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hiệu quả của phương pháp này và nhận thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

[34]. 

 - Shock điện: Trước đây được sử dụng nhiều, chủ yếu đối với trầm cảm 

nặng có các hành vi ảnh hưởng đến tình mạng của bệnh nhân. 

1.4. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 

1.4.1. Nhu cầu 

1.4.1.1. Khái niệm về Nhu cầu 

 Khi nói về nhu cầu trong tâm lý học có nhiều quan niệm khác nhau: 

 Abraham Maslow(1908-1970) trong lý thuyết thang bậc nhu cầu, ông sắp 

xếp các nhu cầu của con người theo một hệ thống trật tự thứ bậc, trong đó, các nhu 

cầu ở mức độ cao hơn muốn xuất hiện thì các nhu cầu ở mức độ thấp hơn phải 

được thỏa mãn trước. Hệ thống thứ bậc nhu cầu của A.Maslow thường được thể 

hiện dưới dạng một hình kim tự tháp, các nhu cầu ở bậc thấp thì càng xếp phía 

dưới [44] . Như vậy, trong tư vấn tâm lý cho bệnh nhân trầm cảm cần xác định 

được thứ bậc trong nhu cầu tham vấn để từ đó có các hoạt động tham vấn phù hợp 

nhằm thõa mãn nhu cầu này một cách phù hợp . 

 A.N. Leonchiev cho rằng: cũng như những đặc điểm tâm lý khác của con 

người, nhu cầu cũng có nguồn gốc trong hoạt động thực tiễn. Theo ông, nhu cầu 

thực sự bao giờ cũng có tính đối tượng: nhu cầu bao giờ cũng là nhu cầu về một 

cái gì đó. Trong mối quan hệ giữa đối tượng thoả mãn nhu cầu và nhu cầu, ông 

cho rằng: đối tượng tồn tại một khách quan và không xuất hiện khi chủ thể mới 

chỉ có cảm giác thiếu hụt hay đòi hỏi. Chỉ khi chủ thể thực sự hoạt động thì đối 

tượng thoả mãn nhu cầu mới xuất hiện và lộ diện ra.Nhờ có sự lộ diện ấy mà nhu 

cầu mới có tính đối tượng của nó [11]. Như vậy, dựa vào quan điểm của 

A.N.Leonchiev, muốn xuất hiện nhu cầu tham vấn tâm lý của bệnh nhân trầm cảm 
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cần tổ chức các hoạt động TVTL đa dạng từ đó bệnh nhân mới tìm được đối tượng 

thỏa mãn nhu cầu này của mình. 

 X.L. Rubinstein khẳng định rằng con người có nhu cầu sinh vật, nhưng bản 

chất của con người là sản phẩm của xã hội vì thế phải xem xét đồng thời các vấn đề 

cơ bản của con người với nhân cách. Nói đến nhu cầu của con người nói đến việc 

đòi hỏi một cái gì đó hay một điều gì đó nằm ngoài con người trong quá trình hoạt 

động để thoả mãn nhu cầu. Khả năng đáp ứng những đòi hỏi ấy một mặt phụ thuộc 

vào thế giới đối tượng, trong những điều kiện cụ thể, mặt khác nó phụ thuộc vào sự 

nỗ lực, năng lực của chính chủ thể. Do đó, do đó, khi nói đến nhu cầu sẽ xuất hiện 

hai hệ thống là: thế giới đối tượng và trạng thái tâm lý của chủ thể. Tức là phải có 

mối quan hệ thống nhất giữa hai yếu tố khách quan (của đối tượng) và yếu tố chủ 

quan (của chủ thể) trong hoạt động thoả mãn nhu cầu. Nhu cầu mang tính tích cực, 

thúc đẩy con người hoạt động tìm kiếm cách thức, phương tiện đối tượng thoả mãn 

nó [10] .Với nhu cầu được hỗ trợ tâm lý của bệnh nhân trầm cảm, muốn được thỏa 

mãn cần tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý cho bệnh nhân trầm cảm từ đó họ có 

thể tìm kiếm được giải pháp giải quyết với vấn đề của mình đang phải đối mặt. 

 P.A. Rudich quan niệm “Nhu cầu là trạng thái tâm lý làm rung động người 

ta thấy một sự cần thiết nhất định nào đó về một điều gì đó” [6] 

 Theo từ điển tâm lý học của tác giả Vũ Dũng, “Nhu cầu là trạng thái của 

cá nhân xuất phát từ chỗ nhận thấy cần những đối tượng cần thiết cho sự tồn tại 

và phát triển của mình, là nguồn gốc tích cực của cá nhân”.[28] 

 Theo từ điển của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện (2001), “Nhu cầu là điều cần 

thiết để đảm bảo tồn tại và phát triển”.Nhu cầu được thỏa mãn thì dễ chịu, không 

được thỏa mãn thì khó chịu, căng thẳng, ấm ức. 

 Theo từ điển tâm lý học của tác giả Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy chủ 
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biên nhu cầu là hình thức liên hệ giữa có thể sống và thế giới bên ngoài,nguồn gốc 

tính tích cực của cơ thể sồng. Nhu cầu là lực lượng bản chất bên trong thúc đẩy cơ 

thể tiến hành những hình thức hoạt động có chất lượng nhất định, cần thiết cho sự 

duy trì và  phát triển của cá thể và giống loài. [9] 

 Có nhiều quan điểm khác nhau về nhu cầu, tôi xin sử dụng khái niệm do tác 

giả Nguyễn Quang Uẩn nêu ra trong giáo trình Tâm lý học đại cương làm công cụ 

cho đề tài này: Nhu cầu là sự biểu hiện mối quan hệ tích cực của con người đối 

với hoàn cảnh, là sự đòi hỏi tất yếu mà con người thấy cần được thoả mãn để tồn 

tại và phát triển. [22 - Phụ bản của Số 1, tr.109.]. 

 Như vậy, nhu cầu là những đòi hỏi khách quan của mỗi người trong những 

điều kiện nhất định đảm bảo cho sự sống và sự phát triển của con người. Và khác 

với nhu cầu mang tính bản năng của loài vật, nhu cầu của con người mang tính xã 

hội, ngay cả nhu cầu sinh học: ăn uống, sinh hoạt tình dục cũng được xã hội hoá.  

1.4.1.2. Đặc điểm của nhu cầu 

 - Nhu cầu bao giờ cũng có tính đối tượng: Đối tượng của nhu cầu là tất cả 

những yếu tố vật chất và tinh thần trong thế giới hiện thực có thể thỏa mãn được 

yêu cầu để tồn tại và phát triển. Khi nào nhu cầu gặp đối tượng có khả năng đáp 

ứng được sự thỏa mãn thì lúc đó nhu cầu trở thành động cơ thúc đẩy con người 

hoạt động nhằm hướng đến đối tượng. Đối tượng của nhu cầu càng được xác định 

cụ thể, rõ ràng thì ý nghĩa của nó đối với đời sống cá nhân và xã hội càng được 

nhận thức sâu sắc và nhanh chóng được nảy sinh, củng cố và phát triển. 

 - Nội dung của nhu cầu do những điều kiện và phương thức thỏa mãn quy 

định: Mỗi cá nhân đều được đặt trong một điều kiện sống nhất định, rộng hơn là 

điều kiện kinh tế - xã hội lịch sử cụ thể. Điều kiện sinh hoạt vật chất là cơ sở tạo 
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nên mặt nội dung của nhu cầu. Vì thế, xem xét mặt nội dung của nhu cầu có thể 

cho ta thấy được những điều kiện sống bên ngoài của cá nhân đó. 

 - Nhu cầu của con người có tính chu kì: Khi một nhu cầu được thỏa mãn thì 

đồng nghĩa với sự triệt tiêu của nhu cầu đó, nó sẽ xuất hiện trở lại khi nào những 

điều kiện gây nên những nhu cầu ấy diễn ra. Mặt khác, tính chu kì còn thể hiện ở 

chỗ khi một nhu cầu này được thỏa mãn thì sẽ xuất hiện nhu cầu khác cao hơn. 

Nhờ vậy, con người tích cực hoạt động để thỏa mãn liên tiếp các nhu cầu, nhân 

cách của con người ngày càng hoàn thiện. 

 - Nhu cầu của con người khác xa về chất so với nhu cầu của con vật. Nhu 

cầu của con người mang bản chất xã hội: Ở con người cũng tồn tại những nhu cầu 

mang tính bản năng, nhưng đã được xã hội hóa, được chế ước bởi xã hội. Một trong 

những sự khác biệt về chất giữa nhu cầu của con vật và nhu cầu của con người là sự 

khác biệt về điều kiện và phương thức thỏa mãn. Ở con người, những yếu tố này ngày 

càng được nâng lên trình độ cao hơn, tốt hơn, văn minh hơn nhờ vào khả năng lao 

động sáng tạo. 

1.4.1.3. Phân loại nhu cầu 

 - A.H. Maslow đã sắp xếp các nhu cầu của con người theo 5 cấp bậc: nhu 

cầu cơ bản; nhu cầu về an toàn; nhu cầu về xã hội; nhu cầu về được quý trọng ; 

nhu cầu được thể hiện mình . Sau đó, vào những năm 1970 và 1990, sự phân cấp 

này đã được các nhà tâm lý học thuộc trường phái tâm lý học nhân văn hiệu chỉnh 

thành 7 bậc và cuối cùng là 8 bậc [26] : 

1. Nhu cầu cơ bản 

(basic needs) 

5. Nhu cầu được thể hiện mình 

(self-actualizing needs) 

2. Nhu cầu về an toàn 

(safety needs) 

6. Nhu cầu về nhận thức 

(cognitive needs) 
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3. Nhu cầu về xã hội 

(social needs) 

7. Nhu cầu về thẩm mỹ 

(aesthetic needs) 

4. Nhu cầu về được quý trọng 

(esteem needs) 

8. Sự siêu nghiệm 

(transcendence) 

 - Theo A.G.Covaliop có các dạng nhu cầu sau: nhu cầu vật chất, nhu cầu tinh 

thần, nhu cầu xã hội.[32] 

 - Erich Fromm, nhà phân tâm học mới, đưa ra những nhu cầu: 

 + Nhu cầu quan hệ người – người. 

 + Nhu cầu tồn tại “cái tâm” con người. 

 + Nhu cầu đồng nhất bản thân và xã hội với dân tộc, giai cấp, tôn giáo. 

 + Nhu cầu về sự bền vững và hài hoà. 

 + Nhu cầu nhận thức, nghiên cứu. 

 Như vậy có nhiều cách phân loại nhu cầu, mỗi cách phân loại theo một tiêu 

chí khác nhau. Tuy nhiên, sự phân loại cũng chỉ mang tính chất tương đối vì các nhu 

cầu trên thực tế có liên hệ mật thiết, tác động qua lại và đan xen hòa quyện vào nhau. 

Nhu cầu tư vấn tâm lý có thể phân loại là một loại nhu cầu tinh thần của con người. 

1.4.1.4. Các mức độ của nhu cầu 

 Nhu cầu có thể tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau.X.L.Rubinstêin cho rằng, 

trên con đường chiếm lĩnh đối tượng luôn luôn có sự tham gia của ý thức ở những 

mức độ khác nhau. Chính ý thức đó giúp cho nhu cầu ở con người khác hẳn với 

nhu cầu ở con vật. Do vậy việc xem xét các mức độ khác nhau của nhu cầu sẽ thấy 

rõ nhu cầu với tư cách là hoạt động tâm lý thì còn mức độ ý thức của nhu cầu sẽ 

xác định những dạng cụ thể của nhu cầu. [10] 

 - Giai đoạn đầu tiên, mức độ thấp nhất của nhu cầu là ý hướng. Mặc dù 

trong giai đoạn này, nhu cầu được phản ánh trong ý thức còn mù mờ, chưa rõ ràng. 
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Ý hướng được xem là bước đầu tiên xuất hiện nhu cầu khi mà nhu cầu chưa ý thức 

được đối tượng được thoả mãn. Có nghĩa là, trong mức độ này của nhu cầu, chủ 

thể chưa ý thức về đối tượng thoả mãn nhu cầu (cũng như chưa phản ánh được 

phương thức, phương tiện thoả mãn nhu cầu đó). Khi đối tượng thoả mãn nhu cầu 

được chủ thể ý thức thì bản thân nhu cầu đó chuyển sang một giai đoạn mới, mức 

độ mới, đó là ý muốn. 

 - Ý muốn là giai đoạn thứ hai của nhu cầu khi mà chủ thể đó nhận ra được đối 

tượng cũng như mục đích của hoạt động thoả mãn nhu cầu. Tuy nhiên, ở mức độ này 

chủ thể vẫn chưa tìm ra được phương pháp, phương tiện thoả mãn nhu cầu. 

 - Ý định là giai đoạn cao của ý thức trong nhu cầu của con người, nghĩa là 

bản thân chủ thể đó nhận thức rõ cả về mục đích và phương tiện thực hiện mục 

đích của hành động. Chủ thể có khả năng nhận thức rõ sự sẵn sàng hành động theo 

một phương hướng xác định, đồng thời chủ thể cũng có khả năng nhận thức về 

những kết quả.  

 Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng cách phân chia nhu cầu thành ba mức 

độ: Ý hướng, ý muốn và ý định để làm căn cứ phân chia mức độ nhu cầu tư vấn 

bệnh nhân trầm cảm. 

1.4.1.5. Vai trò của nhu cầu 

 - Nhu cầu là sự biểu hiện đầu tiên của tính tích cực thúc đẩy con người sáng 

tạo và phát triển sản xuất xã hội. Đồng thời, bản thân nhu cầu cũng phát triển cùng 

với sự phát triển sản xuất. Nhu cầu là nguồn gốc bên trong tạo nên tính tích cực 

của cá nhân. Engels cho rằng: “hoạt động lịch sử bản chất của con người là hoạt 

động để tạo nên cơ sở vật chất cho tất cả các loại hoạt động khác của con người, 

đó tức là sự sản xuất nhằm thỏa mãn những nhu cầu sống của người ta”. 
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 - Nhu cầu được thỏa mãn sẽ đem lại cho con người một trạng thái dễ chịu, 

tin tưởng. Nếu nhu cầu không được thỏa mãn sẽ đem lại cho con người một trạng 

thái khó chịu, bứt rứt… 

 - Nhu cầu là thuộc tính cơ bản của xu hướng cá nhân. Nó quy định trách 

nhiệm của cá nhân đối với hiện thực và đối với bản thân. Xét đến cùng, nó xác 

định lối sống và trách nhiệm của cá nhân đó. 

1.4.1.6. Sự hình thành và phát triển nhu cầu 

 Sự hình thành và phát triển các nhu cầu tuân theo một số quy tắc sau đây: 

 - Nhu cầu chỉ có thể được hình thành và củng cố trong điều kiện được thỏa 

mãn một cách có hệ thống hay là được thực hiện một hoạt động nhất định. Điều 

đó làm con người trở nên quen thuộc với một kiểu hoạt động nhất định. Tất cả mọi 

nhu cầu mới đều được hình thành theo kiểu thói quen. 

 - Nhu cầu xuất hiện và phát triển trong quá trình hoạt động. Sự tiến triển 

của nhu cầu sẽ dễ dàng hơn nếu hoạt động không làm cho con người bị kiệt quệ 

mà trái lại tương đối dễ thực hiện vì điều đó làm cho con người có thái độ tích cực 

hơn đối với hoạt động ấy. Vì vậy, tạo điều kiện cho con người hoạt động và tạo 

điều kiện cho họ có những thành công bước đầu là một vấn đề rất quan trọng. 

 - Nhu cầu phát triển trong điều kiện “tái sản xuất mở rộng”. Điều đó tạo nên 

điều kiện để những phương tiện thỏa mãn nhu cầu được trở nên phong phú và phát 

triển hơn. 

 - Một điều kiện rất quan trọng để phát triển nhu cầu là sự chuyển tiếp từ 

hoạt động tái tạo sang hoạt động sáng tạo. Điều đó không những làm cho con 

người có thái độ, xúc cảm tích cực đối với hoạt động mà hơn nữa còn thấy rằng 

nó là thiên hướng cơ bản của mình. 
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 - Nhu cầu sẽ được củng cố khi ta có ý thức về ý nghĩa xã hội của nó và ý 

nghĩa của nó đối với bản thân ta. Nhờ giáo dục và dư luận tập thể hỗ trợ quá trình 

hoạt động nhận thức thẩm mỹ, lao động và hoạt động xã hội sẽ chuyển hóa thành 

nhu cầu, tức là thành những thuộc tính của nhân cách. 

 Như vậy trên cơ sở tìm hiểu, phân tích các khái niệm khác nhau về nhu cầu 

và trong khuôn khổ của đề tài, chúng tôi cho rằng nhu cầu là trạng thái tâm lý của 

con người biểu hiện những mong muốn và đòi hỏi của cá nhân cần được đáp ứng, 

để tồn tại và phát triển ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

1.4.2. Tư vấn tâm lý 

1.4.2.1.  Khái niệm 

 Tư vấn trong tiếng anh là Counselling, được định nghĩa ở nhiều góc độ khác 

nhau: 

 Carl Rogers (1952) mô tả tư vấn như là quá trình nhân viên công tác xã hội 

hay nhà trị liệu tâm lý sử dụng mối quan hệ tích cực để tạo nên môi trường an toàn 

giúp đối tượng chia sẻ, chấp nhận và hướng tới thay đổi. Hoạt động tư vấn không 

chỉ dừng lại ở việc giúp đối tượng có lối thoát mà còn hướng tới mục tiêu nâng 

cao khả năng tự nhận thức và tự giải quyết vấn đề. 

 Tác giả C. Patterson (1954) cho rằng, tư vấn là sự tương tác giữa một bên 

là người tư vấn với một hoặc một số thân chủ, ở đây người tham vấn sử dụng kiến 

thức hiểu biết về nhân cách, phương pháp tâm lý để giúp người kia giải quyết vấn 

đề và cải thiện sức khỏe tâm thần. 

 Hiệp hội các nhà tư vấn Mỹ (ACA, 1997) cho rằng: Tư vấn là sự áp dụng 

các nguyên tắc tâm lý, sức khỏe tinh thần hay nguyên tắc về sự phát triển con 

người thông qua các chiến lược can thiệp một cách có hệ thống về nhận thức, cảm 
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xúc, hành vi, tập trung vào sự lành mạnh, phát triển cá nhân, phát triển nghề 

nghiệp cũng như vấn đề bệnh lý [18] 

 Tổ chức tư vấn thế giới định nghĩa khái niệm này như sau: Tư vấn là một 

quá trình trợ giúp dựa trên các kỹ năng, trong đó, một người dành thời gian, sự 

quan tâm và sử dụng thời gian một cách có mục đích để giúp đỡ than chủ khai 

thác tình huống, xác định và triển các giải pháp khả thi trong một thời gian cho 

phép.[11] 

 Hiệp hội các nhà tư vấn học đường Mỹ (ASCA, 2001) định nghĩa: Tư vấn 

như là một mối quan hệ tin cậy, trong đó nhà trị liệu hướng dẫn từng cá nhân học 

sinh và những nhóm nhỏ để giúp đỡ họ giải quyết hoặc là đối mặt một cách có xây 

dựng với những vấn đề của họ và những quan tâm về sự phát triển tâm thần (Dẫn 

theo Debra C. Cobia & Donna A. Henderson, 2003) [18] 

 Trong từ điển tâm lý học, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện cho rằng “Tư vấn là 

quá trình các chuyên gia tâm lý chẩn đoán, tìm hiểu căn nguyên và thiết lập cách 

xử lý đối với trẻ em có vấn đề về tâm lý” 

 Tác giả Bùi Ngọc Oánh cho rằng “Tư vấn là một trong những khái niệm 

mới của tâm lý học hiện đại, là một quá trình trong đó nhà trị liệu giúp đỡ cho 

thân chủ (đối tượng) tham dự vào việc giải quyết các vấn đề của bản thân. Tư vấn 

là một hoạt động giúp cho khách hàng tự tìm hiểu để tìm ra những giải pháp, cách 

thức giải quyết các vấn đề của mình, từ đó giúp cho nhân cách của họ phát triển 

theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Trong quá trình tư vấn có hoạt động tương tác giữa 

nhà trị liệu với thân chủ. Nói cách khác, đối tượng được tư vấn tham gia một cách 

chủ động vào việc giải quyết các vấn đề của mình trong sự gợi mở, trao đổi của 

nhà trị liệu”. [7] 
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 Theo tác giả Bùi Thị Xuân Mai "Tư vấn là một hoạt động mà nhà chuyên 

môn, bằng kiến thức, hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp của mình, thấu hiểu những 

cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của đối tượng (cá nhân, gia đình hay nhóm), giúp họ 

khai thác nguồn lực, tiềm năng cho quá trình giải quyết". [2] 

 Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng định nghĩa tư vấn của GS.TS Trần 

Thị Minh Đức làm khái niệm công cụ. Theo đó, trong điều kiện hoạt động tư vấn 

ở Việt Nam còn tự phát và ai cũng có thể tự cho mình là nhà tư vấn khi họ muốn 

làm công việc trợ giúp người khác thì một định nghĩa về tư vấn đầy đủ hơn có thể 

phát biểu là: Tư vấn là một quá trình tương tác giữa nhà trị liệu (người có chuyên 

môn và kỹ năng tư vấn, có các phẩm chất đạo đức của nghề tư vấn và được pháp 

luật thừa nhận) với thân chủ (còn gọi là khách hàng – người đang có vấn đề khó 

khăn về tâm lý muốn được giúp đỡ). Thông qua các kỹ năng trao đổi và chia sẻ 

tâm tình (dựa trên các nguyên tắc đạo đức và mối quan hệ mang tính nghề nghiệp), 

thân chủ hiểu và chấp nhận thực tế của mình, tự tìm lấy tiềm năng bản thân để 

giải quyết vấn đề của chính mình. [18] 

 Trong đề tài này nhóm chúng tôi hiểu khái niệm tư vấn tâm lý là sự hỗ trợ 

tâm lý, giúp bệnh nhân nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, mối 

quan hệ xã hội, tăng cường cảm xúc tích cực, nâng cao năng lực giải quyết vấn 

đề, từ đó đưa ra các quyết định trong tình huống khó khăn bệnh nhân gặp phải. 

1.4.2.2. Mục đích của tư vấn tâm lý 

 - Giúp bệnh nhân giảm bớt các cảm xúc tiêu cực trong hoàn cảnh khó khăn 

và cảm thấy thoải mái khi trò chuyện về nan đề của mình. 

 - Giúp bệnh nhân tăng thêm hiểu biết về bản thân và hoàn cảnh của họ; giúp 

bệnh nhân biết chấp nhận nan đề của mình như nó đang có. 
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 - Giúp bệnh nhân đưa ra các quyết định lành lành mạnh và có khả năng xử 

lý được nan đề. 

 - Hướng dẫn bệnh nhân thi hành các quyết định của họ và có khả năng dự 

phòng các tình huống tương tự xảy ra trong tương lai. 

 Tóm lại mục đích tổng quát của tư vấn tâm lý là giúp bệnh nhân tăng cường 

khả năng tự ứng phó với hoàn cảnh khó khăn trong hiện tại và cả trong tương lai. 

1.4.2.3. Các hình thức tư vấn tâm lý 

Dựa vào đối tượng, nội dung và tính chất của dịch vụ tư vấn, có thể chia thành 

các hình thức tư vấn tâm lý khác nhau: 

- Dựa vào đối tượng tư vấn, tư vấn tâm lý được chia làm 2 loại cơ bản: 

 + Tư vấn cá nhân: hướng tới phát triển và làm thay đổi một cá nhân. Đây là 

loại hình tư vấn tâm lý phổ biến hơn cả, và là hình thức khởi đầu của tham vấn 

tâm lý. 

 + Tư vấn nhóm: là một hình thức tư vấn trực tiếp, theo đó các vấn đề của cá 

nhân sẽ được thể hiện trong phạm vi một nhóm gồm nhiều người có cùng vấn đề 

giống nhau cần được giúp đỡ. 

 - Dựa vào tính chất của hoạt động tư vấn, có thể chia tư vấn tâm lý theo 2 

hình thức:   

 + Tư vấn tâm lý trực tiếp: hình thức tương tác trực tiếp mặt đối mặt giữa 

nhà tư vấn và bệnh nhân. Đây là hình thức tư vấn phổ biến khi bệnh nhân và nhà 

tư vấn ngồi trong cùng một phòng. Do có thể được trực tiếp nghe và nhìn nhau 

(với điều kiện bệnh nhân không bị khuyết tật về nhìn hoặc nghe) nên hiệu quả tư 

vấn thu được là khá cao, không tốn thời gian và nó tạo cơ hội cho những phản hồi 

tức thì và hai bên nhận biết được những biểu hiện phi ngôn ngữ của cơ thể. 
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 + Tư vấn tâm lý gián tiếp: tư vấn thông qua các phương tiện trung gian, như 

qua điện thoại, qua đài phát thanh, truyền hình, qua báo chí hay tư vấn trực tuyến 

(sử dụng mạng Internet) … 

 - Dựa vào nội dung tư vấn, người ta chia ra rất nhiều lĩnh vực khác nhau, 

và đó cũng có thể xem là các loại hình tư vấn tâm lý. Ở đây, người làm tư vấn 

được phân hóa về chuyên môn khá sâu: 

 + Tư vấn tâm lý học đường (các vấn đề của học sinh liên quan đến trường 

học và sự trưởng thành của cá nhân) 

 + Tư vấn về HIV/AIDS   

 + Tư vấn về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục 

 + Tư vấn về hôn nhân gia đình  

 + Tư vấn sức khỏe tâm thần 

 + Tư vấn các vấn đề về lạm dụng chất gây nghiện (như ma túy, rượu) 

 Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng cách phân loại dựa vào đối tượng của 

hoạt động tư vấn tâm lý. 

1.5.Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tư vấn tâm lý của bệnh nhân trầm 

cảm tới khám và điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố đà nẵng 

 Có thể phân tích một yếu tố bằng nhiều khía cạnh khác nhau để xem xét nó 

có phải là yếu tố chủ quan hay là yếu tố khách quan ảnh hưởng đến nhu cầu tham 

vấn của bệnh nhân và người nhà. Việc xem xét một yếu tố nào đó là yếu tố chủ 

quan hay là yếu tố khách quan chỉ mang tính tương đối. 

1.5.1. Những yếu tố chủ quan 

 * Kiến thức, kinh nghiệm cá nhân 

 Thành công trong công việc, cuộc sống, mức độ thích nghi xã hội cao, trải 

nghiệm cá nhân với những sự kiện của cuộc sống, sự đồng cảm và tinh thần trách 
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nhiệm giúp cho con người có khả năng tự nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo, khách 

quan, phân tích vấn đề để có được nhiều phương án giải quyết vấn đề khác nhau. Đối 

với bệnh nhân và người nhà tới khám tại bệnh viện, trước vấn đề sức khỏe phải đối 

mặt thì kinh nghiệm của mỗi cá nhân để thích ứng và xử lý một cách tốt nhất với 

những vấn đề đó là điều rất có ý nghĩa. Bằng kinh nghiệm sống được tích lũy cùng 

với kiến thức tự tìm hiểu, sự quyết tâm của bản thân… để bệnh nhân và người nhà có 

những cách giải quyết vấn đề phù hợp với hoàn cảnh và từng bước tự giải quyết khó 

khăn mà mình gặp phải.  

 Kinh nghiệm của cá nhân còn được thể hiện ở việc bệnh nhân và người nhà tự 

xác định được mức độ khó khăn tâm lý mà họ đang phải đối mặt nhờ đó mà lựa chọn 

được cách ứng phó đúng đắn nhất. Thông thường, kinh nghiệm cá nhân có thể giúp 

cho bệnh nhân và người nhà tự giải quyết khó khăn một cách phù hợp, tuy nhiên nếu 

không vận dụng kinh nghiệm ấy một cách sáng suốt thì cách ứng phó có thể trở nên 

cứng nhắc, độc đoán, một chiều. Vì vậy, kinh nghiệm cá nhân có một ảnh hưởng 

không nhỏ đến việc giải quyết khó khăn tâm lý và từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu tham 

vấn tâm lý của bệnh nhân. Trong đề tài này, chúng tôi xem xét kinh nghiệm của bệnh 

nhân bằng việc xem xét hiệu quả giải quyết các khó khăn khi họ đối mặt với các vấn 

đề tâm lý. 

 * Khó khăn tâm lý: 

 Chính những khó khăn tâm lý này là tiền để, là điều kiện để xuất hiện nhu cầu 

tham vấn tâm lý. 

 Khó khăn tâm lý là một trong những yếu tố có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến 

việc bộc lộ nhu cầu tư vấn. Tùy theo mức độ khó khăn tâm lý và ảnh hưởng của 

nó đến cá nhân mà cá nhân đó có nhu cầu tham vấn ở mức độ cao hay thấp. Nếu 

khó khăn tâm lý ở mức độ thấp và có ít ảnh hưởng đến cuộc sống, đến cuộc sống… 
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thì nhu cầu tư vấn bộc lộ ở mức độ thấp hoặc hầu như không có. Ngược lại, nếu 

khó khăn tâm lý mà bệnh nhân và người nhà phải đối mặt có ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến cuộc sống, đến cuộc sống thì nhu cầu tư vấn có thể xuất hiện ở mức độ 

cao hoặc rất bức thiết. 

 * Cơ chế phòng vệ của con người : 

 Các cơ chế phòng vệ của cái tôi được S. Freud, A. Freud và những người 

theo trường phái phân tâm phát hiện sau này, chúng được phân tích rất nhiều trong 

tham vấn, trị liệu nhằm giúp thân chủ ý thức tốt hơn về những vấn đề đang xảy ra 

với bản thân và cá nhân cần phải đương đầu với chúng. Có thể nói các cơ chế phòng 

vệ cái tôi là những hành vi được hình thành để chống lại sự lo âu do kinh nghiệm 

tuổi thơ và kí ức về nó gây ra. Chức năng của cơ chế phòng vệ là tránh cho cá nhân 

khỏi nhận biết nỗi đau mà họ đang trải nghiệm. Hay nói một cách khác, đó là cơ 

chế tâm lý ứng xử nhằm tạo lập thế cân bằng của bản ngã khi con người cảm thấy 

mất kiểm soát cảm xúc do xung đột, sự mất cân bằng, sự mâu thuẫn giữa “cái nó” 

– vùng vô thức và “cái siêu tôi” – vùng siêu thức. Như vậy, khi con người không 

còn đủ khả năng kiểm soát hữu hiệu một số tình huống của cuộc sống, thì các cơ 

chế tự vệ sẽ là những chiến lược cho phép bản ngã bù trừ sự bất lực của mình một 

cách vô thức, bằng cách làm giảm thiểu stress và sự lo âu kèm theo. Những cơ chế 

tự vệ này thực tế nhằm tạo cho con người những khoái cảm đôi khi thực tế nhưng 

thường là tưởng tượng, hoặc xa vời thực tế hoặc phủ nhận thực tế. Khi gặp khó khăn 

tâm lý có thể phụ huynh xuất hiện các hình thức phòng vệ để né tránh hoặc bỏ mặc 

với khó khăn tâm lý đó mà không cần tìm đến bất kì một hình thức tư vấn hay trợ 

giúp nào. Trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu cơ chế phòng vệ của bệnh nhân bằng 

việc nghiên cứu các cách thức ứng phó, giải quyết khó khăn tâm lý của chính họ. 
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1.5.2. Những yếu tố khách quan 

 * Đặc điểm nền văn hoá vùng miền, văn hóa gia đình: 

 Sự khác biệt trong các giá trị văn hóa cũng có thể ảnh hưởng đến thái độ, nhu 

cầu tham vấn của bệnh nhân và người nhà. Kim và Omizo (2003) đã tìm ra rằng 

những giá trị văn hóa Á Châu hướng đến việc kìm nén cảm xúc của bản thân khi họ 

trải nghiệm những cảm xúc mạnh mẽ, nhất là những cảm xúc tiêu cực. Hai tác giả 

này cũng nhận thấy rằng các giá trị văn hóa Á Châu cũng khuyến khích cá nhân tuân 

giữ những tiêu chuẩn của gia đình và xã hội. Việc gặp các khó khăn tâm lý như mà 

một việc đi chệch hướng so với các chuẩn mực và có thể được xem là chống lại các 

giá tri truyền thống và làm xấu hổ gia đình. Ngay từ bé, dưới ảnh hưởng của giáo dục 

gia đình và truyền thống, trẻ em ít khi được khuyến khích chia sẻ những cảm tưởng 

và suy nghĩ của mình, nhất là khi gặp các vấn đề tâm lý hoặc các vấn đề nhạy cảm. 

Người Phương Đông thường ít cởi mở và sẵn sàng chia sẻ khó khăn tâm lý của mình 

với người khác. Vì vậy khi gặp những khó khăn tâm lý có thể bệnh nhân chọn cách 

giải quyết là âm thầm chịu đựng. 

 Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi xem xét sự khác biệt về địa bàn sinh 

sống khác nhau có ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu tư vấn của bệnh nhân. 

 * Quan niệm của các thành viên khác trong cộng đồng : 

 Hoạt động tư vấn ở Việt Nam vẫn còn là một lĩnh vực tương đối mới mẻ. 

Có nhiều người nhận thức không đúng đắn về tư vấn chuyên nghiệp, họ đến gặp 

các nhà tư vấn để mong nhận được những lời khuyên, họ cũng ít khi phàn nàn về 

những khó khăn trong cảm xúc của họ với người khác trừ khi đó là bạn bè thân 

thiết hoặc những người thân trong gia đình (Courtland, 2008; Larry, 2008) [53]. 

 Hiện nay, ở Đà Nẵng chưa có nhiều cơ sở hoạt động tư vấn chuyên nghiệp. 

Nhiều người vẫn còn chưa có biết nhiều về bản chất, nguyên tắc, vai trò cũng như sự 
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khác biệt của hoạt động tư vấn với các hình thức trợ giúp khác. Khi chưa nhận thức 

đầy đủ và chính xác về tư vấn thì họ không có nhu cầu hoặc hiểu không rõ ràng về 

nhu cầu đó ở chính bản thân mình. Để làm xuất hiện và thúc đẩy nhu cầu tư vấn tâm 

lý, đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp tác động đến nhận thức, thái độ và hành 

vi của bệnh nhân để họ có nhận thức đúng đắn về tư vấn cũng như xác định được rõ 

mức độ nhu cầu tư vấn. Vì vậy, những quan niệm khác nhau của các lực lượng khác 

trong cộng đồng cũng như chính bản thân bệnh nhân có ảnh hưởng đến nhu cầu tư 

vấn của bệnh nhân. 

 * Những yếu tố xuất phát từ hoạt động tư vấn : 

 Hoạt động tư vấn tại Đà Nẵng chưa thực sự chuyên nghiệp và chưa được phổ 

biến rộng. Các cơ sở hoạt động tư vấn chưa nhiều và chưa thật sự có chất lượng để 

tác động đến nhiều người trong cộng đồng. Hơn nữa chi phí cho dịch vụ tư vấn tại 

một số cơ sở cao so với mức thu nhập của nhiều người dân nên họ không có đủ điều 

kiện tài chính để chi trả cho hoạt động này. 

1.5.3 Khái niệm Nhu cầu tư vấn tâm lý của bệnh nhân trầm cảm Bệnh 

viện Tâm thần Đà Nẵng 

 Dựa trên các khái niệm về “nhu cầu”, “tư vấn tâm lý”, chúng tôi cho rằng: 

Nhu cầu tư vấn tâm lý của bệnh nhân trầm cảm Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng là 

những mong muốn và đòi hỏi của bệnh nhân trầm cảm được tiếp cận với các hoạt 

động tư vấn tâm lý tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng, để được nâng đỡ về mặt tâm 

lý, giải tỏa cảm xúc, nhận sự tư vấn để từ đó nâng cao năng lực tự giải quyết các 

vấn đề liên quan đến trầm cảm, thay đổi cảm xúc và hành vi hợp lý để ổn định sức 

khỏe và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh trầm cảm. 
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1.6. Các nghiên cứu về nhu cầu tư vấn tâm lý của bệnh nhân trầm cảm 

1.6.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới có liên quan đến nhu cầu 

tư vấn tâm lý của bệnh nhân Trầm cảm 

 Bên cạnh các nghiên cứu về hiệu quả của các liệu pháp hóa dược trong điều 

trị, các nghiên cứu về ứng dụng liệu pháp tâm lý trong trị liệu cũng được các nhà 

nghiên cứu chú trọng. Trong đó, các nghiên cứu về Nhu cầu tư vấn (NCTV) cũng 

gián tiếp được đề cập trong các nghiên cứu liên quan đến các đặc điểm tâm lý, hay 

hiệu quả của can thiệp, trị liệu cho bệnh nhân.  

 Kết quả nghiên cứu về  Nhu cầu chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân và căng thẳng 

tâm lý ở bệnh nhân ung thư vú ở Nhật Bản” của tác giả Megumi Uchida, Tatsuo 

Akechi, Toru Okuyama, Ryuichi Sagawa, Tomohoro Nakaguchi, Chiharu Endo, 

Hiroko Yamashita, Tatsuya Toyama, Toshiaki A.Furukawa (2010) cho thấy, nhu cầu 

tâm lý xã hội có liên quan chặt chẽ với căng thẳng tâm lý và chất lượng cuộc sống. 

Chất lượng cuộc sống và căng thẳng tâm lý có thể được cải thiện nếu có sự đáp ứng 

nhu cầu được thỏa mãn, đặc biệt là nhu cầu được cung cấp thông tin ở bệnh nhân ung 

thư. [47] 

 Theo nghiên cứu của chúng tôi, phần lớn nghiên cứu về nhu cầu tham vấn tâm 

lý của bệnh nhân trầm cảm hiện nay tập trung nhiều đến nhóm đối tượng là bệnh nhân 

trầm cảm trên nền các bệnh lý nội khoa như Ung thư, Phổi Tim mạch, ... Bên cạnh 

đó còn có các nghiên cứu về nhu cầu tư vấn tâm lý ở học sinh. Theo Nyutu (2001), 

ban đầu, những nghiên cứu về NCTV theo xu hướng điều tra (survey research) được 

thực hiện dựa trên một số công cụ và phương pháp đơn giản như phỏng vấn theo 

nhóm, phỏng vấn trọng tâm (focus group) và bảng hỏi…hoặc chỉ sử dụng các công 

cụ đánh giá về nhu cầu (Students Needs Assessment Survey) ở học sinh, sinh viên. 

Về sau, nhằm đánh giá chính xác, khách quan và khoa học về thực trạng NCTV ở 
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học sinh, sinh viên nói trên, việc xây dựng và phát triển các thang đo về NCTV có 

đầy đủ tính hiệu lực và độ tin cậy được chú trọng. 

 Các nghiên đánh giá thực trạng NCTV của học sinh, sinh viên cho thấy những 

vấn đề mà học sinh, sinh viên cần tham vấn thường là các mối quan hệ xã hội, sự phát 

triển nghề nghiệp, giá trị sống, kĩ năng học tập, việc rèn luyện và phát triển bản thân 

(Egbochuku, 2008; Nyutu & Gysbers, 2007; Morgan, Stiffan, Shaw & Wilson, 

2007). Các kết quả nghiên cứu khẳng định rằng, tần suất đến phòng  tâm lý học đường 

của học sinh, sinh viên là khá hạn chế vì họ bị cản trở bởi nhiều nguyên nhân, như: 

lo ngại về tính bảo mật của thông tin cá nhân; sự phức tạp của một số quy trình tham 

vấn; không tự tin vào bản thân và không tin tưởng vào trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ của của đội ngũ Tham vấn (Morgan, Stiffan, Shaw & Wilson, 2007). Kết quả của 

các nghiên cứu đồng thời cho thấy học sinh, sinh viên với nhu cầu khác nhau sử dụng 

các dịch vụ tham vấn khác nhau. Có thể nói, xu hướng khảo sát thực trạng nhu cầu 

tham vấn học đường cũng là một xu hướng nổi bật ở các nước Châu Á hiện nay, nơi 

mà tham vấn tâm lý học đường, tham vấn giáo dục vẫn là một lĩnh vực còn khá mới 

mẻ. Vì thế, những nghiên cứu về thực trạng nhu cầu tham vấn của học sinh, sinh viên 

một cách bài bản và khoa học là hết sức cần thiết nhằm cung cấp các dữ liệu và dữ 

kiện cụ thể về các nhu cầu cũng như các dịch vụ tham vấn  hiện có và chỉ ra những 

thay đổi cần thiết cần phải đạt được để cải thiện dịch vụ tham vấn dựa trên nhu cầu 

tham vấn của các thân chủ (Gỹneri, Aydın&Skovholt, 2007). 

1.6.2. Các công trình nghiên cứu trong nước có liên quan đến Nhu cầu 

tư vấn tâm lý của bệnh nhân trầm cảm. 

 Một số công trình nghiên cứu nhu cầu tư vấn ở Việt Nam,  trên các  khách 

thể là học sinh, sinh viên, hay một số nhóm quần chúng đã được thực hiện trong 

các nghiên cứu, luận văn, luận án của  học viên cao học và nghiên cứu sinh....  

http://www.springerlink.com/content/?Author=Oya+Yerin+G%c3%bcneri
http://www.springerlink.com/content/?Author=G%c3%bcl+Ayd%c4%b1n
http://www.springerlink.com/content/?Author=Thomas+Skovholt
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 Trong đề tài Khó khăn tâm lý và nhu cầu tham vấn của học sinh phổ thông” 

nhóm tác giả Dương Diệu Hoa, Vũ Khánh Linh, Trần Văn Thức (2007) đã chỉ ra 

các khía cạnh thể hiện khó khăn tâm lý ở học sinh THPT là khó khăn trong việc 

xác định lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, khó khăn trong học tập, băn khoăn 

về sự phát triển tâm sinh lí của bản thân, khó khăn trong quan hệ với cha mẹ, thầy 

cô. Nghiên cứu đã chỉ ra sự cần thiết của hoạt động tham vấn trong nhà trường và 

những hình thức tham vấn mà học sinh quan tâm như tham vấn trực tiếp  tại trường, 

qua thư, qua điện thoại. 

 Nghiên cứu về nhu cầu tham vấn của học sinh trung học cơ sở và trung học 

phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Mùi và cộng sự 

(2006) . Từ nghiên cứu này, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình phòng tham vấn tâm lý 

trong các nhà trường để đáp ứng nhu cầu tham vấn ngày càng cao của học sinh. Bên 

cạnh những điều tra, đã có một số cuốn giáo trình tác giả Trần Thị Minh Đức, Bùi 

Thị Xuân Mai, Nguyễn Thơ Sinh... Các bài báo và nghiên cứu về kĩ năng tham vấn 

tâm lý trong đó có đề cập đến tham vấn, nhu cầu tham vấn của các tác giả Bùi Thị 

Xuân Mai, Trần Thị Minh Đức, luận án tiến sĩ của tác giả Hoàng Anh Phước “Kĩ 

năng tham vấn của cán bộ tham vấn học đường” [8] bài viết của tác giả Trần Quốc 

Thành “Nhu cầu tham vấn trong xã hội hiện nay” [16] ... đề cập đến các vấn đề về 

thuật ngữ, vai trò của nhà tham vấn, các hoạt động tham vấn ở các nhà trường khác 

nhau, mối quan hệ của tham vấn với các ngành nghề khác, mô hình tham vấn; luận 

án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Thanh Bình “ Nhu cầu tham vấn học đường của học 

sinh trung học cơ sở” cũng đã đưa ra mức độ nhu cầu, các yếu tố chủ quan và khách 

quan ảnh hưởng đến nhu cầu tham vấn học đường của học sinh trong đó yếu tố chủ 

quan có mức độ ảnh hưởng lớn hơn yếu tố khách quan, đặc biệt là yếu tố sợ mọi 

người chê cười khi đến với tham vấn học đường, chưa quen với tham vấn học đường 
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hay thói quen e ngại chia sẻ vấn đề với người khác. 

 Hội thảo “Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lý học đường tại Việt Nam” 

(2011) [1] đã đánh giá thực trạng nhu cầu tham vấn của học sinh, sinh viên tại Việt 

Nam, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất mô hình tham vấn học đường  cũng như kiến 

nghị về sự cần thiết về việc mở phòng tâm lý học đường đáp ứng nhu cầu tham vấn 

của học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay với rất nhiều các tác giả, những 

nhà nghiên cứu đã công bố các kết quả nghiên cứu của mình ở các tỉnh thành khác 

nhau như tác giả Nguyễn Thị Hà Lan đã đề cập đến tính cấp thiết của việc thành lập 

các trung tâm hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường đại học ở Việt Nam để đáp ứng 

nhu cầu tham vấn của các em; tác giả Nguyễn Thị Hằng Phương đã đề cập trong báo 

cáo của mình về nguyên nhân dẫn đến rối nhiễu tâm lý và nhu cầu được hỗ trợ tâm 

lý của học sinh trung học phổ thông ở trường chuyên Quảng Bình. 

 Trên đối tượng là bệnh nhân, tác giả Trần Thùy Dương đã thực hiện đề tài   đề 

tài nghiên cứu nhu cầu hỗ trợ tâm lý trên bệnh nhân nội khoa, bệnh ung thư, bệnh tim 

mạch, bệnh tiểu đường, bệnh dạ dày, tá tràng. 

 Theo tổng quan tài liệu đề tài của chúng tôi, phần lớn những nghiên cứu về 

nhu cầu tham vấn tâm lý đa số nằm ở lứa tuổi học sinh, sinh viên, trong môi trường 

học đường. Những nghiên cứu cụ thể về nhu cầu tư vấn tâm lý trên bệnh nhân đến 

khám và điều trị tại các cơ sở y tế mang tính chuyên nghiệp đang còn hạn chế, chủ 

yếu các đề tài tập trung khảo sát tình trạng và đánh giá hiệu quả của một số liệu pháp 

tâm lý trong điều trị trầm cảm.  
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CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

 -Bệnh nhân trầm cảm đến khám và điều trị có điểm PHQ-9 > 9, tại Bệnh 

viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

 -Bệnh nhân từ chối tham gia. 

 -Bệnh nhân hạn chế trong việc nghe, viết, đọc hiểu. 

2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 Sử dụng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. 

2.3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

Từ tháng 3/2022 đến tháng 8/ 2022. 

Địa điểm nghiên cứu: Tại bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng 

2.4. CÁCH CHỌN MẪU 

 -Trong nghiên cứu này chúng tôi lựa chọn mẫu nghiên cứu theo phương 

pháp chọn mẫu thuận tiện. 

 -Đánh giá toàn bộ bệnh nhân, lựa chọn bệnh nhân đồng ý tham gia.  

2.5. CÁCH THU THẬP SỐ LIỆU 

 -Tập huấn cho cán bộ điều tra về các bảng thu thập số liệu. 

 -Liên hệ với khoa phòng có bệnh nhân trầm cảm tới khám và điều trị. 

 -Chọn mẫu ngẫu nhiên. 

 -Tiến hành khảo sát chọn ngẫu nhiên bệnh nhân đến khám và điều trị. 

 -Sử dụng các bảng hỏi để thu thập số liệu 

2.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 
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 -Các số liệu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm thống kê  

SPSS. 

 -Tiến hành phân tích thống kê mô tả, tính tần suất của các biểu hiện, so sánh 

các giá trị trung bình của các biến số, tính giá trị P để xác định ý nghĩa thống kê 

của sự khác biệt. 

 -Đánh giá mối tương quan của các yếu tố trong nghiên cứu. 

 -Dùng phương pháp kiểm định χ2 để so sánh 2 hoặc nhiều tỷ lệ nghiên cứu. 

 -T - test để kiểm định giả thuyết trung bình của các biến giữa các nhóm 

trong nghiên cứu. 

 -Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng khoảng tin cậy là 95%, tương ứng 

với p=0.05 để kiểm định ý nghĩa thống kê. 

2.7. BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ. 

 -Các thông tin nhân khẩu học. 

 -Bảng hỏi sức khoẻ bệnh nhân PHQ-9. 

 -Nhận thức của bệnh nhân về bệnh Trầm cảm. 

 -Đánh giá nhu cầu Tư vấn tâm lý. 

 + PHQ:  Được xây dựng bởi Robert L. Spitzer, anet B.W. Williams, Kurt 

Kroenke. Đây là thang đánh giá trầm cảm gồm 9 câu hỏi chính. Nó là công cụ có 

giá trị sàng lọc giúp cho thầy thuốc trong chẩn đoán trầm cảm và theo dõi tiến 

trình điều trị . Các câu hỏi của PHQ-9 dựa vào 9 tiêu chuẩn chẩn đoán trầm cảm 

của DSM-5. Các câu hỏi đề cập đến các biểu hiện trầm cảm xảy ra thường xuyên 

ở mức độ nào trong hai tuần qua:  Không bao giờ-vài ngày-hơn một nửa số ngày 

- gần như mọi ngày. 

 Người ta sử dụng Thang đánh giá PHQ-9 với các mục đích sau: 

 + Để sàng lọc trầm cảm tại cơ sở khám chữa bệnh. 
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 + Theo dõi tiến triển biểu hiện trầm cảm. 

 + Để bệnh nhân tự nhận thức tình trạng của bản thân. 

 + Nội dung bảng hỏi (Phụ lục kèm theo) 

 + Mức độ trầm cảm dựa theo thang điểm PHQ-9 

Điểm Chẩn đoán tạm thời 

5-9 Không mắc trầm cảm 

10-14 Trầm cảm mức độ nhẹ 

15-19 Trầm cảm mức độ trung bình 

>20 Trầm cảm mức độ nặng 

 +Nhận thức của bệnh nhân về bệnh Trầm cảm: Trên nội dung bài Giáo dục 

Tâm lý cho bệnh nhân Trầm cảm, của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, nhóm chúng 

tôi tiến hành biên soạn Bộ câu hỏi đánh giá nhận thức của bệnh nhân về bệnh trầm 

cảm, gồm 3 nội dung: nhận thức, thái độ, hành vi về bệnh trầm cảm. Ở mỗi nội 

dung có 5 câu hỏi, thang đo từ 1 đến 4 điểm: 

 Hoàn toàn không đồng ý: 1 điểm. 

 Đồng ý một phần: 2 điểm. 

 Đồng ý: 3 điểm. 

 Rất đồng ý: 4 điểm. 

 Trong đó có các câu hỏi tính điểm ngược: Nhận thức (câu 2, 3, 4), Thái độ 

(câu 6, 7, 8, 9, 10), Hành vi (câu 13). 

 +Đánh giá nhu cầu Tư vấn tâm lý: Trên cơ sở lý luận về Các mức độ của 

nhu cầu, nhóm chúng tôi biên soạn bộ câu hỏi đánh giá nhu cầu tư vấn tâm lý của 

bệnh nhân trầm cảm, gồm 7 câu hỏi (trong đó có 1 câu hỏi âm tính) với thang đo 

từ 0 đến 2, mức độ tăng dần. 

2.8. CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 
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2.8.1. Biến độc lập 

 -Các biến về hành chính: giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp. 

 -Các biến về hiểu biết về bệnh Trầm cảm. 

2.8.2. Biến phụ thuộc 

 -Mức độ bệnh theo thang đo PHQ-9. 

 -Điểm đánh giá các nhu cầu Tư vấn tâm lý. 

2.9. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 

 -Nghiên cứu được thực hiện trên tinh thần tôn trọng bí mật riêng tư của từng 

đối tượng nghiên cứu và được sự chấp nhận của đối tượng nghiên cứu. 

 -Tất các các thông tin của người tham gia nghiên cứu được xử lý và công 

bố dưới hình thức số liệu, không nêu danh cá nhân. 

 -Sử dụng các thang công cụ bảng hỏi nên không gây tổn thương, ảnh hưởng 

gì cho người tham gia nghiên cứu. 

2.10. SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỰA CHỌN BỆNH NHÂN THAM GIA 

KHẢO SÁT: 

-Bệnh nhân đang điều trị trầm cảm tại các 

khoa lâm sàng 

-Bệnh nhân đến khám tại phòng khám 

Phát phiếu khảo sát 

Điểm PHQ-9 >9 

Xử lý và phân tích số liệu 

Điểm PHQ-9 <9 

(loại trừ) 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu 

Bảng  1: Tuổi trung bình của đối tượng cần nghiên cứu 

 Nhóm N Tuổi trung bình 

Tuổi 
Nam  53 36.60 

Nữ  97 31.06 

 Tổng 150 33.02 

 

 

 

Biểu đồ 1: Biểu đồ phân bố theo nhóm tuổi 

Nhận xét: 

-Tuổi trung bình của phụ nữ trầm cảm là 31.06 tuổi, ở nam giới là 36.60 tuổi. 

<29 30-39 40-49 >50

Nữ 50,52 26,8 17,53 5,15

Nam 26,42 39,62 11,32 22,64

Tổng 42 31,33 15,33 11,3

50,52

26,8

17,53

5,15

26,42

39,62

11,32

22,64
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31,33

15,33
11,3
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-Tỷ lệ trầm cảm cao nhất ở nhóm tuổi dưới 29 tuổi (42%), đứng thứ 2 là nhóm 

30-39 tuổi (31.33%), tiếp theo là nhóm 40-49 tuổi (15.33%) và thấp nhất là nhóm 

trên 50 tuổi (11.3%) 

-Theo phân bố nhóm tuổi, phụ nữ trong nhóm dưới 29 tuổi có tỷ lệ trầm cảm 

cao nhất 50.52%; ở nam độ tuổi mắc trầm cảm cao nhất trong nhóm 30-39 tuổi 

với tỷ lệ 39.62%. 

3.1.2. Đặc điểm nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu và giới tính  

 

 

Biểu đồ 2: Biểu đồ phân bố theo nghề nghiệp 

Nhận xét: 

 -Bệnh nhân trầm cảm có nghề nghiệp là Buôn bán chiếm tỷ lệ cao nhất 

51.33%, trong đó tỷ lệ nữ buôn bán là 54.64% trong số 97 bệnh nhân nữ được 

khảo sát. 

-Đứng thứ 2 là bệnh nhân trầm cảm có nghề Công nhân tỷ lệ 12.67%, tỷ lệ 

nam công nhân là 20.75% trong số 53 bệnh nhân nam được khảo sát. 

-Tỷ lệ thấp nhất là ở nữ ngành nghề khác chiếm 2.67%. 

Nông nhân Công nhân
Công chức -
viên chức

Buôn bán Nội trợ
Thợ thủ 

công/thợ có 
tay nghề

HS-SV Khác

nam 7,55 20,75 11,3 45,28 7,55 1,88 0 5,66

nữ 10 8,25 8,25 54,64 9,28 3,09 5,15 1,03

tổng 9,33 12,67 9,33 51,33 8,67 2,67 3,33 2,67

0
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30

40

50

60

nam nữ tổng
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3.1.3. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu  

 

Biểu đồ 3: Biểu đồ phân bố theo trình độ học vấn 

Nhận xét: 

-Tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm trong nghiên cứu có trình độ Trung học phổ thông 

chiếm tỷ lệ cao nhất 56.67%, giới tính nữ chiếm 52.58% trong tổng số 97 bệnh 

nhân nữ được khảo sát, tỷ lệ này ở nam là 64.15% trong tổng số 53 bệnh nhân nam 

được khảo sát. 

-Tiếp theo là tỷ lệ bệnh nhân ở trình độ Trung học cơ sở với 23.33%, nữ 

chiếm 23.71% trong tổng số 97 bệnh nhân nữ được khảo sát, tỷ lệ này ở nam là 

22.64% trong tổng số 53 bệnh nhân nam được khảo sát. 

-Tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm thấp nhất ở trình độ tiểu học 3.33%. 

3.1.4. Tình trạng hôn nhân của đối tượng nghiên cứu 

0

22,64

64,15
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Biểu đồ 4: Biểu đồ phân bố theo tình trạng hôn nhân 

Nhận xét: 

-Tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm ở người đã lập gia đình chiếm tỷ lệ cao ở cả 2 giới 

nam và nữ (59.33%).  

-Ở đối tượng người độc thân, tỷ lệ trầm cảm chiếm 36%, trong đó nữ 40.21% 

-Tỷ lệ trầm cảm ở người đã ly thân, ly dị và trong một mối quan hệ khác 

chiếm tỷ lệ thấp nhất, lần lượt là 4% và 0.67%. 

3.1.5. Vùng sinh sống của đối tượng nghiên cứu 

Độc thân
Đã lập gia 

đình
Ly thân, ly dị Khác

nam 28,3 71,7 0 0

nữ 2,4 40,21 52,58 6,19

tổng 36 59,33 4 0,67

28,3

71,7

0 02,4

40,21
52,58

6,19
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Biểu đồ 5: Biểu đồ phân bố theo vùng sinh sống 

Nhận xét: 

-Tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm ở khu vực thành thị chiếm tỷ lệ cao nhất 56.67%, 

tiếp theo là khu vực nông thôn với tỷ lệ 41.33%, thấp nhất là khu vực miền núi/hải 

đảo chiếm tỷ lệ 2%. 

-Phân bố theo giới tính tỷ lệ này cũng tương đồng giữa nam và nữ. Trong đó 

phụ nữ thành thị mắc trầm cảm chiếm tới 58.76%, cao hơn nam giới thành thị 

(52.83%).  

3.2. ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ KỸ NĂNG CỦA BỆNH 

NHÂN TRẦM CẢM 

3.2.1. Đánh giá nhận thức của bệnh nhân trầm cảm  

Bảng  2: Đánh giá nhận thức của bệnh nhân về trầm cảm 

Đánh giá nhận thức ĐTB SD 

Bệnh trầm cảm không đáng lo ngại. 1.89 1.07 

Người bị bệnh trầm cảm sẽ không hòa nhập được 

với cộng đồng. 

1.82 0.89 

Nông thôn Thành thị Miền núi/hải đảo

nam 47,17 52,83 0

nữ 38,14 58,76 3,09

tổng 41,33 56,67 2

47,17
52,83

0
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Trầm cảm cần điều trị bằng thuốc 1.67 0.75 

Bệnh trầm cảm sẽ làm chúng ta trở nên điên dại. 1.60 0.79 

Trầm cảm là bệnh nan y không chữa được. 1.21 0.45 

Nhận xét: 

-Điểm trung bình ở nhận thức “Bệnh trầm cảm không đáng lo ngại” cao nhất 

với 1.89 điểm, với độ lệch chuẩn 1.07  

-Điểm trung bình “Người bị bệnh trầm cảm sẽ không hòa nhập được với cộng 

đồng” xếp thứ 2 với 1.82 điểm, độ lệch chuẩn 0.89. 

-Điểm trung bình thấp nhất là nhận thức “Trầm cảm là bệnh nan y không 

chữa được” với 1.21 điểm, với độ lệch chuẩn 0.45. 

3.2.2. Đánh giá thái độ của bệnh nhân về trầm cảm  

Bảng  3: Đánh giá thái độ của bệnh nhân về trầm cảm 

Thái độ ĐTB SD 

Người trầm cảm không có thể tham gia các hoạt 

động như người bình thường. 

2.71 0.96 

Khi bị trầm cảm anh/chị cảm thấy lo lắng, sợ hãi. 2.43 0.81 

Người trầm cảm không nên đi làm 1.57 0.82 

Người trầm cảm bị mọi người xung quanh xa lánh, 

kỳ thị. 

1.51 0.69 

Người bị trầm cảm chỉ nên ở nhà. 1.39 0.71 

 

Nhận xét: 

-Theo kết quả bảng 3.7 cho thấy điểm trung bình ở nhận thức Người trầm 

cảm không thể tham gia các hoạt động như người bình thường là cao nhất với 

2.71, ĐLC 0.96. 
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-Tiếp theo khi bị trầm cảm anh chị cảm thấy lo lắng/sợ hãi xếp thứ 2 với 

điểm trung bình 2.43, ĐLC 0.8. 

-Nhận thức khi cho rằng người bị trầm cảm chỉ nên ở nhà có điểm trung bình 

thấp nhất là 1.39, ĐLC 0.71 

3.2.3. Đánh giá hành vi của bệnh nhân về trầm cảm 

Bảng  4: Đánh giá hành vi của bệnh nhân về trầm cảm 

Đánh giá hành vi ĐTB ĐLC 

Khi có suy nghĩ chán nản, buồn bả kéo dài anh chị 

sẽ tìm đến bệnh viện để khám và điều trị. 

2.57 0.99 

Trầm cảm cần được đi can thiệp bằng thuốc kết 

hợp với liệu pháp tâm lý. 

2.08 0.76 

Khi Trầm cảm tôi cần được chia sẻ   2.03 0.89 

Khi có suy nghĩ chán nản, buồn bả kéo dài anh chị 

sẽ không làm gì hết. 

1.97 0.85 

Khi bị trầm cảm tôi không cần uống thuốc  1.76 0.83 

Nhận xét: 

-Điểm trung bình của hành vi khi có suy nghĩ chán nản, buồn bả kéo dài anh 

chị sẽ tìm đến bệnh viện để khám và điều trị có điểm trung bình cao nhất 2.57, độ 

lệch chuẩn 0.99. 

- Tiếp theo Trầm cảm cần được đi can thiệp bằng thuốc kết hợp với liệu pháp 

tâm lý có điểm trung bình cao thứ hai 2.08, độ lệch chuẩn 0.76. 

- Tiếp đến khi Trầm cảm tôi cần được chia sẻ cũng được đông bệnh nhân lựa 

chọn, với điểm trung bình 2.03 và độ lệch chuẩn là 0.89. 

- Khi bị trầm cảm tôi không cần uống thuốc có điểm trung bình thấp nhất 

1.76, độ lệch chuẩn 0.83. 
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3.3. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN 

QUAN CỦA RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

3.3.1. Đánh giá các triệu chứng trầm cảm 

Bảng  5: Tỷ lệ các biểu hiện lâm sàng của trầm cảm của các bệnh nhân 

Triệu chứng Số trường hợp (N=150) Tỷ lệ % 

Trầm buồn, nản chí 149 99.33 

Mất ngủ 149 99.33 

Mệt mỏi 148 98.67 

Giảm thích thú 146 97.33 

Chán ăn/ăn quá nhiều 145 96.67 

Suy nghĩ tiêu cực 143 95.33 

Khó tập trung 142 94.67 

Vận động chậm 112 74.67 

Ý tưởng tự sát 35 23.33 

Nhận xét: 

-Triệu chứng xuất hiện nhiều nhất là Trầm buồn, nản chí và Mất ngủ 

(99.33%), tiếp đến là triệu chứng Mệt mỏi (98.67%), tiếp đến là triệu chứng Mệt 

mỏi (98.67%), Giảm thích thú (97.33%). 

-Triệu chứng ít gặp nhất là Tự sát (23.33%) 

Bảng  6: Điểm trung bình của các triệu chứng trầm cảm theo bảng PHQ-9 

Triệu chứng Điểm trung bình SD 

Trầm buồn, nản chí 1.87 0.80 

Mất ngủ 1.79 0.78 

Chán ăn/ăn quá nhiều 1.77 0.77 

Mệt mỏi 1.69 0.75 
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Suy nghĩ tiêu cực 1.67 0.85 

Khó tập trung 1.67 0.79 

Giảm thích thú 1.61 0.81 

Vận động chậm 1.41 1.04 

Ý tưởng tự sát 0.30 0.60 

 Nhận xét: 

-Triệu chứng có điểm trung bình cao nhất là Trầm buồn, nản chí với 

ĐTB=1.87. 

-Các triệu chứng có điểm trung bình cao, lần lượt là Mất ngủ, Chán ăn/ăn 

quá nhiều, Mệt mỏi (ĐTB lần lượt 1.79, 1.77, và 1.69) 

-Triệu chứng có điểm thấp nhất là Tự sát có ĐTB=0.30. 

Bảng  7: Tương quan giữa tổng điểm PHQ-9 và điểm của từng triệu chứng 

Triệu chứng Hệ số tương quan (R) P 

Mệt mỏi 0.53 0.64 

Mất ngủ 0.48 0.69 

Suy nghĩ tiêu cực 0.48 0.75 

Trầm buồn, nản chí 0.46 0.72 

Chán ăn/ăn quá nhiều 0.45 0.69 

Ý tưởng tự sát 0.45 0.64 

Giảm thích thú 0.40 0.75 

Khó tập trung  0.37 0.74 

Vận động chậm 0.27 1.00 

Nhận xét: 

-Tất cả các triệu chứng trầm cảm đều có mối tương quan với tổng điểm của 

PHQ-9, và có ý nghĩa thống kê với p=0.00<0.05. 
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-Triệu chứng có mối tương quan cao với tổng điểm PHQ-9 là Mệt mỏi với hệ 

số tương quan 0.53, triệu chứng Mất ngủ, Suy nghĩ tiêu cực có hệ số tương quan 

đều bằng 0.48 với p=0.00<0.05 có ý nghĩa thống kê. 

Triệu chứng Vận động chậm có hệ số tương quan thấp nhất với R=0.27, với 

p=0.00<0.05 có ý nghĩa thống kê. 

 

Biểu đồ 6: Biểu đồ tỷ lệ mức độ gây khó khăn của các triệu chứng trầm cảm 

Nhận xét: 

-Bệnh nhân có biểu hiện Khó khăn một ít trong các chức năng cuộc sống 

chiếm tỷ lệ cao nhất 60%.  

-Các triệu chứng trầm cảm gây Rất khó khăn trong hoạt động cuộc sống có 

điểm PHQ-9 cao thứ hai với 34.7% và mức độ Cực kỳ khó khăn chiếm 5.3%. 

-Sự khác biệt PHQ-9 giữa các mức độ khó khăn đều có ý nghĩa thống kê với 

p=0.05 
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3.3.2. Nhu cầu TVTL của bệnh nhân trầm cảm 

Bảng  8: Nhu cầu TVTL của bệnh nhân trầm cảm 

 ĐTB SD 

TVTL cho bệnh nhân trầm cảm cần thiết 1.85 0.36 

Bản thân được TVTL có cần thiết không 1.67 0.55 

Mong muốn được TVTL tại BVTT ĐN 1.66 0.50 

TVTL cho bệnh nhân trầm cảm hiệu quả  1.65 0.51 

Tin tưởng vào sự hỗ trợ của chuyên viên tư vấn tâm lý 1.57 0.57 

Tự tin bản thân tự vượt qua 1.11 0.71 

Thường tìm đến chuyên viên TVTL 0.56 0.67 

Nhận xét: 

-Điểm trung bình của nội dung TVTL cho bệnh nhân trầm cảm cần thiết có 

ĐTB cao nhất (1.85) với độ lệch chuẩn 0.36.  

-Nội dung Bản thân được TVTL có cần thiết không có ĐTB cao thứ hai với 

1.67, độ lệch chuẩn 0.55 

-Lựa chọn Mong muốn được TVTL tại BVTT ĐN có ĐTB cao thứ ba với 1.66, 

độ lệch chuẩn 0.50. 

-Lựa chọn thấp nhất là Thường tìm đến chuyên viên TVTL với ĐTB 0.56 với 

độ lệch chuẩn 0.67 . 

3.3.3. Đánh giá mối tương quan giữa các triệu chứng của điểm PHQ-9 

với Nhu cầu tư vấn tâm lý 

Bảng  9: Các chỉ số tương quan giữa tổng điểm Nhu cầu tư vấn tâm lý với 

tổng điểm PHQ-9 

Phương trình tương quan  Y=0.01X+ 13.36 

Giá trị X Tổng điểm PHQ-9 
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Giá trị Y Tổng điểm Nhu cầu tư vấn tâm lý 

Hệ số tương quan (R) 0.01 

Ý nghĩa thống kê (p) 0.95 

 

Nhận xét: 

- Tổng điểm PHQ-9 có tương quan thuận với tổng điểm nhu cầu tư vấn tâm 

lý, hệ số tương quan R= 0.01 

-Mối tương quan này không có ý nghĩa thống kê với p=0.95>0.05  

Bảng  10: Sự tương quan giữa các triệu chứng trầm cảm                              

theo PHQ-9 với điểm tổng điểm nhu cầu tư vấn tâm lý 

Triệu chứng Hệ số tương quan (R) P 

Vận động chậm 0.12 0.16 

Khó tập trung 0.08 0.35 

Ý tưởng tự sát 0.08 0.38 

Giảm thích thú 0.07 0.42 

Trầm buồn, nản chí 0.06 0.51 

Chán ăn/ăn quá nhiều 0.05 0.56 

Mệt mỏi 0.02 0.79 

Mất ngủ 0.01 0.95 

Suy nghĩ tiêu cực 0.01 0.92 

Nhận xét: 

-Vận động chậm là triệu chứng có mối tương quan với nhu cầu TVTL cao nhất so 

với các triệu chứng khác, với R=0.12 (p 0.16 > 0.05) mối tương quan này không 

có ý nghĩa thống kê. 

-Tiếp theo là triệu chứng Khó tập trung có mối tương quan với nhu cầu TVTL cao 

đứng thứ hai với R=0.08 (p=0.35 > 0.05) mối tương quan này không có ý nghĩa 

thống kê. 

-Mất ngủ và Vận động chậm là hai triệu chứng có mối tương quan rất thấp với nhu 

cầu TVTL có hệ số tương quan lần lượt R=0.01 (p lần lượt là 0.95 và 0.92 > 0.05). 
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Bảng  11: Tỷ lệ bệnh nhân có nhu cầu TVTL 

 tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng 

Nội dung Mức độ 

Khi biết mình bị trầm cảm anh 

chị có mong muốn được hỗ trợ 

tư vấn tâm lý tại Bệnh viện 

Tâm thần Đà Nẵng không? 

Không 

muốn hỗ 

trợ 

Ít muốn 

được hỗ trợ 

Rất muốn 

được hỗ trợ 

N % N % N % 

2 1.3 47 31.3 101 67.3 

Nhận xét: 

-Tỷ lệ bệnh nhân có nhu cầu Rất muốn được hỗ trợ TVTL tại Bệnh viện Tâm 

thần chiếm tỷ lệ lớn nhất 67.3%. 

-Ít muốn được hỗ trợ chiếm tỷ lệ thứ hai với 31.3%. 

-Tỷ lệ bệnh nhân Không muốn được hỗ trợ chiếm tỷ lệ ít nhất 1.3%. 
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CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

4.1.1. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu 

 Trong nghiên cứu 12.376 người Canada Noori Akhatar – Danesh xác định 

tỷ lệ trầm cảm cả cuộc đời cao nhất ở lứa tuổi 20-24 (14.3%) và thấp nhất ở lứa 

tuổi trên 75 (4.3%) [30]. Nghiên cứu này có tỷ lệ nhóm tuổi trầm cảm phù hợp với 

nghiên cứu của chúng tôi, cho thấy nhóm tuổi trung bình mắc trầm cảm cao nhất 

là dưới 29 tuổi (42%). 

 Điều này cũng thể hiện trong nghiên cứu của chúng tôi, trong nhóm mẫu 

150 bệnh nhân trầm cảm, có tới 97 bệnh nhân là nữ chiếm 64.67%, 53 bệnh nhân 

là nam chiếm 35.33%. Số lượng bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ cao, gần gấp đôi số 

bệnh nhân nam. Cuộc khảo sát bệnh kết hợp toàn quốc tại Hoa Kỳ đã đánh giá 

8.098 người, cho thấy nữ bị trầm cảm gấp 1.7 lần nam. Sự khác biệt này bắt đầu ở 

giai đoạn đầu dậy thì và kéo dài đến giữa tuổi 50. Một nghiên cứu khác tại Anh, 

đối với người từ 16-54 tuổi tỷ lệ trầm cảm ở nữ gấp đôi nam, nhưng phụ nữ sau 

tuổi mãn kinh (55-64) thì tỷ lệ giữa nam và nữ bằng nhau [37] 

 Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện trong giai đoạn “bình thường mới” 

của đại dịch Covid19 tỷ lệ nhóm tuổi dưới 29 tập trung ở đối tượng học sinh, sinh 

viên, sinh viên mới ra trường khi đại dịch diễn ra khiến những hoạt động tương 

tác xã hội hạn chế, việc tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp cũng nhiều khó khăn, 

cũng có thể là một trong số những nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. 

 Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, Covid 

khiến 63% người 18-24 tuổi lo âu hoặc trầm cảm, 25% số đó dùng chất kích thích 

nhiều hơn và khoảng 25% nghĩ đến việc tự tử. Một khảo sát tại Bệnh viện Hồi sức 



55 

 
 

Covid-19 TP HCM vào năm 2021, ghi nhận 53,3% bệnh nhân Covid điều trị tại 

đây bị rối loạn lo âu; 20% trầm cảm và 16,7% stress. Đặc biệt, những ca từng thở 

HFNC (oxy lưu lượng cao), bệnh nhân từng thở oxy qua mặt nạ hoặc thở máy, tỷ 

lệ trầm cảm và tỷ lệ rối loạn lo âu lên tới 66,7%. Ngoài ra, 67% bệnh nhân Covid-

19 mong muốn được tư vấn, điều trị tâm lý trong suốt quá trình điều trị tại bệnh 

viện và sau khi xuất viện. [59] 

4.1.2. Đặc điểm nghề nghiệp của đối tượng nghiên cứu và giới tính 

 Trong nghiên cứu người dân của phường Lê Đại Hành (Hà Nội), của Trần 

Hữu Bình kết quả cho thấy 170 người bị trầm cảm. Tác giả có nhận xét về nghề 

nghiệp của người bị trầm cảm là: tỷ lên rối loạn trầm cảm cao nhất ở phụ nữ buôn 

bán tự do 32.35%, tiếp theo là công nhân viên chức 26.65%, và tỷ lệ nội trợ là 

16.47% [12] . Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ cao nhất là phụ nữ Buôn bán 

51.33%, tiếp theo là nam Công nhân 12.67%. Trong bối cảnh nghiên cứu, tình 

hình dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát, tuy nhiên những ảnh hưởng của đại 

dịch trong suốt 2 năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của người dân. Những 

người buôn bán tự do họ gặp các trở ngại qua những đợt giãn cách, cách ly không 

được phép mở cửa kinh doanh, hàng hóa tồn đọng, chưa kể những khoản vay kéo 

dài, cũng gây ra những căng thẳng trong thời gian dài. Đại dịch Covid-19 cũng 

gây cản trở cho công việc của những người Công nhân, khi những người đàn ông 

được cho là trụ cột chính của gia đình cũng gặp phải những khó khăn trong việc 

mất việc làm, hay bị giảm số giờ làm. Đây cũng có thể là một trong những nguyên 

nhân dẫn đến trầm cảm khi bệnh nhân phải đối diện với sự căng thẳng kéo dài. 

 Theo “Báo cáo tác động của dịch covid-19 đến tình hình lao động, việc làm 

quý I năm 2022” của Tổng cục thống kê, mặc dù cả nước vẫn còn hơn 16,9 triệu 

người từ 15 tuổi trở lên chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng con 
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số này đã giảm mạnh so với quý trước (giảm 7,8 triệu người). Đây là mức giảm 

mạnh nhất được ghi nhận kể từ khi đất nước chứng kiến sự bùng phát của đại dịch 

Covid-19. 

 Trong tổng số hơn 16,9 triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch, có 0,9 

triệu người bị mất việc, chiếm 1,2%; 5,1 triệu người phải tạm nghỉ/tạm ngừng sản 

xuất kinh doanh, chiếm 6,7%; 5,7 triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải 

nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, chiếm 7,6% và 13,7 triệu lao động bị giảm thu 

nhập, chiếm 18,3%. Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ vẫn là hai vùng có 

tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng nhiều hơn so với các vùng khác. Số lao động ở 2 vùng 

này cho biết công việc của họ bị ảnh hưởng do đại dịch chiếm lần lượt là 25,7% 

và 23,9%; cao hơn đáng kể so với con số này ở vùng Trung du miền núi phía Bắc 

và Tây Nguyên, tương ứng là 18,8% và 14,4%. 

 Thành thị vẫn là khu vực có số lao động chịu thiệt hại nhiều hơn nông thôn. 

Có 25,8% lao động khu vực thành thị bị ảnh hưởng tiêu cực, trong khi đó tỷ lệ này 

ở nông thôn là 20,5%. Đa phần những người có công việc bị tác động xấu bởi đại 

dịch Covid-19 trong thời gian qua có độ tuổi khá trẻ, từ 25 đến 54 tuổi, chiếm 

73,8%. [60] 

4.1.3. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu  

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ mắc trầm cảm ở bệnh nhân có trình 

độ Trung học phổ thông (56.67%) là cao nhất, tiếp đến là trình độ Trung học cơ 

sở (23.33%), trình độ Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học tỷ lệ cao thứ 3 (16.67%) và 

thấp nhất là trình độ Tiểu học (3.33%). Kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị 

Hải Vân cho thấy trong quần thể phụ nữ bị trầm cảm được nghiên cứu, tỷ lệ học 

hết trung học cơ sở và đang học trung học phổ thông chiếm cao nhất (27.7% và 

22.6%). Tỷ lệ học hết trung học phổ thông chiếm tỷ lệ thấp nhất 96.3%) [17] 
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 Kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Cao cho thấy tỷ lệ mắc trầm 

cảm cao nhất ở nhóm có trình độ Trung học phổ thông (5.6%), tiếp đến là trình độ 

chuyên nghiệp (4.5%), nhóm tiểu học (3.8%), nhóm Trung học cơ sở (3.1%), 

nhóm học sinh, sinh viên (13.8%) [24] Trong nghiên cứu của Noori Akkhtar-

Danesh trong 12.376 người dân tại Ontario, những người có trình độ thấp hơn cấp 

2 có tỷ lệ trầm cảm trong cuộc đời thấp nhất (9.1%), và tỷ lệ cao nhất là trong số 

người sau cấp 2 nhưng không đi học tiếp (13.4%) [30] . So sánh với 2 nghiên cứu 

ở trên ở trong và ngoài nước, nghiên cứu của chúng tôi cũng có nét tương đồng.  

4.1.4. Tình trạng hôn nhân của đối tượng nghiên cứu 

 Tình trạng hôn nhân cũng là một trong các yếu tố nguy cơ dẫn đến trầm 

cảm. Theo nghiên cứu của tác giả Trần Hữu Bình, tỷ lệ trầm cảm ở người đã kết 

hôn là 82.35%, ly hôn là 11.76%. [12]. So sánh với kết quả của tác giả Trần Hữu 

Bình, nghiên cứu của chúng tôi cũng có nét tương đồng, khi tỷ lệ trầm cảm ở người 

lập gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất 59.33%.  

 Kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Thị Hải Vân cho thấy 68.6% phụ nữ 

có gia đình mắc trầm cảm chiếm tỷ lệ cao nhất, phụ nữ độc thâm chiếm tỷ lệ thấp 

nhất 5.7% [17] 

 Tuy nhiên ở một số nghiên cứu tỷ lệ trầm cảm theo tình trạng hôn nhân lại 

có những kết quả khác nhau, theo tác giả Nguyễn Thanh Cao tỷ lệ trầm cảm cao 

nhất ở nhóm ly dị/ ly than (21.1%) sau đó là nhóm góa vợ/chồng (10.5%) [24]. 

Trong nghiên cứu của Noori Akhatar-Danesh, người ta nhận thấy tỷ lệ trầm cảm 

khác nhau trong tình trạng hôn nhân. Tỷ lệ trầm cảm cao nhất trong số bệnh nhâu 

ly dị và ly thân. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở nữ giới, tỷ lệ trầm cảm suốt cuộc đời của 

phụ nữ ly hôn là 26.1% (nam giới là 22.7%) trong khi đó phụ nữ có gia đình là 

11.0% và độc than là 14.7% [30] 
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 Ở những người đã lập gia đình, có nhiều vấn đề cần quan tâm, lo lắng nhiều 

hơn như chăm sóc con cái, quan hệ xã hội hai bên gia đình, các mối quan hệ trong 

gia đình chồng/vợ, … đặc biệt đối với nữ giới khi vai trò làm mẹ, làm vợ đặt nặng 

nhưng không có sự san sẻ của người chồng thì cũng gây đến những tình trạng căng 

thẳng về mặt tâm lý. Đối với nam giới khi vai trò trụ cột kinh tế trong gia đình của 

họ bị ảnh hưởng bởi tình trạng chung của dịch Covid-19, chưa thể lo cho gia đình 

kinh tế ổn định cũng là một căng thẳng nguy cơ cao dẫn đến trầm cảm. Điều này 

phù hợp với sự phân bố theo nghề nghiệp chúng tôi đã phân tích ở trên, khi tỷ lệ 

người trong độ tuổi lao động mắc trầm cảm chiếm tỷ lệ cao. 

4.1.5. Vùng sinh sống của đối tượng nghiên cứu 

 Trong nghiên cứu bệnh nhân đến khám tại bệnh viện Tâm thần Trung Ương 

II tác giả thấy có 63% bệnh nhân trầm cảm sống tại thành phố [29].  

Kết quả nghiên cứu của Trần Thị Hải Vân cho thấy 79.2% bệnh nhân ở thành 

phố, 20.8% bệnh nhân ở nông thôn [17]. 

 Theo nghiên cứu của Xuezheng Qin, cộng đồng thành thị ở Trung Quốc 

dường như ít bị trầm cảm. Tỷ lệ người có sức khỏe tâm thần tốt đạt đến 60.07% ở 

thành phố. Tỷ lên trầm cảm ở nông thông là 27% và tỷ lệ ở thành phố là 17.48% 

[54] 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm ở khu 

vực thành thị chiếm tỷ lệ cao hơn khu vực nông thôn. Có thể cuộc sống ở khu vực 

nông thôn trong bối cảnh hiện tại ít chịu nhiều tác động bởi ảnh hưởng của những 

biến chuyển về các yếu tố kinh tế xã hội gây ra bởi đại dịch Covid-19, bên cạnh 

đó địa bàn nghiên cứu của chúng tôi có đặc điểm dân cư chủ yếu là thành thị vì 

vậy số bệnh nhân có địa chỉ phân bố ở thành thị cao hơn. 



59 

 
 

4.2. ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ KỸ NĂNG CỦA BỆNH 

NHÂN TRẦM CẢM 

4.2.1. Đánh giá nhận thức của bệnh nhân trầm cảm  

 Từ kết quả trên cho thấy quan niệm “Bệnh trầm cảm không đáng lo ngại” 

được lựa chọn nhiều nhất, cho thấy sự chủ quan về bệnh xuất hiện ở phần đông số 

bệnh nhân, hoặc họ vẫn nghĩ đây chỉ là một cảm xúc thông thường và hoàn toàn 

có thể vượt qua được. Trong một nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Bình trên đối 

tượng sinh viên có 58.5% sinh viên nhận thức nhầm lẫn về trầm cảm bản chất. 

[25]  

 Quan niệm “Người bị bệnh trầm cảm sẽ không hòa nhập được với cộng 

đồng” được lựa chọn nhiều thứ 2, đây là một quan niệm chưa chính xác về bệnh 

trầm cảm. Nhìn chung phần lớn bệnh nhân vẫn còn dè dặt về sự tái hòa nhập cộng 

đồng khi nghĩ tới các bệnh lý tâm thần nói chung, trầm cảm nói riêng.  

 Tuy nhiên, ở quan niệm “Trầm cảm là bệnh nan y không chữa được” có 

ĐTB thấp nhất 1.21 và ĐLC 0.45, cho thấy phần lớn bệnh nhân cũng có nhận thức 

đúng đắn về khả năng điều trị bệnh. 

4.2.2. Đánh giá thái độ của bệnh nhân về trầm cảm  

 Quan niệm khi cho rằng người trầm cảm không thể tham gia các hoạt động 

như người bình thường cho thấy bệnh nhân trầm cảm có nhìn nhận, thái độ chưa 

phù hợp khi không đánh giá đúng khả năng hồi phục, hòa nhập của người trầm 

cảm. Họ đang đánh giá thấp việc tham gia những hoạt động trong cuộc sống hằng 

ngày của chính họ. Thái độ này xuất phát từ những hạn chế trong nhận thức của 

bệnh nhân trầm cảm về bệnh. 

 Khi bị trầm cảm anh/ chị cảm thấy lo lắng, sợ hãi được bệnh nhân trầm cảm 

lựa chọn khá nhiều. Điều này hoàn toàn phù hợp với tâm lý chung của người bệnh 
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là lo lắng, sợ hãi khi thấy mình bị bệnh. Tuy nhiên do sự hiểu biết chưa đúng về 

bệnh sẽ làm cho đa phần bệnh nhân trầm cảm thấy lo lắng, sợ hãi hơn. 

 Người trầm cảm chỉ nên ở nhà được bệnh nhân lựa chọn ít nhất, cho thấy 

họ đã có cái nhìn tích cực đối với người trầm cảm. Điều này đã tạo cơ hội để người 

bệnh trầm cảm được đi ra ngoài, tiếp xúc, gặp gỡ, thực hiện hoạt động nhiều hơn. 

4.2.3. Đánh giá hành vi của bệnh nhân về trầm cảm 

 Phần lớn bệnh nhân khi có suy nghĩ, tâm trạng tiêu cực kéo dài đã tìm đến 

bệnh viện để thăm khám và được điều trị, điều này cho thấy bệnh nhân đã đã biết 

quan tâm hơn về sức khỏe tâm thần của mình, không thờ ơ hay bỏ mặc, biết tìm 

đến cơ sở chuyên môn để trợ giúp khi mình có những bất ổn về mặt cảm xúc, tâm 

trạng.  

 Tỷ lệ lựa chọn quan niệm Trầm cảm cần được đi can thiệp bằng thuốc kết 

hợp với liệu pháp tâm lý được lựa chọn cao thứ 2, điều này cho thấy bệnh nhân 

trầm cảm đã có sự hiểu biết nhất định về phương pháp điều trị bệnh, hiểu được 

bản chất của bệnh để thấy được hiệu quả trong điều trị bệnh không chỉ đơn thuần 

sử dụng thuốc mà còn cần phải có sự kết hợp của điều trị tâm lý, vai trò của liệu 

pháp tâm lý trong điều trị trầm cảm. 

 Trong nghiên cứu cũng chỉ ra bệnh nhân trầm cảm có hiểu biết và tiếp cận 

với điều trị tâm lý, nhận thức được vai trò của tâm lý trong điều trị bệnh và có nhu 

cần sử dụng can thiệp tâm lý trong điều trị trầm cảm ở mức độ cao. 

 Một trong những phương pháp điều trị trầm cảm đó chính là sử dụng thuốc, 

thuốc sẽ góp phần cải thiện những tình trạng thực thể của bệnh nhân điển hình như 

mất ngủ, hồi hộp, … ĐTB cho quan niệm Khi bị trầm cảm tôi không cần uống 

thuốc, là thấp nhất là 1.76, ĐTC 0.83 , cho thấy một bộ phận bệnh nhân đã nhận 

thức đúng tầm quan trọng của sử dụng thuốc trong điều trị trầm cảm, chỉ một số ít 
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bệnh nhân còn nhầm lẫn. Trong nội dung giáo dục tâm lý, bệnh nhân được cung 

cấp thông tin về các phương pháp điều trị trầm cảm, trong đó có vai trò của việc 

sử dụng thuốc, khi đó bệnh nhân sẽ có sự hợp tác tốt hơn trong điều trị. Chính vì 

vậy khi được TVTL bệnh nhân sẽ có nhận thức chính xác hơn về trầm cảm. 

4.3. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN 

QUAN CỦA RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

4.3.1. Đánh giá các triệu chứng trầm cảm 

* Tỷ lệ các biểu hiện lâm sàng của trầm cảm của các bệnh nhân 

 Trầm cảm là một rối loạn cảm xúc, biểu hiện chủ yếu là khí sắc trầm, buồn 

kèm theo đó là giảm hứng thú. Đây là hai triệu chứng cơ bản để chẩn đoán trầm 

cảm. Thể hiện trong nhiều nghiên cứu tỷ lệ bệnh nhân trầm cảm có biểu hiện cảm 

giác trầm buồn là 100% [15] .Tuy nhiên, trong một số nghiên cứu khác cho thấy 

triệu chứng phổ biến của trầm cảm là mệt mỏi. Trong nghiên cứu của Trần Hữu 

Bình là 95.29% và Đặng Duy Thanh là 87.23%. [12] , [3].  

* Điểm trung bình của các triệu chứng trầm cảm theo bảng PHQ-9 

 Trong 861 bệnh nhân được đánh giá PHQ-9, Pamela W.Lee nhận thấy triệu 

chứng mệt mỏi, mất năng lượng có ĐTB cao nhất (2.33), rối đến triệu chứng rối 

loạn giấc ngủ (2.17). Hai triệu chứng có bản của trầm cảm là giảm hứng thú chỉ 

1.99 và cảm giác buồn là 2.00 [42]. Trong 4.483 người tham gia nghiên cứu có 

2.7% người được chẩn đoán dựa vào PHQ-9. Đánh giá tần suất các triệu chứng 

xuất hiện hơn một nửa số ngày trong hai tuần qua, Maske nhận thấy triệu chứng 

mệt mỏi, giảm năng lượng có tỷ lệ cao nhất 97.7% rồi đến triệu chứng rối loạn 

giấc ngủ 83.5% [46]. Ở nghiên cứu của chúng tôi, triệu chứng Mệt mỏi có ĐTB 

đứng thứ tư với 1.69, triệu chứng có điểm trung bình cao nhất là Trầm buồn, nản 

chí với ĐTB=1.87. 
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* Tương quan giữa tổng điểm PHQ-9 và điểm của từng triệu chứng 

 Các triệu chứng trầm cảm đều có mối tương quan với tổng điểm của PHQ-

9. Trong đó triệu chứng Mệt mỏi có hệ số tương quan lớn nhất 0.53 (p=0.64). Hai 

triệu chứng cơ bản của trầm cảm là Trầm buồn và Suy nghĩ tiêu cực đều có hệ số 

tương quan lớn hơn 0.4 (có lần lượt p=0.72 và 0.75). Trong nghiên cứu của 

Pamela, hệ số tương quan giữa các triệu chứng của PHQ-9 với tổng điểm từ 0.34 

đến 0.59 [42]. Gần tương đồng với nghiên cứu của chúng tôi (R từ 0.27 đến 0.53). 

Trong nghiên cứu của Pamela, hệ số tương quan cao nhất đối với triệu chứng Cảm 

thấy trầm buồn với R=0.59, triệu chứng Suy nghĩ tiêu cực là R=0.56. Người phụ 

nữ Việt nam thường có thể lực kém hơn nam giới và ít muốn đề cập, bộc lộ đến 

triệu chứng cảm xúc của mình; mà thường đề cập nhiều hơn đến cảm giác mệt mỏi 

khi nói về biểu hiện Trầm cảm. Theo kết quả trên p đều có giá trị lớn hơn 0.05, do 

cỡ mẫu chúng tôi nghiên cứu chỉ trên 150 bệnh nhân. 

*Tỷ lệ mức độ gây khó khăn của các triệu chứng trầm cảm  

 Trầm cảm là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên toàn thế 

giới. Rối loạn trầm cảm nặng ảnh hưởng đến khoảng 163 triệu người (khoảng 2% 

dân số thế giới), vào năm 2017. Đây là rối loạn khá nguy hiểm, tác động đến mặt 

tinh thần, thể chất, chức năng sống và cả niềm vui trong đời sống bệnh nhân. [61] 

 Trong nghiên cứu của chúng tôi, nhìn chung các triệu chứng của trầm cảm 

đều gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Mức độ Khó khăn 

một ít chiếm tỷ lệ 60% bệnh nhân được khảo sát chiếm tỷ lệ cao nhất, cho thấy 

những biểu hiện bệnh đang bước đầu gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc 

sống của bệnh nhân. Ở phân tích trên đã cho thấy Mệt mỏi và Mất ngủ là hai triệu 

chứng thường gặp nhất, hai triệu chứng về mặt thể chất đang bước đầu tác động 

đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 
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4.3.2. Nhu cầu TVTL của bệnh nhân trầm cảm 

 Từ kết quả trên cho thấy phần lớn bệnh nhân trầm cảm đều nhận thấy sự 

cần thiết của việc TVTL trong điều trị trầm cảm, và có nhu cầu được TVTL tại 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. 

 Hiện tại số lượng bệnh nhân chủ động tìm đến các dịch vụ TVTL còn hạn 

chế, thể hiện qua nội dung Thường tìm đến chuyên viên TVTL chỉ có ĐTB 0.56 

chiếm tỷ lệ rất thấp. 

Nghiên cứu được thực hiện trên đối tượng bệnh nhân trầm cảm tới khám và 

đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, điều này đã thể hiện mong muốn 

được điều trị bệnh của bệnh nhân. Khi bệnh nhân hiểu được vai trò của TVTL 

trong điều trị, sẽ có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý nhiều hơn. Chính vì vậy cần tăng 

cường truyền thông về TVTL rộng rãi đến với người dân. 

4.3.3. Đánh giá mối tương quan giữa các triệu chứng của điểm PHQ-9 

với Nhu cầu tư vấn tâm lý 

* Các chỉ số tương quan giữa tổng điểm Nhu cầu tư vấn tâm lý với tổng 

điểm PHQ-9  

 Từ kết quả trên cho thấy điểm PHQ-9 và nhu cầu TVTL có tương quan 

thuận với nhau, tổng điểm càng cao là mức độ trầm cảm càng nặng thì càng có 

nhu cầu được TVTL. Trong phần phân tích điểm trung bình PHQ-9, chúng tôi 

nhận thấy điểm trầm cảm càng cao thì càng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống 

của bệnh nhân, thể hiện qua điểm Mức độ khó khăn, khi có 60% bệnh nhân có 

Khó khăn một ít ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Do đó khi phân tích mối 

tương quan giữa điểm PHQ-9 và nhu cầu TVTL, cho thấy rõ hơn mối tương quan 

giữa điểm PHQ-9 cao, mức độ khó khăn của bệnh nhân càng cao và nhu cầu TVTL 

cũng cao. 
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 *Sự tương quan giữa các triệu chứng trầm cảm theo PHQ-9 với điểm 

tổng điểm nhu cầu tư vấn tâm lý 

 Có thể thấy rằng một trong những dấu hiệu thường gặp nhất để bệnh nhân 

mong muốn nhận được sự TVTL chính là tình trạng vận động chậm và khó tập 

trung. Tình trạng này kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sống của bệnh 

nhân thì khi đó họ mới quan tâm tới việc cần phải được điều trị. Thể hiện qua hệ 

số tương quan của triệu chứng vận động chậm và khó tập trung chiếm hệ số cao 

nhất 0.12 . Triệu chứng này bệnh nhân cho rằng sẽ kết hợp điều trị thuốc và TVTL, 

thể hiện ở hệ số tương quan với NCTVTL cao nhất. 

Tiếp đến là những ý tưởng tự sát, giảm thích thú là tình trạng bệnh nhân mong 

muốn và rất cần có sự nâng đỡ về mặt tinh thần, thể hiện qua hệ số tương quan cao 

tiếp theo với R=0.08, và 0.07 . 

Với các triệu chứng Suy nghĩ tiêu cực, Mất ngủ, Mệt mỏi có hệ số tương quan 

thấp nhất, cho thấy khi xuất hiện triệu chứng này bệnh nhân nghĩ chưa cần có sự 

kết hợp TVTL mà chỉ đơn thuần thuốc sẽ giúp điều trị các triệu chứng trên. Do 

vậy hệ số tương quan với NCTVTL của 3 triệu chứng này là thấp nhất. 

*Tỷ lệ bệnh nhân có nhu cầu TVTL tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng: 

Nghiên cứu của tác giả Trần Thùy Dương Tại bệnh viện Đa khoa Thái Bình 

cho thấy 31% bệnh nhân có nhu cầu được hỗ trợ tâm lý một chút, 2% bệnh nhân 

không có nhu cầu hỗ trợ tâm lý [19]. Kết quả này cũng có nét tương đồng với 

nghiên cứu của chúng tôi, trong 150 bệnh nhân trầm cảm được khảo sát có 148 

bệnh nhân có nhu cầu được TVTL, trong đó Ít muốn được hỗ trợ là 47/150 

(31.3%), Rất muốn được hỗ trợ là 101/150 (67.3%), và Không có mong muốn 

được hỗ trợ là 1.3%. 
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KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu trên 150 bệnh nhân trầm cảm đến khám và điều trị tại Bệnh 

viện Tâm thần Đà Nẵng, chúng tôi rút ra được kết luận như sau 

*Đặc điểm lâm sàng của trầm cảm: 

-Tỷ lệ trầm cảm nhiều ở phụ nữ dưới 29 tuổi, sống ở thành thị (58.76%); đa 

số bệnh nhân ở trình độ học vấn Trung học phổ thông (56.67%); bệnh nhân đang 

làm nghề buôn bán chiếm tỷ lệ cao nhất (51.33%); phụ nữ đã lập gia đình chiếm 

tỷ lệ cao nhất 52.58%. 

-Nhận thức “Bệnh trầm cảm không đáng lo ngại” được lựa chọn nhiều nhất 

(ĐTB=1.89 điểm); “Người bị bệnh trầm cảm sẽ không hòa nhập được với cộng 

đồng” xếp thứ 2 với 1.82 điểm; “Trầm cảm chỉ cần uống thuốc là khỏi” đứng thứ 

3 với ĐTB 1.67; “Bệnh trầm cảm sẽ làm chúng ta trở nên điên dại” có ĐTB 1.60; 

“Trầm cảm là bệnh nan y không chữa được” có ĐTB 1.21 là thấp nhất. 

-Thái độ về bệnh trầm cảm của bệnh nhân được thể hiện như sau: “Người 

trầm cảm không có thể tham gia các hoạt động như người bình thường” có ĐTB 

cao nhất 2.71; tiếp theo là “Khi bị trầm cảm anh/chị cảm thấy lo lắng, sợ hãi” có 

ĐTB là 2.43; thái độ “Người trầm cảm không nên đi làm” có ĐTB là 1.57; “Người 

trầm cảm bị mọi người xung quanh xa lánh, kỳ thị” có ĐTB 1.51; và thấp nhất là 

thái độ “Người bị trầm cảm chỉ nên ở nhà” có ĐTB là 1.39. 

-Hành vi của bệnh nhân trầm cảm được thể hiện như sau: “Khi có suy nghĩ 

chán nản, buồn bả kéo dài anh chị sẽ tìm đến bệnh viện để khám và điều trị” có 

ĐTB cao nhất là 2.57, tiếp đến là “Trầm cảm cần được đi can thiệp bằng thuốc kết 

hợp với liệu pháp tâm lý” ĐTB 2.08, “Khi Trầm cảm tôi cần được chia sẻ” ĐTB 

2.03, “Khi có suy nghĩ chán nản, buồn bả kéo dài anh chị sẽ không làm gì hết” 

ĐTB 1.97, “Khi bị trầm cảm tôi không cần uống thuốc” ĐTB 1.76. 
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-Có hai triệu chứng trầm cảm xuất hiện nhiều nhất là Trầm buồn, nản chí và 

Mất ngủ 99.33% (ĐTB=1.87, ĐLC=0.80), các triệu chứng khác lần lượt là Mệt 

mỏi 98.67% (ĐTB=1.69, ĐLC=0.75), Giảm thích thú 97.33% (ĐTB=1.61, 

ĐLC=0.81), Chán ăn/ăn quá nhiều 96.67% (ĐTB=1.77, ĐLC=0.77), Suy nghĩ tiêu 

cực 95.33% (ĐTB=1.67, ĐLC=0.85), Khó tập trung 94.67% (ĐTB=1.67, 

ĐLC=0.79), Vận động chậm 74.67% (ĐTB=1.41, ĐLC=1.04),  Ý tưởng tự sát có 

tỷ lệ thấp nhất là 23.33% (ĐTB=0.30, ĐLC=0.60). 

-Tất cả các triệu chứng trầm cảm đều có mối tương quan với tổng điểm của 

PHQ-9. Hệ số tương quan cao nhất ở triệu chứng Mệt mỏi R=0.53 (p=0.64), các 

triệu chứng Mất ngủ và Suy nghĩ tiêu cực có R=0.48 (có lần lượt p=0.69 và 0.75), 

triệu chứng Trầm buồn, nản chí R=0.46 (p=0.72), Chán ăn/ăn quá nhiều và Ý 

tưởng tự sát R=0.45 (có lần lượt p=0.69 và 0.64), triệu chứng Giảm thích thú có 

R=0.40 (p=0.75), Khó tập trung có R=0.37 (p=0.74), triệu chứng có hệ số tương 

quan thấp nhất là Vận động chậm với R=0.27 (p=1.00). 

-Nhìn chung các triệu chứng của trầm cảm đều gây ảnh hưởng đến chất lượng 

cuộc sống của bệnh nhân, mức độ Khó khăn một ít chiếm tỷ lệ cao nhất 60%, tiếp 

đến là mức độ Rất khó khăn 34.7%, Cực kỳ khó khăn 5.3%. 

*Nhu cầu tư vấn tâm lý của bệnh nhân trầm cảm: 

-7 câu hỏi được khảo sát thể hiện mức độ NCTVTL, kết quả thu được như 

sau: TVTL cho bệnh nhân trầm cảm cần thiết (ĐTB=1.85, ĐLC=0.36) có ĐTB 

cao nhất; Bản thân được TVTL có cần thiết không (ĐTB=1.67, ĐLC=0.55);  Mong 

muốn được TVTL tại BVTT ĐN (ĐTB=1.66, ĐLC=0.50); TVTL cho bệnh nhân 

trầm cảm hiệu quả (ĐTB=1.65, ĐLC=0.51); Tin tưởng vào sự hỗ trợ của chuyên 

viên tư vấn tâm lý (ĐTB=1.57, ĐLC=0.57); Tự tin bản thân tự vượt qua 
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(ĐTB=1.11, ĐLC=0.71); và có ĐTB thấp nhất là Thường tìm đến chuyên viên 

TVTL (ĐTB=0.56, ĐLC=0.67). 

*Đánh giá mối tương quan giữa tổng điểm Nhu cầu tư vấn tâm lý với tổng 

điểm PHQ-9: 

-Tổng điểm PHQ-9 có tương quan thuận với tổng điểm Nhu cầu tư vấn tâm 

lý với hệ số tương quan R=0.11, mối tương quan này không có ý nghĩa thống kê 

với p=0.17>0.05  

-Mất ngủ và Khó tập trung là hai triệu chứng có mối tương quan với nhu cầu 

TVTL cao nhất so với các triệu chứng khác, với R=0.12 (p lần lượt là 0.14 và 0.15 

> 0.05) mối tương quan này không có ý nghĩa thống kê. Ý tưởng tự sát có R=0.09 

; Vận động chậm có R=0.08 ; Giảm thích thú có R=0.05 ; Trầm buồn, nản chí có 

R=0.05 ; Suy nghĩ tiêu cực có R=0.04 ; Mệt mỏi có R=0.02 và triệu chứng Chán 

ăn/ăn quá nhiều có hệ số tương quan với nhu cầu TVTL thấp nhất với R=0.01 ; 

các triệu chứng này đều có p > 0.05 không có ý nghĩa thống kê. 

*Tỷ lệ bệnh nhân có nhu cầu TVTL tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng: 

-Có 101/150 bệnh nhân trầm cảm chiếm 67.3% Rất mong muốn được hỗ trợ 

TVTL. 47/150 bệnh nhân trầm cảm chiếm 31.3% Ít mong muốn được hỗ trợ 

TVTL. Tỷ lệ bệnh nhân Không muốn được hỗ trợ tâm lý là 1,3%, có 2/150 bệnh 

nhân. 
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KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, chúng tôi có một số kiến nghị sau: 

-Nên đẩy mạnh truyền thông giới thiệu về hoạt động tư vấn/trị liệu tâm lý tại 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, cũng như tuyên truyền về hiệu quả và tính cần thiết 

của các hoạt động hỗ trợ tâm lý trong điều trị trầm cảm. 

-Nên thành lập khoa Tâm lý lâm sàng trong bệnh viện để đội ngũ tâm lý chủ 

động hơn trong công tác. 

-Thêm một phòng tư vấn tâm lý tại khoa khám bệnh để đáp ứng nhu cầu của 

bệnh nhân đến khám hay bệnh nhân có nhu cầu điều trị tâm lý ngoại trú. 
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11. Phạm Thanh Bình (2014), Nhu cầu tham vấn tâm lý học đường của học 



 

 

sinh trung học cơ sở, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học. 
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Y Dược Huế. 

14.Trần Như Minh Hằng (2013), Nghiên cứu hiệu quả của liệu pháp nhận 
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PHỤ LỤC 1: 

BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA VỀ NHÂN KHẨU HỌC 

Kính chào quý anh chị! 

 Nhằm nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân trầm cảm xin gửi quý anh 

chị phiếu tham khảo ý kiến này. Mong các anh/chị vui lòng hợp tác, cho biết ý 

kiến của mình về những vấn đề dưới đây, bằng cách đánh dấu (X) vào những ô có 

nội dung phù hợp với ý kiến của anh /chị. Những ý kiến của anh/chị là cơ sở quan 

trọng cho việc xây dựng các biện pháp hỗ trợ bệnh nhân trầm cảm của bệnh viện 

trong thời gian tới. 

Những câu hỏi sau đây hỏi về thông tin cá nhân và gia đình của anh 

(chị) 

1. Tuổi 

:........…………………………………………………………………. 

2. Địa chỉ: 

Địa chỉ  

Nông thôn  

Thành thị  

Miền núi/ hải đảo  

Khác  

3. Trình độ học vấn: 

Mức độ  

Không biết chữ  

Tiểu học  

Trung học cơ sở  

Trung học phổ thông  



 

 

Trung cấp/cao đẳng/Đại học  

 

6. Nghề nghiệp: 

Nghề nghiệp  

Nông dân  

Công nhân  

Cán bộ công chức  

Buôn bán  

Nội trợ  

Thợ thủ công/ thợ có tay nghề  

Học sinh/Sinh viên  

Khác:  

7. Tình trạng hôn nhân? 

Tình trạng hôn nhân  

Độc thân  

Đã lập gia đình  

Ly dị, ly thân  

Góa  

Khác  

 

  



 

 

PHỤ LỤC 2:  

BẢNG HỎI SỨC KHOẺ BỆNH NHÂN PHQ-9 

 

Trong hai tuần qua, những vấn đề sau đây gây phiền phức cho anh/chị thường 

xuyên đến mức độ nào? (đánh dấu (X) vào lựa chọn của anh/chị) 

S

TT 
Nội dung 

Không 

ngày nào 

Vài 

ngày 

Hơn 

một 

nửa số 

ngày 

Gần 

như 

mọi 

ngày 

1 

Ít muốn làm điều gì hoặc ít có 

cảm giác thích thú khi làm bất 

cứ điều gì. 

0 1 2 3 

2 
Cảm thấy nản chí, trầm buồn 

hoặc tuyệt vọng. 
0 1 2 3 

3 

Khó đi vào giấc ngủ hoặc khó 

ngủ thẳng giấc hoặc ngủ quá 

nhiều 

0 1 2 3 

4 
Cảm thấy mệt mỏi hoặc có ít 

sinh lực. 
0 1 2 3 

5 Chán ăn hoặc ăn quá nhiều. 0 1 2 3 

6 

Có suy nghĩ tiêu cực về bản 

thân mình - hoặc cảm thấy 

mình là người thất bại hoặc 

cảm thấy mình đã làm cho gia 

0 1 2 3 



 

 

đình và chính bản thân thất 

vọng. 

7 
Khó tập trung vào công việc, 

như đọc báo hoặc xem ti vi. 
0 1 2 3 

8 

Vận động hoặc nói quá chậm 

đến mức người khác có thể 

nhận thấy được. Hoặc quá bồn 

chồn hoặc đứng ngồi không yên 

đến mức bạn đi đi lại lại nhiều 

hơn thông thường. 

0 1 2 3 

9 

 Có các suy nghĩ cho rằng chết 

là điều tốt hơn cho chị hoặc chị 

tính đến chuyện tự gây tổn hại 

cơ thể mình. 

0 1 2 3 

10.  Nếu chị có bất cứ vấn đề nào ở trên, việc đó gây khó khăn cho chị như 

thế nào khi làm việc, chăm nom nhà cửa, hay giao tiếp với người khác? 

Hoàn toàn không khó khăn 0 

Đôi chút khó khăn 1 

Rất khó khăn 2 

Cực kỳ khó khăn 3 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 3: 

BẢNG PHỎNG VẤN BỆNH NHÂN TRẦM CẢM  

ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

Vui lòng cho biết quan điểm của anh (chị) bằng cách đánh dấu (X) vào 

một lựa chọn anh (chị) thấy đúng nhất. 

 
 

Hoàn toàn 

không đồng ý 

Đồng ý 

một phần 
Đồng ý 

Rất 

đồng ý 

1 Bệnh trầm cảm không 

đáng lo ngại. 

    

2 Người bị bệnh trầm cảm 

sẽ không hòa nhập được 

với cộng đồng. 

    

3 Trầm cảm là bệnh nan y 

không chữa được. 

    

4 Bệnh trầm cảm sẽ làm 

chúng ta trở nên điên 

dại. 

    

5 Trầm cảm cần điều trị 

bằng thuốc. 

    

6 Người trầm cảm bị mọi 

người xung quanh xa 

lánh, kỳ thị. 

    

7 Khi bị trầm cảm anh/chị 

cảm thấy lo lắng, sợ hãi. 

    



 

 

8 Người bị trầm cảm chỉ 

nên ở nhà. 

    

9 Người trầm cảm không 

nên đi làm 

    

10 Người trầm cảm không 

thể tham gia các hoạt 

động như người bình 

thường. 

    

11 Khi có suy nghĩ chán 

nản, buồn bả kéo dài anh 

chị sẽ không làm gì hết. 

    

12 Khi có suy nghĩ chán 

nản, buồn bả kéo dài anh 

chị sẽ tìm đến bệnh viện 

để khám và điều trị. 

    

13 Khi bị trầm cảm không 

cần uống thuốc  

    

14 Khi trầm cảm tôi cần 

được chia sẻ   

    

15 Trầm cảm cần được đi 

can thiệp bằng thuốc kết 

hợp với liệu pháp tâm 

lý. 

    

 

 



 

 

PHỤ LỤC 4:  

BẢNG HỎI VỀ NHU CẦU TƯ VẤN TÂM LÝ CỦA BỆNH NHÂN 

Vui lòng cho biết quan điểm của anh (chị) bằng cách đánh dấu (X) vào 

một lựa chọn anh (chị) thấy đúng nhất. 

9.1 Khi biết mình bị trầm cảm việc được tư vấn tâm lý có cần thiết với 

anh/chị không? 

0. Không cần thiết 

1. Ít cần thiết 

2. Rất cần thiết 

9.2 Khi biết mình bị trầm cảm anh chị có mong muốn được hỗ trợ tư vấn 

tâm lý tại BVTT ĐN không? 

0. Không muốn hỗ trợ 

1. Ít muốn được hỗ trợ 

2. Rất muốn được hỗ trợ 

9.3 Theo anh/chị việc hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân trầm cảm cần thiết ở 

mức độ nào? 

0. Không cần thiết 

1. Cần thiết 

2. Rất cần thiết 

9.4 Theo anh/chị việc tư vấn tâm lý cho bệnh nhân trầm cảm hiệu quả ở 

mức độ nào? 

0. Không hiệu quả 

1. Ít hiệu quả 

2. Rất hiệu quả 

9.5 Khi bị trầm cảm, anh/chị thường tìm đến chuyên viên tư vấn tâm lý 

ở mức độ nào? 



 

 

0. Không bao giờ 

1. Đôi khi 

2. Thường xuyên 

9.6 Anh/chị tin tưởng vào sự hỗ trợ của chuyên viên tư vấn tâm lý ở mức 

độ nào? 

0. Không tin tưởng 

1. Ít tin tưởng 

2. Rất tin tưởng 

9.7 Khi bị trầm cảm, anh/chị tự tin bản thân tự vượt qua ở mức độ nào? 

0. Không tin tưởng 

1. Ít tin tưởng 

2. Rất tin tưởng 

 

Xin trân trọng cảm ơn Anh (Chị) đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi! 

 


