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' La fixité du milieu interieur est la condition de la vie libre'
Claude Bernard (1813 - 1878)
'S¿ °n ÇÎnh cûa môi trÜ©ng n¶i tåi là ÇiŠu kiŒn Ç‹ có m¶t cu¶c
sÓng thoäi mái'
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L©i nói ÇÀu
TÆp sách nhÕ này ÇÜ®c biên soån Ç‹ gºi Ç‰n quš vÎ nhân viên
C¶ng ÇÒng ViŒt Nam, các phø huynh Çang chæm sóc con em bÎ
bŒnh, và nh»ng ai muÓn tìm hi‹u thêm vŠ vÃn ÇŠ tâm thÀn, m¶t
ÇÎa håt mà chÌ m§i cách Çây vài thÆp niên thôi ÇÜ®c xem là ÇÀy
bí Än, ít hy v†ng ch»a trÎ, nhÜng nay Çã ÇÜ®c khoa h†c dÀn dÀn
soi sáng và hŒ thÓng hóa.
Sách cÛng Ç‹ Çóng góp thêm vào kho tài liŒu vŠ sÙc khÕe tâm
thÀn Çã ÇÜ®c CÖ quan Y t‰ và các t° chÙc thiŒn nguyŒn nhÜ
MIND, Mental Health Foundation phát hành tØ nhiŠu næm qua.
Cùng v§i nhiŠu tài liŒu ti‰ng ViŒt khác vŠ sÙc khÕe tâm thÀn do
H¶i Tâm ThÀn ViŒt nam xuÃt bän, cuÓn sách này là Ãn bän duy
nhÃt b¢ng ngoåi ng» ÇÓi v§i hÖn 150 s¡c dân Çang sinh sÓng tåi
VÜÖng quÓc Anh.
TÃt nhiên, không sao tránh khÕi nh»ng sai sót, và rÃt mong quš
vÎ bác sï, y tá, nhân viên C¶ng ÇÒmg, nh»ng vÎ có nhiŠu kinh
nghiŒm vŠ chæm sóc con em mình Çang bÎ bŒnh, së Çóng góp š
ki‰n Ç‹ làm cho tài liŒu này thêm phÀn hoàn häo.
Nhân Çây, chúng tôi xin cäm tå ban ChÃp hành H¶i Tâm ThÀn
ViŒt nam Çã tåo ÇiŠu kiŒn Ç‹ tÆp sách này ÇÜ®c hoàn thành, các
nhân viên cûa H¶i Çã Çóng góp š ki‰n quí báu xuyên qua kinh
nghiŒm th¿c t‰ làm viŒc v§i bŒnh nhân, Ç¥c biŒt là anh Bành
QuyŠn và cô Phi Huÿnh Çã Çánh máy và trình bày Ãn bän này.
Bác sï NguyÍn Xuân CÄm
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các loåi bŒnh tâm thÀn
M†i ngÜ©i ai cÛng có lúc cäm thÃy tinh thÀn cæng th£ng, sa sút, có s¿ lo âu phiŠn mu¶n,
ho¥c lÅn l¶n chuyŒn n† v§i chuyŒn kia, nhÜng ÇŠu có th‹ vÜ®t qua mà không bÎ änh
hÜªng gì nhiŠu Ç‰n cu¶c sÓng. BŒnh tâm thÀn vì có th‹ kéo dài nhiŠu ngày, cäm xúc bŒnh
nhân låi thay Ç°i bÃt thÜ©ng, cº chÌ và hành Ç¶ng khác lå, nên ch¡c ch¡n là có Çem låi
xáo tr¶n trong cu¶c sÓng cûa bän thân và gia Çình. NhÜng Çó cÛng còn tùy vào tØng loåi
bŒnh, có loåi cÀn phäi ch»a trÎ lâu ngày, loåi khác ngÜ®c låi ÇÜ®c giäi quy‰t trong m¶t
th©i gian ng¡n.
■ BŒnh tâm thÀn phân liŒt

(Schizophrenia)
BŒnh tâm thÀn phân liŒt - nói theo ti‰ng bình dân là bŒnh mÃt trí, bŒnh Çiên - gÒm nh»ng
rÓi loån vŠ cº chÌ hành Ç¶ng, cäm xúc, tÜ tÜªng và tri giác(1). BŒnh xäy ra ª lÙa tu°i tØ 14
Ç‰n 50, t› lŒ trong dân chúng là 1% (cÙ 100 ngÜ©i trong hång tu°i trên có 1 m¶t ngÜ©i
m¡c bŒnh), và th‹ hiŒn dÜ§i hình thÙc cÃp tính và mån tính. ThÓng kê cho bi‰t là không
có khác biŒt vŠ t› lŒ gi»a hai phái.
Có nh»ng triŒu chÙng rõ ràng - triŒu chÙng “dÜÖng”(2) - nhÜ bŒnh nhân thÜ©ng bi‹u l¶ cº
chÌ hành Ç¶ng kÿ qu¥c, cÜ©i nói m¶t mình, h‰t ra soi gÜÖng låi vào rºa tay, mà làm liên
tøc nhÜ th‰ nhiŠu lÀn trong ngày. TÜ tÜªng l¶n x¶n, nói chuyŒn không ÇÀu không Çuôi, có
š nghï là nh»ng gì h† Çang suy nghï là do ngÜ©i khác nhÒi nhét vào(3), ho¥c có kÈ bi‰t
ÇÜ®c(4).
H† có hoang tÜªng(5) là mình Çang bÎ theo dõi, bÎ kÈ khác
ám håi, ho¥c mình là Chúa, là PhÆt, là ngÜ©i tình cûa Thû
tÜ§ng! Tri giác thì sai lŒch, có hÜ giác(6) nhÃt là vŠ nghe,
nhÜ nghe ti‰ng ngÜ©i khác nói chuyŒn v§i mình, Çôi khi
còn chºi rûa m¶t cách tøc t¢n thô bÌ n»a. Cäm xúc ngÜ©i
bŒnh rÃt thÃt thÜ©ng, buÒn nhiŠu hÖn vui, mà bi‹u l¶
không Çúng lúc(7), ví dø nhÜ nghe k‹ m¶t câu chuyŒn
buÒn låi phát lên cÜ©i khúc khích. H† còn cho r¢ng m†i
ngÜ©i, m†i vÆt ÇŠu ám chÌ vào h†(8), nhÜ diÍn viên trong
TV Çang nói vŠ h†, m¶t ÇÒ vÆt Ç¥t theo hÜ§ng khác là Ç‹
trù ‰m h†.
M¶t sÓ bŒnh nhân có nh»ng triŒu chÙng không l¶ ra - triŒu chÙng “âm” (9) - nhÜ thui thûi
m¶t mình, ch£ng buÒn nói v§i ai, nhøt h‰t š chí và nghÎ l¿c, không còn thi‰t Ç‰n bÃt cÙ gì
n»a. Loåi này tÜÖng ÇÓi khó trÎ hÖn loåi có triŒu chÙng “dÜÖng”, tuy r¢ng sau này có
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nhiŠu thuÓc m§i công hiŒu cho cä hai nhÜ Clozapine, Risperidone, Olanzapine,
Quetiazine v.v.
M¶t sÓ khác vì mÃt š thÙc (10) là mình Çang bÎ bŒnh, cÀn s¿ giúp Ç« cûa ngÜ©i khác, nên
tØ chÓi không chÎu Çi khám bác sï và uÓng thuÓc, nhÃt là loåi thuÓc tâm thÀn thÜ©ng gây
ra các phø chÙng nhÜ run tay chân, bÒn chÒn, khó ngû...
VŠ chÙc næng nhÆn thÙc(11) nhÜ trí thông minh, trí nh§, s¿ tÆp trung, óc phán xét v.v. tuy
không bÎ änh hÜªng nhiŠu nhÜng phÀn nào cÛng giäm b§t vì bŒnh lâu ngày và vì dùng
thuÓc.
Riêng vŠ ngÜ©i già, phÀn l§n chÌ có m¶t triŒu chÙng là hoang tÜªng bÎ ai Çó theo dõi ÇÍ
ám håi, nói xÃu mình nên thÜ©ng hay có phän Ùng làm mÃt lòng ngÜ©i khác.
Nguyên do bŒnh Tâm thÀn phân liŒt có nhiŠu, thÜ©ng liên hŒ v§i nhau:
¾

¾

¾

VŠ di truyŠn nghiên cÙu cho bi‰t là n‰u cä cha và mË bÎ bŒnh, t› lŒ con cái m¡c phäi
có th‹ lên Ç‰n 40% (so v§i 1% trong dân chúng); cha ho¥c mË bÎ bŒnh con sÓ là 15%.
VŠ anh chÎ em là 10%, k‹ cä anh chÎ em sinh Çôi; nhÜng n‰u là sinh Çôi cùng phái và
giÓng nhau nhÜ tåc(12) thì së là 45%. Bà con gÀn (ông bà, chú bác, cô dì) n‰u m¡c
bŒnh, con sÓ là 2-3%.
VŠ sinh hóa h†c, bŒnh Çiên là do chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh(13) Dopamine hoåt Ç¶ng
quá Ç¶ trong não.
Các nguyên do khác gÒm có chÃn thÜÖng s† não, tai bi‰n måch máu não(14), u bÜ§u(15)
não, viêm não vì giang mai(16) ho¥c siêu khuÄn(17), nhiÍm Ç¶c chì, thûy ngân, sº døng
dÜ®c phÄm có Ç¶c tÓ v.v. Y‰u tÓ tâm lš xã h¶i tuy không tr¿c ti‰p gây bŒnh nhÜng là
nh»ng y‰u tÓ ÇÜa ÇÄy(18) Ç‰n bŒnh Çiên, nhÜ gia Çình xáo tr¶n, Ç©i sÓng nhiŠu cæng
th£ng...

ViŒc ÇiŠu trÎ së do m¶t toán SÙc KhÕe Tâm ThÀn Çäm trách, cùng v§i s¿ Çóng góp cûa
các t° chÙc thiŒn nguyŒn, và quan tr†ng hÖn cä là cûa gia Çình. Nhân Çây, xin vinh danh
các bÆc cha mË ViŒt nam Çã h‰t lòng cho con, tình thÜÖng th‹ hiŒn nhÜ “bi‹n hÒ lai láng”
hi‰m thÃy ª xã h¶i Tây phÜÖng này. Tuy nhiên, muÓn k‰t quä ÇiŠu trÎ ÇÜ®c tÓt ÇËp, viŒc
chæm sóc cÛng phäi cho Çúng cách (xem phÀn PhÜÖng cách ÇiŠu trÎ).
Tiên liŒu bŒnh(19) thì 25% bŒnh nhân khÕi h£n, 20% rÃt khó trÎ, còn låi 55% tình trång có
th‹ °n ÇÎnh ÇÜ®c, nhÜng cÀn phäi uÓng thuÓc liên tøc trong m¶t th©i gian dài n‰u không
cæn bŒnh có th‹ tái phát. Tiên liŒu tÓt n‰u có nhiŠu triŒu chÙng “dÜÖng” bŒnh xäy ra Ç¶t
ng¶t, bŒnh nhân có thêm chÙng trÀm cäm, cá tính bình thÜ©ng trÜ§c khi ngã bŒnh.
Theo thÓng kê có 10% bŒnh nhân mÃt trí t¿ hûy mình.
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Phø chú Anh NgÛ:
(1) Cº chÌ hành Ç¶ng, cäm xúc, tÜ tÜªng, tri giác: bebaviour, mood, thinking,
perception - (2) TriŒu chÙng “dÜÖng”: positive symptoms - (3) Suy nghï do ngÜ©i
khác ÇÜa vào: thought insertion - (4) Ý nghï có kÈ khác bi‰t: thought broadcasting
- (5) Hoang tÜªng: delusion, false belief, tÙc là có š nghï sai lÀm vŠ m¶t chuyŒn
không có trong th¿c t‰, vd có hoang tÜªng ngÜ©i khác bÕ thuÓc Ç¶c vào nÜ§c
uÓng cûa mình - (6) HÜ giác: hallucination, tÙc là nhÆn thÙc vŠ giác quan sai lŒch
ÇÓi v§i m¶t s¿ viŒc không có thÆt, vd hÜ giác vŠ nghe ti‰ng ngÜ©i nói trong tai
mình (auditory hallucination) - (7) Cäm xúc bi‹u l¶ không Çúng lúc: incongruity
of affect - (8) Ý nghï ám chÌ vŠ mình: idea of reference - (9) TriŒu chÙng “âm”:
negative symptoms - (10) MÃt š thÙc: lost of insight - (11) ChÙc næng nhÆn thÙc
(trí thông minh, óc phán xét, trí nh§, s¿ chú š và tÆp trung tÜ tÜªng v.v.):
cognitive functions - (12) Sinh Çôi cùng phái và giÓng nhau nhÜ tåc: identical
twin, còn g†i là monozygotic twin (MZ) do phôi thai tách Çôi ra, nên 2 ÇÙa trÈ
cùng có gene (gen) giÓng nhau. NgÜ®c låi, trÈ sinh Çôi thÜ©ng (fraternal twin hay
dizygotic twin, DZ) là do hai tinh trùng thø thai v§i 2 trÙng (egg) røng ra cùng lúc
nên phái tính, khuôn m¥t cÛng t¿a nhÜ anh chÎ em thÜ©ng - (13) ChÃt truyŠn dÅn
thÀn kinh: neurotransmitter - (14) Tai bi‰n måch máu não : cerebrovascular
accident - (15) U bÜ§u não: brain tumor - (16) Giang mai, còn g†i là tim la:
syphilis - (17) Siêu khuÄn: virus - (18) Y‰u tÓ ÇÜa ÇÄy t§i: precipitating factor (19) Tiên liŒu bŒnh: prognosis.
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■ RÓi loån cäm xúc

(Mood disorders)
Ai trong chúng ta mà ch£ng có lúc cäm thÃy tinh thÀn phÃn khªi, ho¥c suy søp, buÒn
thÃm thía, tùy theo hoàn cänh, tình huÓng g¥p phäi. ñó là phän Ùng bình thÜ©ng, và rÒi
m†i s¿ së nhË nhàng qua Çi. NhÜng RÓi loån cäm xúc là m¶t vÃn ÇŠ tâm thÀn cÀn ÇÜ®c
ch»a trÎ, vì tính cách kéo dài ngày và trÀm tr†ng cûa nó, vì không có s¿ chuy‹n bi‰n khi
hoàn cänh tåo nên nó không còn n»a và vì nh»ng triŒu chÙng do cæn bŒnh gây ra.
Có hai loåi RÓi loån cäm xúc: TrÀm cäm(1) và HÜng cäm(2). Hai loåi có riêng biŒt hay nÓi
ti‰p nhau, ÇÜ®c g†i là RÓi loån cäm xúc hai c¿c(3). Vì HÜng cäm luôn luôn có kèm theo
TrÀm cäm nên thÜ©ng ÇÜ®c xem là RÓi loån cäm xúc hai c¿c.

• TrÀm cäm (Depression)
Nhìn bŠ ngoài, ngÜ©i bŒnh Çã cho ta cäm tÜªng vŠ tình trång cûa h†: æn m¥c lôi thôi, ÇÀu
bù tóc rÓi, lÖ là trong vÃn ÇŠ vŒ sinh cá nhân, ngÒi Çâu thì ngÒi thØ m¶t ch‡, h‰t thª v¡n
than dài låi rút vào n¢m trong phòng, không buÒn trao Ç°i chuyŒn trò v§i ai. H† luôn luôn
buÒn bã, dÍ rÖi nÜ§c m¡t, hay lo âu toàn chuyŒn không Çâu, lúc nào cÛng t¿ trách mình,
cho mình là m¶t kÈ vô døng, h‰t còn hy v†ng ª tÜÖng lai.
TÜ tÜªng cûa bŒnh nhân rÃt gi§i hån, n‰u có chæng chÌ toàn là chuyŒn vŠ bŒnh hoån, vŠ
tai h†a và s¿ ch‰t chóc. H† thÜ©ng hay nói Ç‰n viŒc hûy mình, š nghï có th‹ chÌ thoáng
qua, nhÜng cÛng có th‹ là m¶t d¿ tính s¡p Ç¥t kÏ lÜ«ng vŠ cách ch‰t. H† khó khæn trong
s¿ tÆp trung chú š vào m¶t viŒc gì, ví dø Ç†c báo hay xem TV. Ý nghï vŠ bŒnh hoån, vŠ
phåm t¶i và nh»ng hình phåt phäi chÎu có th‹ ª mÙc Ç¶ hoang tÜªng trong nh»ng trÜ©ng
h®p TrÀm cäm n¥ng (TrÀm cäm có hoang tÜªng(4)).
BŒnh nhân thÜ©ng thÙc dÆy thÆt s§m rÒi không ngû låi ÇÜ®c n»a, giÃc ngû ÇÀy chiêm bao
m¶ng mÎ. H† cäm thÃy mŒt mÕi, ÇuÓi sÙc, mÃt h‰t cä nghÎ l¿c Ç‹ làm m¶t công viŒc
thÜ©ng ngày dù là nhË nhàng. ˆn uÓng thì thÃt thÜ©ng, b»a æn b»a bÕ, nên gÀy Óm sút
cân. H† thÜ©ng hay bÎ táo bón, ti‹u tiŒn khó, kinh nguyŒt không ÇŠu có khi mÃt h£n. VŠ
giác quan, có th‹ có hiŒn tÜ®ng äo giác(5) làm cho bŒnh nhân rÃt khó chÎu, và hÜ giác.
Có m¶t loåi TrÀm cäm nhË hÖn(6), bŒnh nhân hay lo âu sinh ra cau có g¡t gÕng, thÜ©ng bÎ
ám änh rÒi s® hoäng và bÎ bŒnh tÜªng(7). Các triŒu chÙng khác ÇŠu giÓng nhÜ loåi trên,
nhÜng h† không có š ÇÎnh hûy mình, không có hoang tÜªng. M¶t sÓ nhÕ phäi “làm viŒc”
v§i Tòa án vì... æn c¡p v¥t tåi cºa hàng. Tuy nhË nhÜng loåi RÓi loån cäm xúc này có th‹
chuy‹n bi‰n thành TrÀm cäm n¥ng ho¥c HÜng cäm.
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VŠ phø n» sau khi sinh ÇÈ, có m¶t chÙng trÀm buÒn ÇÜ®c g†i là TrÀm buÒn hÆu sän
(Post natal depression) th‹ hiŒn dÜ§i 3 hình thÙc:
¾ NhË, baby blues, thÜ©ng xäy ra cho m¶t sÓ l§n phø n» vài ngày sau
khi sinh: cäm xúc thay Ç°i, buÒn rÀu lo l¡ng, khó ngû, dÍ rÖi nÜ§c
m¡t. Tình trång này kéo dài vài ngày rÒi t¿ nhiên khÕi.
¾

Trung bình: xäy ra tØ 4-6 tháng sau khi sinh, cÙ 5 bà có 1 m¡c phäi.
H† bi‰ng æn kém ngû, dÍ chán nãn cho mình là vô døng, lo âu vŠ
chuyŒn không Çâu rÒi khóc k‹. Ý nghï t¿ tº Çôi khi Ç‰n v§i h†.

¾

N¥ng: t› lŒ 1/500, xäy ra vài tuÀn sau khi sinh (puerperal psychosis). Sän phø cäm
thÃy bÒn chÒn bÙt rÙt, thÙc suÓt Çêm ngày. H† có th‹ có triŒu chÙng Çiên loån nhÜ
nghe ti‰ng thì thÀm trong tai, Çôi khi bäo là phäi gi‰t các con Çi, có hoang tÜªng bÎ kÈ
lå rình mò ám håi, mình ÇÜ®c Tr©i sai xuÓng Ç‹ cÙu nhân Ç¶ th‰! Cäm xúc thay Ç°i
tØng ngày, khi thì û d¶t u sÀu không thi‰t gì cä, lúc låi phÃn khªi quá Ç¶ (mania) làm
viŒc và nói suÓt ngày, Çôi khi còn phung phí tiŠn båc n»a.

Nguyên do cûa chÙng TrÀm buÒn hÆu sän ÇÜ®c nêu ra là:
¾

BÎ ‘sÓc’ vì vai trò m§i v§i nhiŠu trách nhiŒm, bän thân phäi hy sinh tÃt cä.

¾

Y‰u tÓ sinh hóa, có s¿ xáo tr¶n vŠ hóc môn.

¾

Y‰u tÓ xã h¶i nhÜ mÃt viŒc, d†n nhà, ngÜ©i thân qua Ç©i v.v.

¾

Y‰u tÓ cá nhân nhÜ mË mÃt s§m, xa mË vì nhà nghèo phäi sÓng nh© bà con, gia Çình
phân tán vì chi‰n tranh.

TrÀm buÒn hÆu sän là m¶t vÃn ÇŠ quan tr†ng không nên xem thÜ©ng, m¥c dÀu có m¶t sÓ
l§n trÜ©ng h®p t¿ nó vÅn qua khÕi. Ngoài phÀn ch»a trÎ b¢ng thuÓc men, gia Çình bè bån
là niŠm an ûi l§n, nh¡c nhª h† viŒc æn uÓng, khám bác sï, ho¥c trông chØng em bé Ç‹ h†
nghÌ ngÖi v.v.
•

HÜng cäm (Mania - Hypomania)

Hình änh m¶t ngÜ©i bÎ HÜng cäm gÀn nhÜ trái ngÜ®c v§i bŒnh nhân bÎ TrÀm cäm: tinh
thÀn phÃn chÃn cao Ç¶(8) nhÜng låi dÍ cau có và n°i giÆn, nói chuyŒn huyên thiên, nói rÃt
nhanh và l§n gi†ng, chuy‹n nhÜ chong chóng tØ ÇŠ tài này sang ÇŠ tài khác, nhÜng dÍ bÎ
xao läng vì ngoåi cänh. H† ÇÀy s¿ t¿ tin và nghï r¢ng mình có nh»ng khä næng Ç¥c biŒt và
quyŠn l¿c Çôi khi Ç‰n mÙc Ç¶ hoang tÜªng (hoang tÜªng vï Çåi(9)); h† cÛng có th‹ có các
loåi hoang tÜªng khác nhÜ bÎ theo dõi truy bÙc(10), bÎ ngÜ©i hôn phÓi, ngÜ©i tình phän b¶i
(hoang tÜªng ghen tÜÖng(11)).
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BŒnh nhân ít ngû nhÜng vÅn không mÃt sÙc, và vØa thÙc giÃc là hoåt Ç¶ng hæng say
không ngØng nghÌ! Vì vÆy mà h† ch£ng còn thì gi© Ç‹ æn uÓng nên rÃt bØa bãi, m‡i lÀn æn
rÃt nhiŠu nhÜng vÅn không lên cân. Tình døc có gia tæng nên m¶t sÓ Çã có hành vi phåm
pháp.
NgÜ©i bÎ HÜng cäm thÜ©ng hay có äo giác và trong nh»ng trÜ©ng h®p n¥ng cä hÜ giác
n»a, nghe ti‰ng ai Çó nói vŠ quyŠn l¿c cûa h†, ho¥c thÃy hình änh có tính cách tôn giáo.
Tuy làm viŒc nhiŠu và có møc Çích nhÜng h† ít khi thành công. M¶t sÓ còn dÃn thân vào
nh»ng ngành nghŠ mà không có s¿ suy nghï chín ch¡n, giao thiŒp v§i ngÜ©i lå låi quá dÍ
tin, æn tiêu vung vít nên con ÇÜ©ng phá sän, công n® không xa!
HÜng cäm thÜ©ng xen lÅn v§i TrÀm cäm, m‡i loåi th‹ hiŒn trong m¶t giai Çoån; nhÜng
cÛng có trÜ©ng h®p mà cä hai loåi diÍn ra trong ngày, m‡i loåi vài ti‰ng ÇÒng hÒ.
BŒnh nhân HÜng cäm mÃt š thÙc là mình có vÃn ÇŠ và cÀn giúp Ç«, nên viŒc ÇiŠu trÎ và
uÓng thuÓc phäi ÇÜ®c theo dõi ch¥t chë.

NgÜ©i ta chÜa rõ nguyên do cûa RÓi loån cäm xúc nên chÌ ÇÜa ra m¶t sÓ y‰u tÓ phát sinh.
Có nh»ng y‰u tÓ tåo cÖ h¶i(12) nhÜ di truyŠn, nhÜ mÒ côi cha mË tØ thuª bé ho¥c bÎ cha
mË hÃt hûi, nhÜ cá tính cûa m¶t sÓ ngÜ©i thu¶c loåi thÜ©ng bÎ ám änh, ho¥c là cho r¢ng
mình làm gì rÒi cÛng hÕng, loåi thi‰u s¿ t¿ tin. M¥t khác, có m¶t sÓ chÌ thích sÓng cô
ÇÖn, không bån bè và ngÜ©i thân, nên dÍ m¡c chÙng TrÀm cäm. Y‰u tÓ sinh hóa cho r¢ng
các chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh Norepinephrine (NE) và Serotonine (S) tåi vùng ti‰p giáp
cûa t‰ bào não không Çû sÓ lÜ®ng.
V§i các y‰u tÓ trên, c¶ng các y‰u tÓ ÇÄy nhanh nên RÓi loån cäm xúc có cÖ h¶i b¶c phát:
bi‰n cÓ trong Ç©i sÓng nhÜ ngÜ©i thân qua Ç©i, v® chÒng chia tay nhau, mÃt tiŠn mÃt cûa
v.v.; y‰u tÓ th‹ chÃt nhÜ bÎ bŒnh mån tính, bŒnh vŠ tuy‰n n¶i ti‰t(13), Ç¥c biŒt là hormon
tuy‰n giáp trång(14), hormon n» gi§i, nhÃt là sau khi sinh ÇÈ; rÜ®u chè, ma túy...
VŠ ÇiŠu trÎ ngoài thuÓc men, còn có phÜÖng pháp chåy ÇiŒn (ECT) và Tâm lš trÎ liŒu
(xem phÀn phÜÖng cách ÇiŠu trÎ).
ThÓng kê y khoa ÇÜa ra con sÓ sau Çây :
HÜng cäm:
TrÀm cäm:

T› lŒ = 1%;
“
= 15%;

Hång tu°i trung bình = 30t
“
“
“
= 40t

Hai loåi RÓi loån cäm xúc trên diÍn ti‰n tØng giai Çoån m¶t. V§i TrÀm cäm, n‰u không
ch»a trÎ thì m‡i giai Çoån là tØ 6-12 tháng ; vŠ lâu càng kéo dài hÖn, khoäng cách ng¡n Çi.
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Có 50% khä quan trong giai Çoån ÇÀu, nhÜng sÓ bÎ tái phát là tØ 30-50%. VŠ HÜng cäm
thì m‡i giai Çoån là 3 tháng, giai Çoån k‰ xäy ra 6-9 tháng sau, t°ng sÓ là tØ 2 Ç‰n 30 lÀn,
trung bình là 10 lÀn. Nói chung, HÜng cäm có tiên liŒu xÃu hÖn TrÀm cäm : 15% ti‰n
tri‹n tÓt, 75% °n ÇÎnh nhÜng có th‹ bÎ tái phát, và 10% trª thành mån tính.
ThÓng kê cÛng cho bi‰t là 15% bŒnh nhân bÎ RÓi loån cäm xúc t¿ hûy mình.

Phø chú Anh Ng»:
(1) TrÀm cäm: depression - (2) HÜng cäm: mania, n‰u nhË thì g†i là hypomania - (3) RÓi
loån cäm xúc hai c¿c: bipolar disorder - (4) TrÀm cäm có hoang tÜªng: psychotic
depression - (5) o giác: illusion, tÙc là nhÆn thÙc vŠ giác quan sai vŠ m¶t s¿ viŒc có
thÆt, vd thÃy màn cºa Ç¶ng ÇÆy (vì gió) thì cho là có ngÜ©i nÃp phía xau. HiŒn tÜ®ng này
cÛng xäy ra cho ngÜ©i bình thÜ©ng, nhÜng không phäi thÜ©ng xuyên nhÜ ngÜ©i bÎ bŒnh (6) Loåi trÀm cäm nhË: dysthymic disorder, còn ÇÜ®c g†i là neurotic depression - (7)
BŒnh tÜªng: hypochondriasis - (8) PhÃn chÃn cao Ç¶: elated mood - (9) Hoang tÜªng vï
Çåi: grandiose delusion - (10) Hoang tÜªng bÎ truy bÙc: delusion of persecution - (11)
Hoang tÜªng ghen tÜÖng: delusion of jealousy - (12) Y‰u tÓ tåo cÖ h¶i: predisposing
factor - (13) Tuy‰n n¶i ti‰t: endocrine glands - (14) Tuy‰n giáp trång: thyroid gland, n¢m
ngang nÖi c°, ti‰t ra hormon thyroxine T4 và T3.
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■ “BŒnh” lo s®
(Anxiety Disorders)
“Cô K., 26 tu°i, tuy Çã tÓt nghiŒp Çåi h†c, nhÜng Çành phäi làm m¶t viŒc không tÜÖng xÙng v§i
trình Ç¶ cûa cô. Sª dï nhÜ vÆy vì cô không dám lái xe ÇÜ©ng xa n»a, Ç‰n m¶t cÖ sª chuyên môn
trÜ§c Çây Çã cho cô m¶t ch‡ làm. M‡i lÀn lên xe là tay chân cô run lên, mÒ hôi trán rÎn ra, tim
ÇÆp thình thÎch và bÎ nghËn thª. Cô có yêu cÀu bà mË Çi theo xe nhÜng tình trång cÛng không
khä quan hÖn.
Lúc 20 tu°i, K. có yêu m¶t chàng trai và hai ngÜ©i d¿ ÇÎnh lÃy nhau. NhÜng m¶t hôm, khi cô lái
xe ÇÜa chàng Ç‰n thæm m¶t ngÜ©i bà con, anh Ç¶t ng¶t tuyên bÓ là không còn yêu cô n»a. Sau
Çó ít lâu thì xäy ra nh»ng triŒu chÙng trên”.

Chúng tôi nêu câu chuyŒn cô K. là Ç‹ nói lên m¶t chÙng bŒnh h£n hoi, “bŒnh” lo s®. Ai
trong chúng ta mà khÕi cäm thÃy có lúc phäi lo l¡ng hay s® hãi vŠ m¶t ÇiŠu, m¶t vÆt hay
vŠ m¶t hoàn cänh khó khæn, nhÜng rÒi m†i viŒc cÛng së tØ tØ qua Çi. “BŒnh” lo s® trái låi
có tính cách dai d£ng, gÒm nh»ng cäm tÜªng, š nghï ho¥c hành Ç¶ng gây trª ngåi cho
cu¶c sÓng hàng ngày. ChÙng bŒnh có hai Ç¥c trÜng. M¶t là ngÜ©i bŒnh cho mÓi nguy
hi‹m hay Çe d†a quá l§n nên phän Ùng quá mÙc, ví dø nhÜ bà mË suÓt ngày tÄy trùng
chén bát vì s® con mình nhiÍm bŒnh và có th‹ ch‰t. Hai là h† cÓ tránh né nh»ng gì Çã gây
ra lo l¡ng s® hãi thay vì ÇÜÖng ÇÀu nó, ví dø nhÜ Çi vòng quanh mÃt cä ti‰ng ÇÒng hÒ chÙ
không chÎu bæng qua cÀu Ç‹ sang bên kia ÇÜ©ng!
VŠ triŒu chÙng, ngÜ©i bÎ “bŒnh” lo s® cäm thÃy bÒn chÒn khó chÎu, ÇÙng ngÒi không yên,
hÒi h®p khó thª, Çau ng¿c, tim ÇÆp nhanh, Çau bøng, buÒn nôn, Çi tiêu chäy, ti‹u tiŒn
nhiŠu lÀn, rÎn mÒ hôi trán và lòng bàn tay, mÒm khô và Ç¡ng, tay chân run rÄy, m¥t mày
xanh xao muÓn ngÃt xÌu. Trí nh§ kém Çi, không tÆp trung tÜ tÜªng ÇÜ®c, khó ngû, giÃc
ngû nhiŠu chiêm bao m¶ng mÎ toàn thÃy cänh ghê s®, rùng r®n.
Có nhiŠu loåi “bŒnh” lo s®:
•

“BŒnh” s® hãi (Phobia disorders)

Là m¶t s¿ s® hãi quá mÙc so v§i vÆt, hoàn cänh hay s¿ viŒc gây ra s¿ s® hãi Çó. N‰u ta
g¥p h° trong rØng và s® nó là chính Çáng; nhÜng thÃy nó n¢m trong chuÒng thú và s® nó
së nhäy ra ngoài ngoåm ta thì Çó là ta có “bŒnh” s® hãi rÒi.
Có nh»ng mÓi s® hãi thông thÜ©ng (simple phobia) nhÜ s® kim tiêm, Ç‰n g¥p nha sï, s®
qua cÀu, chu¶t, sâu b†, r¡n rít, s® thÃy máu, Çi máy bay v.v. NgÜ©i bŒnh không bÎ trª ngåi
trong Ç©i sÓng hàng ngày (trØ nh»ng ai mà công viŒc Çòi hÕi phäi di chuy‹n b¢ng máy
bay tØ quÓc gia này sang quÓc gia khác.) và rÒi së mÃt Çi v§i th©i gian.
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M¶t loåi bŒnh s® hãi khác là s® ti‰p xúc v§i xã h¶i bên ngoài (social phobia). H† s® æn
uÓng tåi cºa hàng, nói chuyŒn trÜ§c Çám Çông, s® ngay cä dùng phòng vŒ sinh công c¶ng,
nên không chÎu ra khÕi nhà Ç‹ Ç« khÕi bÎ lúng túng, ngÜ®ng ngùng, ho¥c bÎ chê cÜ©i, bÕ
rÖi.
M¶t sÓ ngÜ©i khác s® và tránh né nÖi có Çông ngÜ©i (agoraphobia) vì cho r¢ng không an
toàn nhÜ ª nhà mình. HÍ Çi ra ngoài là h† s® hoäng lên, tay chân run lÄy bÄy, có th‹ ngÃt
xÌu tåi ch‡. Cu¶c sÓng tÃt nhiên có nhiŠu khó khæn vì h† luôn luôn cÀn ngÜ©i Çi theo v§i
mình khi ra khÕi nhà, mãi rÒi vì khó nh© vä nên h† t¿ giam mình trong phòng Çóng kín
cºa låi.
•

“BŒnh” s® hoäng (Panic disorders)

GÒm nh»ng cÖn hÓt hoäng (panic attacks) b¶c phát, liên tøc m‡i khi bŒnh nhân nghï Ç‰n
nh»ng gì có th‹ xäy ra cho mình, nhÜ bÎ nhÒi máu cÖ tim (heart attack), n°i Çiên n°i
khùng, không còn kiŠm ch‰ ÇÜ®c mình rÒi làm ÇiŠu rÒ dåi, s® ch‰t...
•

“BŒnh” lo s® có tính t°ng quát (Generalised anxiety disorder, GAD)

Là s¿ s® hãi, lo l¡ng kéo dài hàng tháng vŠ nh»ng vÃn ÇŠ trong cu¶c sÓng nhÜ sÙc khÕe,
tiŠn båc, công viŒc làm æn, giao thiŒp v§i ngÜ©i khác. MÓi lo s® không có duyên c§,
ngÜ©i bŒnh š thÙc r¢ng là vô lš nhÜng không cÜ«ng låi ÇÜ®c. Tuy vÆy, không có trª ngåi
trong sinh hoåt hàng ngày nhÜng h† thÜ©ng mÜ®n rÜ®u Ç‹ trÃn an, lâu ngày có th‹ trª
thành con sâu rÜ®u!
•

BÎ ám änh rÒi bu¶c phäi hành Ç¶ng (Obsessive compulsive disorder, OCD)

Là nh»ng š nghï, hình änh, s¿ thôi thúc phäi làm m¶t viŒc gì, cÙ trª Çi trª låi trong ÇÀu
ngÜ©i bŒnh và tuy bi‰t r¢ng phi lš nhÜng h† không th‹ tránh ho¥c loåi bÕ ÇÜ®c. Vi dø thôi
thúc phäi hành hung gi‰t ngÜ©i, š nghï bÎ nhiÍm trùng n‰u b¡t tay ai, hình änh ngÜ©i bŒnh
da b†c xÜÖng có th‹ là thân nhân mình. Và Ç‹ ÇÜ®c yên tâm, bäo Çäm s¿ an toàn, nên h†
bu¶c phäi hành Ç¶ng, hành Ç¶ng rÃt là máy móc và làm Çi làm låi nhiŠu lÀn, nhÜ ki‹m
soát lò gas, cºa ngõ Çã Çóng chÜa, rºa tay Ç‹ khÕi nhiÍm trùng, Çi làm hãng xÜªng thì
Ç‰m t§i Ç‰m lui các kiŒn hàng nên k‰t quä là bÎ ... Çu°i sª!
•

Tinh thÀn cæng th£ng hÆu chÃn thÜÖng (Post traumatic stress disorder, PTSD)

ChÙng bŒnh này có th‹ xäy ra ÇÓi v§i ai ch£ng may g¥p phäi hoàn cänh, s¿ viŒc quá sÙc
chÎu Ç¿ng cûa con ngÜ©i, nhÜ nån nhân bão løt, hÕa hoån, Ç¶ng ÇÃt, b¡n gi‰t tÆp th‹, tÆp
trung cäi tåo, hãm hi‰p.
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TriŒu chÙng b¶c phát vài tháng sau, có th‹ nhiŠu næm sau khi bÎ nån, ví dø nhÜ trÜ©ng
h®p lính MÏ Çánh nhau tåi ViŒt nam (“H¶i chÙng ViŒt nam”).
BŒnh nhân thÜ©ng hÒi tÜªng låi (flashbacks) nh»ng gì mình Çã träi qua, giÃc ngû chÆp
ch©n nhiŠu chiêm bao m¶ng mÎ, Çôi khi h† có hành d¶ng g®i låi hình änh cÛ, ví dø Çang
ngÒi m¶t ch‡ thì ÇÙng ph¡t dÆy và la “xung phong”! Tinh thÀn h† rÃt bÃt °n, suy søp,
không tÆp trung chú š ÇÜ®c, trí nh§ kém Çi, dÍ giÆt mình phát hoäng. H† thÜ©ng cäm thÃy
hÓi hÆn, t¿ trách mình, dÀn dà rÒi không còn muÓn ti‰p xúc v§i ai n»a, cÓ tránh nh»ng gì
có th‹ g®i låi cänh tÜ®ng cÛ, ví dø không dám Çi xe hÕa vì Çã là nån nhân cûa xe hÕa trÆt
ÇÜ©ng rÀy.

VŠ nguyên do cûa chÙng bŒnh, nhiŠu y‰u tÓ ÇÜ®c nêu ra:
Y‰u tÓ di truyŠn Ç¿a trên cÖ sª “bŒnh” lo s® là m¶t bŒnh gia Çình; y‰u tÓ sinh hóa cho
r¢ng chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh Serotonin và GABA (Gamma aminobutyric acid) không
hoåt Ç¶ng ÇÀy Çû; khoa phân tâm cûa Freud cho Çó là k‰t quä cûa s¿ d¢n co gi»a cÖ ch‰
t¿ vŒ cûa bän ngã (1) và nh»ng kš Ùc, cäm nghï cûa bŒnh nhân, ví dø m¶t bà s® ch‡ Çông
ngÜ©i vì Ü§c mong ÇÜ®c kÈ khác ngÜ«ng m¶ n¢m trong phÀn vô thÙc bÎ Çè nén. M¶t sÓ
nhà tâm lš khác còn ÇÜa ra thuy‰t h†c tÆp(2), thuy‰t vŠ nhÆn thÙc(3) (xem phÀn nguyên do
và Tâm lš trÎ liŒu).
VŠ phÜÖng diŒn ÇiŠu trÎ có thuÓc an thÀn loåi Benzodiazepine Ç‹ nâng mÙc Ç¶ GABA
trong t‰ bào não lên, và thuÓc chÓng trÀm cäm. Tâm lš trÎ liŒu cÛng Çóng m¶t vai trò
quan tr†ng, nhÜ Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i cách xº th‰(4), Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i tÜ tÜªng
nhÆn thÙc(5).

Phø chú Anh ng»:
(1) CÖ ch‰ t¿ vŒ: defence mechanism; bän ngã: ego - (2) Thuy‰t h†c tÆp: learning theory
- (3) Thuy‰t vŠ nhÆn thÙc: cognitive theory - (4) Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i cách xº th‰:
behavioural therapy - (5) Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i tÜ tÜªng nhÆn thÙc: cognitive therapy.

15

■ BŒnh tâm thÀn dÜ§i hình thÙc triŒu chÙng cÖ th‹

(Somatoform Disorders)
Loåi này gÒm nh»ng Ç¥c Çi‹m nhÜ sau:
¾

Tuy có nh»ng triŒu chÙng vŠ cÖ th‹ nhÜng không có hÜ t°n vŠ n¶i thÜÖng.

¾

Các triŒu chÙng có liên hŒ Ç‰n vÃn ÇŠ tâm lš cûa bŒnh nhân và không phäi do h† cÓ š
tåo ra, trái v§i nh»ng ngÜ©i bŒnh v©.

Nguyên do cûa chÙng bŒnh chÜa ÇÜ®c rõ l¡m. M¶t sÓ nhà phân tâm h†c cho r¢ng có s¿
d¢n co, tranh chÃp trong phÀn vô thÙc (unconscious) gi»a Çòi hÕi, ham muÓn cûa con
ngÜ©i và s¿ ngæn cän cûa Çåo lš, qui t¡c xã h¶i. M¥t khác, có ngÜ©i có s¤n m¶t sÓ nét Ç¥c
biŒt vŠ cäm xúc nhÜ dÍ bÎ cæng th£ng và suy y‰u tinh thÀn, thÜ©ng có ác cäm v§i kÈ khác,
hay giÆn h©n Ç‹ tâm cÓ chÃp. Cho nên khi g¥p khó khæn trong cu¶c sÓng h† thÜ©ng Çóng
“vai trò bŒnh” (sick role) møc Çích Ç‹ tránh né trách nhiŒm ÇÓi v§i xã h¶i, v§i gia Çình,
v§i công viŒc Çang làm, ho¥c d‹ lôi cuÓn s¿ chú š và giúp Ç« cûa ngÜ©i khác.
Kinh nghiŒm cho bi‰t r¢ng chÙng bŒnh thÜ©ng có ª nh»ng gia Çình mà con cái ít dám bày
tÕ n‡i niŠm riêng, tình cäm h©i h®t gi»a nó và cha mË, ª nhÛng phø n» thuª bé Çã bÎ quÃy
nhiÍu tình døc.
ThuÓc men - thuÓc an thÀn, thuÓc chÓng trÀm cäm - chÌ giúp phÀn nào làm dÎu Çi m¶t vài
triŒu chÙng. Chû y‰u vÅn là trÎ liŒu b¢ng tâm lš, nhÜ Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i cách xº th‰
(behavioural therapy), Tâm lš trÎ liŒu theo thuÆt phân tâm ng¡n hån (brief psychoanalysis
psychotherapy), Tâm lš trÎ liŒu tØng nhóm và gia Çình (group therapy, family therapy).
(Xem phÀn Tâm lš trÎ liŒu).
BŒnh tâm thÀn dÜ§i hình thÙc triŒu chÙng cÖ th‹ có nhiŠu loåi:

• Loåi cùng lúc có nhiŠu triŒu chÙng cÖ th‹ (Somatisation disorder)
BŒnh này có th‹ kéo dài nhiŠu næm, khám nghiŒm không thÃy có m¶t t°n håi nào vŠ n¶i
thÜÖng. ThÜ©ng xäy ra cho phø n» bÎ sách nhiÍu tình døc lúc nhÕ, còn v§i nam gi§i là
nh»ng ai Çã tham d¿ nhiŠu trÆn måc ho¥c chÙng ki‰n nh»ng thäm cänh tàn khÓc nhÜ bão
løt, Ç¶ng ÇÃt v.v.
NgÜ©i bŒnh Ç‰n khai v§i bác sï khi thì tÙc ng¿c, tim hÒi h¶p, nghËn thª, nhÙc xÜÖng nhÙc
kh§p, lúc låi Çau bøng, buÒn nôn, kinh nguyŒt không ÇŠu, Çi ti‹u khó, tê tay tê chân, m¡t
m©, tai di‰c... Khi ÇÜ®c hÕi vŠ m¶t chÙng bŒnh, h† së khai ra m¶t loåt các triŒu chÙng
khác, Çôi khi ch£ng liên hŒ gì v§i nhau vŠ th©i gian và cÖ th‹ h†c.
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• BŒnh tÜªng (Hypochondriasis)
M¶t triŒu chÙng nhË không Çáng Ç‹ tâm ÇÓi v§i ngÜ©i
khác thì ngÜ©i có bŒnh tÜªng låi phóng Çåi ra cho là
mình Çang m¡c phäi m¶t bŒnh trÀm tr†ng. ñây là m¶t
s¿ hoäng s® vŠ bŒnh, gây trª ngåi không ít cho h† trong
công æn viŒc làm và giao ti‰p v§i ngÜ©i khác, m¥c dÀu
ÇÜ®c bác sï nhiŠu lÀn trÃn an.
Mình Öi! Anh bÎ thêm m¶t bŒnh n»a rÒi.

BŒnh tÜªng có th‹ xäy ra cho m†i gi§i và m†i trình Ç¶.
Phäi Çi khám bác sï m§i ÇÜ®c.
Thí dø Çi‹n hình nhÜ m¶t ông bÎ cäm chäy nÜ§c mÛi Çã
cho là mình bÎ viêm xoang mÛi änh hÜªng lên t§i não; m¶t bà æn uÓng hÖi chÆm tiêu Ç‰n
xin bác sï cho Çi scan bøng vì nghi là Çang bÎ ung thÜ gan! v.v.
H† nhìn Çâu cÛng thÃy bŒnh và toàn là bŒnh n¥ng, nên ch£ng nh»ng Çem r¡c rÓi vào thân
mà còn gây phiŠn hà cho ngÜ©i nhà và cho gi§i y t‰ n»a.

• RÓi loån tâm lš chuy‹n thành triŒu chÙng cÖ th‹ (Conversion disorder, trÜ§c kia
ÇÜ®c g†i là Hysteria)
BŒnh này có th‹ xäy ra Ç¶t ng¶t và thÜ©ng änh hÜªng Ç‰n hai b¶ phÆn trong cÖ th‹: giác
quan và vÆn chuy‹n. BŒnh nhân Hysteria Ç‰n khám bác sï vì bÎ mÃt thæng b¢ng không Çi
ÇÜ®c, ho¥c tay chân co giÆt, mÒm xùi b†t mép nhÜ lên cÖn kinh phong, vì bÎ mù, tai Çi‰c,
mÛi không ngºi thÃy mùi, tay chân bÎ tê cóng v.v.
Các triŒu chÙng trên không phäi do bŒnh nhân cÓ š tåo ra, và Çôi khi m¥c dù bŒnh trång
có vÈ n¥ng, ví dø nhÜ liŒt hai chân, h† låi tÕ ra th© Ö vŠ trÜ©ng h®p cûa mình (la belle
indifference). Khi khám nghiŒm, bác sï låi không tìm thÃy có m¶t dÃu hiŒu suy bi‰n nào
vŠ n¶i thÜÖng. Tuy nhiên, cÛng nh© nh»ng triŒu chÙng trên mà bŒnh nhân có dÎp b¶c l¶
mÓi rÓi loån tâm lš cûa h† và ÇÒng th©i giúp h† giäi quy‰t vÃn ÇŠ bÎ vÜ§ng m¡c.
Sau Çây là m¶t sÓ ví dø vŠ hysteria:
M¶t bà có nhiŠu công viŒc nhà phäi làm, låi còn phäi trông con dåi, nhÜng anh chÒng
ch£ng chÎu phø m¶t tay mà còn chê lên chê xuÓng. Bà ta nghï là mình không còn chu
toàn trách nhiŒm n°i, cäm thÃy mÃt thæng b¢ng rÒi không Çi ÇÙng ÇÜ®c n»a, phäi vào
viŒn. M¶t ngÜ©i kia vì chÙng ki‰n quá nhiŠu và quá lâu cänh cãi c† trong gia Çình nên
b‡ng nhiên h‰t còn thÃy ÇÜ©ng n»a. Anh n† giÆn v® Ç‰n Ç¶ muÓn cÀm cây ÇÆp b‡ng cäm
thÃy liŒt cánh tay. Th©i chi‰n tranh ViŒt nam, không thi‰u cänh n» tù binh B¡c ViŒt Çang
n¢m viŒn lên cÖn kinh phong m‡i khi cÓ vÃn MÏ Ç‰n thæm tråi, nhÜng h† låi niŠm nª ti‰p
Çón nhân viên HÒng ThÆp T¿ QuÓc T‰ m¥c áo quÀn dân s¿ Ç‰n g¥p.
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Y‰u tÓ gây nên Hysteria thÜ©ng xäy ra trong Ç©i sÓng hàng ngày nhÜ khi nhà có tang, gia
Çình xích mích trÀm tr†ng, trai gái thôi nhau, m§i sinh con, khó khæn trong công viŒc làm
v.v.
BŒnh kéo dài vài ti‰ng ÇÒng hÒ rÒi t¿ nhiên h‰t, nhÜng n‰u không ÇÜ®c ch»a trÎ thì lâu
dÀn có th‹ änh hÜªng Ç‰n cá tính ngÜ©i bŒnh. ChÌ có khoa Tâm lš trÎ liŒu m§i giäi quy‰t
ÇÜ®c vÃn ÇŠ, thuÓc men không giúp gì ÇÜ®c nhiŠu.

• BŒnh giä tåo (Factitious disorder, Munchausen’s syndrome)
NgÜ©i bÎ bŒnh này có nh»ng š nghï hành Ç¶ng rÃt khác thÜ©ng. H† m¡c phäi chÙng
“nghiŒn bŒnh viŒn”, không khí nÖi Çây làm h† cäm thÃy an tâm thoäi mái hÖn, vì ÇÜ®c
nhiŠu ngÜ©i chú š Ç‰n. H† vào Çó m¶t cách thÜ©ng xuyên, và n‰u quá quen m¥t v§i nhân
viên làm viŒc ban ngày thì h† tìm cách nhÆp ban Çêm, ho¥c Çi xa Ç‰n tÌnh thành khác xin
khám. Lš do vào viŒn không phäi Ç‹ tìm l®i l¶c gì vŠ tiŠn båc, tranh chÃp vŠ pháp luÆt,
trÓn tránh nhiŒm vø v.v., mà møc Çích là Çóng vai trò có bŒnh (sick role) Ç‹ ÇÜ®c nhân
viên y t‰ chæm sóc. H† khai ra m¶t loåt triŒu chÙng thÜ©ng æn kh§p v§i nhau, m¶t phÀn
nh© kinh nghiŒm ra vào bŒnh viŒn, phÀn khác là có m¶t ít hi‹u bi‰t y khoa. H† còn ÇŠ
nghÎ và chÃp thuÆn Ç‹ bác sï làm nh»ng khám nghiŒm r¡c rÓi nhÜ soi b†ng Çái, då dày và
ru¶t, k‹ cä m° bøng thæm dò n»a. Trong trÜ©ng h®p nhân viên y t‰ bäo r¢ng không cÀn
phäi ch»a trÎ thì h† tÕ ra bÃt mãn rÒi t¿ š xuÃt viŒn Ç‹ Çi Ç‰n nÖi khác, k‹ cä ra nÜ§c
ngoài.
CÀn phân biŒt bŒnh giä tåo v§i giä v© bŒnh (malingering). Loåi ngÜ©i sau có møc Çích rõ
rŒt Ç‹ thû l®i vŠ tiŠn båc, trÓn viŒc, trÓn lính, th¡ng các vø kiŒn vŠ tai nån lÜu thông v.v.
H† miÍn cÜ«ng h®p tác v§i bác sï, y tá trong viŒc ÇÎnh bŒnh (vì h† ch£ng có bŒnh gì cä!)
m¥c dÀu cÓ tình khai ra m¶t sÓ triŒu chÙng khó xác ÇÎnh nhÜ nhÙc ÇÀu, mÃt trí nh§, khó
tÆp trung tÜ tÜªng...
M¶t loåi h¶i chÙng Manchausen khác có tên là Munchausen by proxy, theo Çó bŒnh
nhân cÓ lôi cuÓn s¿ chú š cûa nhân viên y t‰ vào cá nhân mình b¢ng cách dùng thân nhân
làm phÜÖng tiŒn. Ch£ng hån h† bÎa ra thêm nhiŠu triŒu chÙng cûa ÇÙa con, ho¥c tåo ra
triŒu chÙng cho nó: nhÕ vài gi†t máu trong nÜ§c ti‹u Ç‹ giä là Çái ra máu, tiêm chÃt dÖ
bÄn dÜ§i da Ç‹ gây sÓt, Çè nó ngåt thª tåo cäm tÜªng là nó bÎ cÖn ngÜng thª chÓc lát
(apnoea) v.v. H† cÛng Çem ÇÙa bé h‰t bŒnh viŒn này Ç‰n bŒnh viŒn khác, g¥p bác sï m§i
thì giÃu Çi không nói Ç‰n nh»ng lÀn khám trÜ§c và chính bän thân h† Çã tØng khai ra
nhiŠu loåi bŒnh chÙng ho¥c có nh»ng thÜÖng tích khä nghi.
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• Trong phåm vi bŒnh tâm thÀn dÜ§i hình thÙc triŒu chÙng cÖ th‹ còn có nh»ng
¾

¾

loåi nhÜ:
RÓi loån tâm thÀn dÜ§i hình thÙc cÖn Çau nhÙc (psychogenic pain disorder): bŒnh
nhân khai nhÙc ÇÀu, Çau lÜng, và cÖ b¡p, Çau tØng vùng không nhÃt ÇÎnh ch‡ nào, tÃt
cä ÇŠu không th‹ giäi thích m¶t cách cø th‹ b¢ng sinh h†c ho¥c cÖ th‹ h†c ÇÜ®c.
RÓi loån tâm thÀn cho r¢ng thân th‹ bÎ dÎ dång (body dysmorphic disorder): thÜ©ng
thì bŒnh nhân khai dÎ dång trên m¥t, nhÃt là n‰u có m¶t chút tì v‰t gì Çó, nhÜ khai m¥t
có nhiŠu lông, mÛi bÎ lŒch, c¢m nhô ra quá nhiŠu v.v. Và Ç‹ tránh ÇØng cho ai thÃy, h†
thÜ©ng hóa trang, không ti‰p xúc g¥p g« ai n»a, chÌ r©i nhà lúc Çêm xuÓng mà thôi.
M¶t sÓ khác khai là cÖ th‹ mình thi‰u mÃt m¶t phÀn b¶ phÆn, nhÜ ru¶t bÎ ng¡n Çi, mÃt
m¶t bên buÒng trÙng...

Hai loåi bŒnh nhân trên thÜ©ng m¡c thêm chÙng trÀm cäm ho¥c có cá tính bÎ ám änh vŠ
m¶t vÆt, m¶t s¿ viŒc gì Çó.
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■ RÓi loån vŠ tâm trí bÎ tách ly

(Dissociative Disorders)
Tâm trí Çôi khi bÎ tách ly khi‰n ta mÃt Çi m¶t phÀn š thÙc vŠ s¿ viŒc, vŠ ngÜ©i và vÆt
chung quanh ta. ChuyŒn ch®t quên sÓ ÇiŒn thoåi thÜ©ng ngày vÅn g†i, quên ngay cä mình
là ai khi thình lình bÎ Çánh thÙc dÆy lúc Çang còn ngû say, là chuyŒn bình thÜ©ng ai cÛng
có th‹ có. NhÜng rÓi loån vŠ tâm trí bÎ tách ly vì có nh»ng bi‰n Ç°i tri thÙc, lai lÎch và trí
nh§ cûa con ngÜ©i - nên có th‹ gây ra nhiŠu xáo tr¶n cá tính và tâm thÀn cho h†.
NgÜ©i ta chÜa có b¢ng chÙng cø th‹ nào vŠ sinh lš hay hóa h†c cûa chÙng rÓi loån trên,
và các nhà tâm lš h†c chÌ ÇÜa ra m¶t sÓ thuy‰t nhÜ thuy‰t tâm trí bÎ tách ly là Ç‹ bäo vŒ
bän ngã không bÎ änh hÜªng bªi nh»ng kš Ùc, nh»ng kinh nghiŒm Çau thÜÖng cÛ - bÎ
quÃy nhiÍu tình døc ch£ng hån; thuy‰t khác cho r¢ng Çó là s¿ Çáp Ùng ti‰p thu h†c ÇÜ®c
trÜ§c Çây (learned response) và lÆp låi khi g¥p hoàn cänh tr¡c trª nào Çó, møc Çích là Ç‹
tránh trách nhiŒm vŠ xã h¶i và pháp lš.

• Quên do vì tâm trí bÎ tách ly (dissociative amnesia)
ñây không phäi là chÙng quên thông thÜ©ng, mà là quên vŠ m¶t bi‰n cÓ quan tr†ng trong
cu¶c Ç©i, ví dø m¶t ngÜ©i thoát ch‰t cháy tåi khu nhà tÆp th‹ quên h‰t m†i s¿ viŒc xäy ra
trong nhiŠu ngày sau Çó. ñó là chÙng quên có gi§i hån vŠ th©i gian, còn chÙng quên t°ng
quát (generalised amnesia) là quên lai lÎch mình, quên h‰t cu¶c Ç©i Çã qua, ngÜ©i bŒnh
mÃt h‰t cä ÇÎnh hÜ§ng vŠ th©i gian và không gian.

• BÕ nhà Çi lang thang (dissociative fugue)
NgÜ©i bŒnh bÕ nhà, bÕ sª làm Çi Ç‰n m¶t nÖi khác và không còn nh§ gì vŠ lai lÎch ho¥c
bån bè thân nhân cûa mình. Tình trång này xäy ra vài ti‰ng ÇÒng hÒ, có khi kéo dài nhiŠu
tháng, thÜ©ng b¶c phát sau cÖn xúc Ç¶ng månh, nhÃt là khi có thiên tai, chi‰n tranh tàn
khÓc, gia Çình không còn hånh phúc n»a vì ngÜ©i hôn phÓi ngoåi tình.

• Cäm tÜªng sai lŒch vŠ con ngÜ©i cûa mình (depersonalisation)
Tình trång này có th‹ xäy Ç‰n cho chúng ta, nhÜng chÌ m¶t giai Çoån ng¡n mà thôi, không
kéo dài và trª Çi trª låi. Trái låi, bŒnh nhân cäm thÃy nhÜ xa lå v§i m¶t phÀn hay toàn
diŒn thân th‹ cûa mình, ngón tay ngón chân trª nên to hÖn hay bé hÖn thÜ©ng lŒ, ho¥c nºa
thân ngÜ©i không còn là m¶t th¿c th‹ n»a, và có khi h† còn thÃy cä thân hình tách ra và
ÇÙng trÜ§c m¥t h† nhÜ là nhìn trong gÜÖng soi vÆy.
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Nh»ng ngÜ©i rÓi loån cäm xúc, bÎ trÀm cäm, bÎ bŒnh vŠ não b¶ nhÜ u bÜ§u, kinh phong,
ho¥c khuy‰t tÆt vŠ giác quan, bÎ phø chÙng vì thuÓc v.v. ÇŠu có th‹ m¡c phäi cäm tÜªng
sai lŒch vŠ con ngÜ©i cûa mình. Tuy nhiên, h† vÅn š thÙc ÇÜ®c ÇiŠu Çó, và vÅn bi‰t Ç‰n
nh»ng gì xäy ra chung quanh.

• Cùng lúc có nhiŠu cá tính (dissociative identity disorder tên cÛ là multiple
personality disorder)
ñó là nh»ng ngÜ©i cùng lúc có hai cá tính ho¥c nhiŠu hÖn. M‡i cá tính có nh»ng Ç¥c tính,
thói quen, kš Ùc, ÇÙc tin và lai lÎch riêng biŒt, và s¿ thay Ç°i tØ cá tính này sang cá tính
khác xäy ra m¶t cách Ç¶t ng¶t, thÜ©ng ngÜ©i bŒnh không bi‰t Ç‰n. ñôi khi, cá tính này
“nói chuyŒn” v§i cá tính kia nên ta thÃy ngÜ©i bŒnh cÜ©i nói m¶t mình, và có th‹ lÀm là
h† có triŒu chÙng hÜ giác cûa ngÜ©i bÎ bŒnh tâm thÀn phân liŒt.
Loåi bŒnh nhân có nhiŠu cá tính thÜ©ng träi qua th©i thÖ Ãu thi‰u hånh phúc, nhÜ bÎ sách
nhiÍu tình døc, ho¥c bÎ cha mË Çánh ÇÆp hÃt hûi. Và khi l§n lên, Ç‹ chÓng låi v§i các khó
khæn g¥p phäi trong cu¶c Ç©i, h† thÜ©ng mÜ®n rÜ®u, ma túy Ç‹ trÃn an, Çôi khi có ngÜ©i
còn hành thân hoåi th‹ Ç‹ tìm quên lãng. ñ¥c biŒt h† có nh»ng næng khi‰u khác thÜ©ng
nhÜ bi‰t ÇÜ®c quá khÙ và tÜÖng lai cûa ngÜ©i lå, thÀn giao cách cäm, ti‰p xúc v§i ma quÌ.

ViŒc ch»a trÎ rÓi loån vŠ tâm trí bÎ tách ly gÒm thuÓc an thÀn, thuÓc chÓng trÀm cäm và
các khoa Tâm lš trÎ liŒu nhÜ thôi miên, Tâm lš trÎ liŒu tØng nhóm và Tâm lš trÎ liŒu
thay Ç°i cách xº th‰ và nhÆn thÙc (cognitive behavioural therapy). Xin xem phÀn Tâm lš
trÎ liŒu.
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■ RÓi loån cá tính

(Personality Disorders)
“Anh M. phäi ra Cänh sát trä l©i vŠ t¶i Çánh v® vì nghi chÎ có tình š v§i m¶t ngÜ©i Çàn ông
khác. Cänh này tái diÍn giÓng nhÜ v§i Ç©i v® trÜ§c. Tåi nÖi làm viŒc M. không chÖi v§i ai, n‰u
có trao Ç°i câu chuyŒn v§i ngÜ©i nào cÛng rÃt là lånh nhåt, vì anh nghi r¢ng n‰u nói nhiŠu quá
h† có th‹ làm håi anh.”
“Bà T. tuy Çã có tu°i nhÜng lúc nào cÛng má phÃn môi son, æn m¥c lòe loËt không giÓng ai.
Nói chuyŒn v§i ngÜ©i lå nhÃt là v§i nam gi§i thì bà nghï r¢ng h† së bÎ thu hút nh© cách æn nói
và s¡c diŒn cûa bà. Trái låi, ª nhà bà låi hay gÃu ó la chºi ông chÒng vì nh»ng lš do không Çâu,
rÒi n¢m æn vå khóc lóc tÌ tê, s® ông Ãy bÕ Çi luôn.”

Trên Çây là hai ví dø vŠ rÓi loån cá tính. VÆy cá tính là gì? ñó là t°ng h®p nh»ng Ç¥c
Çi‹m cûa m¶t ngÜ©i vŠ hành Ç¶ng, thái Ç¶, thói quen, cäm xúc và š nghï cûa h†. N‰u có
nh»ng thay Ç°i l§n vŠ nh»ng Ç¥c Çi‹m trên, gây khó khæn r¡c rÓi cho h† trong viŒc giao
ti‰p v§i ngÜ©i khác, trong Ç©i sÓng gia Çình và xã h¶i, trong công æn viŒc làm, và Ç¥c biŒt
là h† låi không thÃy ÇÜ®c vÃn ÇŠ bÃt bình thÜ©ng cûa mình, thì ngÜ©i Çó Çã có triŒu chÙng
rÓi loån vŠ cá tính.
Có nhiŠu loåi rÓi loån này:

• Cá tính hay nghi ng© kÈ khác håi mình (Paranoid Personality Disorder,
Paranoid PD)
NgÜ©i có cá tính này - ví dø anh M. nêu trên - thÜ©ng hay có tính nghi ng©, không tin ai,
låi hay ghen tÜÖng, lúc nào cÛng phóng Çåi nh»ng chuyŒn ch£ng Çáng gì. Cá tính này
khác v§i tâm thÀn phân liŒt có hoang tÜªng vŠ ngÜ©i khác ám håi mình (paranoid
schizophrenia) vì không có hÜ giác và nh»ng š nghï tÜ tÜªng l¶n x¶n, vÅn š thÙc ÇÜ®c s¿
viŒc chung quanh mình.
• Cá tính chÓng ÇÓi xã h¶i (Antisocial PD, tên khác là: Psychopathy)
Loåi này có ª nh»ng ngÜ©i tØ 18 tu°i trª lên. NhÜng nh»ng nét Ç¥c biŒt cûa cá tính Çã b¶c
l¶ tØ thuª nhÕ, khoäng tØ 12 tu°i: trÓn h†c, nói láo, æn c¡p v¥t, hành vi phåm pháp nhÜ
ÇÓt lºa, Çánh l¶n, tái Çi tái låi nên bÎ Çu°i h†c, bÎ giam ª nhà tù dành cho trÈ em. Nói
chung là loåi trÈ bÃt trÎ.
L§n lên h† làm nh»ng nghŠ trái v§i Çåo lš, v§i pháp luÆt nhÜ chÙa th° Ç° hÒ, buôn ma
túy, bæng Çäng làm tiŠn, tr¶m Çåo. N‰u có Çi làm viŒc chæng thì ª m¶t ch‡ cÛng không
lâu do vì Çánh l¶n, gây s¿ v§i ÇÒng nghiŒp, Çi trÍ vŠ s§m. TrÜ©ng h®p h† có gia Çình là cä
m¶t s¿ thê thäm: ngÜ©i hôn phÓi thÜ©ng xuyên bÎ Çánh ÇÆp, m¡ng nhi‰c, con cái bÎ bÕ bê
æn m¥c rách rÜ§i, thi‰u dinh dÜ«ng, l¡m ÇÙa låi còn bÎ sách nhiÍu tình døc ho¥c hành hå
vŠ thân xác (n‰u hÕi rõ cæn nguyên thì chính h† ngày xÜa cÛng bÎ bÓ mË hÃt hûi Çánh
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chºi, nên nay vòng lÄn quÄn låi tái diÍn, kÈ bÎ hành hå trª thành ngÜ©i hành hå) (the
abused becomes abuser).
ThÓng kê cho bi‰t là cá tính chÓng ÇÓi xã h¶i xäy ra v§i nam gi§i là 3% trong dân chúng,
còn v§i phø n» là 1%. H† hành Ç¶ng phåm luÆt vì không coi s¿ an toàn cûa ngÜ©i khác ra
gì, và h† cÛng ch£ng hŠ hÓi hÆn vŠ nh»ng tác håi Çã gây ra.
Vì cá tính trên không th‹ thay Ç°i b¢ng cách ch»a trÎ ÇÜ®c nên nhà tù là nÖi h† së thÜ©ng
Çáo lai. Cho Ç‰n nay, pháp luÆt không nhìn nhÆn trÜ©ng h®p cá tính chÓng ÇÓi xã h¶i là
m¶t loåi bŒnh tâm thÀn nên ngÜ©i phåm pháp không ÇÜ®c hÜªng s¿ giäm khinh.

• Cá tính loåi dª dª ÜÖng ÜÖng (Borderline PD)
Loåi này thÜ©ng kèm thêm chÙng trÀm cäm và nghiŒn rÜ®u, và gÒm có nh»ng Ç¥c Çi‹m
sau Çây:
¾

Có nh»ng cÖn bÓc ÇÒng, hành Ç¶ng gây thiŒt håi cho mình nhÜ dùng xì ke ma túy,
uÓng rÜ®u, lang chå bØa bãi vŠ tình døc, Çánh båc, æn c¡p, ho¥c hûy hoåi thân th‹.

¾

Hay b¿c tÙc giÆn d» ÇÓi v§i ngÜ©i khác.

¾

Tính khí thÃt thÜ©ng, Üa Çó rÒi ghét Çó, nên không làm thân v§i ai ÇÜ®c lâu dài.

¾

Không š thÙc ÇÜ®c rõ vŠ con ngÜ©i và giá trÎ bän thân, vŠ møc tiêu phäi Çåt Ç‰n trong
Ç©i sÓng hàng ngày.

¾

Không chÎu ÇÜ®c cänh phäi sÓng m¶t mình, nên làm m†i cách Ç‹ tránh, và n‰u bÎ lâm
vào cänh Çó låi tÕ ra buÒn chán, sa sút tinh thÀn.

Sau Çây là m¶t trÜ©ng h®p cá tính loåi trên:
“ Cô L. sau khi tÓt nghiŒp Çåi h†c không bi‰t phäi ch†n ngành nào cho thích h®p v§i khä næng.
Cô Ç°i š liên tøc và cuÓi cùng nghï r¢ng mình ch£ng h®p v§i ngành nào!
ñÓi v§i chÒng khi thì cô tÕ vÈ thán phøc vŠ s¿ thành công cûa ông Ãy, lúc khác låi chê bai cho
r¢ng ông ta ch£ng qua chÌ nh© g¥p vÆn may mà thôi. ñôi khi cô có š nghï hûy hoåi thân th‹ b¢ng
cách dùng dao c¡t vào tay hay chân, ho¥c uÓng rÜ®u cho say khÜ§t.”

• Cá tính mang vÈ diÍn kÎch (Histrionic PD)
Loåi này thÜ©ng xäy ra cho phø n» - nhÜ trÜ©ng h®p bà T. nêu trên - còn v§i Çàn ông là
nh»ng ngÜ©i ÇÒng tính luy‰n ái (1). T› lŒ trong dân chúng khá cao: 7%.
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ñ¥c Çi‹m cûa h† là Üa phô trÜÖng, thích ÇÜ®c ngÜ©i khác Ç‹ š Ç‰n và ÇŠ cao mình; h†
cÛng hay Çòi hÕi Ç‹ ÇÜ®c thÕa mãn h‰t viŒc n† Ç‰n viŒc kia. ñ¥c Çi‹m khác là cäm xúc
thÜ©ng ÇÜ®c bi‹u l¶ m¶t cách quá Çáng nhÜ n°i cÖn b¿c tÙc la hét lên rÒi sau Çó låi khóc
lóc k‹ l‹; lÓi æn nói thì ki‹u cách, c¶ng thêm áo quÀn Çúng v§i th©i trang, trang Çi‹m lòe
loËt, møc Çích là Ç‹ lôi cuÓn, thu hút s¿ chú š cûa ngÜ©i ÇÓi thoåi.
Vì tính tình nhÜ th‰, låi thêm vÈ h©i h®t thi‰u thành thÆt, tÜ tÜªng thì nông cån, chÌ ích k›
l®i døng ngÜ©i khác nên h† g¥p nhiŠu khó khæn vŠ giao t‰, không bån bè thân nhân, v®
chÒng n‰u có rÒi cÛng Ç‰n bÕ nhau mà thôi.
Trong viŒc ch»a trÎ, bác sï dùng Ç‰n khoa Tâm lš trÎ liŒu gia Çình ho¥c Tâm lš trÎ liŒu
tØng nhóm, Tâm lš trÎ liŒu d¿a vào phân tâm h†c. (Xem phÀn Tâm lš trÎ liŒu)

• Cá tính t¿ cao t¿ Çåi (Narcissistic PD)
Theo thÀn thoåi Hy låp, Narcissus bÎ thÀn M¥t tr©i (Zeus) trØng phåt b¢ng cách làm cho
anh chÌ bi‰t yêu hình bóng mình phän chi‰u trên m¥t hÒ. Anh dÀn dÀn trª nên tiŠu tøy,
héo mòn vì không ôm Ãp ÇÜ®c hình bóng Ãy, sau Çó ch‰t Çi và hóa thành hoa mang tên
anh ta (hoa thûy tiên).
NgÜ©i có tính t¿ cao t¿ Çåi lúc nào cÛng chÌ bi‰t Ç‰n mình, cho mình là quan tr†ng phäi
ÇÜ®c m†i ngÜ©i thán phøc và tuân theo, và n‰u ai làm ngÜ®c låi thì h† tÕ ra giÆn d» và Ç‹
tâm thù hÆn. ChÖi v§i ai thì chÌ bi‰t l®i døng ngÜ©i Çó, không có m¶t chút s¿ thông cäm
nào, và Ç‹ tÕ ra là mình có bŠ th‰, h† thÜ©ng hay thÜa gºi ngÜ©i n† kÈ kia vŠ s¿ trái š v§i
h†.

• Cá tính bÎ ám änh rÒi bu¶c phäi hành Ç¶ng (Obsessive compulsive PD)
NgÜ©i có loåi cá tính này hay Ç‹ š và bÆn tâm lo l¡ng Ç‰n nh»ng chi ti‰t nhÕ nh¥t, lúc nào
cÛng chû trÜÖng là m†i viŒc phäi ÇÜ®c hoàn häo, Çåo ÇÙc con ngÜ©i phäi ÇÜ®c gi» cho
toàn vËn. ñÓi v§i h† m†i s¿ chÌ có th‹ là Çúng ho¥c sai, không có trÜ©ng h®p lÜng chØng.
Và vì khó lay chuy‹n ÇÜ®c nên con ngÜ©i h† rÃt là khô khan, không tình cäm, hay chê bai
chÌ trích ngÜ©i khác thành ra s¿ giao ti‰p v§i xã h¶i bên ngoài g¥p nhiŠu khó khæn. Loåi
cá tính này cÛng thÜ©ng dÅn Ç‰n chÙng bŒnh có cùng tên.

• Các loåi rÓi loån cá tính khác
¾

Cá tính lŒ thu¶c vào ngÜ©i khác (Dependent PD)
ñây là m¶t s¿ lŒ thu¶c quá Çáng vào ngÜ©i khác, thÜ©ng là ngÜ©i thân trong gia Çình,
thi‰u t¿ tin, dÍ nhåy cäm khi bÎ chÌ trích phê bình, s® ch‡ Çông ngÜ©i, rÃt là thø Ç¶ng
và tuân phøc hoàn toàn nh»ng chÌ thÎ, ÇŠ nghÎ cûa ngÜ©i khác, ví dø nhÜ m¶t ông
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chÒng lŒ thu¶c vào bà v® Ç‰n Ç¶ mà ông ta chÌ ÇÜ®c phép xem nh»ng chÜÖng trình
TV bà ta ch†n trÜ§c cho!
¾

Cá tính loåi “dª hÖi”, “tàng tàng” (Schizotypal PD)
Loåi cá tính này gÀn giÓng nhÜ bŒnh tâm thÀn phân liŒt, nhÜng không có hÜ giác và
hoang tÜªng. TÜ tÜªng tuy không bÎ rÓi loån nhÜng rÃt là kÿ qu¥c “không giÓng ai”
nhÜ nghï r¢ng mình có nh»ng quyŠn l¿c Ç¥c biŒt vŠ ma thuÆt, thÃy trÜ§c bi‰n cÓ së
xäy ra nh© giác quan “thÙ sáu”, ch»a lành bŒnh b¢ng nhân ÇiŒn, có m¶t tri‰t lš sÓng
bÃt cÀn Ç©i, không chÖi v§i ai và không cÀn ai chÖi v§i v.v.
T› lŒ trong dân chúng là 3% và rÃt khó trÎ.

¾

Cá tính loåi thích thú nh»ng trò tàn ác, trò “sa Çích” (Sadistic PD)
Hång ngÜ©i này rÃt Ç¶c ác, hung t®n, tØ cº chÌ hành Ç¶ng Ç‰n l©i nói ÇŠu nh¡m vào
ngÜ©i khác, møc Çích Ç‹ tìm s¿ vui thích khi làm cho ngÜ©i Çó Çau Ç§n vŠ xác thÎt
ho¥c tinh thÀn. VŠ tình døc, ngÜ©i “sa Çích” chÌ Çåt t§i t¶t ÇÌnh khoái låc khi gây Çau
Ç§n vŠ th‹ xác ho¥c hå nhøc ngÜ©i mình Çang làm tình v§i. (Ch» sa Çích lÃy tên cûa
HÀu tÜ§c Sade, th‰ k› 18. Ông ta chÌ ÇÜ®c thÕa mãn tình døc n‰u dày vò thân xác
ngÜ©i phø n» æn n¢m v§i ông b¢ng cách Çánh ÇÆp cÃu xé, ho¥c læng må h†).


VŠ nguyên do cûa RÓi loån cá tính (RLCT) ngÜ©i ta ÇÜa ra nhiŠu y‰u tÓ nhÜ di truyŠn
trong loåi cá tính chÓng ÇÓi xã h¶i, cá tính dª dª ÜÖng ÜÖng và dª hÖi; có thuy‰t nêu ra là
nh»ng ai có nhiÍm s¡c th‹ XYY (dÜ m¶t sÓ nhiÍm s¡c th‹ Y)(2) thì hay m¡c phäi RLCT,
nhÜng chÜa ÇÜ®c chÙng minh rõ ràng; y‰u tÓ sinh hóa vŠ chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh; y‰u
tÓ tâm lš xã h¶i nêu lên s¿ quan tr†ng cûa liên hŒ tình cäm gi»a cha mË và ÇÙa con nít (có
th‹ là bÎ cha mË hÃt hûi Çánh ÇÆp, ho¥c là quá nuông chiŠu che chª), gÜÖng xÃu cûa cha
mË ÇÜ®c con cái b¡t chÜ§c nhÜ rÜ®u chè, c© båc, Çánh ÇÆp trong gia Çình, vi phåm luÆt
pháp v.v.
Trong viŒc ch»a trÎ RÓi loån cäm xúc, thuÓc men chÌ làm dÎu b§t nh»ng xúc cäm do tØng
loåi cá tính có th‹ gây ra. Tâm lš trÎ liŒu m§i là chìa khóa cho vÃn ÇŠ: Tâm lš trÎ liŒu theo
thuÆt phân tâm ng¡n hån(3), Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i cách xº th‰, thay Ç°i tÜ tÜªng nhÆn
thÙc, tÜ vÃn(4) v.v.

Phø chú Anh ng»:
(1) ñÒng tính luy‰n ái: homosexual - (2) NhiÍm s¡c th‹, nst: chromosome - (3) ThuÆt
phân tâm ng¡n hån: brief psychoanalytic psychotherapy - (4) TÜ vÃn: counselling.
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■ BŒnh lÅn

(Dementia)
BŒnh lÅn là m¶t loåi bŒnh tâm thÀn gây ra suy thoái vŠ tri thÙc và luôn cä cá tính và cäm
xúc cÛng bÎ änh hÜªng. Tùy theo nguyên do mà lÙa tu°i cûa bŒnh xäy ra, nhÜng thÜ©ng là
ª tu°i tØ 65 trª lên.
Có nhiŠu loåi bŒnh lÅn, nhÜng bŒnh Alzheimer (tên m¶t bác sï ngÜ©i ñÙc Çã mô tä bŒnh
này næm 1907) và loåi do các måch máu não li ti bÎ t¡c nghën chi‰m Ça sÓ.

• BŒnh Alzheimer (tØ 50% - 60% cûa t°ng sÓ
bŒnh lÅn). HiŒn nay chÜa rõ nguyên do. VŠ bŒnh
lš, não bÎ teo låi, vÕ não mÕng Çi, não thÃt
(brain ventricle) phình r¶ng ra, t‰ bào não có
nh»ng mäng do chÃt tinh b¶t amyloid Çóng ª
Çó, Çuôi t‰ bào xo¡n låi v§i nhau và không ti‰t
ra Çû chÃt hóa h†c acetylcholine Ç‹ truyŠn Çi
các tín hiŒu.
BŒnh lÅn do måch máu não li ti bÎ t¡c nghën
tØng phÀn (15-30%), nên xäy ra tØ tØ, m‡i ngày
Não BŒnh Alzhiemer
Não bình thÜ©ng
m¶t thêm lên. Nguyên do vì måch máu bÎ xÖ
cÙng, có l§p m« Çóng bên trong, ho¥c do máu Çông cøc tØ nÖi khác chåy Ç‰n, ví dø tØ van
tim. BŒnh t¡c nghën måch máu thÜ©ng xäy Ç‰n ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i bÎ cao huy‰t áp
không ÇÜ®c ch»a trÎ Çúng mÙc, ho¥c nh»ng ngÜ©i bÎ bŒnh tim måch.
Các loåi bŒnh khác chi‰m tØ 5% Ç‰n 10% t°ng sÓ bŒnh lÅn:
• BŒnh Creutzfeldt-Jacob (CJD) ÇÜ®c báo chí nh¡c Ç‰n nhiŠu th©i gian gÀn Çây, vì có
liên hŒ Ç‰n bŒnh bò Çiên (mad cow disease). BŒnh do æn phäi thÎt bò bÎ bŒnh, ho¥c dùng
nh»ng gì tØ cÖ th‹ cûa ngÜ©i khác nhÜ giác måc, tuy‰n yên (Ç‹ lÃy hormon tæng trÜªng
tiêm cho nh»ng trÈ bÎ chÙng nhÕ con).
•

BŒnh AIDS do siêu vi khuÄn HIV gây ra, làm cho cÖ th‹ mÃt sÙc ÇŠ kháng.

•

BŒnh Parkinson: có th‹ bÎ lÅn sau m¶t th©i gian bÎ bŒnh này.

•

BŒnh Huntington, do di truyŠn, xäy ra ª lÙa tu°i 40.

•

BŒnh Pick, khác v§i bŒnh Alzheimer ª ch° phÀn não bÎ hÜ håi tåi vùng trán và thái
dÜÖng.
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•

M¶t sÓ bŒnh có th‹ ch»a trÎ ÇÜ®c n‰u ÇÜ®c ÇÎnh bŒnh s§m nhÜ chÃn thÜÖng s† não,
viêm não vì siêu vi khuÄn, tim la (giang mai) não, bÜ§u não, nghiŒn rÜ®u n¥ng, suy
tuy‰n giáp trång, cÖ th‹ thi‰u m¶t sÓ sinh tÓ (Vitamin) Ç¥c biŒt v.v.

Các triŒu chÙng gÒm có:
¾

Trí nh§: dÃu hiŒu ÇÀu tiên cûa bŒnh lÅn là trí nh§ suy
kém, nhÃt là ÇÓi v§i các s¿ viŒc m§i xäy ra: bŒnh nhân
Ç‹ quên các ÇÒ vÆt thÜ©ng dùng, bÕ các bu°i hËn quan
tr†ng, m§i æn uÓng rÒi quên nên Çòi n»a v.v. DÀn dÀn,
bŒnh nhân quên luôn các chuyŒn xÜa cÛ và cuÓi cùng
không còn nh§ nÖi mình Çang ª, nh§ ngày gi©, nh§ các
ngÜ©i thân và có th‹ quên ngay cä tên tu°i cûa mình!

¾

¹c phán Çoán, suy luÆn: M§i ÇÀu, óc phán Çoán suy
Không bi‰t nhà tôi ª sÓ mÃy?
luÆn tÜÖng ÇÓi còn sáng suÓt, bŒnh nhân có th‹ t¿ túc
cu¶c sÓng ho¥c làm các công viŒc thÜ©ng nhÆt không
Çòi hÕi nhiŠu vŠ lš trí. DÀn dÀn, h† không còn t¿ ki‹m soát ÇÜ®c n»a và có hành Ç¶ng
do bän næng sai khi‰n, trái v§i Çåo ÇÙc và luÆt pháp nhÜ æn c¡p, cªi quÀn áo gi»a ch‡
Çông ngÜ©i, s© mó con nít v.v.

¾

Cäm xúc: thay Ç°i hoàn toàn, khi thì vui thái quá Ç‰n Ç¶ ngu xuÄn, không h®p lúc, lúc
låi tÕ ra buÒn b¿c, xuÓng tinh thÀn vô duyên c§; h† cÛng dÍ cau có giÆn d», hành hung
gây g° v§i ngÜ©i khác. CuÓi cùng, bŒnh nhân mÃt cäm xúc hoàn toàn ÇÓi v§i nh»ng
viŒc xäy ra quanh mình.

¾

Hoang tÜªng, HÜ giác: BŒnh nhân thÜ©ng có š tÜªng sai lÀm là ngÜ©i khác Ç‰n tr¶m
ÇÒ, ho¥c lÈn Ç‰n nhà mình Ç‹ có hành vi m© ám; ho¥c có hÜ giác nghe ti‰ng nói trong
tai, thÃy nh»ng hình änh ghê r®n.

¾

Các sinh hoåt hàng ngày: BŒnh nhân ít ngû, và thÜ©ng ngû ban ngày nhiŠu hÖn; ban
Çêm, h† cäm thÃy bÒn chÒn trong ngÜ©i, trª nên lú lÅn rÒi ra khÕi nhà Çi lang thang
ngoài ÇÜ©ng và quên mÃt lÓi vŠ.

Cách æn m¥c rÃt cÄu thä, vŒ sinh cá nhân không ÇÜ®c chæm sóc, mÃt Çi s¿ ki‹m soát vŠ
Çåi ti‹u tiŒn nên có th‹ phóng u‰, Çái trong quÀn hay ra nhà.
DÀn dÀn, h† không còn tÆp trung tÜ tÜªng ÇÜ®c n»a, nói næng l¶n x¶n không ÇÀu không
Çuôi, và cuÓi cùng nói nh»ng ti‰ng ch£ng ai hi‹u ÇÜ®c.
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ñiŠu trÎ
Ngoåi trØ m¶t sÓ bŒnh có nguyên do rõ rŒt nhÜ tim la não, bÜ§u não, suy tuy‰n giáp
trång, cÖ th‹ thi‰u m¶t sÓ sinh tÓ Ç¥c biŒt, bŒnh lÅn nói chung chÜa có thuÓc Ç‹ trÎ dÙt
cæn. Các thuÓc m§i nhÜ Tacrine, Aricept, Exolone chÌ có tác døng tØ 30% Ç‰n 50%, làm
chÆm Çi s¿ phát tri‹n cûa bŒnh.
Khi ÇÜ®c nhÆp viŒn, bác sï së ti‰n hành m¶t sÓ thº nghiŒm qua viŒc lÃy máu, chøp X
quang, Ço não ÇiŒn ÇÒ, scan s† não, th» nÜ§c tûy sÓng v.v.
Khi Çã ÇÜ®c ÇÎnh bŒnh rÒi, bŒnh nhân së có m¶t chÜÖng trình chæm sóc gÒm y‹m tr® sÙc
khÕe th‹ chÃt, y‹m tr® tinh thÀn cho h† và cho ngÜ©i chæm sóc h†, chÜÖng trình phøc hÒi
qua viŒc tåo các công tác và sinh hoåt cho bŒnh nhân (occupational therapy), ho¥c hÜ§ng
dÅn h† tham gia các Trung Tâm Ban Ngày (Day Centre).
Gia Çình Çóng vai trò quan tr†ng trong viŒc chæm sóc và giúp Ç« bŒnh nhân. TÃt nhiên
nh»ng chuyŒn Çáng buÒn ch¡c ch¡n së xäy ra nhÜ b¿c tÙc rÒi la m¡ng, d¢n v¥t, bÕ bê
không cho æn uÓng ÇÀy Çû, lÖ là vÃn ÇŠ vŒ sinh cho h† v.v.
Trong nh»ng lúc g¥p khó khæn khûng hoäng nhÜ vÆy, thi‰t nghï chúng ta nên tåm th©i
giao phó viŒc chæm sóc ngÜ©i bŒnh cho thân nhân, ho¥c tåm gºi h† vào m¶t cÖ quan
chæm sóc Ç‹ nghÌ dÜ«ng sÙc m¶t th©i gian.
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■ RÓi loån vŠ æn uÓng

(Eating disorder)
Các rÓi loån này gÒm nhiŠu loåi:

• Bi‰ng æn tâm thÀn (anorexia nervosa)
ChÙng này thÜ©ng xäy ra cho phái n» tØ 12 - 20 tu°i, m¶t sÓ nam
gi§i cÛng m¡c phäi, t› lŒ 1/10. H† có š nghï sai lÀm là quá béo
mÆp nên cÓ nhÎn æn cho gÀy Çi, ho¥c æn xong rÒi th†c tay vào mÒm
Ç‹ mºa ra, uÓng thuÓc x°, thuÓc thông ti‹u, tÆp th‹ døc liên tøc.
Và Ç‹ khÕi bÎ phát giác, h† Çi mua thÙc æn thÆt nhiŠu vŠ nÃu nÜ§ng
cho cä nhà, còn h† låi thoái thác không chÎu ngÒi vào bàn lÃy c§ là
Çã æn dÜ§i b‰p rÒi!
HÆu quä cûa chÙng bŒnh là cÖ th‹ mÃt nÜ§c và chÃt potassium
(K+), b¡p thÎt teo và y‰u nên cº Ç¶ng khó khæn, xuÖng dòn dÍ gÅy,
ræng hÜ vì chÃt axít tØ då dày trào lên, táo bón, suy thÆn, loån nhÎp tim ÇÜa Ç‰n suy tim,
buÒn chán v§i š ÇÎnh t¿ tº, kinh nguyŒt không ÇŠu có khi b¥t h£n, lông tÖ m†c kh¡p
mình. N‰u không ÇÜ®c ch»a trÎ kÎp th©i, bŒnh nhân có th‹ ch‰t.

• ˆn uÓng vô Ç¶ (Bulimia nervosa)
TrÜ©ng h®p này xäy ra cho phø n» l§n tu°i hÖn, tØ 25 trª Çi. GiÓng nhÜ trên, h† luôn luôn
bÎ ám änh vŠ cân lÜ®ng cûa mình. Sau m¶t th©i gian æn ít, h† b¡t ÇÀu thèm æn và æn thÆt
nhiŠu, có ngÜ©i trong vài ti‰ng ÇÒng hÒ Çã ‘ngÓn’ h‰t nào là bánh ng†t, chocolate, kËo; k‰
Çó vì m¥c cäm phåm t¶i, h† làm m†i cách Ç‹ tÓng các thÙ Ãy Çi. Tuy không gÀy Çi mÃy,
m¶t sÓ bŒnh nhân loåi này Óm tong teo.

VŠ nguyên do, có nhiŠu thuy‰t ÇÜ®c ÇÜa ra: änh hÜªng cûa xã h¶i ngày nay cho r¢ng phäi
thon gÀy m§i ÇËp; TV, báo chí låi không ng§t quäng cáo kiŠu n» v§i thân hình mänh mai;
y‰u tÓ änh hÜªng månh Ç‰n tâm lš nhÜ tình duyên tan v«, phäi r©i xa gia Çình, cäm xúc
không ÇÜ®c cha mË chú š Çúng mÙc nên cÓ lôi kéo tình cäm cûa h† b¢ng cách nhÎn æn,
thuª trÈ bÎ hành hå vŠ th‹ chÃt và tinh thÀn.
Trong phÀn ch»a trÎ, ngoài viŒc hÒi phøc sÙc khoÈ Çôi khi có tính cách khÄn cÃp, vÃn ÇŠ
tâm thÀn cÛng phäi ÇÜ®c Ç¥c biŒt chæm sóc: thuÓc chÓng buÒn chán, tÜ vÃn, tâm lš trÎ liŒu
cho cá nhân và gia Çình.
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•

Béo phì (Obesity)

Do có quá nhiŠu m« trong cÖ th‹, cân lÜ®ng trên 20% sÓ phäi có so v§i chiŠu cao. NgÜ©i
ta thÜ©ng dùng chÌ sÓ khÓi thân th‹ (body mass index, BMI) Ç‹ bi‰t cân lÜ®ng lš tÜªng.
Cách tính nhÜ sau: lÃy cân lÜ®ng b¢ng kí lô chia cho bình phÜÖng (square) cûa chiŠu cao
tính b¢ng mét.
BMI =

Cân lÜ®ng (kí lô)
ChiŠu cao (mét) x chiŠu cao (mét)

Ví dø cân n¥ng 70 kí, chiŠu cao 1,68mét,
BMI së là

70
= 24.8
1.68 x 1.68

BMI lš tÜªng là tØ 20 Ç‰n 25. Ta có th‹ dùng bi‹u ÇÒ dÜ§i Çây.

Cân n¥ng (kí lô)

MÆp phì quá c«
40+

MÆp phì
31-40

Quá cân
26-30
Bình
thÜ©ng

NhË cân
<20

ChiŠu cao (mét)

Nguyên do chÜa ÇÜ®c rõ. Có th‹ là do di truyŠn, cha mË béo phì, con cái së bÎ 10 lÀn hÖn
thÜ©ng; do tuy‰n n¶i ti‰t gây ra (rÃt ít); do æn nhiŠu hÖn nhu cÀu Çòi hÕi, loåi æn tåp låi
lÜ©i vÆn Ç¶ng.
Béo phì Çem låi m¶t sÓ rûi ro: cao huy‰t áp, trúng phong (stroke), bŒnh måch máu vành
tim, ti‹u ÇÜ©ng, viêm mòn xÜÖng kh§p, ung thÜ Çåi tràng và Çàn ông là ung thÜ tuy‰n tiŠn
liŒt (prostate).
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VŠ ch»a trÎ, viŒc æn uÓng kiên khem phäi Çu®c duy trì, tránh bÕ ngang, nên vÆn Ç¶ng
nhiŠu. ThuÓc làm gÀy Çi tuy có công hiŒu nhÜng cÛng l¡m phø chÙng. PhÅu thuÆt m° thu
nhÕ då dày, nÓi h‡ng tràng (jejunum) th£ng vào hÒi tràng (ileum) gây nhiŠu bi‰n chÙng
nên chÌ dành cho trÜ©ng h®p bép phì quá n¥ng.
Nói chung, Ç‹ Çåt k‰t quä tÓt, ngÜ©i béo phì phäi kiên trì và nhiŠu š chí trong viŒc muÓn
giäm cân.
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■ Loån Døc

(Sexual deviation)
Loån døc là nh»ng hành vi, š nghï kÿ qu¥c (fantasy) vŠ tình døc v§i ÇÒ vÆt, v§i trÈ con
ho¥c ngÜ©i l§n mà không có s¿ ÇÒng š cûa h†. ña sÓ kÈ Loån døc là Çàn ông, phÀn Çông
Çã có v® con; h† chÌ tìm ÇÜ®c hÙng tình và Çåt Ç‰n t¶t ÇÌnh khoái låc (orgasm) v§i các ÇÓi
tÜ®ng trên.
• Loån døc m¥c quÀn áo phø n» trang Çi‹m
lòe loËt, Çeo n» trang, m¥c ÇÒ lót cûa phái n»
bên trong (transvestism). Nh© vÆy mà hÙng tình
m§i n°i lên, sau Çó h† thû dâm ho¥c giao cÃu
nhÜ thÜ©ng lŒ.
ChÙng này b¡t ÇÀu kho£ng 13 tu°i, l§n lên s¿
liên hŒ tình ái diÍn ti‰n bình thÜ©ng v§i ngÜ©i
cùng phái (homosexual), ho¥c không luy‰n ái
v§i ai cä.

3 ‘Ç¿c r¿a’ m¥c áo quÀn Çàn bà

•

Loån døc v§i ÇÒ vÆt cûa ngÜ©i khác phái (fetichism) nhÜ quÀn lót, nÎt vú, x¡c tay,
giày dép v.v. H† ôm ch¥t và vuÓt ve các thÙ này rÒi thû dâm. N‰u giao cÃu v§i ai, h†
Çòi ngÜ©i Çó phäi mang, m¥c vào ngÜ©i m§i Çåt t¶t ÇÌnh khoái låc ÇÜ®c.

•

Loån døc Çánh ÇÆp, cÃu xé thÆt Çau ngÜ©i Çang n¢m cùng giÜ©ng, ho¥c chºi b§i
nhøc må h† (sadism) m§i có hÙng tình. TrÜ©ng h®p trÀm tr†ng hÖn là chÌ Çåt khoái
låc khi hi‰p dâm, hi‰p xong rÒi gi‰t luôn nån nhân (sadism rape).

•

NgÜ®c låi, có loåi Loån døc Ç‹ ngÜ©i khác hành hå thân xác mình, Çánh b¢ng roi,
xích tay chân, bóp c° cho máu ngØng chäy lên não. Loåi này có tên là masochism, Çôi
khi có cùng v§i loåi Sadism ª m¶t ngÜ©i.

•

Loån døc trÈ con, paedophilia. NgÜ©i có Loån døc này thÜ©ng thu¶c phái nam, là
thân nhân ho¥c bè bån cûa gia Çình, còn nån nhân là con nít, gái nhiŠu hÖn trai. H†
ôm Ãp, vuÓt ve s© mó b¶ phÆn kín cûa chúng và Ç‰n khi tình døc n°i lên thì h† thû
dâm. Có kÈ còn nhét cä vÆt lå vào hÆu môn và âm Çåo cûa ÇÙa bé, và tŒ håi hÖn n»a là
hi‰p dâm, bu¶c nó diÍn trò khÄu giao (1) v§i y.

NgÜ©i ÇÒng tình luy‰n ái (2) ho¥c v§i ngÜ©i khác phái (3) ÇŠu có th‹ m¡c chÙng Loån døc
trÈ con, thuª bé sÓng trong m¶t gia Çình thi‰u hòa thuÆn, bÎ ruÒng bÕ hÃt hûi, m¶t sÓ còn
bÎ sách nhiÍu tình døc n»a. Ngoài ra, có nh»ng trÜ©ng h®p xäy ra do chÆm phát tri‹n trí
tuŒ, có cá tính chÓng ÇÓi xã h¶i (4) , bŒnh tâm thÀn phân liŒt, lÅn vì già ho¥c vì nguyên do
khác, bŒnh não b¶ ví dø u bÜ§u v.v.
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HÆu quä vŠ sau cho trÈ nån nhân là änh hÜªng không tÓt Ç‰n s¿ phát tri‹n vŠ tâm lš, cäm
xúc và luy‰n ái tình døc cûa chúng.
• Các loån døc khác: Loån døc phô trÜÖng b¶ phÆn kín cûa mình(5), nhìn tr¶m ngÜ©i
khác phái Çang trÀn truÒng, Çang giao cÃu(6), c† dÜÖng vÆt vào mông phø n» ª nÖi Çông
nghËt ngÜ©i, ví dø trong toa xe hÕa(7), giao cÃu v§i xác ch‰t(8), v§i thú vÆt, giao cÃu trên
m¶t b¶ phÆn Ç¥c biŒt nào Çó cûa phø n», ví dø vú, mông Çít, g†i ÇiŒn thoåi cho ngÜ©i
khác Ç‹ x° ra nh»ng l©i lë tøc t¢n dâm ô.

Nguyên do chÙng Loån døc chÜa ÇÜ®c hi‹u rõ. Có th‹ là thuª bé bÎ hành hå Çánh ÇÆp,
chÙng ki‰n cänh làm tình cûa thân nhân, bÎ sách nhiÍu tình døc. Có th‹ là lúc còn non dåi
mà tâm trí Çã bÎ rÖi vào tình trång phän Ùng có ÇiŠu kiŒn(9), ví dø m¶t ÇÙa trÈ thû dâm vì
ÇÜ®c g®i tình bªi nhìn thÃy quÀn lót cûa phø n»; dÀn dà chÌ có thÙ Çó m§i gây hÙng nên
Çánh c¡p Çem vŠ ôm Ãp, hôn hít và... thû dâm Ç‹ Çåt t¶t ÇÌnh khoái låc (fetishism).
VŠ ch»a trÎ chû y‰u là tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i š nghï và hành Ç¶ng cûa bŒnh nhân, trÎ liŒu
dùng ÇiŒn giÆt m‡i khi tÜ tÜªng kÿ qu¥c ch®t hiŒn trong trí. Do vì h† phÀn l§n có hÙng
tình cao Ç¶ (10) nên Ç‹ làm giäm nguÒn hóc môn nam, bác sï có th‹ dùng thuÓc nhÜ
Medroxy progesterone acetate, MPA (tên thÜÖng måi là Depo-Provera), m¶t sÓ Çem låi
k‰t quä tÓt.

Phø chú Anh ng»:
(1) KhÄu giao: oral sex - (2) ñÒng tính luy‰n ái: homosecual - (3) Luy‰n ái v§i ngÜ©i
khác phái: heterosexual - (4) Cá tính chÓng ÇÓi xã h¶i: antisocial personality disorder (5) LD phô trÜÖng b¶ phÆn kín: exhibitionism. - (6) Nhìn tr¶m ngÜ©i khác phái Çang trÀn
truÒng, Çang giao cÃu: voyeurism - (7) c† dÜÖng vÆt vào mông phø n» ª nÖi Çông nghËt
ngÜ©i, ví dø trong toa xe hÕa: frottage - (8) Giao cÃu v§i xác ch‰t: necrophilia - (9) Phän
Ùng có ÇiŠu kiŒn: Classical conditioning - (10) HÙng tình cao Ç¶: high sex drive.
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■ RÓi loån cäm nhÆn phái tính

(Gender Identity disorder, transsexualism)
BŒnh tâm thÀn này không nhiŠu, Çàn ông m¡c phäi hÖn Çàn bà. Nguyên do cÛng chÜa
ÇÜ®c rõ l¡m. Có th‹ thuª nhÕ bÎ hành hå Çánh ÇÆp, sách nhiÍu tình døc, tåo cho ÇÙa trÈ š
tÜªng së ÇÜ®c ÇÓi xº tº t‰ hÖn n‰u trª thành khác phái nó Çang mang. Có th‹ là mË mÃt
s§m, bÕ Çi xa m¶t th©i gian dài ho¥c bÎ bŒnh buÒn chán không còn thi‰t gì Ç‰n gia Çình,
ÇÙa trai l§n phäi Çóng vai trò thay th‰ nên dÀn dà tÜ tÜªng trª thành phái n» in sâu vào trí.
S¿ hiŒn diŒn cûa ngÜ©i cha cÛng không kém phÀn quan tr†ng, trai xem Çó là khuôn mÅu
Ç‹ noi theo, gái thÃy ông là hình änh tÜÖng lai cûa ngÜ©i tình.
RÓi loån cäm nhÆn phái tính có th‹ phát khªi tØ thuª thÖ Ãu, trÈ con 5 tu°i Çã bi‰t Çòi æn
m¥c, thích trò chÖi và bè bån v§i phái kia. ñ‰n tu°i trÜªng thành, ngÜ©i bŒnh thÜ©ng
xuyên bÎ ám änh là Çã sinh ra ‘l¶n giÓng’, nam thì cäm thÃy b¿c b¶i vì cu dái lòng thòng,
n» vì không Çái ÇÙng ÇÜ®c và vì c¥p vú cùng kinh nguyŒt hàng tháng. Cho nên h† cÓ Çi
tìm thÀy tìm thuÓc Ç‹ thay giÓng. Và n‰u vì lš do nào Çó mà không Çåt ÇÜ®c sª nguyŒn,
låi bÎ bån bè trêu ch†c, m¶t sÓ ngÜ©i Çã m¡c phäi chÙng ÇÒng tính luy‰n ái, bÎ bŒnh buÒn
chán, giao t‰ xã h¶i g¥p nhiŠu khó khæn.
ViŒc ch»a trÎ không phäi ÇÖn giän. TrÜ§c tiên bác sï khuy‰n cáo h† nên thº sÓng nhÜ
ngÜ©i khác phái trong m¶t th©i gian, tØ cách æn m¥c, cº chÌ hành Ç¶ng cho Ç‰n l©i æn
ti‰ng nói v.v. N‰u cäm thÃy thoäi mái chÎu Ç¿ng ÇÜ®c thì m§i Çi vào cách ch»a trÎ chính
là dùng hóc môn phÓi h®p v§i giäi phÅu.
1. VŠ hóc môn, Çàn ông ÇÜ®c cho uÓng/ tiêm estrogen. Sau nhiŠu tháng, thân hình së
tròn trÎa ra, vú nª to hÖn, dái teo nhÕ låi, gi†ng nói phÀn nào có thay Ç°i. CÀn theo dõi
sát vì có th‹ bÎ cao áp huy‰t, ti‹u ÇÜ©ng, suy gan. ñàn bà thì dùng hóc môn nam
Testosterone, âm vÆt (clitoris) së tæng thêm kích thÜ§c, kinh nguyŒt mÃt Çi, cÖ b¡p to
lên, râu tóc m†c ra, trán sói ki‹u Çàn ông, gi†ng nói khàn khàn.
2. ViŒc giäi phÅu tåo các b¶ phÆn nam ho¥c n» là vïnh viÍn không th‹ trª låi nhÜ cÛ, nên
cÀn phäi Ç¡n Ço suy nghï trÜ§c khi nh© Ç‰n bàn tay bác sï:
¾ ñàn ông: c¡t bÕ dÜÖng vÆt và dái, tân tåo âm Çåo giä, bÖm vú, dùng ÇiŒn giäi

(electrolysis) nh° râu và lông.
¾ ñàn bà: c¡t bÕ c¥p vú, tº cung và buÒng trÙng, m° tæng kích thÜ§c âm vÆt ho¥c

tåo m¶t dÜÖng vÆt giä.
K‰t quä nói chung Çåt 80%, nhÜng cÛng còn tùy vào s¿ khéo tay cûa bác sï giäi phÅu tåo
hình (plastic surgeon).
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ñÜ®c hÕi cäm tÜªng, hÀu h‰t ÇŠu tÕ ra hài lòng vŠ con ngÜ©i m§i và vai trò m§i cûa
mình.

Hình møc sÜ Peter Stone (trÜ§c) và n» møc sÜ Carol Stone (sau).
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■ RÓi loån do cÖn bÓc ÇÒng không kiŠm ch‰ ÇÜ®c

(Impulse Control disorders)
BŒnh tâm thÀn này có nhiŠu loåi: æn c¡p v¥t, Çam mê c© båc m¶t cách bŒnh hoån, cuÒng
loån vŠ lºa.
M¶t Ç¥c Çi‹m chung là bŒnh nhân không kiŠm ch‰ ÇÜ®c cÖn bÓc ÇÒng, có s¿ toan tính
làm m¶t viŒc gì có håi cho bän thân ho¥c ngÜ©i khác mà không cÜ«ng låi n°i. TrÜ§c khi
hành Ç¶ng, tinh thÀn h† bÎ cæng th£ng, ÇÀu óc bÃn r¶n, s¿ kích thích tæng lên không Çè
nén ÇÜ®c cho Ç‰n khi xong viŒc m§i cäm thÃy thoäi mái, vui sÜ§ng trong lòng. Sau Çó, h†
có th‹ tÕ vÈ hÓi hÆn, có m¥c cäm phåm t¶i, t¿ trách mình Çã làm chuyŒn không phäi.
Nguyên do không ÇÜ®c rõ l¡m, có lë nhiŠu y‰u tÓ liên hŒ v§i nhau:
¾

BŒnh nhân có m¶t bän ngã dÍ bÎ lay chuy‹n, thuª nhÕ thi‰u thÓn vŠ vÆt chÃt và tình
thÜÖng.

¾

HŒ viŠn (limbic system) bÎ t°n håi, hóc môn testorone quá nhiŠu trong cÖ th‹, bÎ bŒnh
kinh phong do hÜ håi ª vùng thái dÜÖng (temporal lole epilepsy).

¾

nh hÜªng cûa gia Çình nhÜ cha mË hung d», rÜ®u chè say sÜa, làm nh»ng viŒc trái
v§i Çåo lš và pháp luÆt.

PhÀn ch»a trÎ chû y‰u là khoa tâm lš trÎ liŒu kèm v§i các loåi thuÓc chÓng trÀm buÒn ho¥c
hÜng cäm.
•

ˆn c¡p v¥t (Kleptomania)

BŒnh nhân bÎ nh»ng cÖn thôi thúc tái Çi tái låi là phäi æn c¡p các ÇÒ vÆt thÜ©ng là không
cÀn thi‰t ÇÓi v§i h† và ch£ng Çáng giá bao nhiêu, vä låi h† cÛng có tiŠn Ç‹ mua các món
Çó. Sau khi Çánh c¡p ÇÜ®c h† Çem cho ngÜ©i khác, ho¥c lén lút Çem trä låi kh° chû, giÃu
cÃt m¶t nÖi. H† hành Ç¶ng ÇÖn phÜÖng, không có k‰ hoåch ÇÎnh trÜ§c, không nghï Ç‰n së
bÎ b¡t, và n‰u có bÎ b¡t, không tÕ ra b¿c tÙc ho¥c có š nghï trä thù.
ChÙng æn c¡p v¥t thÜ©ng Çi Çôi v§i chÙng rÓi loån cäm xúc (trÀm buÒn ho¥c hÜng cäm),
bÎ ám änh rÒi bu¶c phäi hành Ç¶ng (obsessive compulsive disorder), chÙng æn uÓng vô Ç¶
(bulimia nerrosa), bŒnh vŠ não b¶.
•

CuÒng loån vŠ lºa (Pyromania)

BŒnh nhân bÎ Çam mê ho¥c quy‰n rû vì lºa, các vø cháy nhà cùng nh»ng nhân viên cÙu
hÕa và døng cø chºa cháy rÃt hÃp dÅn ÇÓi v§i h†. Khi chính tay n°i lºa lên, h† tÕ ra vui
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thích, nhÃt là n‰u gây ra cháy nhà. Hành Ç¶ng thÜ©ng ÇÜ®c chuÄn bÎ trÜ§c, nhÜng Ç¶ng cÖ
thúc ÇÄy không do tiŠn båc, trä thù ai Çó, ho¥c Ç‹ phi tang t¶i Çã làm.
ñây là loåi ngÜ©i không m¡c phäi các chÙng bŒnh nhÜ lÅn, hÜng cäm, chÓng ÇÓi xã h¶i
ho¥c chÆm phát tri‹n trí tuŒ.
BiŒn pháp tÓt nhÃt là giam h† låi Ç‹ ngæn ngØa hành Ç¶ng tái phát, kèm theo khoa tâm lš
trÎ liŒu.
•

ñam mê c© båc m¶t cách bŒnh hoån (Pathological gambling)

Loåi bŒnh này có nh»ng Ç¥c ÇiÍm nhÜ sau:
¾

ñÀu óc lúc nào cÛng bÆn r¶n vŠ Çánh båc, Ç‹ sÓng låi dï vãng Çã lao vào nh»ng cu¶c
ÇÕ Çen ÇÀy cæng th£ng.

¾

Tìm m†i cách Ç‹ có tiŠn Çánh båc, k‹ cä lÜ©ng gåt, buôn gian bán lÆn, càng Çánh sÓ
tiŠn càng tæng Ç‹ thÕa mãn kích thích, tuy cÓ d¢n låi mà không ÇÜ®c.

¾

Cæng th£ng tinh thÀn, buÒn chán, vô v†ng ÇÜ®c vÖi Çi ª sòng båc.

¾

H‰t tiŠn thì sÓng nh© vào ngÜ©i khác.

•

M¶t sÓ chÙng rÓi loån khác gÒm có nh° tóc (trichotillomania), Çam mê shopping,
cÖn giÆn d» bÓc ÇÒng không duyên c§.
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Nguyên do
“Anh B., 38 tu°i, cách nay 3 tháng cäm thÃy tinh thÀn càng ngày càng suy søp (trÀm cäm), tØ
ngày v® bÕ theo m¶t ngÜ©i Çàn ông khác, Ç‹ låi 2 ÇÙa con 14 tu°i và 10 tu°i cho anh nuôi. VŠ
gia Çình thì mË anh trÜ§c kia Çã hai lÀn vào viŒn tâm thÀn, m¶t lÀn vì bÎ trÀm cäm loåi n¥ng, lÀn
khác vì chÙng hÜng cäm, nguyên do không rõ. Lúc anh 13 tu°i bà mË bÕ các con Çi lÃy chÒng
khác, các anh chÎ em ª v§i cha không ÇÜ®c thÜÖng yêu và chæm sóc chu Çáo nên cu¶c sÓng
cÛng không có gì g†i là hånh phúc.
3 tuÀn sau, v® anh B. trª vŠ nhà và thú nhÆn là Çã sai lÀm khi bÕ anh và vÅn còn yêu anh nhÜ
trÜ§c. NhÜng bŒnh tình anh ch£ng nh»ng không thuyên giäm mà có phÀn còn n¥ng hÖn vì anh
Çã có lÀn ngõ š muÓn quyên sinh”.

ñem câu chuyŒn trên cho các nhà chuyên môn vŠ tâm lš phân tích, h† së ÇÜa ra nhiŠu lš
do vŠ cæn bŒnh cûa anh B. TrÜ§c h‰t là y‰u tÓ di truyŠn : mË bÎ cä hai chÙng suy nhÜ®c
tinh thÀn, con cái có nhiŠu rûi ro m¡c bŒnh hÖn. VŠ m¥t xã h¶i, xa lìa các con lúc chúng
còn bé së änh hÜªng vŠ sau Ç‰n s¿ phát tri‹n tâm lš và tình cäm cûa chúng. ChuyŒn anh
bÎ trÀm cäm vì v® bÕ là lë dÍ hi‹u, và trª n¥ng thêm có th‹ vì g®i cho anh nh§ låi k› niŒm
Çau buÒn vŠ mË mình. NhÜng tình trång cûa anh Çáng lë phäi khä quan hÖn khi bà v® trª
vŠ v§i anh, Ç¢ng này s¿ viŒc Çã không xäy ra.
VÆy nguyên do chính cûa cæn bŒnh anh B. là gì?
Th¿c là khó Ç‹ có m¶t câu trä l©i dÙt khoát ÇÜ®c, vì nhÜ Çã thÃy ª trên, nguyên do nào
cÛng có th‹ là chính cä. Låi n»a, trong khoa tâm thÀn có hai y‰u tÓ Ç¥c biŒt hÖn các
ngành y h†c khác. ThÙ nhÃt là nguyên do nhiŠu khi rÃt xa xÜa, ví dø nh»ng gì xäy ra cho
m¶t ngÜ©i tØ thuª thi‰u th©i nhÜ bÎ cha mË ruÒng bÕ ho¥c mÃt s§m së ít nhiŠu änh hÜªng
Ç‰n tâm lš ngÜ©i Çó sau này. ThÙ hai là m¶t nguyên do có th‹ ÇÜa låi nhiŠu hÆu quä, ví
dø nhÜ ÇÙa trÈ thi‰u tình thÜÖng cûa cha mË l§n lên có th‹ làm du Çäng, Çi bøi Ç©i, dÍ
m¡c chÙng suy nhÜ®c tâm thÀn hay rÓi loån cá tính khác, thÜ©ng có tÜ tÜªng quyên sinh ;
ngÜ®c låi, m¶t bŒnh tâm thÀn nhÜ trÀm cäm có th‹ do di truyŠn, do thuª nhÕ bÎ cha mË
hÃt hûi, do g¥p nhiŠu cay Ç¡ng trên ÇÜ©ng Ç©i v.v.
•

Thuy‰t di truyŠn (Genetic theories)
D¿a vào các so sánh vŠ:

¾

T› lŒ m¡c bŒnh tâm thÀn cûa thân nhân ngÜ©i bÎ bŒnh và ngÜ©i bình thÜ©ng.

¾

T› lŒ m¡c bŒnh tâm thÀn cûa trÈ sinh Çôi giÓng nhau nhÜ tåc và ÇÒng phái tính (1), và
trÈ sinh Çôi thÜ©ng.
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¾

T› lŒ m¡c bŒnh tâm thÀn cûa nh»ng ÇÙa con nuôi có cha mË ru¶t bÎ bŒnh và cha mË
ru¶t bình thÜ©ng.

Các nhà khoa h†c cho r¢ng y‰u tÓ di truyŠn có änh hÜªng trong m¶t sÓ bŒnh tâm thÀn nhÜ
Tâm thÀn phân liŒt, TrÀm cäm loåi n¥ng, nghiŒn rÜ®u, bŒnh Alzheimer.
•

Thuy‰t sinh hóa (Biochemical theories)

D¿a vào nghiên cÜú, xét nghiŒm a) vŠ t‰ bào não, vŠ sinh hóa h†c các chÃt lõng cûa cÖ
th‹ nhÜ máu, nÜ§c mi‰ng, não thûy (cerebro spinal fluid) b), vŠ änh hÜªng sinh hóa cûa
thuÓc tâm thÀn trên ngÜ©i bŒnh c) vŠ các triŒu chÙng tÜÖng t¿ nhÜ triŒu chÙng tâm thÀn
do m¶t vài loåi ma túy và nÃm Ç¶c gây ra, các nhà khoa h†c ÇÜa ra 3 nguyên do sinh hóa
vŠ bŒnh tâm thÀn:
¾

BŒnh tâm thÀn phân liŒt do vì m¶t sÓ b¶ phÆn cûa não ti‰t ra quá nhiŠu chÃt
dopamine.

¾

BŒnh trÀm cäm do vì các chÃt monoamine nhÜ noradrenaline và serotonine (5
hydroxy tryptamine, 5HT) không dû sÓ lÜ®ng.

¾

BŒnh lÅn loåi Alzheimer do vì m¶t sÓ t‰ bào não bÎ ch‰t nên chÃt acetylcholine giäm
xuÓng.

•

Thuy‰t xã h¶i (Social theories)

Nh»ng thay Ç°i, xáo tr¶n vŠ cu¶c sÓng nhÜ d©i nhà, chåy loån, mÃt viŒc, ngÜ©i thân qua
Ç©i, v® chÒng con cái không thuÆn thäo, sÓng cô Ç¶c m¶t mình, mang n¥ng n‡i sÀu viÍn
xÙ v.v. ÇŠu có th‹ ÇÜa Ç‰n bŒnh tâm thÀn, nhÃt là nh»ng ai Çã có s¤n y‰u tÓ vŠ di truyŠn
ho¥c sinh hóa.
Riêng ÇÓi v§i ngÜ©i mình vì hoàn cänh mà phäi ly hÜÖng Ç‰n m¶t nÖi hoàn toàn xa lå vŠ
phong tøc tÆp quán, mÓi quan hŒ v§i dân ÇÎa phÜÖng g¥p nhiŠu trª ngåi, công æn viŒc làm
khó khæn... nói chung, s¿ h¶i nhÆp xã h¶i m§i không phäi là dÍ, nên t› lŒ bŒnh tâm thÀn
có phÀn cao hÖn ngÜ©i bän xÙ. NhÜng cÛng nh© truyŠn thÓng tÓt ÇËp cûa ViŒt nam ta, gia
Çình có nŠn täng v»ng ch¡c, kÈ n† nâng Ç« kÈ kia, nên l¡m bŒnh tâm thÀn Çáng lë phäi
dùng thuÓc nhÜ ngÜ©i Tây phÜÖng thì liŠu thuÓc tinh thÀn thôi cÛng Çû làm nhË Çi các
chÙng bŒnh.
•

Thuy‰t tâm lš (Psychological theories)

Thuy‰t này ít d¿a trên nh»ng nhÆn xét, thº nghiŒm có tính khách quan nhÜ các thuy‰t trên
mà chû y‰u d¿a vào nh»ng tÜ tÜªng, nhÆn thÙc có tính chû quan.
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Sau Çây là nh»ng thuy‰t vŠ tâm lš:
1. Thuy‰t vŠ nhÆn thÙc (Cognitive theory)
Theo thuy‰t này thì m¶t sÓ chÙng nhiÍu tâm(2), trÀm cäm xuÃt phát tØ nh»ng š nghï sai
lÀm, phi lš vŠ con ngÜ©i cûa mình, ho¥c tØ s¿ chÌ nh§ Ç‰n nh»ng lÀn mình bÎ thÃt båi mà
thôi, ví dø nhÜ “kÿ thi vØa qua tôi trÜ®t vÕ chuÓi, nên tôi chÌ là m¶t ngÜ©i bÕ Çi, ch£ng
làm nên trò trÓng gì cä!”.
Ý nghï, kš Ùc
y‰m th‰
TrÀm cäm
TÜÖng quan gi»a tÜ tÜªng và cäm xúc
TØ thuy‰t trên mà m¶t khoa tâm lš trÎ liŒu ÇÜ®c ra Ç©i, Çó là khoa Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i
nhÆn thÙc (cognitive therapy), áp døng trong viŒc ch»a trÎ m¶t sÓ trÜ©ng h®p tâm thÀn.
2. Thuy‰t vŠ h†c tÆp (Learning theory)
Thuy‰t này ít giäi thích vŠ nguyên do cûa bŒnh tâm thÀn, nhÜng ÇÜ®c áp døng trong viŒc
ch»a trÎ.
Có hai cách Ùng xº cûa con ngÜ©i khi g¥p m¶t hoàn cänh: theo phän xå có ÇiŠu kiŒn (3) và
theo cách ti‰p thu kèm v§i thÜªng phåt(4).
¾

Thuy‰t phän xå có ÇiŠu kiŒn d¿a trên thí nghiŒm cûa Pavlov v§i chó: khi ÇÜa mi‰ng
thÎt cho nó trông thÃy ÇÒng th©i Çánh m¶t ti‰ng chuông thì con chó ti‰t ra nÜ§c mi‰ng;
các lÀn sau chÌ cÀn Çánh chuông mà không có mi‰ng thÎt chó vÅn ti‰t ra nÜ§c mi‰ng.
NhÜng n‰u cÙ lÆp Çi lÆp låi mãi cách trên, nó dÀn dÀn bi‰t, “h†c” ÇÜ®c cách Ùng xº và
thôi không ti‰t ra nÜ§c mi‰ng n»a khi nghe ti‰ng chuông, Áp døng ÇÓi v§i ngÜ©i, Çó
là khoa Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i cách xº th‰(5).

¾

VŠ cách ti‰p thu kèm v§i thÜªng phåt, hành Ç¶ng, cäm xúc dÜ®c cûng cÓ thêm n‰u có
s¿ khuy‰n khích, khen thÜªng hay trØng phåt, ví dø bŒnh nhân mÃt trí có hånh ki‹m
tÓt nên ÇÜ®c bi‹u dÜÖng, còn trÈ con ng‡ nghÎch thì phäi phåt.

3. Thuy‰t phân tâm (Psychoanalytic theory)
D¿a vào h†c thuy‰t cûa Sigmund Freud (1856-1939) và cho r¢ng:
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¾

Có s¿ d¢n co, tranh chÃp trong vô thÙc(6) gi»a nh»ng ham muÓn và š ÇÒ th¿c hiŒn, ví
dø ham muÓn vŠ xác thÎt và s¿ ngæn trª cûa luÆt lŒ xã h¶i, ÇÜa Ç‰n lo âu, và vì cÓ làm
giäm s¿ lo âu Çó mà sinh ra chÙng nhiÍu tâm.

¾

Có mÓi quan hŒ gi»a tình thÜÖng cûa cha mË ÇÓi v§i con trÈ và s¿ phát tri‹n vŠ tâm lš
cûa nó sau này, Ç¥c biŒt là s¿ t¿ tin. M¶t ngÜ©i thi‰u t¿ tin dÍ bÎ suy søp tinh thÀn n‰u
g¥p phäi cänh éo le, tr¡c trª.

4. Thuy‰t vŠ cá tính (Personality theory)
Quan hŒ gi»a cá tính và bŒnh tâm thÀn không nhiŠu. M¶t sÓ cá tính së là nh»ng y‰u tÓ tåo
cÖ h¶i Ç‹ chÙng nhiÍu tâm phát sinh. CÛng nên bi‰t là cá tính Çôi khi là do di truyŠn, cách
chæm sóc giáo døc con khi còn bé, và phÀn nào là do môi trÜ©ng xung quanh ta tåo nên.
•

Các phÜÖng tiŒn khác giúp tìm nguyên do

Khi bŒnh nhân nhÆp viŒn, bác sï ti‰n hành m¶t sÓ thº nghiŒm vŠ máu, có khi vŠ não thûy.
Ngoài ra, có thêm các xét nghiŒm t°ng quát nhÜ não ÇiŒn ÇÒ (electro encephalogramme,
EEG), chøp X quang, và Çôi khi m¶t sÓ phÜÖng tiŒn hiŒn Çåi ÇÜ®c sº døng nhÜ CT scan
(computerised tomography), MRI (magnetic resonance imaging), SPET (single photon
emission tomography) v.v. Các phÜÖng tiŒn này vì rÃt Ç¡t tiŠn nên hiŒn nay chÌ có các
bŒnh viŒn l§n ÇÜ®c trang bÎ.

Trª låi vÃn ÇŠ anh B., Ç‹ tìm nguyên do chÙng bŒnh cûa anh, bác sï phäi xét Ç‰n nhiŠu
khía cånh, Çôi khi mÃt rÃt nhiŠu thì gi© và tiŠn båc.
K‰t quä thº nghiŒm cho bi‰t anh B. bÎ giäm næng tuy‰n giáp (7). Các y‰u tÓ khác, n‰u có,
nhÜ di truyŠn (mË bÎ trÀm cäm và hÜng cäm), xã h¶i và gia Çình (thi‰u s¿ chæm sóc cûa
cha mË, v® bÕ Çi) chÌ là y‰u tÓ ÇÄy nhanh Ç‰n tình trång cûa anh.
Y‰u tÓ tåo cÖ h¶i (giäm næng tuy‰n giáp) + y‰u tÓ ÇÄy nhanh (di truyŠn? xã h¶i, gia
Çình?) = TrÀm cäm

Phø chú Anh ng»
(1) Sinh Çôi giÓng nhau nhÜ tåc và ÇÒng phái tính: identical twin - (2) NhiÍu tâm:
neurosis - (3) phän xå có ÇiŠu kiŒn: classical conditioning - (4) Ti‰p thu có thÜªng phåt:
operant conditioning - (5) Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i cách xº th‰: behavioural therapy - (6)
Vô thÙc: unconscious - (7) Giäm næng tuy‰n giáp: hypothyroidism.

41

PhÜÖng cách ÇiŠu trÎ
– Các loåi thuÓc
– Chåy ÇiŒn (electroconvulsive therapy, ECT)
– Tâm lš trÎ liŒu
– ñiŠu trÎ b° túc
 các loåi thuÓc
Y khoa tâm thÀn ngày nay Çã ti‰n m¶t bÜ§c khá dài, m‡i næm vài thÙ thuÓc m§i ÇÜ®c sän
xuÃt, ch£ng hån nhÜ Viagra tung ra thÎ trÜ©ng giúp các ông bÎ chÙng bÃt l¿c, Çem låi phÀn
nào hånh phúc trong cu¶c sÓng lÙa Çôi.
Nh§ låi chÌ m§i vài thÆp niên thôi, nh»ng ai ch£ng may m¡c bŒnh tâm thÀn, Ç¥c biŒt là
bŒnh tâm thÀn phân liŒt (mÃt trí), chÌ ÇÜ®c ch»a trÎ v§i vài loåi thuÓc ho¥c b¢ng cách chåy
ÇiŒn ch£ng có k‰t quä là bao. Mà hÍ hung d», hay gây s¿ v§i ngÜ©i khác là bÎ Çem nhÓt
phòng ho¥c bÎ trùm b¶ áo quÀn Ç¥c biŒt vào (strait jacket) h‰t còn c¿a quÆy gì ÇÜ®c n»a.
ViŒc ch»a trÎ không có tính cách b¡t bu¶c nên có m¶t sÓ bŒnh nhân lang thang ngoài
ÇÜ©ng, khoa chân múa tay, æn nói xàm bÆy làm trò hŠ cho m†i ngÜ©i. ThÆt là cä m¶t s¿
thê thäm và bÃt nhÅn!. Nay nh© khoa h†c ti‰n b¶, thuÓc men ÇÀy Çû nên bŒnh tâm thÀn
không còn là m¶t ÇÎa håt huyŠn bí, khó hi‹u, m¶t bŒnh h‰t phÜÖng cÙu ch»a n»a.
TrÜ§c khi Çi vào chi ti‰t vŠ m¶t sÓ dÜ®c phÄm hiŒn Çang ÇÜ®c sº døng, chúng ta cÛng nên
bi‰t qua vŠ cÖ ch‰ hoåt Ç¶ng cûa các loåi thuÓc Çó.
TrÜ§c h‰t là s¿ lŒ thu¶c vào thuÓc, có hai loåi: lŒ thu¶c vŠ th‹ chÃt(1) là lÜ®ng thuÓc trong
máu xuÓng thÃp hÖn mÙc thÜ©ng ngày nên bŒnh nhân cÀn phäi có thuÓc Ç‹ b° khuy‰t ch‡
thi‰u høt Çó; và lŒ thu¶c vŠ tinh thÀn(2) là m¥c dÀu lÜ®ng thuÓc trong máu không thi‰u
nhÜng bŒnh nhân cäm thÃy bÙt rÙt khó chÎu, bÎ thúc ÇÄy phäi Çi tìm thuÓc Ç‹ thÕa mãn
nhu cÀu Çó. HiŒn tÜ®ng khác là quen (l©n)(3) thuÓc ai cÛng rõ là càng sº døng lâu m¶t thÙ
thuÓc, s¿ hiŒu nghiŒm së giäm Çi nên phäi tæng liŠu lÜ®ng lên. Nh»ng ai Çã sa vào con
ÇÜ©ng nghiŒn ma túy và rÜ®u ÇŠu không lå gì v§i hiŒn tÜ®ng này.
ThuÓc uÓng vào ÇÜ®c chuy‹n hóa qua gan và bài ti‰t chû y‰u là qua thÆn, m¶t phÀn qua
ru¶t, mÒ hôi, nÜ§c mi‰ng và s»a. NgÜ©i già vì gan và thÆn không hoåt Ç¶ng nhÜ hÒi còn
trÈ nên có khä næng thuÓc tích tø låi trong cÖ th‹ gây bi‰n chÙng; các bà mË bÎ bŒnh
không nên cho con bú s»a cûa mình. Khi Çang uÓng thuÓc không nên ngÜng Ç¶t ng¶t, có
th‹ bÎ các phän Ùng nhÜ buÒn nôn, ói mºa, tiêu chäy, bÒn chÒn khó ngû, chäy nÜ§c mÛi
nÜ§c dãi.
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ThuÓc ch»a trÎ bŒnh tâm thÀn tác Ç¶ng ª phÀn nào trong não? Ÿ phåm vi nhÕ nhÃt là t‰
bào não, còn ª b¶ phÆn não là vÕ não, ho¥c các phÀn n¢m sâu trong não nhÜ vùng rìa não,
vùng dÜ§i ÇÒi thÎ, vùng lÜ§i(4); tØ các vùng này, tín hiŒu ÇÜ®c chuy‹n lên vÕ não, ho¥c tØ
vÕ não ÇÜa xuÓng.
Trong m‡i t‰ bào não, dòng ÇiŒn ÇÜ®c truyŠn sang t‰ bào lân cÆn do nh»ng chÃt g†i là
chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh(5), tác Ç¶ng trên nh»ng vùng t‰ bào g†i là vùng ti‰p nhÆn (6).
M¶t sÓ thuÓc tâm thÀn có tác døng nh© vì “chi‰m ch‡” cûa chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh tåi
vùng ti‰p nhÆn Çó, nên dòng ÇiŒn së giäm b§t næng lÜ®ng Çi. ChÜÖng nói vŠ nguyên do
cûa bŒnh tâm thÀn, thuy‰t sinh hóa, có ÇŠ cÆp d‰n m¶t sÓ chÃt hóa h†c nhÜ
Norepinephrine (NE), Serotonine (S), Dopamine (D), Acetylcholine (Ac). ñó là nh»ng
chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh, ÇÜ®c tåo ra qua ti‰n trình hóa h†c trên m¶t chÃt nguyên thûy
trong t‰ bào não. M¶t sÓ së bÎ phá hûy tåi ch‡ bªi m¶t men tÓ Ç¥c biŒt, m¶t sÓ ÇÜ®c ti‰t ra
Ç‹ làm công tác truyŠn dÅn ÇiŒn, kÿ dÜ ÇÜ®c thu hÒi (7) Ç‹ t‰ bào não sº døng trª låi.
dòng ÇiŒn

ChÃt truyŠn dÅn
ThÀn kinh
NE
S
D
AC
vùng ti‰p nhÆn
thu hÒi

NE : norepinephrine; S : Serotonine; D : Dopamine; AC : Acetylcholine

NÖi giao ti‰p gi»a hai t‰ bào não
Sau Çây là m¶t sÓ thuÓc tâm thÀn(8) hiŒn Çang ÇÜ®c sº døng:
•

ThuÓc ch»a trÎ loån tâm

Các loåi thuÓc ch»a trÎ bŒnh loån tâm(9) nhÜ Tâm thÀn phân liŒt, HÜng trÀm cäm (10),
chÙng Hoang tÜªng (11) làm giäm b§t các triŒu chÙng, giúp bŒnh nhân phÀn nào trª låi
cu¶c sÓng bình thÜ©ng. Cho Ç‰n nay thì các bŒnh trên, nhÃt là tâm thÀn phân liŒt, vÅn
chÜa ÇÜ®c ch»a khÕi h£n nhÜ nh»ng bŒnh khác vŠ th‹ chÃt. NhÜng v§i Çà ti‰n b¶ cûa
ngành y khoa tâm thÀn cùng v§i phÜÖng tiŒn tÓi tân cûa khoa h†c, chúng ta có th‹ hy
v†ng r¢ng m¶t ngày không xa n»a bŒnh nhân tâm thÀn chÌ cÀn Ç‰n khám bác sï, lÃy toa
thuÓc vŠ uÓng trong m¶t th©i gian ng¡n rÒi ti‰p tøc công viŒc làm æn, h†c hành nhÜ
thÜ©ng, h‰t cänh phäi nghe nh»ng l©i than vãn cûa ngÜ©i nhà nhÜ “ThuÓc gì mà uÓng cä
næm ch£ng thÃy b§t, tính tình vÅn làm sao Ãy, thÆt kh° thân tôi!”.
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ThuÓc trÎ loån tâm tác døng b¢ng cách “chi‰m ch‡” cûa chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh
dopamine (D) tåi vùng ti‰p nhÆn nên dopamine không ÇÜ®c chuy‹n sang t‰ bào não k‰
cÆn, dòng ÇiŒn së y‰u Çi và do dó các triŒu chÙng nhÜ hoang tÜªng, hÜ giác së không bi‹u
l¶ ra.
ChÃt truyŠn dÅn thÀn kinh ((dopamine)

D
Dòng ÇiŒn bình thÜ©ng
Dòng ÇiŒn månh
ThuÓc ÇiŠu trÎ

Vùng ti‰p nhÆn

Nói chung, các loåi thuÓc không khác nhau mÃy vŠ công hiŒu mà chÌ khác vŠ phø chÙng
gây ra, vŠ liŠu lÜ®ng sº døng, vŠ änh hÜªng Ç‰n các triŒu chÙng này nhiŠu hÖn triŒu
chÙng kia. Ngoài ra, cÛng cùng m¶t thÙ thuÓc mà có ngÜ©i h®p ngÜ©i không, lÜ®ng thuÓc
thay Ç°i tùy theo tình trång bŒnh. ThuÓc ÇÜ®c pha ch‰ theo dång nÜ§c, thuÓc viên, thuÓc
tiêm có công hiŒu ngay và ngÃm dÀn (12).
M¶t sÓ phø chÙng là do änh hÜªng Ç‰n hŒ thÓng thÀn kinh ngoåi tháp (13) n¢m sâu trong
não. Vì th‰, bŒnh nhân së:
¾

MÃt Çi s¿ ÇiŠu hòa trÜÖng l¿c cÖ b¡p(14): các cÖ b¡p ª c° và lÜng cæng cÙng, c¥p m¡t
tr®n tròng lên.

¾

Có nh»ng triŒu chÙng giÓng bŒnh Parkinson(15): cÙng các kh§p tay chân, ít cº Ç¶ng,
nét m¥t trông nhÜ ngÜ©i mang m¥t nå, chäy nÜ§c dãi, tay chân run lÆp cÆp, các ngón
tay mân mê nhau nhÜ vÃn thuÓc, dáng Çi lúp xúp(16).

¾

Cäm thÃy trong ngÜ©i bÒn chÒn, ÇÙng ngÒi không yên, chân dÆm tåi ch‡, thân mình
l¡c t§i l¡c lui(17). VŠ lâu, lÜ«i thøt ra thøt vào, mÒm nhÜ nhai nuÓt vÆt gì, tay chân
Ç¶ng ÇÆy luôn hÒi(18).

Các phø chÙng khác là do änh hÜªng Ç‰n hŒ thÓng thÀn kinh t¿ trÎ(19) nhÜ khô mÒm, táo
bón, ti‹u khó, m¡t m©, huy‰t áp xuÓng thÃp, tim ÇÆp nhanh.
Ngoài ra, thuÓc loån tâm có th‹ làm bŒnh nhân lên cân, trong ngÜ©i cäm thÃy nóng r¿c, t‰
bào máu bÎ änh hÜªng nhÃt là båch huy‰t cÀu giäm xuÓng dÍ gây nguy hi‹m vì nhiÍm
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trùng, Çàn ông mÃt s¿ ham muÓn vŠ tình døc, có th‹ bÎ bÃt l¿c, Çàn bà thì kinh nguyŒt
không ÇŠu, vú chäy s»a.
DÜ§i Çây xin nêu ra m¶t sÓ thuÓc thÜ©ng ÇÜ®c sº døng. Tên trong ngo¥c kép là tên
thÜÖng måi :
-

Chlorpromazine (Largactil)
Trifluoperazine (Stelazine)
Fluphenazine (Moditen)
Fluphenazine Decanoate (Modecate)
Zuclopenthixol (Clopixol)
Risperidone (Risperdal)
Olanzaphine

-

Thioridazine (Melleril)
Prochlorperazine (Stemetil)
Flupenthixol (Depixol)
Haloperidol (Haldol)
Pimozide (Orap)
Clozapine (Clozaril)

V§i Clozapine cÀn phäi thº máu Ç‹ xét vŠ t‰ bào máu m‡i tuÀn trong 18 tuÀn ÇÀu, rÒi 2
tuÀn m¶t lÀn; n‰u có dÃu hiŒu bÎ nhiÍm trùng vd Çau trong c° h†ng, phäi báo ngay cho
bác sï bi‰t. ThuÓc có th‹ làm chäy nÜ§c dãi, tim ÇÆp nhanh, chóng m¥t, bÎ táo bón và lØ
ÇØ buÒn ngû.
ThuÓc tiêm ngÃm dÀn gÒm có:
Flupenthixol Decanoate (Depixol) - Fluphenazine Decanoate (Modecate) - Fluphenazine
Enanthate (Moditen Enanthate) - Haloperidol Decanoate (Haldol Decanoate) - Pipothiazine
Palmitate (Piportil Depot) - Chlorpromazine (Largactil) - Zuclopenthixol Decanoate (Clopixol).

ñ‹ tránh cho bŒnh nhân các chÙng giÓng nhÜ bŒnh Parkinson, bác sï thÜ©ng cho kèm
thêm các thuÓc sau Çây:
Procyclidine (Kemadrine) - Orphenadrine (Disipal) - Benzhexol (Artane).

Các thuÓc này có th‹ gây rÓi loån vŠ nhÆn thÙc nhÜ kém trí nh§, bÎ lÅn l¶n. Vì thuÓc là
loåi kích thích nên bŒnh nhân có th‹ låm døng ho¥c nghiŒn nó.
•

ThuÓc ch»a trÎ rÓi loån cäm xúc

Có hai loåi RÓi loån cäm xúc: trÀm cäm và hÜng cäm, xäy ra riêng biŒt ho¥c chÙng n† nÓi
ti‰p chÙng kia.
Trong trÀm cäm, chÃt truyŠn dÅn thÀn kinh (Tdtk) Norepinephrine, NE, và Serotonine, S,
không Çû sÓ lÜ®ng Ç‹ kích thích t‰ bào lân cÆn nên dòng ÇiŒn bÎ y‰u Çi:
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ChÃt Tdtk NE và S
Dòng ÇiŒn thÜ©ng
Dòng ÇiŒn y‰u = TrÀm cäm
NE

S
NE và S bÎ
phá v«
Thu hÒi

Vùng ti‰p nhÆn

CÖ ch‰ hóa h†c vŠ trÀm cäm
ThuÓc chÓng trÀm cäm làm tæng thêm các chÃt trên và gÒm có:
1. Tricyclic antidepressant, ngæn không Ç‹ NE và S bÎ thu hÒi:
-

Imipramine (Tofranil)
Amitryptiline (Tryptizol)
Dothiepin (Prothiaden)

-

Clomipramine (Anafranil)
Nortriptyline (Allegron)
Trimipramine (Surmontil)

Các loåi thuÓc trên làm khô mÒm, táo bón, ti‹u khó, m© m¡t, áp huy‰t hå thÃp khi ÇÙng
th£ng (nên dÍ gây choáng váng), lØ ÇØ buÒn ngû.
2. Heterocyclic antidepressant:
-

Trazodone (Molipexin)
Bupropion

-

Maprotiline (Ludiomil)
Amoxapine

3. Specific Serotonine Reuptake Inhibitor (SSRI), nhÜ tên g†i, chÌ riêng ngæn không Ç‹
Serotonine bÎ thu hÒi låi. HiŒn rÃt ph° bi‰n tåi Âu MÏ nhÃt là Prozac.
-

Fluoxetine (Prozac)
Sertraline (Lustral)

-

Fluvoxamine (Faverin)
Paroxetine (Seroxat)

Các phø chÙng gÒm có: mÃt ngû, buÒn nôn, nhÙc ÇÀu, mÃt s¿ khoái låc vŠ tình døc ÇÓi
v§i cä hai phái.
4. Monoamine Oxydase Inhibitor (MAOI), Ùc ch‰ men MAO nên NE và S không bÎ
phá v«:
-

Phenelzine (Nardil)
Iproniazide (Marsilid)

-
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Tranylcypromine (Parnate)
Isocarboxazid (Marplan)

Các phø chÙng: Áp huy‰t xuÓng thÃp khi ÇÙng th£ng, Áp huy‰t có th‹ Ç¶t ng¶t tæng
nhanh n‰u æn phäi các thÙc æn nhÜ cheese, Bovril, Marmite, Oxo, cá trích ngâm giÃm,
chuÓi, trái avocado.
Các thuÓc chÓng trÀm cäm nói chung ÇŠu có công hiŒu ngang nhau, chÌ khác là m‡i thÙ
tác døng Ç¥c biŒt vŠ m¶t loåi trÀm cäm có kèm theo triŒu chÙng phø, ví dø nhÜ trÀm cäm
và hay hÓt hoäng thì dùng Imipramine; Clomipramine ÇÜ®c dùng trong trÀm cäm và có
hành Ç¶ng vì bÎ ám änh; Amoxapine trong trÀm cäm kèm v§i hoang tÜªng và hÜ giác.
Th©i gian ÇiŠu trÎ v§i thuÓc chÓng trÀm cäm có th‹ là tØ 6 tháng Ç‰n m¶t næm, sau Çó bác
sï së tùy theo tình trång bŒnh mà b§t dÀn dÀn liŠu lÜ®mg.
VŠ HÜng cäm s¿ ch»a trÎ phäi mÃt m¶t th©i gian dài. Loåi thuÓc hiŒn thông døng là
Lithium cÀn có s¿ theo dõi Ç¥c biŒt nên bŒnh nhân phäi Ç‰n ki‹m tra máu hàng tuÀn, rÒi
hàng tháng, rÃt là phiŠn toái. NhÜng phäi th‰ thì s¿ an toàn m§i bäo Çäm, vì lÜ®ng
Lithium trong máu phäi ÇÜ®c duy trì ª mÙc dÜ§i 1.5 mEq/lít máu. B¢ng không, bi‰n
chÙng có th‹ xäy ra, nhË là buÒn nôn, Çåi tiŒn lÕng, Çi ti‹u nhiŠu, các ngón tay bÎ run;
n¥ng hÖn n»a là cä bàn tay run lÆp cÆp, các b¡p thÎt nÖi m¥t và tay chân co giÆt liên tøc, Çi
ÇÙng xiêu vËo, lØ ÇØ, nói l¡p chuyŒn n† lÅn l¶n v§i chuyŒn kia, lên cÖn kinh phong và có
th‹ Çi Ç‰n hôn mê và tº vong.
ñÓi v§i nh»ng ai không h®p v§i thuÓc trên, bác sï sº døng các loåi dÜ®c phÄm nhÜ
Valproate, Carbamazepine hay Lamotrigine (Lamictal). Các loåi này chû y‰u là Ç‹ ch»a
trÎ các bŒnh kinh phong (Ç¶ng kinh).
•

ThuÓc an thÀn

HÒi thÆp niên 1960, thuÓc an thÀn ÇÜ®c sº døng nhiŠu ª ViŒt nam, và Çã có nh»ng trÜ©ng
h®p låm døng. Toa bác sï ÇÜ®c cÃp dÍ dàng nên hÍ tinh thÀn hÖi bÃt °n, mÃt ngû m¶t tí là
tìm Ç‰n thuÓc Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ!.
NhÜng nay thì thuÓc an thÀn có tên chung là Benzodiazepine ÇÜ®c chÌ ÇÎnh trong m¶t sÓ
bŒnh tâm thÀn nhÜ “bŒnh” lo s®, chÙng s® hoäng, chÙng s® ti‰p xúc v§i xã h¶i bên ngoài,
tinh thÀn cæng th£ng hÆu chÃn thÜÖng ; thuÓc cÛng ÇÜ®c sº døng ÇÓi v§i m¶t vài trÜ©ng
h®p mÃt ngû nhË.
-

Chlordiazepoxide (Librium)
Lorazepam (Ativan)
Triazolan (Halcion)

-

Diazepam (Valium)
Nitrazepam (Mogadon)
Flunitrazepam (Rohypnol)

Khi ngÜng thuÓc có th‹ bÎ mÃt ngû, kém æn, Ç° mÒ hôi, dÍ g¡t gÕng, m¶t sÓ bÎ Ç¶ng kinh
và có hiŒn tÜ®ng hÜ giác nhÜ thÃy tÜ©ng và trÀn nhà di chuy‹n.
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Phø chú Anh ng»:
(1) LŒ thu¶c vŠ th‹ chÃt: physical dependence - (2) LŒ thu¶c vŠ tinh thÀn:
psychological dependence - (3) Quen, l©n thuÓc: tolerance - (4) Vùng rìa
não, vùng dÜ§i ÇÒi thÎ, vùng lÜ§i: limbic system, hypothalamus, reticular
system - (5) ChÃt truyŠn dÅn thÀn kinh: neurotransmitter - (6) Vùng ti‰p
nhÆn: receptor - (7) Thu hÒi: reuptake - (8) ThuÓc tâm thÀn: psychotropic
drugs - (9) ThuÓc ch»a trÎ loån tâm: antipsychotic drugs, còn g†i là
neuroleptics hay major tranquilizers - (10) HÜng trÀm cäm: manic
depressive illness - (11) ChÙng hoang tÜªng: paranoia - (12) ThuÓc tiêm
ngÃm dÀn: depot injection - (13) HŒ thÓng thÀn kinh ngoåi tháp:
extrapyramidal system - (14) MÃt Çi s¿ ÇiŠu hòa trÜÖng l¿c cÖ b¡p:
dystonia - (15) GiÓng bŒnh Parkinson: parkinsonism - (16) ñi lúp xúp:
shuffling - (17 NgÜ©i bÒn chÒn, ÇÙng ngÒi không yên, chân dÆm tåi ch‡,
thân mình l¡c t§i l¡c lui: akathisia - (18) LÜ«i thøt ra thøt vào, mÒm nhÜ
nhai nuÓt vÆt gì, tay chân Ç¶ng ÇÆy luôn hÒi: tardive dyskinesia - (19) HŒ
thÓng thÀn kinh t¿ trÎ: autonomic nervous system.
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■ Chåy ÇiŒn
(Electroconvulsive Therapy)
PhÜÖng pháp chåy ÇiŒn (thÜ©ng ÇÜ®c g†i t¡t là ECT) ÇÜ®c chÌ ÇÎnh trong m¶t sÓ trÜ©ng
h®p sau Çây:
¾

TrÀm cäm loåi n¥ng uÓng thuÓc không thuyên giäm, ho¥c bÎ phän Ùng vì thuÓc, bŒnh
nhân có triŒu chÙng loån tâm nhÜ hoang tÜªng và hÜ giác, có š ÇÎnh t¿ tº hay làm håi
ngÜ©i khác, buÒn nän ch£ng còn ham muÓn gì n»a, bÒn chÒn ÇÙng ngÒi không yên.

¾

HÜng cäm

¾

M¶t sÓ trÜ©ng h®p Tâm thÀn phân liŒt (mÃt trí)

ViŒc ch»a trÎ phäi có s¿ ÇÒng š cûa bŒnh nhân, và s¿ giäi thích tÜ©ng tÆn cûa bác sï.
NgÜ©i bŒnh ÇÜ®c gây mê Ç‹ tránh trÜ©ng h®p các cÖ b¡p gÒng cÙng làm gãy xÜÖng. CÖn
Ç¶ng kinh së xäy ra v§i dòng ÇiŒn tØ 100 Ç‰n 200 millicoulombs, cho chåy vào hai bên
thái dÜÖng.
ECT ÇÜ®c ti‰n hành tØ 2 Ç‰n 3 lÀn m‡i tuÀn và t°ng sÓ là vào khoäng tØ 6 Ç‰n 12 lÀn.
Các bi‰n chÙng có th‹ g¥p phäi là nhÎp tim rÓi loån, tai bi‰n måch máu não, trí nh§ ít
nhiŠu bÎ kém Çi trong m¶t th©i gian ng¡n. Tº vong rÃt thÃp, tØ 4-5 ngÜ©i cho 100,000
ngÜ©i, do thuÓc mê gây ra, nhÃt là ÇÓi v§i nh»ng ai Çã có s¤n bŒnh tim måch.
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■ Tâm lš trÎ liŒu
(Psychotherapy)
ña sÓ bŒnh nhân thÜ©ng có š nghï là phäi cÀn Ç‰n thuÓc men Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ tâm
thÀn giÓng nhÜ các loåi bŒnh th‹ chÃt. DÜ®c liŒu có tác døng Ç¥c biŒt cûa nó, và không ai
có th‹ phû nhÆn s¿ h»u ích và ki‰n hiŒu cûa thuÓc trong viŒc ch»a trÎ m¶t sÓ bŒnh tâm
thÀn. NhÜng thuÓc không giäi quy‰t ÇÜ®c chiŠu sâu cûa vÃn ÇŠ nhÜ nguyên tÓ nào ÇÜa
Ç‰n chÙng trÀm cäm hay hÜng cäm, s¿ lo âu s® hãi thái quá, rÓi loån cá tính, nghiŒn ma
túy. v.v.
Khoa tâm lš trÎ liŒu nôm na là ch»a bŒnh qua Çàm thoåi gi»a chuyên viên và bŒnh nhân
tìm cách giäi quy‰t tÆn gÓc vÃn ÇŠ, giúp h† thÃu hi‹u Ç‹ “giäi phóng” khÕi nh»ng m¥c
cäm, Ãm Ùc, vÜ§ng m¡c n¢m sâu trong tiŠm thÙc (1), nh»ng suy nghï, quan niŒm sai vŠ
con ngÜ©i, vŠ tÜ tÜªng và hành Ç¶ng cûa h†.
Tuy nhiên, Tâm lš trÎ liŒu không phäi là chìa khóa cho tÃt cä m†i vÃn ÇŠ tâm thÀn. Có
nh»ng trÜ©ng h®p phäi cÀn Ç‰n thuÓc Ç‹ ch»a trÎ, sau Çó m§i k‰t h®p v§i khoa này Ç‹ k‰t
quä ÇÜ®c khä quan hÖn. ñó là nh»ng bŒnh loån tâm (2) Çang phát tri‹n, rÓi loån cäm xúc
n¥ng, thÜÖng t°n não b¶.
Ngoài các trÜ©ng h®p k‹ trên, Tâm lš trÎ liŒu ÇÜ®c sº døng ÇÓi v§i bŒnh nhân bÎ chÙng
nhiÍu tâm(3) cÃp tính hay mån tính, bŒnh loån tâm Çã °n ÇÎnh, m¶t sÓ rÓi loån cá tính,
cu¶c sÓng nhiŠu xáo tr¶n, bÎ cäm xúc thái quá không kiŠm ch‰ ÇÜ®c, không k‰t bån hay
làm thân v§i ai lâu dài, lo âu, bÎ ám änh vŠ m¶t vÃn ÇŠ nào Çó bi‰t là vô cæn cÙ nhÜng
không thoát khÕi ÇÜ®c v.v.
ViŒc chÄn Çoán bŒnh, ÇÎnh mÙc Ç¶ rÓi loån tinh thÀn, ÇŠ ra phÜÖng pháp ch»a trÎ là phÀn
viŒc cûa các chuyên viên tâm lš, nhÜng vŠ phía ngÜ©i bŒnh muÓn Çåt d‰n k‰t quä nhÜ š
thì:
¾

CÀn phäi có quy‰t tâm Çeo Çu°i viŒc ch»a chåy.

¾

Không nên Çòi hÕi chuyên viên, ông (bà) thÀy tìm h¶ biŒn pháp giäi quy‰t vÃn ÇŠ cûa
mình, mà chính mình phäi Çóng vai chû Ç¶ng, quy‰t ÇÎnh tÓi hÆu vÅn là do mình.

¾

Phäi có khä næng bày tÕ nh»ng cäm nghï cûa mình m¶t cách rõ ràng, không mÖ hÒ có
tính cách chung chung nhÜ “tôi chán quá; tôi ch£ng thi‰t gì n»a cä!”.

¾

Phäi tin tÜªng và h®p tác v§i chuyên viên, chÃp nhÆn nh»ng gì có th‹ gây b¿c tÙc, bÓi
rÓi trong khi làm viŒc v§i ông (bà) thÀy.

¾

Có phÀn nào š thÙc vŠ phÜÖng pháp và møc Çích cûa Tâm lš trÎ liŒu.
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Sau Çây chúng tôi xin nêu ra v§i ít nhiŠu chi ti‰t m¶t sÓ phÜÖng pháp Tâm lš trÎ liŒu hiŒn
Çang ÇÜ®c áp døng tåi Tây phÜÖng. ViŒt nam trÜ§c nay chÜa có các ki‹u ch»a bŒnh này
ÇÓi v§i bŒnh tâm thÀn hay rÓi loån tâm lš, có lë vì quan niŒm ngÜ©i mình khi Çi khám
bŒnh thì muÓn ÇÜ®c “khám” theo Çúng nghïa cûa nó, nghïa là bác sï nghe tim nghe ph°i,
s© n¡n thân th‹ rÒi vi‰t toa thuÓc. ThÙ n»a, truyŠn thÓng cûa ViŒt nam ta là không muÓn
nói cho ngÜ©i lå bi‰t vŠ nh»ng vÃn ÇŠ riêng tÜ cûa bän thân và gia Çình.
NhÜng nói th‰ không có nghïa là ngÜ©i bŒnh mình mÃt Çi dÎp sº døng các phÜÖng pháp
Tâm lš trÎ liŒu Tây phÜÖng vì nay Çã có nhân viên C¶ng dÒng hay ngÜ©i thân thông thåo
Anh ng» giúp Ç« trong các lÀn làm viŒc v§i chuyên viên. Cho nên thi‰t tÜªng r¢ng quš vÎ
này cÛng cÀn có š niŒm khái quát vŠ vÃn ÇŠ Tâm lš trÎ liŒu Ç‹ giäi thích cho bà con mình
hi‹u khi cÀn sº døng Ç‰n các phÜÖng pháp trÜ§c Çây không hŠ có tåi quê nhà.
•

Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i cách xº th‰ (Behavioural therapy)

Có møc Çích giúp bŒnh nhân thay Ç°i thái Ç¶ hay hành vi cûa mình, cách xº s¿ trÜ§c s¿
viŒc, Ç‹ làm giäm b§t ho¥c mÃt h£n các triŒu chÙng Çã gây khó khæn, trª ngåi trong
cu¶c sÓng. Tâm pháp này d¿a trên nguyên t¡c là các triŒu chÙng nÄy sinh ra hôm nay là
do nh»ng gì bŒnh nhân Çã ti‰p thu trÜ§c kia (learning theory) thuª còn trÈ, ho¥c qua kinh
nghiŒm vŠ m¶t s¿ viŒc gì Çó có änh hÜªng månh Ç‰n tâm lš. Vì là m¶t s¿ ti‰p thu sai lŒch
nên ta có th‹ sºa ch»a låi b¢ng cách h†c tÆp m¶t lÓi ti‰p thu ngÜ®c låi (to unlearn), ho¥c
tìm m¶t lÓi thoát khác có tính cách xây d¿ng tÓt ÇËp hÖn.
Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i cách xº th‰ ÇÜ®c áp døng trong m¶t sÓ nhiÍu tâm, Ç¥c biŒt là
“bŒnh” s® hãi, chÙng bÎ ám änh rÒi bu¶c phäi hành Ç¶ng, trÈ con ng‡ nghich vi phåm an
ninh trÆt t¿ (4) chÆm phát tri‹n trí tuŒ, rÓi loån vŠ æn uÓng (5), m¶t sÓ trÜ©ng h®p tâm thÀn
phân liŒt.
Có nhiŠu phÜÖng cách: Ç‹ bŒnh nhân tÜªng tÜ®ng ho¥c g¥p ngay vÆt mà h† s® nhÃt
(flooding), ví dø chó, ông (bà) thÀy có m¥t së khuy‰n khích, Ç¶ng viên ÇÜÖng s¿ gi» v»ng
tinh thÀn cho Ç‰n khi ch‰ ng¿ ÇÜ®c cÖn s® hãi ; dùng biŒn pháp giäi cäm có hŒ thÓng (6),
tÆp bŒnh nhân làm quen dÀn v§i tình huÓng Çã gây bÒn chÒn lo âu cho h† (graded
exposure): m¶t ngÜ©i không dám ra khÕi nhà vì bÎ chÙng s® ch‡ Çông ngÜ©i thì Çi v§i h†
ra ngõ gÀn nhà, rÒi bäo h† Çi m¶t mình, sau Çó Çi xa hÖn Ç‰n tiŒm tåp hóa nhÕ và cuÓi
cùng vào siêu thÎ; trong chÙng bÎ ám änh rÒi bu¶c phäi hành Ç¶ng, ví dø s® bÎ nhiÍm
trùng khi s© vào m¶t vÆt gì rÒi cÙ rºa Çi rºa låi bàn tay mình, chuyên viên së luyŒn cho h†
cÓ ngæn låi các hành Ç¶ng Ãy b¢ng cách nghï Ç‰n hay làm m¶t cái gì Çó. M¶t phÜÖng
cách khác, nhÃt là ÇÓi v§i bŒnh nhân bÎ tâm thÀn phân liŒt mån tính, là t¥ng phÀn thÜªng,
khen ng®i và khuy‰n khích khi h† có hånh ki‹m ho¥c hành Ç¶ng tÓt.
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• Tâm lš trÎ liŒu thay Ç°i tÜ tÜªng, nhÆn thÙc (Cognitive therapy)
ThÜ©ng ÇÜ®c sº døng trong viŒc ch»a trÎ bŒnh trÀm cäm nhË và m¶t sÓ nhiÍu tâm, d¿a
trên lš thuy‰t là ngÜ©i bŒnh có nh»ng š nghï phi lš (7) vŠ mình, vŠ th‰ gi§i xung quanh và
vŠ tÜÖng lai. H† chÌ nhÆn thÃy nh»ng m¥t xÃu, m¥t tiêu c¿c cûa h† nhÜ “kÿ thi vØa qua
bài vª tôi làm kém quá, do Çó tôi là m¶t kÈ ngu dÓt, vô tích s¿!”, ho¥c chÌ nh§ nh»ng lÀn
mình bÎ thÃt båi mà thôi.
Khoa Tâm lš trÎ liŒu này giúp bŒnh nhân nhìn låi con ngÜ©i và nh»ng š nghï phi lš cûa
mình Ç‹ rÒi thay Ç°i lÓi tÜ duy và tØ Çó làm giäm b§t ho¥c dÙt h£n các triŒu chÙng.

Ý nghï, kš Ùc
y‰m th‰
TrÀm cäm
TÜÖng quan gi»a tÜ tÜªng và cäm xúc
DÜ§i Çây xin nêu m¶t ví dø:
“ Anh P., 26 tu°i, sau khi bi‰t mình không ÇÜ®c thæng thÜªng Çã tÕ ra buÒn bã, thÃt chí, không
còn muÓn g¥p bån bè ho¥c làm công tác tØ thiŒn nhÜ trÜ§c kia n»a. Anh nghï là mình không
bao gi© có th‹ thành công trong bÃt cÙ lïnh v¿c nào, tÜÖng lai rÃt là Çen tÓi. Chuyên viên tâm lš
lÜu š là anh chÌ Ç‹ š rÒi suy luÆn m¶t cách phi lš vŠ m¶t vài m¥t thÃt båi cûa mình, ví dø anh
cho r¢ng n‰u muÓn ÇÜ®c m†i ngÜ©i Üa thích tr†ng v†ng thì phäi luôn luôn có thành tích Üu
hång, và anh không nh§ Ç‰n nhiŠu lÀn Çã tØng th¿c hiŒn tÓt ÇËp công tác giao phó.
Sau nhiŠu bu°i làm viŒc v§i chuyên viên, anh P. Çã nhÆn thÙc nh»ng sai quÃy trong tÜ tÜªng
cûa mình, và dÀn dÀn trª låi trång thái bình thÜ©ng trÜ§c kia.”

Vì nhiÍu loån tâm thÀn gÒm có phÀn hành vi cÜ xº và phÀn tÜ tÜªng, nên hiŒn nay ngÜ©i
ta thÜ©ng k‰t h®p hai khoa Tâm lš trÎ liŒu liên hŒ, hai khoa có th‹ áp døng cùng lúc, ho¥c
khoa này trÜ§c khoa kia tùy theo m‡i trÜ©ng h®p (Cognitive behavioural therapy, CBT).
•

TÜ vÃn (Counselling)

HiŒn Çang thÎnh hành tåi nhiŠu quÓc gia Tây phÜÖng m¥c dù m¶t sÓ nhà chuyên môn có
Ç¥t vÃn ÇŠ vŠ hiŒu quä cûa khoa này trong viŒc ch»a trÎ các bŒnh tâm thÀn.
Có loåi TÜ vÃn không ÇÜ®c hÜ§ng dÅn(8) trong Çó ông bà thÀy chÌ Çóng vai trò thø Ç¶ng,
không ÇÜa ra š ki‰n cûa mình và Ç‹ cho ngÜ©i bŒnh t¿ tìm lÃy giäi pháp cho vÃn ÇŠ.
Nh»ng næm gÀn Çây, loåi nÀy ít còn ÇÜ®c sº døng và khoa TÜ vÃn hiŒn nay gÒm nhiŠu
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phÜÖng cách tùy tØng trÜ©ng h®p cûa thân chû. Trong m†i phÜÖng cách thì chû y‰u vÅn là
s¿ h®p tác ch¥t chë gi»a hai bên, chuyên viên Çóng góp š ki‰n và giäi thích cho bŒnh
nhân Ç‹ h† š thÙc dÜ®c nh»ng gì Çã gây kh° tâm, bÓi rÓi ho¥c d¢n co trong n¶i tâm, giúp
tìm nh»ng giäi pháp th¿c tiÍn Ç‹ rÒi chính bŒnh nhân phäi giäi quy‰t vÃn ÇŠ cûa mình.
TÜ vÃn ÇÜ®c áp døng trong nh»ng trÜ©ng h®p liên quan Ç‰n sÙc khÕe, ví dø nhÜ khi phäi
quy‰t ÇÎnh phá thai vì lš do sÙc khÕe cûa bà mË hay vì bào thai có tÆt bÄm sinh; khi phäi
chÎu cu¶c giäi phÅu mÃt m¶t phÀn thân th‹ nhÜ c¡t bÕ vú, tº cung, cÜa chân tay v.v.; nhà
có tang nhÃt là ngÜ©i c¶t trø gia Çình (cha hay mË), thân nhân bÎ tai nån trÀm tr†ng hay
Óm y‰u tàn tÆt; chÙng ki‰n hay là nån nhân cûa m¶t tai h†a l§n nhÜ bão løt, cháy nhà,
chém gi‰t; nghiŒn rÜ®u và ma túy v.v.
ñÓi v§i trÜ©ng h®p khác không liên quan Ç‰n vÃn ÇŠ y t‰, ngÜ©i ta có th‹ dùng khoa TÜ
vÃn trong s¿ ch†n ngành nghŠ, chuÄn bÎ Ç‹ vŠ hÜu, v§i nh»ng ngÜ©i m§i Ç‰n lÆp nghiŒp ª
xÙ lå v.v.
•

Can thiŒp khi bÎ khûng hoäng tinh thÀn n¥ng (Crisis intervention)

ñÓi v§i ai bÎ khûng hoäng tinh thÀn trÀm tr†ng ÇÜa Ç‰n hành Ç¶ng thi‰u suy nghï nhÜ
mÜ®n rÜ®u Ç‹ giäi sÀu, t¿ hûy hoåi thân th‹, trª nên thô tøc hung d», ho¥c bÎ nhiÍu tâm
cÃp tính hay bŒnh tâm thÀn cÛ tái phát, nên có s¿ can thiŒp ngay cûa gia Çình bè bån và
chuyên viên tâm lš (n‰u có), hÀu tránh cho h† nh»ng hÆu quä tai håi trÜ§c m¡t và trong
tÜÖng lai. Sau khi tâm tình an ûi ngÜ©i g¥p khûng hoäng, k‹ cä viŒc giúp Ç« vŠ vÆt chÃt,
làm h¶ công kia viŒc n†, ÇÜÖng s¿ ÇÜ®c hÜ§ng dÅn Ç‹ làm sáng tÕ vÃn ÇŠ và ch†n m¶t
giäi pháp h®p tình h®p lš nhÃt. ñôi khi h† ÇÜ®c nhÆp viŒn ho¥c cÃp thuÓc uÓng trong m¶t
th©i gian ng¡n.
ThÜ©ng thÜ©ng vài lÀn làm viŒc g¥p nhau nhÜ th‰ là Çû. Tuy nhiên, k‰t quä có nhanh
chóng và lâu dài hay không còn tùy ª š chí và quy‰t tâm cûa ngÜ©i g¥p nån. Ÿ ViŒt nam
mình, tinh thÀn tÜÖng tr® ÇÜ®c th‹ hiŒn ÇÆm Çà, “m¶t con ng¿a Çau cä tàu không æn cÕ”,
có viŒc gì thì bà con, hàng xóm láng giŠng ùn ùn kéo Ç‰n, kÈ an ûi v‡ vŠ, ngÜ©i khuyên
nhû mách nÜ§c, nói chung là nh»ng l©i chÌ dÅn ÇÜ®c làm theo, tuy r¢ng Çôi khi cÛng vì Çó
mà xäy ra m¶t sÓ trÜ©ng h®p không hay!.
•

Tâm lš trÎ liŒu theo thuÆt phân tâm (Psychoanalytic psychotherapy)

ThuÆt phân tâm là phÜÖng pháp ÇiŠu trÎ các chÙng rÓi loån tâm lš do Freud (1856-1939)
ÇŠ xuÃt tØ cuÓi th‰ k› 19, ÇÜ®c ÇiŠu chÌnh dÀn qua nghiên cÙu kéo dài nhiŠu næm. Lúc
ÇÀu, ông dùng thôi miên Ç‹ ch»a chÙng rÓi loån tâm lš chuy‹n bi‰n thành triŒu chÙng vŠ
cÖ th‹, thÜ©ng xäy ra cho phø n» vào th©i Çó. Freud phát hiŒn là các triŒu chÙng này giäm
b§t m‡i khi bŒnh nhân nh§ låi ÇÜ®c nh»ng cänh bÎ hÃt hûi, áp bÙc hành hå thuª nhÕ, và
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bi‹u l¶, nói ra ÇÜ®c cäm xúc vŠ nh»ng ÇiŠu nh§ låi Çó (the cathartic method: phÜÖng cách
“x° ra”). Ông cho r¢ng nh»ng kš Ùc vì là Çau buÒn nên bÎ vùi sâu trong vô thÙc, m¥t
khác, cÖ ch‰ t¿ vŒ cûa bän ngã (9) m‡i ngÜ©i Çã can thiŒp Ç‹ ngæn không cho kš Ùc Çó “x°
ra”.
VŠ sau, Freud không dùng thôi miên n»a mà dùng phÜÖng pháp bŒnh nhân vÅn tÌnh táo,
n¢m trên gh‰ dài không nhìn thÃy ông và ÇÜ®c yêu cÀu k‹ låi vŠ bÃt cÙ s¿ viŒc gì Çã xäy
ra cho mình, không cÀn s¡p x‰p thÙ t¿ (liên tÜªng t¿ do) (10) tØ nh»ng giÃc mÖ Ç‰n nh»ng
hành vi cho là vô š thÙc, nh»ng thay Ç°i tính khí hay cäm xúc cûa h†.
Freud còn d¿a vào hiŒn tÜ®ng truyŠn cäm(11), tÙc ngÜ©i bŒnh truyŠn sang ông m†i cäm
nghï, thái Ç¶ yêu ghét h©n d‡i, g¡n bó, tØ Çó ông suy ra mÓi quan hŒ cûa h† bÃy lâu nay
ÇÓi v§i cha mË, ngÜ©i hôn phÓi.
Tóm låi, thuÆt phân tâm cûa Freud d¿a vào s¿ phân tích vŠ 1) truyŠn cäm cûa bŒnh nhân
2) nh»ng gì h† nói trong khi liên tÜªng t¿ do và 3) s¿ ngæn cän bªi cÖ ch‰ t¿ vŒ cûa bän
ngã. Và ông ÇÜa ra phÜÖng pháp ch»a trÎ nhiŠu loåi triŒu chÙng tâm thÀn qua k‰t quä cûa
cách phân tích trên.
Khoa Tâm lš trÎ liŒu theo thuÆt phân tâm Çòi hÕi nhiŠu thì gi© và cä tiŠn båc n»a. Trung
bình bu°i ti‰p xúc v§i chuyên viên là vào khoäng m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ m‡i tuÀn và kéo dài
tØ m¶t Ç‰n ba næm! CÛng vì vÆy mà rÃt khó cho con bŒnh Çeo Çu°i viŒc ch»a trÎ Ç‰n nÖi
Ç‰n chÓn. Cho nên mÃy næm sau này, m¶t kÏ thuÆt m§i ÇÜ®c ÇŠ xuÃt Ç‹ Ç« mÃt thì gi© và
ít tÓn kém hÖn. ñó là khoa Tâm lš trÎ liŒu theo thuÆt phân tâm ng¡n hån.
• Tâm lš trÎ liŒu theo thuÆt phân tâm ng¡n hån (Short - term analytic
psychotherapy).
Còn ÇÜ®c g†i là Tâm lš trÎ liŒu có tiêu Çi‹m (focal psychotherapy) vì chú š Ç¥c biŒt vào
m¶t phÀn vÃn ÇŠ cûa bŒnh nhân mà thôi. ñÜ®c cái may là n‰u k‰t quä khä quan thì các
phÀn khác cÛng änh hÜªng thuÆn l®i theo. ñ‹ viŒc ch»a trÎ ÇÜ®c h»u hiŒu hÖn, ông (bà)
thÀy së tích c¿c trong viŒc diÍn giäi nh»ng ÇiŠu ti‰t l¶ cûa thân chû, Ç¥c biŒt là phân tích
truyŠn cäm cûa h†. KÏ thuÆt này có th‹ së gây lo âu bÓi rÓi cho bŒnh nhân nên không
thích h®p cho ngÜ©i bÎ rÓi loån tâm thÀn trÀm tr†ng. Các bu°i làm viŒc thÜ©ng kéo dài vài
ti‰ng ÇÒng hÒ m‡i tuÀn trong nhiŠu tuÀn. Sau Çây là m¶t ví dø vŠ khoa Tâm lš trÎ liêu
này:
“Anh P, 34 tu°i, m¶t kÏ sÜ xây cÃt, ÇÜ®c gi§i thiŒu Ç‰n vì g¥p khó khæn trong viŒc k‰t bån,
và Çang bÎ suy søp tinh thÀn. Anh không mÃy thành công trong viŒc làm; vŠ thái Ç¶ thì quá
kính cÄn lÍ phép ÇÓi v§i nh»ng ông có tu°i, nhÜng låi lúng túng trÜ§c m¥t phø n». Anh là con
m¶t, nhÜng ông bÓ thÜ©ng hay chÌ trich chê bai, còn bà mË låi quá hiŠn lành Ç‰n Ç¶ nhu nhÜ®c.
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Ông thÀy ÇŠ nghÎ chÌ bàn thäo xoay quanh vÃn ÇŠ quan hŒ v§i Çàn ông. Sau m¶t th©i gian ng¡n,
anh P Çã có hiŒn tÜ®ng truyŠn cäm sang ông ta, nhÜ tÕ vÈ kính cÄn và tuân phøc nh»ng gì ông
bäo làm. Anh ÇÜ®c khuy‰n khích tìm hi‹u thêm vŠ các khó khæn cûa mình, lš do nào bÎ chÌ
trích ho¥c làm trò cÜ©i cho ngÜ©i khác, và anh Çã tìm ra nguÒn gÓc vÃn ÇŠ là tØ mÓi quan hŒ v§i
cha anh. ViŒc ch»a trÎ chÜa có gì là khä quan cho Ç‰n khi ông thÀy g®i š là cung cách quá lÍ
phép cûa anh ch£ng qua là Ç‹ che giÃu n‡i giÆn h©n ÇÓi v§i bÓ mình. ñiŠu này làm anh rÃt bÃt
mãn, nhÜng sau m¶t th©i gian làm viŒc, anh cäm thÃy l©i ông thÀy là Çúng và dÀn dÀn anh Çã
có låi ÇÜ®c s¿ t¿ tin, mÓi quan hŒ v§i bån ÇÒng nghiŒp và v§i cha anh khä quan hÖn. Còn v§i
phø n» thì anh không còn bÓi rÓi lúng túng khi nói chuyŒn v§i h† n»a”.

•

Tâm lš trÎ liŒu tØng nhóm (Group psychotherapy)

M¶t sÓ bŒnh nhân tØ 6 Ç‰n 8 ngÜ©i h†p m¥t m‡i tuÀn m¶t lÀn, m‡i lÀn tØ 90 phút Ç‰n 2
gi©, kéo dài trong khoäng m¶t næm. SÓ ngÜ©i tham d¿ có th‹ cÓ ÇÎnh ho¥c mª r¶ng cho
nh»ng ai muÓn gia nhÆp thêm. M¶t ho¥c hai ông (bà) thÀy së ÇiŠu khi‹n bu°i h†p m¥t.
Tâm lš trÎ liŒu tØng nhóm giúp cá nhân thay Ç°i lÓi suy nghï Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ cûa h†,
tåo ÇiŠu kiŒn cho s¿ giao t‰ ÇÜ®c tÓt ÇËp hÖn và làm giäm b§t các triŒu chÙng bŒnh.
H† có dÎp ÇÜ®c nghe trình bày tâm trång ngÜ©i khác và nói lên tâm trång cûa mình, giäi
tÕa nh»ng cäm xúc, bi‰t thêm nh»ng ÇiŠu m§i lå, cûng cÓ tinh thÀn. Ngoài ra, trái v§i
Tâm lš trÎ liŒu tØng cá nhân, h† có dÎp trao Ç°i kinh nghiŒm cho nhau, giúp Ç« ngÜ©i khác
và ÇÜ®c giúp Ç« låi, tÆp sÓng h®p quÀn v.v.
Nh© vÆy, h† bi‰t r¢ng h† không cô ÇÖn mà còn có kÈ cùng hoàn cänh v§i mình. ViŒc giúp
Ç« ngÜ©i khác tåo cho h† thêm niŠm tin; ngÜ®c låi ÇÜ®c ngÜ©i khác giúp Ç« làm h† thêm
v»ng tâm và yên chí vŠ phÜÖng diŒn giao t‰ xã h¶i, h†c hÕi vŠ kÏ næng xã h¶i (social
skills) Ç‹ viŒc ÇÓi xº v§i nhau thêm hòa nhã và tÓt ÇËp.
Sau Çây là m¶t ví dø:
“Anh L. tØ ngày bÎ thôi viŒc k‰ bÎ v® bÕ tinh thÀn rÃt là suy søp, bi‰ng æn kém ngû. Bác sï tâm
thÀn cho thuÓc chÓng trÀm cäm (antidepressant) và có s¿ ân cÀn chæm sóc Ç¥c biŒt ÇÓi v§i anh,
nhÜng tình trång vÅn không khä quan hÖn. Anh ÇÜ®c gi§i thiŒu Ç‰n m¶t Trung Tâm Ban Ngày
(Day Centre) và sau khi g¥p các bŒnh nhân khác, anh bi‰t là có m¶t sÓ ngÜ©i cùng hoàn cänh
nhÜ anh. L. cäm thÃy dÍ chÎu khi nói vŠ trÜ©ng h®p cûa mình cÛng nhÜ nghe k‹ vŠ trÜ©ng h®p
cûa ngÜ©i khác. Nh© Çó mà anh vÖi b§t n‡i buÒn, tÕ ra cªi mª hÖn và sau m¶t th©i gian ng¡n
trª låi bình thÜ©ng nhÜ trÙÖc”.

M¶t lÓi Tâm lš trÎ liŒu tØng nhóm khác là Tâm KÎch (Psychodrama). ñây là kÎch t¿ biên
t¿ diÍn ho¥c diÍn m¶t vª kÎch có s¤n do ông (bà) thÀy tùy theo bŒnh tình cûa thân chû mà
soån ra. Nh»ng ngÜ©i tham gia không bÎ ràng bu¶c cûa cu¶c sÓng xã h¶i, vì Çây chÌ là
Çóng kÎch (nghïa là n‰u có thÓt ra l©i m¡ng nhi‰c cÃp trên cÛng không viŒc gì).
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Vì diÍn xuÃt v§i toàn b¶ con ngÜ©i, tÜ th‰, thái Ç¶, l©i nói, ti‰ng khóc, nên nh»ng gì Än
tàng trong vô thÙc dÀn dÀn ÇÜ®c bi‹u l¶ và giäi tÕa. Sau khi diÍn kÎch, cä nhóm trao Ç°i,
chia xÈ cäm tÜªng v§i nhau (post action sharing), ông (bà) thÀy có m¥t së Çóng góp š
ki‰n và hÜ§ng dÅn cách Ç‹ dÀn dÀn cäi tåo tÜ tÜªng cûa h†.
Tâm lš trÎ liŒu Gia Çình (Family therapy) ho¥c riêng cho ñôi v® chÒng (Couple
therapy) cÛng là m¶t loåI Tâm lš trÎ liŒu tØng nhóm, chû y‰u là nh¢m vào quan hŒ gi»a
các thành viên trong gia Çinh. ChuyŒn “cÖm không lành canh không ng†t”, gÃu ó, xích
mích v§i nhau thÜ©ng là do nh»ng thay Ç°i, xáo tr¶n tØ bên ngoài Çem låi ho¥c t¿ tâm
phát ra, nhÜ nh»ng ví dø sau Çây : ÇÜ®c bác sï cho bi‰t là ÇÙa con m¡c bŒnh n¥ng së dÍ
gây m¥c cäm t¶i l‡i, oán trách nhau, có khi låi Ç° cho dòng h† æn ª thÃt ÇÙc; phäi chæm
sóc thÜ©ng xuyên m¶t thân nhân bÎ bŒnh mån tính nhÜ già lÅn, tâm thÀn phân liŒt v.v.;
con cái ra riêng, dâu r‹ d†n vŠ ª chung ; con trÈ ng‡ nghÎch, thÜ©ng vi phåm trÆt t¿ xä h¶i
(conduct disorder), ho¥c con cái lÙa tu°i 15, 16 nhÃt là con gái có nhiŠu vÃn ÇŠ nÄy sinh
ra; mÃt viŒc làm änh hÜªng Ç‰n tài chính cûa gia Çình ; m¶t trong hai ngÜ©i hôn phÓi
không muÓn chung sÓng n»a vì lš do mÖ hÒ là “tính tình không h®p”, “tu°i tác xung
kh¡c” m¥c dù Çã có v§i nhau 5, 6 m¥t con rÒi!
•

Các phÜÖng pháp Tâm lš trÎ liŒu khác

Các phÜÖng pháp này nói chung giúp ích cho nh»ng ai bÎ rÓi nhiÍu tâm lš ho¥c m¡c phäi
bŒnh có th‹ là do änh hÜªng tâm lš gây nên (vd cao huy‰t áp, loét då dày, bŒnh ngoài da
v.v.). ñây là cách luyŒn tÆp Ç‹ Çåt Ç‰n s¿ thÜ giãn (12). Y h†c hiŒn Çåi Çã vÆn døng khái
niŒm trÜÖng l¿c cÖ b¡p (13) Ç‹ lš giäi cÖ ch‰ cûa phÜÖng pháp thÜ giãn: khi cÖ b¡p giãn
mŠm ra, trÜÖng l¿c hå thÃp thì thÀn kinh ÇÜ®c thÜ thái.
LuyŒn tÆp t¿ phát sinh (Autogenic training)
BŒnh nhân ÇÜ®c chÌ dÅn các bài tÆp cæn bän Ç‹ tåo cäm giác m¶t phÀn cûa cÖ th‹ mình trª
nên n¥ng hÖn nÖi khác, ho¥c nóng dÀn lên rÒi trª låi mát lånh, ví dø nhÜ ª trán, bàn tay.
K‰ Ç‰n là tÆp thª chÆm låi, ti‰p theo là phÀn trÀm tÜ, bŒnh nhân ÇÜ®c yêu cÀu nghï Ç‰n
m¶t ÇÒ vÆt có màu s¥c s« càng tÓt. Cách luyŒn tÆp này së Çem låi bi‰n chuy‹n cûa hŒ
thÓng thÀn kinh t¿ trÎ (15) và tØ Çó làm giäm các chÙng vŠ tim måch, tuy‰n n¶i ti‰t, nhiÍu
tâm và giúp ích cho nh»ng ai Çã sº døng Ç¶c chÃt nhÜ rÜ®u và ma túy.
TrÀm ngâm - ThiŠn (Meditation)
Có nhiŠu phép thiŠn và m¶t sÓ ÇÜ®c sº døng trong viŒc ch»a trÎ các loåi nhiÍu tâm. Tuy
cách thÙc có phÀn khác nhau do tín ngÜªng cûa tØng ÇÎa phÜÖng, các phép thiŠn ÇŠu có
m¶t sÓ Ç¥c Çi‹m giÓng nhau. TrÜ§c h‰t là cách hÜ§ng dÅn vŠ thÜ giãn và cách ki‹m soát
nhÎp thª nhanh chÆm, thª nhË hay hít sâu vào. ThÙ hai là tâm trí tÆp trung vào m¶t ch»
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hay m¶t câu lÆp Çi lÆp låi (mantra) Ç‹ tách r©i khÕi s¿ vÆt chung quanh và c¡t dÙt dòng tÜ
tÜªng cûa mình. ThÙ ba là nên Ç‹ ra m¶t sÓ thì gi© không bÆn bÎu v§i công viŒc hàng
ngày Ç‹ tÆp. ThÙ tÜ là nhóm ngÜ©i tÆp thiŠn phäi có s¿ tin tÜªng mãnh liŒt vào k‰t quä
phép tÆp, và có s¿ khuy‰n khích lÅn nhau ÇÍ tÆp.
Thôi miên (Hypnosis)
Khi m¶t ngÜ©i ÇÜ®c thôi miên, h† ª vào trång thái thÜ giãn, ngû lÖ mÖ nhÜng vÅn có th‹
ÇÜ®c g®i š Ç‹ làm m¶t viŒc gì Çó (dÍ ám thÎ) (15). Tính dÍ ám thÎ này ÇÜ®c chÙng minh
qua viŒc h† ít cäm nhÆn vŠ Çau Ç§n, có trí tÜªng tÜ®ng ÇÀy màu s¡c, có hiŒn tÜ®ng hÜ
giác, trí nh§ kém Çi, hành Ç¶ng thi‰u chín ch¡n giÓng nhÜ hÒi còn trÈ (hiŒn tÜ®ng dÍ ám
thÎ này cÛng có th‹ xäy ra ÇÓi v§i m¶t sÓ ngÜ©i, không cÀn phäi thôi miên mà vÅn phäi thi
hành theo mŒnh lŒnh).
VŠ tâm thÀn, thôi miên ÇÜ®c sº døng nhiŠu cách. ThÙ nhÃt là Ç‹ thÜ giãn; thÙ hai là Ç‹
tæng thêm tính dÍ ám thÎ giúp giäi tÕa m¶t sÓ chÙng bŒnh nhÜ hay lo âu, hoäng s®; thÙ ba
là phø v§i các khoa TLTL khác Ç‹ g®i lên nh»ng kš Ùc Çã chìm sâu trong vô thÙc.

Phø chú Anh ng»:
(1) TiŠm thÙc: subconscious mind - (2) Loån tâm: psychosis - (3) NhiÍu tâm: neurosis (4) TrÈ con ng‡ nghÎch vi phåm an ninh trÆt t¿: children conduct disorder - (5) ChÆm
phát tri‹n trí tuŒ: mental retardation, trÜ§c kia g†i là mental handicap - (6) Giäi cäm có
hŒ thÓng: systematic desensitisation - (7) Ý nghï phi lš: irrational thoughts - (8) TÜ vÃn
không ÇÜ®c hÜ§ng dÅn: non directive counselling - (9) Bän ngã, cái tôi: ego - (10) Liên
tÜªng t¿ do: free association - (11) TruyŠn cäm: transference - (12) LuyŒn tÆp Ç‹ Çåt s¿
thÜ giãn: relaxation training - (13) TrÜÖng l¿c cÖ b¡p: muscular tonus - (14) HŒ thÓng
thÀn kinh t¿ trÎ: autonomic nervous system, gÒm có hŒ thÓng giao cäm và ÇÓi giao cäm
(sympathetic and parasympathetic systems) - (15) dÍ ám thÎ: suggestibility.
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■ ÇiŠu trÎ b° túc
Tuy m‡i næm có nhiŠu loåi thuÓc m§i ÇÜ®c sän xuÃt giúp cho viŒc ÇiŠu trÎ bŒnh tâm thÀn
s§m Çåt k‰t quä, y khoa Tây phÜÖng vÅn Ç¥c biŒt chú tr†ng Ç‰n các m¥t ÇiŠu trÎ b° túc
khác.
TrÜ§c h‰t là vÃn ÇŠ hÒi phøc cho bŒnh nhân, nhÃt là ÇÓi v§i nh»ng ngÜ©i phäi ÇiŠu trÎ lâu
ngày, ví dø bŒnh mÃt trí. Có nh»ng trung tâm nhÜ Trung Tâm Ban Ngày, Trung Tâm H†p
M¥t Ç‹ ngÜ©i bŒnh Ç‰n g¥p làm quen v§i nhau, trao Ç°i kinh nghiŒm ch»a trÎ, nói cho
nhau nghe nh»ng khó khæn mình Çã g¥p phäi Ç‹ cùng tìm cách giäi quy‰t. H† cÛng ÇÜ®c
nhân viên tåi Çó hÜ§ng dÅn vŠ nh»ng vÃn ÇŠ th¿c tiÍn trong cu¶c sÓng hàng ngày nhÜ vŒ
sinh cá nhân, cách cÜ xº Çúng v§i ngÜ©i khác, Çi mua s¡m, nÃu thÙc æn v.v. Các nÖi trên
ÇŠu có phÜÖng tiŒn giäi trí cho ngÜ©i bŒnh và thÜ©ng t° chÙc thæm vi‰ng các th¡ng cänh.
Có nÖi còn dåy h† làm vÜ©n, trÒng hoa, ngành thû công và cä sº døng máy ÇiŒn toán n»a.
Møc Çích trÜ§c m¡t là tÆp làm quen v§i cu¶c sÓng tÆp th‹, giao cho h† m¶t công tác Ç‹
tÆp trung s¿ chú š vào Çó, có š thÙc trách nhiŒm, dÀn dÀn tåo cho h† có niŠm tin Ç‹ sau
này có th‹ sÓng t¿ lÆp. TÜÖng lai vŠ lâu là giúp h† Çåt thêm kÏ næng nghŠ nghiŒp Ç‹ dÍ
dàng xin công æn viŒc làm.
VÃn ÇŠ khác là tránh cho bŒnh không tái phát. ñây là công tác mà gia Çình Çóng m¶t vai
trò quan tr†ng, thÜ©ng xuyên nh¡c nhª khuy‰n khích ngÜ©i thân uÓng thuÓc ÇŠu Ç¥n.
Ngoài ra, bŒnh nhân là nh»ng ngÜ©i ÇÍ bÎ xúc Ç¶ng, dÍ bÎ änh hÜªng cûa ngoåi cänh nên
cÀn tránh cho h† bÎ cæng th£ng vŠ tinh thÀn. ViŒc “nuôi” bŒnh là cä m¶t nghŒ thuÆt, ta
không gay g¡t phê bình chÌ trích bŒnh nhân, nhÜng cÛng không quá Ü chiŠu theo š h†,
giành làm m†i viŒc Ç‹ rÒi h† së có thói quen › låi vào ngÜ©i khác.
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Nh»ng vÃn ÇŠ khác
■ t¿ tº
Tåi các nÜ§c Tây phÜÖng, sÓ ngÜ©i t¿ tº khá cao, ÇÙng vào hàng thÙ tám vŠ nguyên do
cûa tº vong, sau bŒnh tim måch, ung thÜ, tai bi‰n måch máu não, tai nån, sÜng ph°i, ti‹u
ÇÜ©ng và bŒnh chai gan (Cirrhosis). Lš do vì sao m¶t ngÜ©i Çi Ç‰n quy‰t ÇÎnh k‰t liÍu
cu¶c Ç©i có nhiŠu:
•

TrÜ§c h‰t là bŒnh: bŒnh th‹ chÃt thì có ung thÜ, nhÃt là ung thÜ ÇÜ©ng ru¶t, tê liŒt thân
dÜ§i vì chÃn thÜÖng tûy sÓng, bŒnh kinh phong lâu ngày không khÕi, bŒnh não xÖ räi
rác (mutiple sclerosis, MS), gây tê båi chân tay và cÖn Çau giÆt, m¥t mày bÎ bi‰n dång
vì tai nån v.v.; bŒnh tâm thÀn thì ÇÙng ÇÀu là trÀm cäm, Ç¥c biŒt là ª nh»ng ngÜ©i cäm
thÃy là mình ch£ng còn chút hy v†ng nào n»a cä, bŒnh tâm thÀn phân liŒt (10%),
nghiŒn ma túy và rÜ®u, rÓi loån cá tính nên khó hòa mình v§i ngÜ©i khác và lúng túng
ti‰n thoái lÜ«ng nan khi g¥p phäi hoàn cänh không thuÆn l®i.

•

Y‰u tÓ xã h¶i do Emile Durkheim, m¶t nhà xã h¶i h†c ngÜ©i Pháp ÇÜa ra. Theo ông,
có 3 loåi t¿ tº:

¾

Vì thi‰u s¿ liên hŒ ch¥t chë v§i bên ngoài. ñó là lš do vì sao ngÜ©i Ç¶c thân t¿ tº
nhiŠu hÖn ngÜ©i có gia Çình, ngÜ©i ª chÓn thôn dã nh© có liên hŒ mÆt thi‰t v§i nhau
nên ít t¿ tº hÖn ngÜ©i thành phÓ.

¾

Vì s¿ liên hŒ v§i xã h¶i, v§i quÓc gia ngÜ®c låi quá ch¥t chë. Ví dø ngÜ©i chi‰n binh,
dân chúng NhÆt bän Çã t¿ sát tÆp th‹ khi hay tin nÜ§c h† ÇÀu hàng ñÒng minh hÒi ñŒ
nhÎ th‰ chi‰n.

¾

Vì s¿ liên hŒ v§i bên ngoài bÎ xáo tr¶n trÀm tr†ng, nhÜ làm æn thua l‡, hao tài mÃt
cûa, thay Ç°i ÇÎa vÎ trong xã h¶i lên voi xuÓng chó, có viÍn tÜ®ng bÎ kÈ khác bêu xÃu
làm nhøc.

•

Y‰u tÓ tâm lš: có thuy‰t cho r¢ng hành Ç¶ng t¿ hûy mình phát xuÃt tØ tÜ tÜªng muÓn
sát håi kÈ khác, nhÜng tÜ tÜªng Çó låi quay ngÜ®c låi vŠ phía mình! Thuy‰t khác có vÈ
v»ng ch¡c hÖn là š nghï ngông cuÒng, kÿ qu¥c cûa ngÜ©i t¿ tº nhÜ Çi tìm cái ch‰t Ç‹
trä thù, Ç‹ trØng phåt, Ç‹ chu¶c t¶i, hy sinh cÙu r‡i, ÇÜ®c tái sinh sÓng m¶t cu¶c Ç©i
m§i khác trÜ§c, ho¥c Ç‹ tái ng¶ v§i ngÜ©i thân Çã khuÃt bóng.

•

Y‰u tÓ khác ÇÜ®c nêu ra là y‰u tÓ di truyŠn, “t¿ tº có nòi”, y‰u tÓ sinh hóa do chÃt
truyŠn dÅn thÀn kinh serotonine trong t‰ bào não bÎ thi‰u høt.
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ñÓi v§i ngÜ©i thân có š ÇÎnh t¿ tº mà ta Çoán bi‰t ÇÜ®c qua nh»ng s¿ s¡p x‰p, ho¥c l©i tÕ
bày cûa h† thì nên ÇÜa h† vào viŒn; nÖi Çây có Çû phÜÖng tiŒn và nhân s¿ Ç‹ canh chØng
thÜ©ng xuyên, và tìm ra nguyên do nào Çã ÇÜa ÇÄy h† Ç‰n con ÇÜ©ng cùng Ç‹ kÎp th©i
ch»a trÎ. Gia Çình tÃt nhiên là phäi Çóng vai trò quan tr†ng, an ûi v‡ vŠ, tâm tình hÕi han
Ç‹ tìm bi‰t nh»ng nguyên do vŠ tâm lš, có th‹ là bŒnh hoån, Ç‹ tØ Çó tìm cách giäi quy‰t
vÃn ÇŠ giúp h† qua cÖn quÅn trí.
Chúng ta cÛng nên bi‰t là a) ngÜ©i nào Çã m¶t lÀn t¿ tº có th‹ së tìm cách quyên sinh lÀn
n»a. b) khi hÕi han vŠ cäm nghï cûa h† lúc có š ÇÎnh hûy mình, ta không hŠ g®i thêm cho
h† š ÇÎnh Çó, mà trái låi còn tÕ cho h† thÃy là vÅn có ngÜ©i có thiŒn cäm v§i h† và muÓn
giúp Ç« h†.
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■ BŒnh nhân hung d»
Hung d» không phäi là m¶t nét Ç¥c thù cûa bŒnh tâm thÀn và không phäi bŒnh nhân nào
cÛng có cº chÌ thái Ç¶ hung d» cä. ThÓng kê cho bi‰t là nh»ng ngÜ©i này thÜ©ng m¡c
phäi các bŒnh nhÜ tâm thÀn phân liŒt (nhiŠu nhÃt), hÜng cäm, nghiŒn rÜ®u và ma túy, già
lÅn, trÈ con ng‡ nghÎch vi phåm an ninh trÆt t¿, rÓi loån cá tính.
NgÜ©i mÃt trí trª nên hung d» vì có hÜ giác nghe ti‰ng ngÜ©i lå chÌ thÎ mình phäi hành
Ç¶ng, ho¥c vì có hoang tÜªng ngÜ©i khác håi mình nên ra tay trÜ§c. V§i hÜng cäm vì cÖn
bÓc ÇÒng, vì hÜ giác và hoang tÜªng, nhÃt là khi bŒnh nhân bÎ khiêu khích ho¥c chÓng
báng; kÈ nghiŒn rÜ®u thÜ©ng lÖ mÖ không t¿ kiŠm ch‰ ÇÜ®c, låi thêm có hÜ giác vŠ thÃy,
thÃy ma quÌ, thÃy hình bóng chÆp ch©n tÃn công mình; ma túy làm cho con ngÜ©i trª nên
hung d» là loåi kích thích amphetamine, loåi gây hoang tÜªng nhÜ LSD, Phencyclidine
(PCP). BŒnh vŠ th‹ chÃt liên quan Ç‰n não b¶ thì có bŒnh Alzheimer, u bÜ§u não, viêm
não, chÃn thÜÖng s† não. Loåi rÓi loån cá tính thÜ©ng làm cho bŒnh nhân hung d» là RÓi
loån cäm xúc chÓng ÇÓi xã h¶i, RÓi loån cäm xúc loåi dª dª ÜÖng ÜÖng.
Khi có ngÜ©i nhà bÎ bŒnh và n°i cÖn hung d» ta phäi làm gì? TrÜ§c h‰t phäi tÕ ra h‰t sÙc
bình tïnh, dÎu dàng, cau có b¿c tÙc v§i h† chÌ làm cho cÖn giÆn tæng thêm lên mà thôi.
Hãy cÓ làm sao Ç‹ h† nói ra lš do s¿ b¿c tÙc Çó. NhÜng n‰u bŒnh nhân không d¢n xuÓng
ÇÜ®c, bäo cho h† bi‰t là mình së g†i ngÜ©i khác Ç‰n, và phäi làm ngay, ÇÒng th©i bÜ§c ra
khÕi phòng.
Có m¶t sÓ ÇiŠu không nên làm:
Tránh xÌa xói ngón tay vào m¥t h†; ÇØng ngÒi trên gh‰ sau bàn làm viŒc cûa mình; ÇØng
ÇÙng ch¡n lÓi cºa ra vào; nên gi» m¶t khoäng cách v§i ngÜ©i bŒnh ít nhÃt là 2 thÜ§c; n‰u
h† bÕ chåy, ÇØng rÜ®t theo b¡t h†; n‰u h† có vÛ khí, ÇØng cÓ Çoåt låi b¢ng vÛ l¿c mà nên
tØ tÓn bäo h† Ç‹ låi trên bàn. N‰u nhà có Çông ngÜ©i hay tåi væn phòng c¶ng ÇÒng có ÇÀy
Çû nhân viên, bŒnh nhân vÅn ti‰p tøc la hét, có hành Ç¶ng hung hæng, nên trÃn áp ngay
b¢ng vÛ l¿c rÒi g†i cänh sát Ç‰n ti‰p tay.
ThuÓc men thÜ©ng ÇÜ®c sº døng gÒm có Benzodiazepine (Lorazepam) và các thuÓc
chÓng loån tâm (neuroleptics) nhÜ Haloperidol, Chlorpromazine.
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■ ñåo luÆt 1983 vŠ SÙc KhÕe Tâm ThÀn

(The Mental Health Act 1983)
ñÜ®c ban hành næm 1983, gÒm 10 phÀn, m°i phÀn gÒm nhiŠu ÇiŠu, trØ phÀn 1 vói vŠ viŒc
áp døng luÆt và ÇÎnh nghïa cûa rÓi loån tâm thÀn (mental disorder). Chúng tôi chÌ xin nêu
ra dÜ§i Çây m¶t sÓ ÇiŠu quan tr†ng thÜ©ng liên quan Ç‰n bŒnh nhân ngÜ©i mình.
ñiŠu 1
Không m¶t cá nhân nào bÎ bu¶c phäi nhÆp viŒn ho¥c Ç¥t dÜ§i s¿ giám h¶ cûa ngÜ©i khác,
trØ phi cá nhân Ãy bÎ rÓi loån tâm thÀn. RÓi loån tâm thÀn gÒm có bŒnh tâm thÀn, ngÜng
phát tri‹n trí tuŒ, rÓi loån cá tính loåi chÓng ÇÓi xã h¶i (psychopathy). ñL 1983 không
bao gÒm các hành Ç¶ng trái Çåo lš, loån døc, nghiŒn rÜ®u và ma túy.
ñiŠu 2 (Section 2)
BŒnh nhân có th‹ bÎ bu¶c phäi nhÆp viŒn 28 ngày Ç‹ quan sát và ÇiŠu trÎ. ViŒc nhÆp viŒn
này là Ç‹ bäo Çäm vÃn ÇŠ sÙc khÕe và an ninh cûa h† ho¥c cûa ngÜ©i khác - Trong vòng
14 ngày, ÇÜÖng s¿ có quyŠn khi‰u nåi vŠ quy‰t ÇÎnh trên.
ñiŠu 3 (Section 3)
BŒnh nhân có th‹ bÎ gi» tåi bŒnh viŒn lâu nhÃt là 6 tháng, nhÜng sau Çó có th‹ ÇÜ®c tái
xét Ç‹ ÇÜ®c gi» thêm 6 tháng, rÒi m¶t næm n»a và cÙ ti‰p tøc nhÜ th‰ mãi n‰u cÀn. ViŒc
nhÆp viŒn có th‹ do yêu cÀu cûa thân nhân, ho¥c cûa nhân viên xã h¶i có thÄm quyŠn và
có š ki‰n cûa 2 bác sï, m¶t trong hai ngÜ©i này phäi là bác sï chuyên khoa tâm thÀn. TÃt
cä phäi xác nhÆn:
¾

BŒnh nhân bÎ bŒnh tâm thÀn, ho¥c bÎ rÓi loån cá tính hay tinh thÀn t§i mÙc Ç¶ mà viŒc
ÇiŠu trÎ tåi bŒnh viŒn là cÀn thi‰t.

¾

ViŒc ÇiŠu trÎ tåi bŒnh viŒn là Ç‹ bäo Çäm vÃn ÇŠ sÙc khÕe và an ninh cûa bŒnh nhân
ho¥c ngÜ©i khác. H† có quyŠn khi‰u nåi trong vòng 6 tháng, sau khi bÎ bu¶c phäi
nhÆp viŒn. ñÖn khi‰u nåi gºi lên Tòa án Ç¥c biŒt cÙu xét vŠ các bŒnh tâm thÀn.

ñiŠu 4 (Section 4)
ñiŠu 4 liên quan Ç‰n viŒc nhÆp viŒn b¡t bu¶c trong trÜ©ng h®p khÄn cÃp. BŒnh nhân có
th‹ bÎ gi» tÓi Ça là 72 gi© (3 ngày tròn), nhÜng sau Çó có th‹ bÎ gi» thêm n‰u cÀn, theo
ÇiŠu 2 cûa ñL 1983.
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ViŒc nhÆp viŒn có th‹ do yêu cÀu cûa thân nhân, ho¥c nhân viên xã h¶i có thÄm quyŠn, và
phäi có š ki‰n cûa bác sï gia Çình.
ñiŠu 5 (Section 5)
Bác sï ÇiŠu trÎ tåi bŒnh viŒn có th‹ gi» låi viŒn bÃt cÙ bŒnh nhân nào Çang n¢m viŒn thêm
72 gi© n»a, n‰u xét thÃy ngÜ©i này có th‹ gây nguy hi‹m cho bän thân ho¥c cho ngÜ©i
khác.
ñiŠu 136 (Section 136)
Nhân viên Cänh sát có th‹ b¡t gi» tåi m¶t nÖi công c¶ng và ÇÜa m¶t ngÜ©i Ç‰n m¶t nÖi an
toàn (bŒnh viŒn, ÇÒn cänh sát), n‰u xét r¢ng ngÜ©i Ãy bÎ rÓi loån tâm thÀn cÀn ÇÜ®c chæm
sóc ngay, Ç‹ bäo Çäm sÙc khÕe và an ninh cho ÇÜÖng s¿ và cho ngÜ©i khác. Th©i gian bÎ
gi» là 72 gi© và ÇÜÖng s¿ phäi ÇÜ®c bác sï và nhân viên xã h¶i có thÄm quyŠn khám và
phÕng vÃn càng s§m càng tÓt.
Sau khi r©i viŒn - “HÒ sÖ giám sát” (Supervision register)
BŒnh nhân n¥ng sau khi r©i viŒn n‰u bác sï xét r¢ng có th‹ gây nguy hi‹m cho bän thân
ho¥c cho ngÜ©i khác, së ÇÜ®c ghi tên trong “HÒ sÖ giám sát”, Ç‹ ÇÜ®c chæm sóc khi cÀn
và theo dõi ch¥t chë s¿ ti‰n tri‹n cûa viŒc ÇiŠu trÎ.
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Vài mÄu chuyŒn vŠ tâm thÀn
Trong cuÓn ‘TuÃn, chàng trai nÜ§c ViŒt’, cûa NguyÍn VÏ có Çoån nói vŠ TuÃn, lúc
Ãy khoäng 14 tu°i, và các bån ÇÜ®c ông quan tàu thûy khi ghé b‰n Qui nhÖn dÅn lên núi
chÖi. Tåi Çây, ông cªi h‰t áo quÀn rÒi ÇÜa m¶t cây roi gân bò bäo Çánh thÆt Çau vào ngÜ©i
ông ta. Ban ÇÀu b†n TuÃn còn ngåi vì vào th©i Ãy chÌ ai uÓng thuÓc liŠu m§i dám Çøng
Ç‰n Tây thu¶c ÇÎa; nhÜng sau bÎ ép bu¶c mãi, vä låi có tí tiŠn thÜªng còm, nên h† ÇŠu
månh tay quÃt vào lÜng ông, Ç‰n khi bäo ngØng m§i thôi.
VŠ khía cånh y h†c, câu chuyŒn ÇÜ®c giäi thích nhÜ sau: ông quan tàu thûy m¡c m¶t
chÙng loån dâm g†i là Masochism (thÓng dâm), Çi tìm khoái låc tình døc qua s¿ Çau Çón
ho¥c nhøc nhã cûa bän thân. Có ngÜ©i còn t¿ bóp c° cho Ç‰n khi s¡p ngåt thª m§i thôi, vì
cÖn Ç¶ng tình Çã ÇÜ®c thÕa mãn.
Phân tích vŠ tâm lš cho bi‰t bŒnh nhân không có hÙng tình do vì tâm trí lúc nào cÛng
hÜ§ng vào viŒc ch‰ ng¿ m¥c cäm t¶i l‡i cûa mình, và hÙng tình chÌ ÇÜ®c khªi phát qua
các hình phåt th‹ chÃt ho¥c tinh thÀn.
Harold Chapman, 56 tu°i, là m¶t bác sï gia Çình tÓt tåi
ngoåi ô Manchester, VQ Anh. ông có tay nghŠ v»ng, låi tÆn
tâm v§i bŒnh nhân, æn nói nhË nhàng, khuya s§m ai g†i cÛng
Çi. NhÜng Ç¢ng sau con ngÜ©i toàn thiŒn Çó là m¶t b¶ m¥t quÌ
gi‰t ngÜ©i không g§m tay, m¶t kÈ cùng lúc có 2 nhân cách
hoàn toàn khác nhau, th‹ hiŒn 2 nhân vÆt Dr. Jekyll and Mr.
Hyde cûa cuÓn sách cùng tên bán chåy trên th‰ gi§i. Cho Ç‰n
khi bÎ b¡t næm 1998, trong 23 næm hành nghŠ bs Chapman Çã
gi‰t hÖn 200 ngÜ©i, nån nhân phÀn l§n là phø n» có tu°i. ông
bÎ phát giác vì giä ch» kš cûa m¶t bà Ç‹ chuy‹n gia tài cûa cäi
sang cho ông, trÜ§c khi dùng morphine tiêm bà Ãy ch‰t. ông gi‰t ngÜ©i theo ki‹u x° sÓ ai
rûi bÎ ch†n trong ngày nào Çó thì coi nhÜ Çã t§i sÓ rÒi. Các bác sï tâm thÀn cho r¢ng ông
m¡c phäi m¶t loåi bŒnh khác thÜ©ng, bŒnh ‘nghiŒn gi‰t ngÜ©i’, cách gi‰t cÛng rÃt tinh vi:
sau vài lÀn thæm bŒnh và tiêm thuÓc, Ç‰n lÀn cuÓi ông m§i cho m¶t mÛi chí mång, nên
ch£ng ai có th‹ nghi ng© vŠ cái ch‰t cûa nån nhân.
BŒnh nhân tâm thÀn phân liŒt nói chung ÇŠu ngoan ngoãn hiŠn lành không hay gây
s¿ v§i ai. ThÌnh thoäng n‰u h† có b¿c tÙc chÓng ÇÓi thì ch£ng qua chÌ là s¿ thay Ç°i cäm
xúc thÜ©ng tình cûa con ngÜ©i. Nh»ng vø án mång ho¥c phá hoåi cûa cäi vÆt chÃt báo chí
Anh có Çæng täi ÇÜ®c giäi thích là do h† bÎ hÜ giác vŠ nghe (auditory hallucination), tai
nghe ti‰ng nói cûa ai Çó bäo là phäi gi‰t ngÜ©i, ÇÓt nhà Çi. Và vì h† không š thÙc ÇÜ®c Çó
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là ti‰ng nói cûa bŒnh hoån, mà chÌ hi‹u là m¶t mŒnh lŒnh phäi tuân theo nên chuyŒn Çáng
ti‰c Çã xäy ra.
Trong bŒnh tâm thÀn phân liŒt, hÜ giác xäy ra nhiŠu nhÃt là vŠ nghe. Có th‹ là ti‰ng cûa
hai hay nhiŠu ngÜ©i bàn chuyŒn vŠ bŒnh nhân, ho¥c m¶t ngÜ©i trao Ç°i tay Çôi v§i h† nên ta thÃy h† hay lÄm bÄm m¶t mình - l©i lë thÜ©ng có tính cách hæm d†a, chºi rûa tøc
t¢n.
M¶t sÓ ngÜ©i có hÜ giác vŠ thÃy (visual hallucination), m†i vÆt ÇÓi v§i h† ÇŠu thu nhÕ låi
ho¥c to l§n ra, ngoåi dång méo mó Çi. Riêng vŠ sän phø, cÙ 500 ngÜ©i thì có m¶t trÜ©ng
h®p m¡c phäi m¶t loåi bŒnh n¥ng g†i là loån tâm hÆu sän (puerperal psychosis). Ngoài
triŒu chÙng buÒn chán, khó ngû, cäm thÃy vô døng, h† m¡c thêm chÙng hoang tÜªng có
ngÜ©i rình mò ám håi mình và hÜ giác vŠ nghe, nghe ti‰ng nói bäo phäi gi‰t chÒng con
mình. Næm 2000, xäy ra m¶t trÜ©ng h®p thÜÖng tâm ª Houston, MÏ: bà Andrea Yates,
m¶t phø n» hiŠn lành Çäm Çang, gia Çình Çang hånh phúc, thì m¶t ngày n† bà trÃn nÜ§c
trong bÒn t¡m ch‰t cä 5 ÇÙa con, tØ 6 tháng Ç‰n 7 tu°i. Bà bÎ k‰t án tù chung thân vŠ hành
Ç¶ng sát nhân này.
Tinh thÀn dân t¶c cûa ngÜ©i NhÆt rÃt cao, cao Ç‰n Ç¶ có th‹ nói là cuÒng tín. H† xem
vua h† là con cûa Tr©i phái xuÓng Ç‹ trÎ vì m¶t ÇÃt nÜ§c thÀn thánh bÃt khä xâm phåm.
Ai Ç¶ng Ç‰n ho¥c làm t°n håi uy danh cûa ông là m¶t mÓi nhøc l§n phäi trä. Mà n‰u
không trä n°i thì chÌ có cái ch‰t m§i ÇŠn Ön vua n® nÜ§c ÇÜ®c. Næm 1944, khi quân MÏ
ti‰n chi‰m Çäo Iwojima, nghïa là Çã Ç¥t chân lên ÇÃt NhÆt, hÖn 70,000 ngÜ©i ª Çây, vØa
quân sï vØa thÜ©ng dân, Çã t¿ sát tÆp th‹ b¢ng l¿u Çån, m° bøng ho¥c nhäy tØ v¿c cao
xuÓng. Có ngÜ©i chÜa ch‰t h£n, còn Çau Ç§n qu¢n quåi, nên sï quan MÏ Çã phäi ra lŒnh
b¡n vào Ç‹ s§m giäi thoát cho h†.
D¿a vào thuy‰t xã h¶i cûa Durkheim, ngÜ©i Pháp, thì hiŒn tÜ®ng trên có th‹ là do s¿ g¡n
bó quá ch¥t chë v§i ÇÃt nÜ§c, v§i con ngÜ©i tÜ®ng trÜng cûa nó (vua), nên chÌ có cái ch‰t
m§i chu¶c låi t¶i Çã không bäo vŒ ÇÜ®c t° quÓc và danh d¿ cûa Thiên hoàng.
Theo Sigmund Freud (1856-1939) cha ÇÈ cûa ngành phân tâm (psychoanalysis)
nhân cách con ngÜ©i gÒm 3 phÀn: bän næng, bän ngã và siêu ngã (id, ego, supergo). 3
phÀn này là nŠn täng cûa tÃt cä hành Ç¶ng, cº chÌ và thái Ç¶ (behaviour) cûa ngÜ©i Çó,
bình thÜ©ng cÛng nhÜ bÃt bình thÜ©ng.
Bän næng là phÀn vô thÙc thÕa mãn nhu cÀu cæn bän cûa Ç©i sÓng nhÜ Çói thì æn, khát thì
uÓng, nhu cÀu vŠ tình døc, vŠ riêng tÜ, vŠ tiŒn nghi cho bän thân. Nguyên lš cûa bän næng
là nguyên lš vŠ s¿ khoái låc (pleasure principle).
Bän ngã, cái tôi, là phÀn liên hŒ Ç‰n Ç¥c tính cûa m‡i ngÜ©i, có trách nhiŒm trong hành
Ç¶ng, có s¿ kiŠm ch‰ bän næng Ç‹ thích h®p v§i xã h¶i Çang sÓng. Bän ngã còn ki‹m soát
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cÖ ch‰ t¿ vŒ Ç‹ Ùng xº v§i hoàn cänh gây xáo tr¶n tâm lš. Nguyên lš cûa bän ngã là
nguyên lš vŠ s¿ th¿c t‰ (reality principle).
Siêu ngä là phÀn Çåo ÇÙc cûa nhân cách phân biŒt cái gì tÓt và xÃu, cái gì là lš tÜªng, là
b°n phÆn cûa con ngu©i.
CÖ ch‰ t¿ vŒ gÒm nhiŠu hình thái:
− H®p lš hóa hành Ç¶ng (rationalisation): dùng lš lë biŒn h¶ hành Ç¶ng cûa mình, ví dø
m¶t bŒnh nhân không chÎu Çi khám bác sï, lÃy lš do là bÆn con nhÜng kÿ th¿c là s®
g¥p bác sï.
− KiŠm ch‰, cÓ d¢n låi (repression) Ç‹ ÇÓi phó v§i š nghï, cäm tÜªng khó chÎu b¢ng
cách quên Çi s¿ viŒc xäy ra, ví dø ÇÙa trÈ bÎ quÃy nhiÍu tình døc không còn nh§ Ç‰n
s¿ quÃy nhiÍu Ãy n»a.
− ñ‡ thØa, trút trách nhiŒm lên cho ai (projection) nh»ng gì mình không thành Çåt,
nh»ng hành Ç¶ng hay tÜ tÜªng cûa mình. Ví dø thi trÜ®t thì Ç° cho cha mË không giúp
Ç«, tính không thÆt thà låi gán cho ngÜ©i khác là thi‰u vô tÜ.
− Chuy‹n cäm nghï sang ngÜ©i khác (displacement), ki‹u giÆn cá chém th§t, ông bÓ b¿c
mình vŠ chuyŒn gì Çó rÒi trút cÖn giÆn d» lên các con. Trong TLTL theo thuÆt phân
tâm, m¶t hình thÙc chuy‹n cäm nghï trên là s¿ truyŠn cäm (transference).
− Thæng hoa (sublimation) tÙc chuy‹n cäm nghï, hÜ§ng tình cäm cûa mình vào viŒc tÓt,
ví dø m¶t ngÜ©i không có cÖ h¶i chæm sóc cha mË mình nay tìm thú vui, niŠm an ûi
trong viŒc giúp Ç« ngÜ©i khác.
− KhÜ§c tØ, chÓi bÕ (denial) Ç‹ tránh phäi ÇÓi ÇÀu v§i s¿ viŒc ho¥c s¿ thÆt, nhÜ m¶t
bŒnh nhân n¥ng tÕ ra bình tïnh không Ç‹ š Ç‰n tình trång trÀm tr†ng cûa mình, ngÜ©i
nghiŒn rÜ®u không cho r¢ng mình Çã uÓng nhiŠu rÜ®u.
− Thoái hóa (regression): b¶c l¶ cäm nghï cûa mình m¶t cách thi‰u chín ch¡n, trÈ con,
nhÜ làm gì hÕng thì n°i c†c v§i ngÜ©i khác; nhÜ anh chi‰n binh nhiŠu trÆn måc, gan
då cùng mình låi bÆt khóc lên vì nh§ mË.
Trong tác phÄm (The tragedy of Othello’ cûa Çåi væn hào Anh W. Shakespeare (th‰
k› 17), nhân vÆt chính là Othello Çã ghen Çiên ghen cuÒng bà v® là Desdemona. Sau
nhiŠu lÀn håch hÕi và dò la, cuÓi cùng trong cÖn nóng giÆn ông Çã gi‰t bà ta. Khi bÎ b¡t,
ông tÕ ra ngÄn ngÖ và nói là vÅn thÜÖng yêu v® h‰t m¿c.

67

Sau này, các bác sï tâm thÀn Çã lÃy tên và nhân vÆt cûa tác phÄm Ç‹ g†i chÙng ghen tÜÖng
có tính cách bŒnh hoån (morbid jealousy) là h¶i chÙng Othello (Othello syndrome). ñây
là m¶t loåi bŒnh Çàn ông m¡c phäi nhiŠu hÖn phø n», xäy ra cho ngÜ©i bình thÜ©ng cÛng
nhÜ ngÜ©i bÎ bŒnh trÀm buÒn xen kÈ v§i hÜng cäm (manic-depressive psychosis), tâm
thÀn phân liŒt, các bŒnh thu¶c não b¶ nhÜ kinh phong, lÅn, nghiŒn rÜ®u. BŒnh nhân h‰t tra
hÕi ngu©i hôn phÓi Ç‰n løc l†i tìm nh»ng b¢ng chÙng nhÜ dÃu v‰t trên áo quÀn, thÜ tØ gºi
Ç‰n, ngày gi© r©i nhà và vŠ v.v. H† còn liên tÜªng Ç‰n nh»ng hành vi xÜa cÛ rÒi gán cho
ngÜ©i bån ÇÜ©ng t¶i không trung thành v§i mình, có tình š v§i ngÜ©i Ãy, nhÜng khi hÕi
ngÜ©i Ãy là ai thì h† không nói ra ÇÜ®c . Cäm xúc h† thay Ç°i thÜ©ng xuyên, thÜ©ng là
hay cau có giÆn d», Çôi khi cÖn hung båo có th‹ ÇÜa Ç‰n án mång ho¥c t¿ sát.
Truy nguyên cæn bŒnh thì h¶i chÙng Othello xäy ra cho nh»ng ngÜ©i có tính Ça nghi, nhìn
Ç©i dÜ§i góc cånh bi quan, cha cÛng m¡c phäi cùng chÙng bŒnh, mË là ngÜ©i hay nhÅn
nhøc chÎu Ç¿ng.
Câu ‘ñÓ ai n¢m ngû không mÖ...’ trong nhåc phÄm ‘ñÓ ai’ cûa Phåm Duy Çã nói
lên m¶t hiŒn tÜ®ng cûa giÃc ngû ÇÜ®c y h†c chÙng minh là có thÆt. Chúng ta ít nhiŠu ÇŠu
có nh»ng giÃc mÖ khi thì thÆt ÇËp thÆt vui tÜÖi, lúc låi ÇÀy hãi hùng ghê r®n, ho¥c lòng
nh§ thÜÖng thân nhân Çã quá cÓ nên thÌnh thoäng vÅn thÃy h† hiŒn vŠ trong giÃc ngû...
Nghiên cÙu vŠ ngû cho bi‰t là có 2 giai Çoån 1- Thoåt tiên, giÃc ÇiŒp Ç‰n m¶t cách nhË
nhàng, th‹ hiŒn qua nh»ng làn sóng nhÕ và ÇŠu cûa não ÇiŒn ÇÒ (slow wave sleep), ti‰p
theo là cÖn ngû say lâu Ç¶ 90 phút, v§i các sóng ÇiŒn não månh và cao, thân nhiŒt hå
xuÓng, måch chÆm låi. 2- Huy‰t áp tæng lên, nhÎp thª không ÇŠu, tròng m¡t ÇÜa qua ÇÜa
låi, sóng não ghi giÓng nhÜ lúc tÌnh thÙc. ñó là giai Çoån g†i là ‘M¡t cº Ç¶ng nhanh’
(Rapid eye movement, REM stage) kéo dài 25 phút, giÃc mÖ thÜ©ng hay xäy ra. Trong
m¶t Çêm, giai Çoån 2 chi‰m 1/4 giÃc ngû. Các nhà nghiên cÙu Çã Çánh thÙc nh»ng ngÜ©i
tình nguyŒn vào giai Çoån này thì ÇÜ®c k‹ là h† Çang mÖ m¶ng, và sau Çó ai nÃy ÇŠu cäm
thÃy mŒt mÕi, g¡t gÕng, khó tÆp trung tÜ tÜªng.
VŠ tÀm quan tr†ng cûa giÃc mÖ, có thuy‰t nói r¢ng nh© Çó mà não b¶ gi» ÇÜ®c s¿ sáng
suÓt Ç‹ giäi quy‰t các vÃn ÇŠ trong ngày, bi‰t loåi bÕ nh»ng ÇiŠu gì xét ra không cÀn thi‰t.
Còn Sigmund Freud thì cho r¢ng giÃc mÖ giúp con ngÜ©i b¶c l¶ ÇÜ®c nh»ng Ü§c v†ng
tiŠm Än trong vô thÙc. M¶t ÇiŠu ÇÜ®c nhiŠu ngÜ©i bi‰t Ç‰n là m¶t vÃn ÇŠ khúc m¡c chÜa
tìm ra giäi pháp, suy Çi tính låi nhiŠu ngày, sau m¶t Çêm n¢m mÖ, sáng ra Çã thÃy ÇÜ®c
lÓi thoát.
Riêng vŠ mÃt ngû, chuyŒn gì së xäy ra? Sau m¶t Çêm ngày thÙc tr¡ng, hôm sau næng l¿c
th‹ chÃt và trí tuŒ Çã b¡t ÇÀu giäm sút. N‰u mÃt ngû 10 ngày Çêm liên ti‰p, trí nh§, óc
phán Çoán suy kém trÀm tr†ng, có th‹ bÎ hÜ giác (hallucination) vŠ nghe và thÃy, dÃu hiŒu
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bŒnh tâm thÀn b¡t ÇÀu hiŒn ra. Cänh Sát, Công An, Quân Ç¶i, các ch‰ Ç¶ Ç¶c tài vÅn
thÜ©ng áp døng lÓi tra tÃn ngÜ©i b¢ng cách không cho ngû làm h† mÃt Çi š chí, ÇÀu óc lú
lÅn, giäm Çi s¿ thÆn tr†ng cÄn mÆt, Ç‹ rÒi dÍ bÎ khai thác.
TØ næm 1950 trª Çi, y h†c dÀn dÀn tìm ra ÇÜ®c nh»ng loåi thuÓc giúp cho bŒnh nhân
tâm thÀn phân liŒt phÀn nào trª låi cu¶c sÓng bình thÜ©ng, nhân phÄm ÇÜ®c tôn tr†ng
Çúng mÙc. Ch£ng bù v§i th©i xÜa, xã h¶i coi h† là kÈ bÕ Çi, vì bÎ ma quÌ h§p hÒn, ho¥c
Çang phäi ÇŠn t¶i vŠ hành Ç¶ng Ç¶c ác bÃt lÜÖng cûa mình. Cho nên ngÜ©i nhà cÓ dÃu
nhËm, và Ç‰n khi bÎ phát giác, h† liŠn bÎ nhÓt vào phòng kín, xiŠng tay chân låi, chÎu
nhiŠu c¿c hình và có khi còn bÎ thiêu sÓng n»a. Vào
th‰ k› thÙ 16, m¶t nhà væn Tây ban nha Çã lên ti‰ng
bênh v¿c h†, kêu g†i s¿ thÜÖng håi cûa m†i ngÜ©i,
nhÜng xã h¶i th©i Çó vÅn dºng dÜng. Mãi Ç‰n th‰
k› 18, bác sï ngÜ©i Pháp Philippe Pinel m§i ÇÜa ra
m¶t nhÆn ÇÎnh cách mång là s¿ chæm sóc và tình
thÜÖng là m¶t y‰u tÓ quan tr†ng trong viŒc ch»a trÎ
bŒnh tâm thÀn phân liŒt; và chính tay ông Çi mª
xiŠng cho bŒnh nhân tåi nhà thÜÖng ª Paris, gây
ngåc nhiên cho thÜ®ng cÃp cûa ông Ç‰n Ç¶ mà h†
phäi kêu lên: ‘B¶ anh cÛng Çiên hay sao mà låi Çi Ch»a trÎ b¢ng cách xoay tròn bŒnh nhân
mª xiŠng cho nh»ng con thú vÆt Çó!’.
ª ViŒt nam vào th©i Pháp thu¶c, m‡i miŠn có m¶t bŒnh viŒn tâm thÀn, th©i Çó ÇÜ®c g†i
là nhà thÜÖng Çiên, S¿ ch»a trÎ rÃt là sÖ sài, bŒnh nhân bÎ nhÓt trong phòng, ai hung hæng
ÇÆp phá thì bÎ tròng loåi áo Ç¥c biŒt h‰t c¿a quÆy chân tay ÇÜ®c (camisole de force).
ThÌnh thoäng có nh»ng trÜ©ng h®p n¥ng ÇÜ®c chåy ÇiŒn tåo cÖn kinh phong
(electroconvulsive therapy, ECT), nhÜng chåy sÓng không Çánh thuÓc mê! Sau này, tØ
næm 1970 trª Çi, viŒc ch»a trÎ tåi nhà thÜÖng Biên hòa m§i hŒ thÓng hóa dÀn dÀn theo
phÜÖng cách Âu MÏ.
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