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HIỂU VỀ TỰ KỶ 

(Tài liệu dành cho phụ huynh) 

 

Tự kỷ là gì? 

Rối loạn phổ tự kỷ, hay nhiều người còn gọi là tự kỷ, tự tỏa, tự bế và trước 

đây thuật ngữ sử dụng là các rối loạn phát triển lan tỏa, là một rối loạn phát triển lần 

đầu được mô tả bởi Leo Kanner vào năm 1943. Từ cuối những năm 70 và đầu 

những năm 80, thuật ngữ rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorders – ASDs) 

xuất hiện với phạm vi mô tả rộng hơn bao trùm cả thuật ngữ rối loạn phổ tự kỷ. Rối 

loạn phổ tự kỷ (gọi tắt là tự kỷ) là tên gọi dùng cho một nhóm các rối loạn phát triển 

ảnh hưởng tới não bộ, bao gồm một nhóm các hội chứng: Rối loạn tự kỷ (Autism 

disorder), rối loạn Rett (Rett’s Disorder), rối loạn Asperger (Asperger’s Disorder), 

rối loạn tan rã trẻ em (Childhood Disintegrative Disorder), rối loạn phát triển lan tỏa 

không đặc hiệu khác. 

Rối loạn về não này ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp, khả năng tương tác xã 

hội và khả năng phản ứng một cách phù hợp với thể giới bên ngoài. Người mắc tự 

kỷ có xu hướng có những hành vi hoặc sở thích lặp đi lặp lại và lối suy nghĩ cứng 

nhắc. Mức độ nghiêm trọng của tự kỷ là khác nhau ở mỗi người. Có những người 

mắc tự kỷ vẫn có chức năng tương đối cao, ngôn ngữ cũng như trí thông minh của 

họ không bị ảnh hưởng. Có nhiều người bị suy giảm nhận thức nghiêm trọng và hạn 

chế nhiều về mặt ngôn ngữ, thậm chí không bao giờ nói. Theo Chuyên trang tự kỷ 

của Liên hiệp Quốc (2008), “tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển tồn tại suốt 

cuộc đời, thường xuất hiện trong ba năm đầu đời. Tự kỷ là do rối loạn thần kinh gây 

ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của não bộ. Tự kỷ có thể xảy ra ở bất cứ cá 

nhân nào không phân biệt giới tính, chủng tộc hoặc điều kiện kinh tế - xã hội. Đặc 

điểm của tự kỷ là những khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao tiếp ngôn ngữ và 

phi ngôn ngữ và có hành vi, sở thích, hoạt động mang tính hạn hẹp, lặp đi lặp lại”.  
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Trong cuốn sách “Mười điều trẻ tự kỷ muốn bạn biết”, tác giả Ellen Notbohm 

(2010) đã mô tả tự kỷ bằng chính những mong muốn mà mỗi trẻ tự kỷ đều muốn 

cha mẹ, thầy cô và cộng đồng biết về trẻ: 

1) Trước hết con là một đứa trẻ. 

2) Con bị rối loạn phần cảm nhận từ giác quan. 

3) Xin hãy phân biệt giữa điều con không làm (do con lựa chọn) và điều con 

không thể làm (do con không có khả năng). 

4) Con là người tư duy cụ thể, nghĩa là con diễn dịch ngôn ngữ theo đúng nghĩa 

đen từng chữ. 

5) Xin hãy kiên nhẫn với vốn từ hạn chế của con. 

6) Bởi vì con khó tiếp thu ngôn ngữ, nên con định hướng bằng hình ảnh trực 

quan. 

7) Xin hãy chú tâm và dựa theo những gì con có thể làm được hơn là không thể 

làm. 

8) Xin hãy giúp con giao lưu với người khác. 

9) Xin hãy cố gắng thấu hiểu những điều dẫn đến cơn ăn vạ bộc phát của con. 

10) Hãy yêu thương con vô điều kiện.  

 

Dấu hiệu nhận biết sớm Tự kỷ  

Các triệu chứng không đặc hiệu (trước 12 tháng tuổi): 

Tăng động (Kích động khó ngủ, khóc nhiều, khó dỗ dành, hay bị cơn đau 

quặn bụng do đầy hơi, khó chịu không lý do); hoặc trẻ thờ ơ, yên lặng, dường như 

thích ở một mình, ít đòi hỏi cha mẹ chăm sóc; khả năng tập trung kém: không chú ý 

hoặc tập trung như các trẻ cùng tuổi. 

Các triệu chứng đặc hiệu hơn (sau 12 tháng) liên quan đến kỹ năng giao tiếp và xã 

hội: 

Mất đáp ứng với âm thanh (cảm giác bị điếc hoặc khiếm thính); ít hoặc không 

cười trong giao tiếp; không có hoặc giảm kỹ năng giao tiếp không lời hoặc ít bập 
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bẹ; khó tham gia vào các trò chơi; các tác động qua lại bằng phát âm, hoạt động 

giảm; hành vi quan sát bằng mắt đặc biệt (có thể quay đi, tránh không nhìn chăm 

chăm, ánh mắt đờ đẫn trống vắng hoặc tránh không nhìn khi giao tiếp) 

Viện Hàn lâm thần kinh học của Mỹ đã đưa ra các dấu hiệu báo động của Tự kỷ 

là những trẻ: 

-  Không bi bô, không biết dùng cử chỉ, dấu vào khoảng 12 tháng 

-  Không biết nói từ đơn khi 16 tháng 

-  Không biết đáp lại khi được gọi tên 

-  Không tự nói được câu có 2 từ khi 24 tháng 

-  Mất kỹ năng ngôn ngữ hoặc xã hội ở bất kỳ độ tuổi nào 

Theo Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ, trong cuốn Sổ tay thống kê và chẩn 

đoán các rối loạn tâm thần lần thứ 5 (DSM5, 2013) đã đưa ra các tiêu chuẩn để chẩn 

đoán một trường hợp tự kỷ như sau: 

A, Khiếp khuyết trầm trọng về giao tiếp xã hội và tương tác xã hội trong 

nhiều hoàn cảnh, biểu hiện ở hiện tại hay đã có tiền sử: 

1, Khiếm khuyết về sự trao đổi cảm xúc – xã hội, ranh giờ từ cách tiệp cận xã hội 

không bình thường và thiếu khả năng thực hiện hội thoại thông thường do giảm sự 

chia sẻ, quan tâm, cảm xúc và phản ứng tới sự thiếu hụt hoàn toàn về khả năng bắt 

chước tương tác xã hội.  

2. Khiếp khuyết về hành vi giao tiếp không lời và có lời được sử dụng trong tương 

tác xã hội; ranh giới từ sự hạn chế về khả năng phối hợp giao tiếp có lời và không 

lời do sự khác thường trong tương tác mắt và ngôn ngữ cơ thể, hoặc thiếu hụt trong 

việc hiểu và sử dụng giao tiếp không lời, tới sự thiếu hụt hoàn toàn về thể hiện nét 

mặt và cử chỉ.  

3. Khiếp khuyết về khả năng phát triển và duy trì quan hệ phù hợp với mức độ phát 

triển ranh giới từ khó khăn trong điều chỉnh hành vi để đáp ứng phù hợp với bối 

cảnh xã hội tới khó khăn trong tham gia chơi giả vờ và trong việc kết bạn; tới thể 

hiện sự thiếu quan tâm đến sự có mặt của người khác. 
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B. Sự giới hạn, rập khuôn về hành vi, sở thích và hoạt động, thể hiện tối thiểu 

ở hai biểu hiện, biểu hiện ở hiện tại hay đã có tiền sử: 

1. Rập khuôn và lặp đi lặp lại lời nói, cử động hoặc hoạt động với đồ vật (như lặp đi 

lặp lại những cử động đơn giản, nhại lời, lặp đi lặp lại hành động với đồ vật, hoặc 

cách thể hiện đặc trưng). 

2. Duy trì thói quen một cách thái quá, hành vi có lời và không lời theo khuôn mẫu 

hoặc chống lại sự thay đổi (như cử động theo một nghi thức khuôn mẫu, khăng 

khăng với lộ trình hoặc thức ăn, lặp đi lặp lại câu hỏi hoặc căng thẳng dữ dội khi có 

một thay đổi nhỏ). 

3. Thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ với một số thứ với cảm xúc và sự tập trung cao 

(như gắn bó một cách mạnh mẽ hoặc bận tâm dai dẳng bởi những đồ vật khác 

thường, sở thích hạn hẹp và duy trì một cách thái quá). 

4. Phản ứng cảm giác đầu vào trên hoặc dưới ngưỡng hoặc quan tâm đến một kích 

thích từ môi trường ở mức không bình thường (như thờ ơ với cảm giác đau/ nóng/ 

lạnh, phản ứng ngược lại với âm thanh và chất liệu cụ thể, nhạy cảm quá mức khi 

ngửi hoặc sờ vào đồ vật, mê mẩn với ánh đèn hoặc vật quay tròn). 

C. Những dấu hiệu trên phải được biểu hiện từ khi còn nhỏ (nhưng có thể 

không thể hiện toàn hoàn rõ nét cho tới khi vượt quá giới hạn). 

D. Những dấu hiệu trên phải làm suy giảm chức năng xã hội, nghề nghiệp 

hoặc các lĩnh vực chức năng quan trọng khác. 

E. Những rối loạn trên không được giải thích bởi khuyết tật trí tuệ hoặc trì 

hoãn phát triển thông thường; khuyết tật trí tuệ và tự kỷ thường xuất hiện cùng nhau 

nên thường có chẩn đoán cặp đôi khuyết tật trí tuệ và tự kỷ. 

 

Cha mẹ cần phải làm gì? 

Tiếp nhận thông tin chẩn đoán con bị rối loạn phổ tự kỷ là một điều khủng khiếp 

đối với các bậc cha mẹ, kể cả những cha mẹ có hiểu biết, có chuyên môn. Cha mẹ 

thường rơi vào các trạng thái tâm lý tiêu cực, bi quan, chán chường, mất phương 
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hướng,luôn luôn tự dằn vặt, cảm giác tội lỗi và đổ lỗi cho người khác. Các cảm giác 

hay suy nghĩ này của phụ huynh là lẽ tự nhiên. Nhiều bà mẹ trẻ, ngoài những cảm 

giác đau khổ mà mình phải tự trải qua, họ còn nhận được những lời xúc phạm, 

những chỉ trích từ gia đình chồng, từ chồng và những người thân quen. Sự ghẻ lạnh 

của người khác khi nhìn thấy đứa trẻ tự kỷ, yêu cầu con cái tránh xa khi trẻ tự kỷ lại 

gần là những đau khổ và dằn vặt họ. Tôi đã từng phải giải thích cho rất nhiều phụ 

huynh là rối loạn tự kỷ không thể lây cho nhau được, vì họ sợ con họ khi đến trung 

tâm tiếp xúc với trẻ tự kỷ sẽ bị tự kỷ. Những cảm xúc đó là có thật, nhưng bây giờ 

không cho phép cha mẹ được ủy mị và yếu đuối, hãy mạnh mẽ để cùng con đi trên 

con đường của con. Có những việc cha mẹ phải làm và hãy khởi động bằng việc lên 

danh sách chúng, điều này sẽ giúp cha mẹ khá hơn và lại giúp được con.  

1. Khảng định lại kết quả chẩn đoán. 

Tôi đã từng tiếp nhận một cháu bé 26 tháng tuổi,  chỉ có vấn đề rối loạn ngôn 

ngữ, nhưng được một bác sĩ nhi khoa tại một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí 

Minh chẩn đoán xác định là tự kỷ nặng. Điều này làm cho cha mẹ rất đau khổ và và 

người mẹ trẻ đã có lúc nghĩ đến việc hủy hoại cuộc sống của mình và của con. 

Chính vì thế, cần phải khảng định lại kết quả chẩn đoán để có thể có một chiến lược 

hỗ trợ và can thiệp trẻ cụ thể, phù hợp. Các sai lầm có thể dẫn tới những chẩn đoán 

sai lầm: 

- Rối loạn phổ tự kỷ có thể nhầm lẫn với các rối loạn khác như rối loạn ngôn 

ngữ, chậm phát triển trí tuệ. Do đó, việc chẩn đoán cần phải xem xét trên 

triệu chứng thật sâu và rộng, cần phải có thời gian theo dõi và trao đổi kỹ với 

cha mẹ về tiền sử phát triển của trẻ. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ chỉ cần nhìn sơ 

qua triệu chứng là phán ngay tự kỷ. Điều này có thể dẫn tới những kết luận 

không chính xác. 

- Ở Việt Nam, tình trạng chẩn đoán tự kỷ rất thiếu chuyên nghiệp, ai cũng có 

thể chẩn đoán trẻ bị cái nọ, cái kia, và không có quy trình, quy định cụ thể. 

Nhiều chuyên viên tâm lý không được đào tạo về lâm sàng hay tâm thần cũng 
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chẩn đoán, nhiều bác sĩ nhi khoa không được đào tạo cũng chẩn đoán, nhiều 

bác sĩ làm trong bệnh viện tâm thần nhưng chưa có kinh nghiệm nhi khoa, 

hay tâm thần cũng chẩn đoán. Điều này gây hoang mang cho xã hội vì những 

chẩn đoán sai lầm. Vì thế, cha mẹ hãy tìm hiểu rất kỹ về người chẩn đoán cho 

con mình, thậm chí cần trao đổi rất kỹ về vấn đề của con trước khi có chẩn 

đoán.  

Lưu ý: Việc chẩn đoán trẻ rối loạn phổ tự kỷ phải được thực hiện bởi chuyên 

gia được đào tạo và có kinh nghiệm.  

 

2. Loại bỏ cảm giác dằn vặt, tội lỗi, và đặc biệt phải vượt qua cảm giác chán 

chường, bi quan và mất phương hướng khi con tự kỷ. 

Như đã chia sẻ ở trên, đa phần cha mẹ khi tiếp nhận thông tin con tự kỷ 

thường có nhận thức và cảm xúc rất tiêu cực. Đồng thời, chính họ cũng là đối tượng 

bị chỉ trích, kỳ thị của dòng họ, hàng xóm, trẻ tự kỷ cũng là đối tượng kỳ thị của 

phụ huynh các trẻ cùng trang lứa. Trong suốt quá trình thực hành đánh giá cho trẻ 

có rối loạn phổ tự kỷ, tất cả các phụ huynh tôi gặp đều có những trạng thái rất khó 

khăn. Nhiều phụ huynh rơi vào các trạng thái rối loạn sức khỏe tâm thần. Chính vì 

điều này làm cho họ kiệt sức và ảnh hưởng rất nhiều đến tiến trình giúp cho con 

phát triển.  

Nguyên nhân dẫn tới rối loạn phổ tự kỷ còn là một câu hỏi đầy bí ẩn và đa 

nhân tố. Chính vì thế, không thể và không nên chủ quan đổ lỗi cho cha hay mẹ là 

tác nhân chính dẫn tới tình trạng này ở con. Đồng thời, rối loạn phổ tự kỷ như một 

dạng khuyết tật chứ không phải bệnh lây nhiễm để có thể truyền từ đứa trẻ này sang 

đứa trẻ khác. Vì thế cha mẹ cần phải có hiểu biết để bảo vệ mình, và bảo vệ chính 

con cái của mình. Cần phải vượt qua ngay cảm giác tiêu cực này, đừng đổ lỗi cho 

nhau, đừng dằn vặt mình, và chỉ khi chúng ta loại bỏ được những điều tiêu cực đó, 

chúng ta mới đủ năng lượng để thực hiện cuộc đua đường trường này. 

3. Cần tự trau dồi kiến thức và kỹ năng.  
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Một báo cáo nghiên cứu mà tôi đã đọc chỉ ra rằng nếu cha mẹ phối hợp tốt 

trong can thiệp trẻ tự kỷ với chuyên viên, trẻ sẽ có cơ hội nhiều lần hơn so với trẻ 

không chỉ được can thiệp tại trung tâm chuyên biệt. Vai trò của cha mẹ trong can 

thiệp chiếm đến 60% của sự thành công và phát triển của trẻ.  

Chúng ta thử tưởng tượng rằng, chúng ta là người hiểu trẻ hơn chuyên viên, 

yêu thương con của chúng ta hơn chuyên viên, cho nên chúng ta mới chính là 

chuyên gia về con của chúng ta. Có một câu nói mà tôi nhớ mãi “nhà trị liệu là 

chuyên gia trị liệu, nhưng phụ huynh mới chính là chuyên gia về con cái họ”. Vì 

thế, việc phối hợp trong việc xây dựng mục tiêu, bàn bạc chương trình can thiệp và 

kể cả tâm sự cùng nhau giữa các chuyên viên và phụ huynh là việc làm rất cần thiết 

và cực kỳ cần thiết. Chỉ khi nào, nhà chuyên môn và phụ huynh có cơ hội trao đổi 

với nhau, phối hợp với nhau thì cơ hội dành cho trẻ sẽ cao hơn rất nhiều lần. 

Bạn hãy bắt đầu tìm đọc về các chủ đề về tự kỷ, các vấn đề có liên quan đến 

tự kỷ, đặc biệt là các chương trình can thiệp sớm. Có nhiều sách báo, trang mạng,  

phục vụ cho mục đích này. Đồng thời, tìm đến những phụ huynh có con tự kỷ đã 

được can thiệp trước đó để có thể cùng học hỏi các kinh nghiệm của họ là rất cần 

thiết. Nhưng trên hết là phải thường xuyên trao đổi với chuyên viên và tham gia các 

hội thảo do trung tâm tổ chức giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao hiểu viết và các 

kỹ năng cho chúng ta. 

Bạn cũng nên dành thời gian tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng can thiệp 

trẻ tự kỷ. Đừng nghĩ rằng các nhà chuyên môn mới có thể làm việc này. Bạn hãy 

thử tưởng tượng là con của chúng ta cần học các kỹ năng ở khắp mọi nơi, mà ở gia 

đình và xã hội còn phải nhiều hơn ở trung tâm, nếu chúng ta không có hiểu biết và 

kỹ năng, làm sao chúng ta có thể giúp đỡ con? 

 

4. Tạo nên một mạng lưới hỗ trợ. 

Con của chúng ta và cả bạn nữa rất cần sự chia sẻ của tất cả mọi người, hơn 

thế, bạn còn cần giúp mọi người hiểu con hơn. Vì thế, đừng dấu kín việc con bạn bị 
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tự kỷ. Hãy chia sẻ với gia đình, người thân và nhờ họ hỗ trợ (từ việc trông trẻ cho 

đến việc đi lại, từ mặt xã hội cho đến tâm lý). Hãy nhớ là chăm sóc, giáo dục cho trẻ 

tự kỷ giống một cuộc chạy đua đường trường hơn là một cuộc chạy nước rút, vì thế 

bạn cần phải được tiếp sức. 

Ngoài ra, bạn cũng cần phải tham gia các nhóm câu lạc bộ, những người có 

con cùng cảnh ngộ để được hỗ trợ nhau về chuyên môn, được hỗ trợ nhau về cảm 

xúc, kinh nghiệm và ít nhất được đồng cảm. Điều đó rất có giá trị cho việc bạn cùng 

con phát triển và đi một quãng đường dài. 

Tôi thường phải gặp các phụ huynh thường né tránh và lo sợ khi cho mọi 

người, kể cả là người thân biết về tình trạng của con. Họ thường một mình chiến 

đấu với tình trạng mà con đang trải qua. Ban ngày họ tỏ ra mạnh mẽ và đương đầu, 

họ chạy đi chạy lại làm việc, kiếm tiền, chăm sóc con, dạy dỗ con. Và kết quả là họ 

thường kiệt sức khi con mới đi được một quãng đường ngắn.  

 

5. Bản thân cha mẹ cũng cần được chăm sóc tinh thần. 

Khi viết ra điều này, tôi hơi e ngại vì nhiều phụ huynh sẽ cho rằng con tôi 

đang có vấn đề cần hỗ trợ, tôi hay gia đình tôi thì cần gì? Nhưng, một báo cáo 

nghiên cứu tôi đã đọc và qua thực tế làm việc cho tôi một kinh nghiệm rằng, đa số 

phụ huynh và người nhà trẻ tự kỷ thường rơi vào trạng thái stress trường diễn và 

bệnh lý, thậm chí nhiều phụ huynh rơi vào trường hợp rối loạn tâm thần vì cú sốc 

con/ cháu họ tự kỷ. Hơn thế, nhu cầu chăm sóc đặc biệt của trẻ tự kỷ có thể khiến 

phụ huynh và người nhà kiệt sức. Ngoài ra, những ánh mắt kỳ thị, sự thiếu thiện 

cảm, ác ý của người khác cũng làm cho phụ huynh tổn thương. Những áp lực này sẽ 

có thể khiến nhiều thành viên trong gia đình thấy quá mệt mỏi. Hãy chia sẻ tình 

trạng này với nhà tâm lý, chuyên gia tư vấn và hỗ trợ gia đình để họ có thể giúp đỡ. 

Ngoài ra, cha mẹ cũng đừng chỉ quá chú tâm vào vấn đề của con, mà cũng 

cần phải lo cho sức khỏe, và sự nghiệp của bản thân. Hãy rèn luyện sức khỏe cơ thể, 

và vẫn phải phấn đấu cho sự nghiệp và công việc của mình. Đừng chỉ vì tình trạng 
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của con mà bỏ bê hết mọi việc của cá nhân, kể cả về mối quan hệ vợ chồng. Hãy 

làm cho mình khỏe mạnh trước khi làm cho con khỏe mạnh! 

 

6. Hãy cảnh giác với lời quảng cáo “chữa kiểu lang băm”. 

Khoa học hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa khỏi tự kỷ. Đồng thời, 

hiện cũng có hàng trăm phương pháp khác nhau để can thiệp dành cho trẻ tự kỷ, 

nhưng chỉ có số ít các phương pháp có bằng chứng chứng minh tính hiệu quả, như 

ABA, PECs, TEACCH, DIR,…, các phương pháp tiếp cận theo tâm lý – giáo dục. 

Có nhiều phương pháp khác cũng đã được nêu như châm cứu, bấm huyệt, oxi cao 

áp, ăn kiêng, sử dụng vitamin,… nhưng đều là các phương pháp không có bằng 

chứng và chỉ là thử nghiệm của một số nhà thực hành. Điều trị bằng thuốc (hóa 

dược) vẫn không phải là phương pháp điều trị có thể khỏi tình trạng rối loạn này, 

mà thuốc chỉ dùng để điều trị cho các rối loạn tâm thần kèm theo như tăng động 

giảm chú ý, động kinh, rối loạn giấc ngủ, rối loạn hành vi,… Vì thế, cha mẹ cần 

tránh xa những ai hứa hẹn chữa khỏi cho con bạn. Cha mẹ mới biết chẩn đoán của 

con thường có cảm giác hoang mang và họ có thể bị lợi dung bởi những kẻ hành 

nghề vô đạo đức. Cha mẹ cần thận trọng trước khi đầu tư bất cứ khoản tiền nào vào 

một phương pháp can thiệp chưa được chứng minh tính hiệu quả.  

 

7. Lựa chọn một trung tâm uy tín và một chương trình phù hợp với con. 

Tôi đã từng gặp nhiều phụ huynh đưa con đến hơn 20 trung tâm khác nhau để 

đánh giá và tìm cách can thiệp cho con, rồi cuối cùng đưa con đi Singapo để can 

thiệp và không đạt hiệu quả. Phụ huynh mệt mỏi và chán chường, trẻ thì mất đi cơ 

hội để được can thiệp sớm và lâu dài. Việc đánh giá và can thiệp cho trẻ là một cuộc 

chiến dài và đòi hỏi sự kiên trì, đúng phương pháp, vì thế, hãy kiên trì và tập trung 

với chương trình mình đã thống nhất và thảo luận. Không nên cứ chạy đi chạy lại 

nhiều chỗ kiểu “có bệnh thì vái tứ phương” và chính điều này là yếu tố làm mất đi 

thời gian can thiệp của con.  
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Hãy tìm các chương trình và trung tâm uy tín gần nơi mà mình và gia đình 

sinh sống. Trao đổi kỹ với nhà chuyên môn về chương trình can thiệp sớm như: sẽ 

có những dịch vụ và dạng trị liệu nào? Tỷ lệ chuyên viên/ trẻ là bao nhiêu? Hãy cho 

con tham gia can thiệp càng sớm càng tốt. Các chương trình cơ bản sẽ bao gồm: trị 

liệu ngôn ngữ, trị liệu hoạt động,… 

Cũng cần lưu ý là khi trẻ có bất cứ khiếm khuyết nào thì cũng cần phải can 

thiệp và hỗ trợ mà không nhất thiết là phải rối loạn phổ tự kỷ. Ngoài ra, cũng cần 

lưu ý là chương trình can thiệp cho trẻ càng sớm thì càng tốt cho sự phát triển và 

tiến xa trong hòa nhập của trẻ./. 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


