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Luận án có đóng góp điểm mới sau: 

- Nghiên cứu toàn bộ trẻ từ 24 - 72 tháng tuổi và toàn bộ người chăm sóc chính 

của trẻ; có quy mô lớn với cỡ mẫu n = 74.308 trẻ tại 184 xã, phường, thị trấn của 14 

huyện, thành phố thuộc một tỉnh, mà chưa có tác giả nào trong nước thực hiện trước đây.  

- Việc tiến hành điều tra, thu thập thông tin và xử lý số liệu một cách khoa học, 

chính xác qua bộ công cụ: 5 dấu hiệu “cờ đỏ”, Phiếu sàng lọc M-CHAT, Thang CARS và 

DSM-5; đã xác định được tỷ lệ trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ là: 3,8‰. 

- Áp dụng: Mô hình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ bằng phương pháp TEACCH 

tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi kết hợp với gia đình và cộng đồng đã đạt được quả 

cao: Trong 66 trẻ rối loạn phổ tự kỷ tham gia can thiệp theo mô hình, sau 24 tháng can 

thiệp đã có 28 trẻ hòa nhập vào cộng đồng và đang theo học các lớp bậc Tiểu học tại các 

Trường trong tỉnh. Hiệu quả Mô hình: 12,7%.  
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The thesis has the following new points: 

- All children aged 24-72 months, as well as all primary caregivers, were studied on 

a large scale, with a sample size of n = 74,308 children in 184 communes, wards, and 

towns of 14 districts and cities in a province, which has never been done before by any 

domestic author. 

- Investigating, collecting information, and processing data in a scientific and 

accurate manner using a set of tools: 5 "red flags", M-CHAT Screening Sheet, 

CARS Scale, and DSM-5; has determined the rate of children with autism spectrum 

disorder is: 3.8‰. 

- Application: The TEACCH method intervention model for children with autism 

spectrum disorder at Quang Ngai Psychiatric Hospital, in collaboration with family and 

community, produced excellent results: Among the 66 children with autism spectrum 

disorder who took part in the intervention according to the model, after 24 months of 

intervention, 28 children have integrated into the community and are enrolled in primary 

school in the province. Efficiency Model: 12.7%. 
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