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LỜI CẢM ƠN 

 

Thay mặt Hội Hô hấp Việt Nam và Ban biên dịch tài liệu Chiến lược toàn cầu về chẩn đoán, quản lý và 
dự phòng hen bản cập nhật 2016, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Ủy ban khoa học của 
GOLD và GINA, Bà Rebecca Becker – Giám đốc chương trình GOLD và GINA đã tin tưởng và tạo điều kiện 
tốt nhất, cho phép Hội Hô hấp Việt Nam được dịch và xuất bản tài liệu này sang phiên bản Tiếng Việt. 

Hội Hô hấp Việt Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Thầy/Cô các nhà khoa học, các chuyên gia của 
Hội Hô hấp Việt Nam đã tham gia biên dịch và Quý vị đồng nghiệp đã dành thời gian, tâm huyết cho việc 
chuyển ngữ. Ban biên dịch làm việc với tinh thần nghiêm túc và khoa học nhằm đảm bảo truyền tải nguyên 
bản nội dung khoa học của tài liệu nhưng rất dễ hiểu và rõ nghĩa cho các bác sĩ Việt Nam.  

Xin gửi lời cảm ơn Nhà xuất bản Y học đã cấp phép và xuất bản để cuốn sách đến tay bạn đọc. Cảm 
ơn các công ty: GlaxoSmithKline, Boehringer Ingelheim, cổ phần dược phẩm Thiên Thảo, Omron Health 
care, AstraZeneca, Daiichi Sankio, các Quý vị đồng nghiệp và Văn phòng Hội Hô hấp Việt Nam đã hỗ trợ và 
giúp đỡ in ấn cuốn tài liệu bổ ích này. 

Cuốn tài liệu sẽ là căn cứ cơ sở, cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn cho các bác sĩ và cán 
bộ y tế tại Việt Nam trong chẩn đoán và điều trị bệnh hen, cũng như góp phần cải thiện sức khỏe của bệnh 
nhân, thực hiện hiệu quả chiến lược kiểm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản và chương 
trình mục tiêu y tế phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản. 

Mặc dù rất cố gắng nhưng vì thời gian hạn hẹp nên trong quá trình biên dịch cuốn sách cũng còn 
nhiều thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của Quý vị đồng nghiệp để lần xuất bản sau được hoàn 
chỉnh hơn. 

Trân trọng cảm ơn! 

 Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam  

 

GS.TS. Ngô Quý Châu 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Hen là một bệnh hô hấp mạn tính thường gặp, ảnh hưởng đến 1-18% dân số ở những quốc gia khác 
nhau. Mặc dù có những nỗ lực nhằm cải thiện công tác chẩn đoán điều trị và dự phòng hen trong hơn hai 
mươi năm qua, tuy nhiên còn nhiều bệnh nhân trên toàn cầu trong đó có Việt Nam vẫn chưa được hưởng 
lợi được từ các tiến bộ trong điều trị hen.  

Hiện nay, các nghiên cứu quốc tế được tiến hành và cung cấp những chứng cứ cho kiểm soát bệnh 
hen tại nhiều quốc gia. Những nỗ lực chung nhằm quản lý, điều trị và dự phòng hen toàn cầu đã đưa đến sự 
thành lập của Chiến lược toàn cầu về hen (GINA). Với sứ mệnh, vai trò và mục tiêu của mình, nhiều năm 
qua, hàng năm ủy ban khoa học của GINA đã tổng hợp, xây dựng, bổ sung và cập nhật “Chiến lược toàn 
cầu hen”. Chiến lược này đã cung cấp hướng dẫn cụ thể cho các chương trình, các nhà lãnh đạo, các y 
bác sĩ trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa hen trên toàn cầu.  

Tại Việt Nam, trước mức độ nghiêm trọng và tỷ lệ phổ biến của hen, từ 2011 Chính phủ đã đưa hen 
và COPD vào chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm và Bộ Y tế đã giao cho 
Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị trên cả nước chịu trách nhiệm triển khai các 
hoạt động đào tạo, tập huấn, giúp đỡ các tỉnh xây dựng mô hình quản lý bệnh nhân hen, dự phòng và điều 
trị hen, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế 
trong chẩn đoán, dự phòng và quản lý hen. Bộ Y tế đã chỉ đạo xây dựng, phê duyệt một số tài liệu đào tạo 
hướng dẫn chẩn đoán điều trị hen.  

Tài liệu GINA cập nhật, sửa đổi hàng năm là tài liệu tham khảo khoa học quốc tế quan trọng cho cán 
bộ y tế trong đó có Việt Nam. Mặc dù hướng dẫn rất cần thiết, tuy nhiên, tài liệu này được xuất bản bằng 
tiếng anh, nên nhiều cán bộ y tế Việt Nam gặp khó khăn trong việc tham khảo. Đứng trước tình hình đó, Hội 
Hô hấp Việt Nam đã xin phép và nhận được sự chấp thuận của hội đồng khoa học của GOLD và GINA để 
thực hiện chuyển ngữ bản cập nhật GINA 2016 sang tiếng Việt nhằm tạo điều kiện cho quá trình giảng dạy, 
đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, góp phần quan trọng vào công tác khám chữa bệnh và thực 
hiện mục tiêu quốc gia về bệnh hen. 

 Tài liệu này được xuất bản không lợi nhuận và gửi tới các nhà lãnh đạo, cán bộ y tế và hội viên của 
Hội Hô hấp Việt Nam. Tài liệu cũng sẽ được chia sẻ trên website của GINA và Hội Hô hấp Việt Nam. 

 Thay mặt ban biên dịch 

Chủ biên bản dịch tiếng Việt 

 

 

PGS.TS. Lê Thị Tuyết Lan 
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CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU VỀ HEN 

CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU VỀ QUẢN LÝ VÀ DỰ PHÒNG HEN 

Cập nhật năm 2016 

Độc giả công nhận rằng Báo cáo này giúp định hướng làm hướng dẫn chung cho nhân viên y tế và các nhà 

hoạch định chính sách. Nó được dựa trên sự hiểu biết tốt nhất của chúng ta về các chứng cứ tốt nhất hiện 

hành, kiến thức và thực hành y khoa tại thời điểm phát hành. Khi đánh giá và điều trị bệnh nhân, nhân viên y 

tế được khuyến cáo mạnh phải sử dụng phán đoán chuyên môn của bản thân, lưu ý đến các qui định và 

hướng dẫn tại địa phương hay quốc gia. GINA không chịu trách nhiệm về các biện pháp chăm sóc sức khỏe 

đưa ra dựa trên tài liệu này, bao gồm bất cứ biện pháp nào không phù hợp qui định hay hướng dẫn tại địa 

phương hay quốc gia. 

 

Tài liệu này nên được trích dẫn như sau: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma 
Management and Prevention, 2016. Có tại www.ginasthma.org 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt 

ACOS Asthma and COPD Overlap Syndrome Hội chứng chồng lấp Hen-COPD 
ACQ Asthma control questionnaire Câu hỏi kiếm soát hen 
ACT Asthma Control test Test kiểm soát hen 
API Asthma Predictive index Chỉ số dự đoán hen 
ARIA Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma Viêm mũi dị ứng và tác động của nó trên 

hen 
BMI Body Mass Index Chỉ số khối cơ thể 
CASI Asthma Severity Index Chỉ số tổng hợp về độ nặng của Hen 
COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
DLCO Diffusion Lung CO Khả năng khuếch tán của phổi đối với 

monoxid carbon  

DPI Dry Power Inhaler Bình hít thuốc bột khô 
EIB Exercise induced bronchoconstricion Co thắt phế quản do vận động 
ERS European Respiratory Society Hội Hô hấp Châu Âu 
FENO Fractional exhaled nitric oxide Nồng độ phần của oxid nitric thở ra 
FEV1 Forced Expiratory  Volume in 1 second Thể tích thở ra gắng sức 1 giây đầu 
FVC Forced Vital Capacity Dung tích sống thở mạnh 
GERD Gastroesophageal reflux disease Hội chứng trào ngược dạ dày – thực quản 
GOLD Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease 
Sáng kiến toàn cầu về bệnh phổi tắc nghẽn 
mạn tính 

GINA Global Initiative for Asthma Sáng kiến toàn cầu về hen 
HDM House dust mite Bụi nhà 
HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus Infection / 

Acquired Immunodeficiency Syndrome 
Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở 
người 

ICS Inhaled Corticosteroid Corticosteroid dạng hít 
ICU Intensive care unit Đơn vị chăm sóc đặc biệt 
LABA Long Acting Beta-2 Agonist Kích thích beta2 tác dụng dài 
LTRA Leukotriene Receptor Antagonists Kháng thụ thể leukotriene 
MDI Metered Dose Inhaler Bình hít định liều 
NIV Non Invasive Ventilation Thông khí không xâm lấn 
NSAIDS Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Thuốc kháng viêm không steroid 
OCS Oral Corticosteroid Corticosteroid uống 
PACS Primary care Asthma Control Screening tool Công cụ Tầm soát Hen Chăm sóc Ban đầu 
PASS Pediatric Asthma Severtity Score Thang điểm đánh giá cơn hen phế quản 

cấp ở trẻ 
PEF Peak flow  Lưu lượng thở ra đỉnh 
PRAM Preschool Respiratory Assessment 

Measure 
Thang điểm đánh giá hô hấp ở trẻ em trước 
đi học 

RCT Randomized controlled trial Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng 
SABA Short Acting Beta-2 Agonists Kích thích beta2 tác dụng ngắn 
SCIT Subcutaneous Immunotherapy Liệu pháp miễn dịch dưới da 
SLIT Sublingual immunotherapy Liệu pháp miễn dịch dưới lưỡi 
TRACK Respiratory and Asthma Control in Kids Test Kiểm soát Hen và Hô hấp ở trẻ 
URTI Upper Respiratory Tract Infection Nhiễm trùng đường Hô hấp trên 
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LỜI NÓI ĐẦU 

Hen là một vấn đề y tế toàn cầu nghiêm trọng ảnh hưởng mọi nhóm tuổi. Tỉ lệ mắc hen đang gia tăng 
tại nhiều quốc gia, nhất là ở trẻ em. Dù một số quốc gia đã giảm được số nhập viện và tử vong do hen, hen 
vẫn là gánh nặng không thể chấp nhận được trên hệ thống y tế và xã hội qua việc làm mất năng suất nơi 
làm việc và gây xáo trộn trong gia đình đặc biệt là trường hợp hen trẻ em. 

Năm 1993, Viện Tim, Phổi, Huyết học Quốc gia Hoa Kỳ cộng tác với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức một 
hội thảo, từ đó soạn ra Báo cáo: Chiến lược Toàn cầu về Quản lý và Dự phòng Hen1. Báo cáo này được 
tiếp theo bằng sự thiết lập Chiến lược Toàn cầu về Hen (GINA), một mạng lưới các cá nhân, tổ chức, và 
nhân viên y tế cộng đồng để phổ biến thông tin về chăm sóc bệnh nhân hen, và để cung cấp cơ chế áp dụng 
chứng cứ khoa học vào cải thiện chăm sóc hen. Hội đồng GINA sau đó được sáng lập, là một nhóm các 
chuyên gia chăm sóc hen tận tụy từ nhiều quốc gia. Hội đồng làm việc với Ủy ban Khoa học, Ban Giám đốc 
và Ủy ban Phổ biến và Ứng dụng để thúc đẩy sự hợp tác quốc tế và phổ biến thông tin về hen. Báo cáo 
GINA (‘Chiến lược Toàn cầu về Quản lý và Dự phòng Hen’) đã được cập nhật từ 2002, và các ấn phẩm dựa 
trên các báo cáo GINA được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Năm 2001, GINA khởi xướng Ngày Hen Toàn cầu 
hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về gánh nặng của hen, và trở thành một điểm tập trung các hoạt động 
tại chỗ và quốc gia để giáo dục gia đình và nhân viên y tế về các phương pháp hiệu quả để xử trí và kiểm 
soát hen. 

Bất chấp các nỗ lực này và các biện pháp điều trị hiệu quả sẵn có, các khảo sát quốc tế liên tục cung 
cấp chứng cứ cho thấy kiểm soát hen ở dưới mức tối ưu tại nhiều quốc gia. Thật rõ ràng rằng nếu những 
khuyến cáo trong báo cáo này nhằm cải thiện sự chăm sóc người bệnh hen, thì mọi nỗ lực phải được tiến 
hành để thúc đẩy các nhà lãnh đạo y tế bảo đảm sự sẵn có, và khả năng tiếp cận các loại thuốc, và phát 
triển các phương tiện để ứng dụng và đánh giá những chương trình điều trị hen có hiệu quả. Nhằm mục 
đích này, bản chỉnh sửa chính của báo cáo GINA ấn hành vào tháng năm 2014 không chỉ phản ánh chứng 
cứ mới về hen và điều trị hen, mà còn tích hợp chứng cứ vào các chiến lược tương thích và khả thi trên lâm 
sàng vào việc ứng dụng trong thực hành lâm sàng bận rộn, và trình bày các khuyến cáo một cách thân thiện 
với người dùng với việc sử dụng rộng rãi các bảng và lưu đồ tóm tắt. Để sử dụng trên lâm sàng, các khuyến 
cáo thực hành lâm sàng có trong Báo cáo GINA cốt lõi, còn các nguồn thông tin bổ sung và cơ sở của tài 
liệu được cung cấp trực tuyến tại www.ginasthma.org. 

Thật là một vinh hạnh cho chúng tôi được ghi nhận công việc xuất sắc của tất cả mọi người đã góp 
phần vào sự thành công của chương trình GINA, và nhiều người đã tham gia vào đề án hiện tại này. Chúng 
tôi đặc biệt cảm kích sự đóng góp xuất sắc và tận tụy của Tiến sĩ Suzane Hurd, Giám đốc Khoa học và Tiến 
sĩ Claude Lenfant, Giám đốc Điều hành qua nhiều năm kể từ khi GINA được hình thành. Thông qua sự đóng 
góp không mệt mỏi, họ đã nuôi dưỡng và tạo thuận lợi cho sự phát triển của GINA. Tháng 12 năm 2015, 
Tiến sĩ Hurd và Tiến sĩ Lenfant nghỉ hưu khỏi GINA và GOLD, cùng với sự nghỉ hưu của họ, chúng tôi bước 
vào một giai đoạn mới của GINA. Để tiếp tục, chúng tôi vui mừng chào đón cô Rebecca Decker, BS, MSJ 
làm tân Giám đốc cho GINA và GOLD. 

Công trình GINA hiện nay được hỗ trợ chỉ bởi thu nhập từ việc bán các tài liệu dựa trên báo cáo này. 
Chỉ những thành viên của Ủy ban GINA chịu trách nhiệm về những tuyên bố và những kết luận đưa ra trong 
ấn phẩm này. Họ không nhận một khoản tiền công hoặc chi phí nào để tham dự các cuộc họp tổng quan 
khoa học hai lần mỗi năm, cũng như thời gian làm tổng quan tài liệu và góp phần quan trọng vào việc viết 
báo cáo này. 

Chúng tôi hy vọng quí vị thấy báo cáo này là một nguồn tài liệu hữu ích trong việc xử trí hen và trong 
khi sử dụng nó, quí vị sẽ nhận biết được nhu cầu cá thể hóa chăm sóc hen cho từng bệnh nhân hen mà quí 
vị gặp. 

            J Mark Fitzgerald, MD     Helen K Reddel, MBBS PhD 
     Chủ tịch, Ban Giám đốc GINA Chủ tịch, Ủy ban Khoa học GINA 
 
 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 16 

 

Thành  viên ủy ban GINA 

BAN GIÁM ĐỐC GINA 

J. Mark FitzGerald, MD, Chair 
University of British Columbia  
Vancouver, BC, Canada 

Eric D. Bateman, MD 
University of Cape Town Lung Institute 
Cape Town, South Africa. 

Louis-Philippe Boulet, MD  
Université Laval 
Québec, QC, Canada 

Alvaro A. Cruz, MD  
Federal University of Bahia 
Salvador, BA, Brazil 

Hiromasa Inoue, MD 
Kagoshima University 
Kagoshima, Japan 

Tari Haahtela, MD 
Helsinki University Central Hospital 
Helsinki, Finland 

Mark L. Levy, MD 
The University of Edinburgh 
Edinburgh, UK 

Paul O'Byrne, MD 
McMaster University  
Hamilton, ON, Canada 

Soren Erik Pedersen, MD 
Kolding Hospital 
Kolding, Denmark 

Stanley J. Szefler, MD 
Children’s Hospital Colorado 
Aurora, CO, USA 

Helen K. Reddel, MBBS PhD 
Woolcock Institute of Medical Research 
Sydney, Australia 

 

ỦY BAN KHOA HỌC GINA 

Helen K. Reddel, MBBS PhD, Chair 
Woolcock Institute of Medical Research  
Sydney, Australia 

Eric D. Bateman, MD 
University of Cape Town Lung Institute 
Cape Town, South Africa. 

Allan Becker, MD  
University of Manitoba 
Winnipeg, MB, CANADA 

Johan C. de Jongste, MD PhD 
Erasmus University Medical Center  
Rotterdam, The Netherlands 

J. Mark FitzGerald, MD 
University of British Columbia 
Vancouver, BC, Canada 

Hiromasa Inoue, MD 
Kagoshima University 
Kagoshima, Japan 

Jerry Krishnan, MD PhD 
University of Illinois Hospital & Health 
Sciences System 
Chicago, IL, USA 

Robert F. Lemanske, Jr., MD 
University of Wisconsin 
Madison, WI, USA 

Paul O'Byrne, MD 
McMaster University 
Hamilton, ON, Canada 

Soren Erik Pedersen, MD 
Kolding Hospital 
Kolding, Denmark 

Emilio Pizzichini, MD 
Universidade Federal de Santa Catarina 
Florianópolis, SC, Brazil 

Stanley J. Szefler, MD 
Children's Hospital Colorado 
Aurora, CO, USA 

 

CHƯƠNG TRÌNH GINA 

Suzane Hurd, PhD (đến 12.2015) 

Rebacca Decker, BS, MSJ 
(từ 01.2016) 

 

TRỢ LÝ ĐỒ HỌA 

Kate Chisnall 

 

 

 

 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 

 17 

PHƯƠNG PHÁP 

ỦY BAN KHOA HỌC GINA 

Ủy ban Khoa học GINA được thành lập năm 2002 để tổng quan các nghiên cứu đã công bố về xử trí và 
phòng ngừa hen, để đánh giá tác động của các nghiên cứu này đối với những khuyến cáo trong các tài liệu 
của GINA, và để cung cấp cập nhật hàng năm đối với các tài liệu này. Thành viên của Ủy ban là những nhà 
lãnh đạo đã được công nhận trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng hen, có trình độ chuyên môn cao để 
góp phần vào công việc của Ủy ban. Họ được mời làm việc trong một thời gian có giới hạn và tự nguyện. Ủy 
ban Khoa học họp mỗi năm hai lần kết hợp với hội nghị quốc tế của Hội Lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) và Hội Hô 
hấp Châu Âu (ERS) để tổng quan tài liệu y học có liên quan đến hen. Tuyên bố về lợi ích của thành viên Ủy 
ban có tại trang web GINA www.ginasthma.org. 

QUI TRÌNH 

Mỗi lần họp Ủy ban Khoa học GINA, một tìm kiếm PubMed được tiến hành với các vùng tìm kiếm được Ủy 
ban xác lập: 1) asthma, all fields, all ages, only items with abstracts, clinical trial, human; và 2) asthma and 
meta-analysis, all fields, all ages, only items with abstracts, human. Ấn phẩm từ 01 tháng 7 đến 30 tháng 12 
được tổng quan trong phiên họp ATS sau đó, và các ấn phẩm từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 6 trong phiên 
họp ERS sau đó. Cộng đồng hô hấp cũng được mời nộp cho Chủ tịch Ủy ban Khoa học GINA bất kỳ ấn 
phẩm đã bình duyệt nào khác mà họ tin rằng nên được xem xét, miễn là tóm tắt và toàn văn bài báo được 
nộp bằng tiếng Anh (hoặc dịch ra); tuy nhiên, do qui trình toàn diện đối với tổng quan tài liệu, các bài nộp về 
trường hợp đặc biệt này hiếm khi đưa đến thay đổi lớn của báo cáo. 

Sau lần rà soát đầu tiên được thực hiện bởi giám đốc chương trình và chủ tịch Ủy ban khoa học, mỗi bài 
báo có được bằng cách tìm kiếm kể trên phải được kiểm tra tính tương thích và chất lượng bởi Ủy ban khoa 
học. Mỗi bài báo được giao cho ít nhất hai thành viên Ủy ban, nhưng tất cả các thành viên nhận đều được 
một bản tóm tắt bài báo và có cơ hội góp ý. Các thành viên đánh giá bản tóm tắt hoặc toàn văn bài báo tùy 
theo đánh giá của ông/bà ấy, và trả lời câu hỏi viết về việc các chứng cứ khoa học có tác động đến những 
khuyến cáo trong báo cáo GINA hay không, và nếu có, những thay đổi cụ thể nào nên được thực hiện. 
Danh sách các bài báo đã xem xét bởi Ủy ban sẽ được đưa lên trang web GINA. 

Trong các phiên họp của Ủy ban, từng bài báo mà được ít nhất một thành viên đánh giá nhận định là có tiềm 
năng ảnh hưởng lên báo cáo GINA sẽ được đưa ra thảo luận. Quyết định sửa đổi báo cáo hoặc các tài liệu 
tham khảo được tiến hành theo sự đồng thuận của toàn thể Ủy ban, hoặc, nếu cần thiết, bằng bỏ phiếu 
công khai của toàn thể Ủy ban; thành viên nào có xung đột lợi ích với một quyết định thanh đổi cụ thể sẽ 
không tham gia bỏ phiếu về quyết định đó. Ủy ban soạn thảo các khuyến cáo điều trị hen đã được ít nhất 
một cơ quan quản lý chấp thuận, nhưng các quyết định dựa vào chứng cứ bình duyệt có sẵn tốt nhất và 
không theo chỉ thị từ cơ quan quản lý của chính phủ. Năm 2009, sau khi tiến hành hai tổng quan làm mẫu 
sử dụng hệ thống GRADE,2 GINA quyết định không chọn phương pháp này cho qui trình tổng quát, bởi vì 
không đáp ứng được các đòi hỏi về nguồn lực mà phương pháp này yêu cầu. Quyết định này cũng phản 
ánh rằng, duy nhất trong các khuyến cáo hen dựa trên chứng cứ, và hầu hết các lĩnh vực điều trị khác, 
GINA tiến hành cập nhật các cơ sở chứng cứ hiện có hai lần trong năm cho các khuyến cáo. Cũng giống 
như các báo cáo GINA trước đây, các mức chứng cứ được gán cho từng khuyến cáo xử trí phù hợp. Mô tả 
về các tiêu chuẩn hiện tại được ghi ở Bảng A. Các cập nhật của Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa 
Hen thường được phát hành vào tháng mười hai mỗi năm, dựa trên đánh giá các bài báo từ 01 tháng 7 của 
năm trước đến 30 tháng 6 của năm cập nhật được hoàn tất. 
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CHỈNH SỬA LỚN GINA 2014 

GINA 2014 là bản chỉnh sửa lớn đầu tiên báo cáo chiến lược từ năm 2006. Nó được phát triển dựa trên bối 
cảnh các thay đổi lớn trong hiểu biết của chúng ta về bệnh đường thở, tập trung vào giảm nguy cơ và kiểm 
soát triệu chứng, vào sự quan tâm rộng rãi đến cá thể hóa điều trị hen, và chứng cứ rộng rãi về cách ứng 
dụng hiệu quả chứng cứ vào các thay đổi thực hành lâm sàng.3,4 

Các điểm mới then chốt của Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen 2014 là: 

+ Một định nghĩa ‘mới’ của hen, nhận diện bản chất đa dạng của hen, viêm mạn tính đường thở, các đặc 
điểm lâm sàng cốt lõi về tính dao động của triệu chứng và giới hạn luồng khí thở ra. 

+ Nhấn mạnh xác định chẩn đoán hen để làm giảm thiểu đồng thời điều trị quá mức và dưới mức. Lời 
khuyên cụ thể được cho thêm vào về cách xác định chẩn đoán trên các dân số đặc biệt bao gồm bệnh nhân 
đã khởi động điều trị. 

+ Các công cụ thực hành đánh giá kiểm soát triệu chứng và yếu tố nguy cơ cho kết cục bất lợi (một khái 
niệm được GINA phê duyệt năm 2009). 

+ Một tiếp cận toàn diện để xử trí hen, công nhận vai trò nền tảng của liệu pháp corticosteroid dạng hít, 
nhưng cũng cung cấp khung cho cá thể hóa chăm sóc bệnh nhân dựa trên đặc điểm từng bệnh nhân, các 
yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, sự chọn lựa của bệnh nhân và các vấn đề thiết thực. 

+ Nhấn mạnh tối ưu lợi ích có thể thu được từ các loại thuốc có sẵn bằng cách đề cập đến những vấn đề 
thường gặp như kỹ thuật hít thuốc không đúng và tuân thủ kém trước khi xem xét nâng bậc điều trị. 

+ Qui trình chăm sóc liên tục cho hen trở nặng, bắt đầu từ tự xử trí sớm với một bản kế hoạch hành động 
hen viết sẵn, tiếp đó là xử trí tại cơ sở chăm sóc ban đầu nếu cần, chăm sóc cấp cứu cho đến theo dõi. 

+ Một chương mới về chẩn đoán và điều trị ban đầu hội chứng hen-COPD chồng lắp; đó là đề án kết hợp 
của Ủy ban Khoa học GINA với GOLD, và được xuất bản bởi cả hai nhóm. 

+ Một chương mới về xử trí hen ở trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, xuất bản riêng lần đầu vào năm 2009.5 

+ Các chiến lược đã cập nhật để cải biên và ứng dụng một cách hữu hiệu các khuyến cáo GINA đối với các 
hệ thống y tế khác nhau, các liệu pháp có sẵn, tình trạng kinh tế - xã hội, hiểu biết y tế và dân tộc. 

Cũng có các thay đổi lớn đối với cấu trúc và trình bày báo cáo, với nhiều bảng và lưu đồ mới để truyền đạt 
các thông điệp then chốt về thực hành lâm sàng. Để cải thiện hơn nữa sự hữu dụng của báo cáo, các thông 
tin nền tảng chi tiết được đưa vào Phụ lục trên trang web GINA (www.ginasthma.org) thay vì đưa vào trong 
chính bản báo cáo. Cũng giống như các chỉnh sửa lớn trước đây vào năm 2002 và 2006, bản thảo báo cáo 
GINA 2014 được bình duyệt ngoài rộng rãi trước khi ấn hành. 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU CHO CẬP NHẬT GINA 2016 

Báo cáo GINA được cập nhật năm 2016 theo tổng quan tài liệu hai năm một lần theo thông lệ bởi Ủy ban 
Khoa học GINA. Tìm kiếm tài liệu theo loại bài báo “thử nghiệm lâm sàng” (xem phía trên) xác định được 
246 bài báo, trong đó 194 được hai người bình duyệt loại ra về mức độ liên quan và/hoặc chất lượng. Số 52 
còn lại được bình duyệt bởi ít nhất hai thành viên của Ủy ban Khoa học và 32 ấn phẩm sau đó được thảo 
luận tại buổi họp mặt trực tiếp. Đối với các phân tích gộp, tìm kiếm ban đầu xác định được 71 bài báo, trong 
đó 44 được loại ra bởi hai người bình duyệt về mức độ liên quan và/hoặc chất lượng. Số 27 còn lại được Ủy 
ban Khoa học bình duyệt, với 19 được thảo luận tại buổi họp mặt trực tiếp. Danh sách các thay đổi then chốt 
trong GINA 2016 có tại trang 11 và một bản theo dõi các thay đổi của bản báo cáo 2015 được lưu trên trang 
web GINA. 
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THÁCH THỨC TƯƠNG LAI 

Cho dù có những nỗ lực đáng ca ngợi để cải thiện chăm sóc hen trong hơn hai mươi năm qua, nhiều bệnh 
nhân trên toàn cầu vẫn chưa được hưởng lợi được từ các tiến bộ trong điều trị hen và thường thiếu thốn 
ngay cả chăm sóc cơ bản. Nhiều nhóm dân của thế giới sống ở vùng phương tiện y tế không đầy đủ và 
nguồn lực tài chính ít ỏi. Ban Giám đốc GINA nhận biết rằng các hướng dẫn quốc tế ‘cố định’ và các qui 
trình khoa học ‘cứng nhắc’ sẽ không hữu hiệu ở nhiều nơi. Do đó, các khuyến cáo trong Báo cáo này phải 
được cải biên phù hợp với thực tế tại chỗ và sự có sẵn của các nguồn lực chăm sóc y tế. 

Ở mức cơ bản nhất, bệnh nhân ở nhiều vùng có thể thậm chí không có được corticosteroid dạng hít liều 
thấp, vốn là viên đá tảng của chăm sóc bệnh nhân hen mọi mức độ nặng nhẹ. Rộng hơn, tiền thuốc vẫn 
chiếm phần chính trong tổng chi phí xử trí hen, do đó giá thuốc hen tiếp tục là một vấn đề cấp thiết và ngày 
càng được quan tâm nghiên cứu. 

Thách thức đối với Ban Giám đốc GINA trong vài năm sắp tới là tiếp tục làm việc với nhân viên chăm sóc 
sức khỏe ban đầu, viên chức y tế cộng đồng và các tổ chức hỗ trợ bệnh nhân để thiết kế, ứng dụng và đánh 
giá các chương trình chăm sóc hen nhằm đáp ứng được nhu cầu tại chỗ của các quốc gia khác nhau. Ban 
Giám đốc tiếp tục xem xét các rào cản đối với việc ứng dụng các khuyến cáo xử trí hen, nhất là ở cơ sở 
chăm sóc sức khỏe ban đầu và ở các nước đang phát triển, và để xem xét các phương pháp mới và cải 
tiến, vốn sẽ bảo đảm việc phân phối chăm sóc hen tốt nhất có thể được. GINA là một tổ chức thành viên của 
chương trình Liên minh Toàn cầu chống Bệnh Hô hấp Mạn tính (GARD), đề ra vào tháng ba năm 2006 bởi 
Tổ chức Y tế Thế giới. Thông qua công việc của Ban Giám đốc GINA và với sự cộng tác của GARD, tiến bộ 
đáng kể về chăm sóc tốt hơn cho tất cả bệnh nhân hen sẽ phải đạt được trong những thập niên kế tiếp. 

Bảng A. Mô tả mức độ chứng cứ được sử dụng trong báo cáo này 

Loại 
chứng 

cứ 
Nguồn chứng cứ Định nghĩa 

A 

Thử nghiệm ngẫu nhiên có 
đối chứng (RCT) và phân 
tích gộp. Nguồn dữ liệu dồi 
dào. 

Chứng cứ từ kết quả của các RCT hoặc phân tích gộp thiết kế tốt vốn cung 
cấp một cách nhất quán các phát hiện trong dân số mà khuyến cáo được 
thực hiện. Loại A đòi hỏi số lượng lớn các nghiên cứu có số lượng lớn 
người tham gia. 

B 

Thử nghiệm ngẫu nhiên có 
đối chứng (RCT) và phân 
tích gộp. Nguồn dữ liệu hạn 
chế. 

Chứng cứ từ kết quả của các nghiên cứu can thiệp vốn bao gồm một số 
lượng hạn chế bệnh nhân, phân tích post-hoc hoặc dưới nhóm của các 
RCT, hoặc phân tích gộp của các RCT. Nói chung, Loại B được dùng khi 
có ít thử nghiệm ngẫu nhiên, cỡ mẫu nhỏ, được tiến hành trong dân số 
khác với nhóm dân mục tiêu của khuyến cáo, hoặc kết quả không nhất 
quán ở một mức độ nhất định. 

C 
Thử nghiệm không ngẫu 
nhiên. Nghiên cứu quan sát. 

Chứng cứ từ kết quả của các thử nghiệm không đối chứng hoặc không 
ngẫu nhiên hoặc từ nghiên cứu quan sát. 

D 
Nhận định đồng thuận của 
nhóm. 

Loại này chỉ được sử dụng trong những trường hợp mà việc cung cấp một 
số hướng dẫn có vẻ có giá trị nhưng y văn lâm sàng đề cập chủ đề này 
không đầy đủ để đưa vào loại chứng cứ khác. Đồng thuận Nhóm đặt trên 
cơ sở kinh nghiệm lâm sàng hoặc kiến thức vốn không đáp ứng các tiêu 
chuẩn kể trên. 

Điều gì mới trong GINA 2016? 

Báo cáo GINA được cập nhật năm 2016 theo tổng quan tài liệu hai năm một lần theo thông lệ bởi Ủy  
ban Khoa học GINA. Chi tiết đầy đủ các thay đổi được đưa trên trang web GINA. Tóm lại, các thay đổi then 
chốt là: 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 20 

+ Đối với điều trị Bậc 4, kết hợp thêm tiotropium nay được mở rộng đến bệnh nhân ≥ 12 tuổi có tiền sử các 
cơn kịch phát (Bảng 3-5). 

+ Đối với điều trị Bậc 5, các lựa chọn điều trị kết hợp đối với bệnh nhân hen nặng, không kiểm soát với điều 
trị Bậc 4 nay cũng được thêm mepolizumab (anti-IL5) đối với bệnh nhân ≥ 12 tuổi có hen nặng tăng bạch 
cầu ái toan (Bảng 3-5). 

+ Fluticason furoate được bổ sung vào bảng các liều ICS dành cho người lớn (Bảng 3-5) liều thấp (100mcg) 
và cao (200mcg); phối hợp fluticasone furoate /vilanterol được bổ sung vào các điều trị phối hợp ICS/LABA 
cho hen Bậc 3. 

+ Hạ bậc ICS sau khi hen được kiểm soát tốt nay có chứng cứ Mức A. 

+ Hen ở các cơ sở nguồn lực thấp (kể cả ở các nước giàu): lời khuyên bổ sung cho các phương pháp hiệu 
opsung về các yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và biểu hiện của hen (Phụ lục Chương 2). 

+ Khi chọn lựa loại thuốc điều trị bệnh nhân có các đặc điểm trùng lắp hen và COPD, một nhắc nhở đã 
được bổ sung khi xem xét nguy cơ các tác dụng phụ, kể cả viêm phổi. 

+ Phòng ngừa hen ban đầu: thông tin đã được thêm vào về ăn kiêng của người mẹ trong thai kỳ, với chứng 
cứ cho thấy nên tránh ăn các loại thức ăn như đậu phộng và sữa; và về béo phì, tăng cân của người mẹ 
trong thai kỳ. 

+ Ẩm ướt và nấm mốc: chứng cứ cho thấy chúng góp phần vào nguy cơ phát sinh hen; và chứng cứ mức A 
cho thấy khắc phục ẩm hoặc mốc trong nhà làm giảm các triệu chứng và việc dùng thuốc ở người lớn (Bảng 
3-9, và Phụ lục Chương 6). 

+ Thông tin về liệu pháp miễn dịch dị nguyên, tiêm chủng và tạo hình nhiệt phế quản được thêm vào bản 
báo cáo chính; chúng trước đây chỉ có trong Phụ lục Trực tuyến (Chương 6, Các phương pháp không dùng 
thuốc). 

+ Nhiều chi tiết hơn được thêm vào về phương pháp cập nhật GINA. 

Một vài tài liệu tham khảo được cập nhật khi có các phân tích gộp và các nghiên cứu mới. 

Một thay đổi lớn nữa trong năm 2016 là một số nguồn tài liệu GINA nay có ở dạng sách điện tử trong trang 
web GINA và từ các nhà sách điện tử. 

Các bài cáo có bình duyệt về báo cáo GINA 

Các bài báo sau đây, tóm tắt các thay đổi then chốt trong báo cáo GINA 2014 – 15, đã được ấn hành trong 
các tạp chí có bình duyệt. 

Reddel HK et al. World Asthma Day. GINA 2014: a global asthma strategy for a global problem. Int J Tuberc 
Lung Dis 
2014; 18: 505-6 (open access: doi.org/10.5588/ijtld.14.0246) 
Boulet LP et al. The revised 2014 GINA strategy report: opportunities for change. Curr Opin Pulm Med 2015; 
21: 1-7 
Reddel HK, Levy ML. The GINA asthma strategy report: what's new for primary care? NPJ Prim Care Respir 
Med 2015; 
25: 15050 (open access: doi 10.1038/npjpcrm.2015.50) 
Reddel HK et al. A summary of the new GINA strategy: a roadmap to asthma control. Eur Respir J 2015; 46: 
622-39 
(open access; doi 10.1183/13993003.00853-2015). Bài này nên được đọc như là một phần đi kèm theo báo 
cáo GINA, bởi vì nó giải thích lý do phía sau các thay đổi then chốt trong GINA 2014-15. 
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1. NGƯỜI LỚN, THIẾU NIÊN VÀ TRẺ EM TỪ 6 TUỔI TRỞ LÊN 

Chương 1 

ĐỊNH NGHĨA, MÔ TẢ VÀ CHẨN ĐOÁN HEN 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Hen là một bệnh đa dạng, đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính đường dẫn khí. Hen được định nghĩa 
bởi sự hiện diện của các triệu chứng hô hấp như khò khè, khó thở, nặng ngực và ho, các triệu chứng này 
thay đổi theo thời gian về cường độ, và sự giới hạn luồng khí thở ra thay đổi. 

+ Những nhóm đặc điểm có thể nhận biết được về dân số học, về lâm sàng và/hoặc sinh lý bệnh học 
thường được gọi là “các kiểu hình hen”. Tuy nhiên, chúng không tương ứng chặt chẽ với các tiến trình bệnh 
hoặc các đáp ứng điều trị cụ thể. 

+ Chẩn đoán hen nên dựa vào sự hiện diện của các kiểu triệu chứng đặc hiệu và chứng cứ của giới hạn 
luồng khí dao động. Điều này phải được ghi nhận bằng test giãn phế quản hoặc các test khác. 

+ Hen thường đi cùng với gia tăng phản ứng tính phế quản và viêm đường dẫn khí, tuy nhiên các điều này 
không cần thiết và không đủ để chẩn đoán hen. 

+ Chứng cứ để chẩn đoán hen nên được ghi nhận trước khi bắt đầu điều trị nếu được, bởi vì thường khó 
xác định chẩn đoán hơn sau đó. 

+ Các phương pháp bổ sung có thể cần đến để xác định chẩn đoán hen ở những đối tượng đặc biệt, bao 
gồm những bệnh nhân đã điều trị thuốc kiểm soát, người lớn tuổi và người ở cơ sở y tế thiếu nguồn lực. 

ĐỊNH NGHĨA HEN 

Hen là một bệnh đa dạng, đặc trưng bởi viêm mạn tính đường dẫn khí. Hen được định nghĩa bởi sự hiện 
diện các triệu chứng hô hấp như khò khè, khó thở, nặng ngực và ho, các triệu chứng này thay đổi theo thời 
gian và về cường độ, và giới hạn luồng khí thở ra thay đổi. 

Định nghĩa này được xác lập bởi sự đồng thuận, dựa trên sự xem xét các đặc điểm điển hình của hen và 
khác biệt với các bệnh lý hô hấp khác. 

MÔ TẢ HEN 

Hen là một bệnh hô hấp mạn tính thường gặp, ảnh hưởng đến 1-18% dân số ở những quốc gia khác nhau 
(Phụ lục Chương 1). Đặc trưng của hen là các triệu chứng khò khè, khó thở, nặng ngực và/hoặc ho thay đổi 
và giới hạn luồng khí thở ra thay đổi. Các triệu chứng và cả giới hạn luồng khí dao động theo thời gian và về 
cường độ. Những thay đổi này thường bị kích phát bởi các yếu tố như vận động, phơi nhiễm với dị nguyên 
hoặc các chất kích ứng, thay đổi thời tiết hoặc nhiễm vi rút hô hấp. 

Triệu chứng và giới hạn luồng khí có thể biến mất tự nhiên hoặc do thuốc, và có thể đôi lúc không xuất hiện 
trong hàng tuần hoặc hàng tháng liền. Mặt khác, bệnh nhân có thể bị những đợt kịch phát hen đe dọa mạng 
sống và tạo gánh nặng đáng kể lên bệnh nhân và cộng đồng (Phụ lục 1, pXX). Hen thường đi cùng với phản 
ứng quá mức của đường dẫn khí với kích thích trực tiếp hoặc gián tiếp và với viêm mạn tính đường dẫn khí. 
Những đặc tính này thường tồn tại, ngay cả khi các triệu chứng không còn hoặc chức năng phổi bình 
thường, nhưng có thể trở lại bình thường khi điều trị. 

Các kiểu hình hen 

Hen là một bệnh đa dạng với các quá trình bệnh bên dưới khác nhau. Các nhóm đặc điểm có thể nhận biết 
về dân số học, về lâm sàng và/hoặc sinh lý bệnh thường được gọi là “kiểu hình hen”.6-8 Ở bệnh nhân hen 
nặng hơn, hiện có một vài hướng dẫn điều trị theo kiểu hình. Tuy nhiên, hiện nay không tìm thấy một mối 
liên quan mạnh giữa các đặc điểm bệnh đặc hiệu với các kiểu lâm sàng hoặc đáp ứng điều trị đặc biệt.9 Cần 
nghiên cứu thêm để hiểu được sự hữu ích về mặt lâm sàng của phân loại theo kiểu hình hen.  
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Có nhiều kiểu hình đã được xác định 6-8. Vài dạng thường gặp gồm có: 

+ Hen dị ứng: đây là kiểu hình hen dễ nhận biết nhất, thường khởi phát từ lúc trẻ và kèm theo tiền sử bản 
thân hay gia đình có bệnh dị ứng như chàm, viêm mũi dị ứng hoặc dị ứng thức ăn hoặc thuốc. Xét nghiệm 
mẫu đàm kích thích của các bệnh nhân này trước khi điều trị thường phát hiện viêm đường dẫn khí do bạch 
cầu ái toan. Người bệnh hen dạng này thường đáp ứng tốt với corticosteroid dạng hít (ICS). 

+ Hen không dị ứng: một số người lớn bị hen không kèm với dị ứng. Xét nghiệm đàm của những bệnh nhân 
này có thể có bạch cầu trung tính, ái toan hoặc chỉ chứa một vài tế bào viêm. Bệnh nhân hen không dị ứng 
thường đáp ứng với corticosteroid kém hơn. 

+ Hen khởi phát muộn: một số người lớn, nhất là phụ nữ, biểu hiện hen lần đầu tiên khi đã trưởng thành. 
Những bệnh nhân này có khuynh hướng không dị ứng và thường đòi hỏi ICS liều cao hơn hoặc không đáp 
ứng với corticosteroid. 

+ Hen có giới hạn luồng khí cố định: Một số bệnh nhân hen mạn tính diễn tiến thành giới hạn luồng khí cố 
định, có lẽ do thành đường dẫn khí bị tái cấu trúc. 

+ Hen trên người béo phì: Một số bệnh nhân béo phì bị hen có các triệu chứng nổi bật và viêm nhẹ đường 
dẫn khí với bạch cầu ái toan. 

Xem thông tin bổ sung tại Phụ lục Chương 2 về các yếu tố thuận lợi cho việc phát sinh hen và tại Phụ lục 
Chương 3 về sinh lý bệnh và cơ chế tế bào của hen. 

CHẨN ĐOÁN BAN ĐẦU 

Chẩn đoán hen10 được trình bày trong Bảng 1-1 dựa trên nhận diện các triệu chứng hô hấp điển hình như 
khò khè, hụt hơi (khó thở), nặng ngực hoặc ho, và giới hạn luồng khí thở ra thay đổi. Kiểu triệu chứng là 
quan trọng, bởi vì các triệu chứng hô hấp có thể do các bệnh cấp tính hoặc mạn tính khác hen gây ra. Nếu 
được, chứng cứ cho chẩn đoán hen (Bảng 1-2) nên được ghi vào hồ sơ khi bệnh nhân đến lần đầu tiên, bởi 
vì các đặc điểm điển hình của hen có thể cải thiện tức thời hoặc do điều trị, vì vậy, thường khó xác định 
chẩn đoán hơn khi bệnh nhân đã bắt đầu được điều trị với thuốc kiểm soát. 

Các kiểu triệu chứng hô hấp tiêu biểu của hen 

Các triệu chứng sau đây là điển hình cho hen, và nếu có, tăng khả năng bệnh nhân bị hen:10 

+ Có hơn một triệu chứng (khò khè, khó thở, ho, nặng ngực), nhất là ở người lớn. 

+ Triệu chứng thường trở nặng về đêm hoặc lúc sáng sớm. 

+ Triệu chứng thay đổi theo thời gian và về cường độ. 

+ Triệu chứng bị kích phát sau nhiễm vi rút (cảm cúm), vận động, phơi nhiễm dị nguyên, thay đổi thời tiết, 

cười hoặc gặp chất kích thích như khói xe, khói thuốc lá hoặc mùi nồng gắt. 

Các tính chất sau đây làm giảm khả năng triệu chứng hô hấp là do hen: 

+ Chỉ ho mà không có các triệu chứng hô hấp khác  

+ Khạc đàm mạn tính 

+ Khó thở kèm theo choáng váng, chóng mặt hoặc tê ở ngoại biên (dị cảm) 

+ Đau ngực 

+ Khó thở do vận động với tiếng hít vào lớn. 
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Bảng 1-1. Lưu đồ chẩn đoán trong thực hành lâm sàng – lần khám đầu tiên 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ICS: corticosteroid dạng hít; PEF: lưu lượng thở ra đỉnh (cao nhất trong ba lần đo). Khi đo PEF, hãy sử dụng 
cùng một máy đo mỗi lần bởi vì trị số có thể thay đổi đến 20% giữa các máy đo khác nhau; SABA: Kích thích 
beta2 tác dụng ngắn. Hồi phục test giãn phế quản có thể mất trong cơn kịch phát nặng hoặc nhiễm vi rút. 
Nếu hồi phục sau test giãn phế quản không có ở lần khám ban đầu, bước kế tiếp tùy thuộc vào sự có sẵn 
các test và mức khẩn cấp của nhu cầu điều trị. Xem Bảng 1-4 về chẩn đoán hen ở bệnh nhân đã được điều 
trị với thuốc kiểm soát. 

Bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp 
(Bảng 1-2) 
Các triệu chứng có điển hình hen? 

 

CÓ 

KHÔNG 

Bệnh sử chi tiết/khám hen 
Bệnh sử/Khám ủng hộ chẩn đoán hen? 

 

CÓ 

Hỏi thêm bệnh sử và xét nghiệm 
thêm tìm chẩn đoán khác  
(Bảng 1-3) 
Chẩn đoán khác có được khẳng 
định không? 

KHÔNG 

Tiến hành hành làm hô hấp ký/PEF với trắc 
nghiệm giãn phế quản (Bảng 1-2) 

Các kết quả có ủng hộ chẩn đoán hen 
không? 

Điều trị theo kinh nghiệm với 
 ICS và SABA theo nhu cầu  
(Bảng 3-4) 
Xem lại đáp ứng 
Xét nghiệm chẩn đoán trong 
vòng 1-3 tháng 
(Bảng 1-4) 
 

Lặp lại vào dịp khác hoặc sắp xếp 
xét nghiệm khác (Bảng 1-2) 
Có xác định chẩn đoán hen 

không? 
 

Xem xét điều trị thử đối 
với chẩn đoán nhiều khả năng nhất, 
hoặc chuyển viện để khám xét thêm 
 

CÓ 

CÓ 

KHÔNG 

Tình trạng khẩn cấp và 
ít nghĩ đến chẩn đoán 
khác 

 
Điều trị hen 

 
Điều trị theo  

chẩn đoán khác 

KHÔNG 

CÓ 

KHÔNG 
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Bảng 1-2. Tiêu chuẩn chẩn đoán hen ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em 6-11 tuổi 

Hen là một bệnh đa dạng, đặc trưng bởi viêm đường dẫn khí mạn tính. Hen được định nghĩa bởi bệnh sử có các triệu 
chứng hô hấp như khò khè, khó thở, nặng ngực và ho, vốn thay đổi theo thời gian và về cường độ, cùng với giới hạn 
luồng khí thở ra dao động. 

ĐẶC ĐIỂM CHẨN ĐOÁN TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN HEN 

1. Bệnh sử các triệu chứng hô hấp dao động 

Khò khè, khó thở, nặng ngực và ho 

Cách diễn tả có thể thay đổi giữa các 
nền văn hóa và theo tuổi, NGHĨA LÀ. 
trẻ em có thể được diễn tả là thở 
nặng 

 

+ Thường nhiều hơn một triệu chứng hô hấp (ở người lớn, ho đơn độc hiếm 
khi do hen) 

+ Các triệu chứng xảy ra thay đổi theo thời gian và về cường độ 

+ Các triệu chứng thường nặng hơn về đêm hoặc lúc thức giấc 

+ Các triệu chứng thường bị kích phát bởi vận động, cười, dị nguyên, khí lạnh 

+ Các triệu chứng thường xuất hiện hoặc trở nặng khi nhiễm vi rút 

2. Giới hạn luồng khí thở ra có thay đổi được khẳng định 

Dao động quá mức chức năng phổi 
được ghi nhận* (một hoặc hơn các 
test dưới đây) 

VÀ giới hạn luồng khí được ghi nhận* 

Dao động càng lớn, hoặc nhiều lần dao động quá mức, chẩn đoán càng đáng 
tin cậy 

Ít nhất một lần trong qui trình chẩn đoán, khi FEV1 thấp, khẳng định rằng 
FEV1/FVC giảm (bình thường >0,75-0,80 ở người lớn, >0,90 ở trẻ em) 

Hồi phục sau test giãn phế quản 
dương tính* (có khả năng dương tính 
nhiều hơn nếu thuốc giãn phế quản 
ngưng trước khi làm test: SABA ≥4 
giờ, LABA ≥15 giờ) 

Người lớn: tăng FEV1 >12% và >200 mL từ trị số cơ bản, 10-15 phút sau 200-
400 mcg albuterol hoặc tương đương (tin cậy hơn nếu tăng >15% và >400 mL). 

Trẻ em: tăng FEV1 >12% dự đoán 

Dao động quá mức trong khi đo PEF 
hai lần một ngày trong 2 tuần* 

Người lớn: dao động trung bình PEF ban ngày hàng ngày >10%** 

Trẻ em: dao động trung bình PEF ban ngày hàng ngày >13%** 

Gia tăng đáng kể chức năng phổi sau 
4 tuần điều trị kháng viêm 

Người lớn: tăng FEV1 >12% và >200 mL (hoặc PEF† >20%) từ trị số cơ bản 
sau 4 tuần điều trị, ngoài lúc nhiễm trùng hô hấp 

Test vận động dương tính* 
Người lớn: giảm FEV1 >10% và >200 mL từ trị số cơ bản 

Trẻ em: giảm FEV1 >12% dự đoán, hoặc PEF >15% 

Test kích thích phế quản dương tính 
(thường chỉ thực hiện ở người lớn) 

Giảm FEV1 từ trị số cơ bản ≥20% với liều methacholine chuẩn hóa hoặc 
histamine, hoặc ≥15% với thông khí quá mức chuẩn hóa, nước muối ưu 
trương hoặc mannitol 

Chức năng phổi dao động quá mức 
giữa các lần khám (ít tin cậy hơn) 

Người lớn: dao động FEV1 >12% và >200 mL giữa những lần khám, ngoài lúc 
nhiễm trùng hô hấp 

Trẻ em: dao động FEV1 >12% hoặc >15% PEF† giữa những lần khám 
(có thể bao gồm nhiễm trùng hô hấp) 

BD: thuốc giãn phế quản (SABA tác dụng ngắn hoặc LABA tác dụng nhanh); FEV1: thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây đầu; LABA: 
Kích thích beta2 tác dụng dài; PEF: lưu lượng thở ra đỉnh (cao nhất trong ba số đo); SABA: Kích thích beta2 tác dụng ngắn. Xem Bảng 
1-4 về chẩn đoán ở bệnh nhân đã sử dụng thuốc kiểm soát hen. 

* Các test này có thể được lặp lại trong lúc có triệu chứng hoặc sáng sớm. ** Dao động PEF ban ngày hàng ngày được tính toán từ 
PEF đo hàng ngày hai lần ([cao nhất trừ thấp nhất trong ngày] / trung bình của cao nhất và thấp nhất trong ngày), và tính trung bình của 
một tuần. † Đối với PEF, sử dụng cùng một máy đo mỗi lần, bởi PEF có thể dao động đến 20% giữa các máy đo khác nhau. Sự hồi 
phục sau test giãn phế quản có thể mất trong cơn kịch phát nặng hoặc nhiễm vi rút.(9) Nếu hồi phục test giãn phế quản không có lúc 
khám ban đầu, bước kế tiếp tùy thuộc vào sự có sẵn của các test khác và mức khẩn cấp nhu cầu điều trị. Trong tình huống cấp cứu 
lâm sàng, điều trị hen có thể được bắt đầu và test chẩn đoán được thu xếp trong vài tuần sau (Bảng 1-4), nhưng các tình trạng khác có 
thể giống hen (Bảng 1-3) nên được xem xét, và chẩn đoán hen được khẳng định càng sớm càng tốt. 
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Bệnh sử và tiền sử gia đình 

Khởi phát các triệu chứng hô hấp lúc còn trẻ, bệnh sử viêm mũi dị ứng, chàm, hoặc tiền sử gia đình có hen, 
dị ứng làm tăng khả năng các triệu chứng hô hấp là do hen. Tuy nhiên, các tính chất này không đặc hiệu 
cho hen và không chắc chắn hiện diện trong tất cả các kiểu hình hen. Bệnh nhân viêm mũi dị ứng hoặc viêm 
da dị ứng nên được hỏi một cách chuyên biệt về các triệu chứng hô hấp. 

Khám thực thể 

Khám thực thể ở bệnh nhân hen thường là bình thường. Bất thường hay gặp nhất khi khám thực thể bệnh 
nhân hen là ran rít khi nghe phổi, nhưng triệu chứng này có thể không có hoặc chỉ nghe được khi thở ra 
gắng sức. Ran rít cũng có thể không có trong cơn hen nặng do luồng khí giảm quá nhiều (‘lồng ngực im 
lặng’), nhưng vào những lúc này, các triệu chứng thực thể khác của suy hô hấp thường hiện diện. Ran rít 
cũng có thể nghe được trong rối loạn đường hô hấp trên, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), nhiễm 
trùng hô hấp, mềm sụn khí quản hoặc do hít dị vật. Ran nổ và ran rít thì hít vào không phải là đặc điểm của 
hen. Khám mũi có thể phát hiện các dấu hiệu viêm mũi dị ứng hoặc polyp mũi. 

Đo chức năng phổi để ghi nhận giới hạn luồng khí thở ra dao động 

Đặc điểm của hen là giới hạn luồng khí thở ra dao động, nghĩa là chức năng thở ra của phổi dao động theo 
thời gian và cường độ ở mức độ cao hơn dân số khỏe mạnh. Trong hen, chức năng phổi có thể thay đổi từ 
mức hoàn toàn bình thường đến mức nghẽn tắc trầm trọng trên cùng một bệnh nhân. Hen kiểm soát kém có 
dao động lớn hơn về chức năng phổi so với hen được kiểm soát tốt.11 

Đo chức năng phổi nên được tiến hành bởi kỹ thuật viên lành nghề với thiết bị bảo trì tốt và có định chuẩn 
đều đặn.10,12 Thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây đầu (FEV1) đo bằng hô hấp kế đáng tin cậy hơn lưu 
lượng thở ra đỉnh (PEF). Nếu sử dụng PEF, phải sử dụng cùng một máy mỗi lần, bởi vì số đo từ máy này 
sang máy khác có thể khác nhau đến 20%.12 

FEV1 giảm có thể thấy ở nhiều bệnh phổi khác (hoặc do kỹ thuật làm hô hấp ký kém), nhưng tỉ lệ FEV1/FVC 
giảm cho thấy giới hạn luồng khí. Từ các nghiên cứu dân số,13 tỉ lệ FEV1/FVC bình thường lớn hơn 0,75 
đến 0,80 và thường lớn hơn 0,90 ở trẻ em. Bất cứ trị số nào nhỏ hơn những trị số này đều gợi ý đến giới 
hạn luồng khí. Hiện nay nhiều hô hấp kế có trị số dự đoán theo tuổi. 

Trong thực hành lâm sàng, một khi nghẽn tắc được xác định, sự dao động trong giới hạn luồng khí thường 
được đánh giá từ sự dao động FEV1 hoặc PEF. Từ ‘dao động’ chỉ sự cải thiện và/hoặc xấu đi các triệu 
chứng và chức năng phổi. Dao động quá mức có thể được xác định trong ngày (thay đổi trong ngày), từ 
ngày này sang ngày khác, từ lần khám này sang lần khám khác, hoặc theo mùa hoặc từ test giãn phế quản. 
Từ ‘hồi phục được’ thường được ứng dụng cho những cải thiện nhanh FEV1 (hoặc PEF), được đo trong 
vòng vài phút sau khi hít thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh, như salbutamol 200 – 400 mcg,14 hoặc cải 
thiện duy trì lâu hơn qua nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi điều trị với thuốc kiểm soát hen hữu hiệu như 
corticosteroid dạng hít.14 

Ở bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp tiêu biểu, thu thập chứng cứ về dao động quá mức của chức năng 
phổi thì thở ra là một thành phần thiết yếu của chẩn đoán hen. Một số ví dụ cụ thể là: 

+ Tăng chức năng phổi sau khi sử dụng thuốc giãn phế quản hoặc sau điều trị thử thuốc kiểm soát. 

+ Giảm chức năng phổi sau khi vận động hoặc trong khi làm test kích thích phế quản. 

+ Dao động chức năng phổi vượt quá biên độ bình thường khi được lặp lại theo thời gian, ở những lần 
khám riêng lẻ hoặc theo dõi tại nhà trong ít nhất 1 – 2 tuần. 

Tiêu chuẩn đặc hiệu để chứng tỏ dao động quá mức của chức năng phổi ở thì thở ra được liệt kê trong 
Bảng 1-2. Giảm chức năng phổi lúc nhiễm trùng hô hấp, thường gặp ở hen, không nhất thiết chỉ ra rằng 
bệnh nhân bị hen, bởi vì nó cũng có thể gặp ở những cá nhân bình thường hoặc ở người COPD. 

Xem thông tin bổ sung về các test chẩn đoán hen tại Phụ lục của Chương 4. 
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Dao động luồng khí thở ra là bao nhiêu thì phù hợp hen? 

Có sự chồng lắp trong hồi phục do thuốc giãn phế quản và các cách đo của dao động khác giữa lúc mạnh 
khỏe và bệnh.15 Ở bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp, sự thay đổi chức năng phổi càng lớn hoặc sự dao 
động quá mức được nhận thấy càng nhiều lần, thì càng nhiều khả năng chẩn đoán là hen (Bảng 1-2). Một 
cách tổng quát, ở người lớn với các triệu chứng tiêu biểu của hen, FEV1 tăng hoặc giảm >12% và >200 mL 
so với trị số cơ bản hoặc PEF dao động ít nhất 20% (nếu không có hô hấp ký) được chấp nhận là phù hợp 
với hen. 

Thay đổi PEF trong ngày được tính toán dựa trên số đo hai lần trong ngày là trung bình phần trăm biên độ 
trong ngày, nghĩa là ([lớn nhất trong ngày – nhỏ nhất trong ngày]/trung bình của lớn nhất và nhỏ nhất trong 
ngày) x 100, sau đó trị số trung bình của mỗi ngày được tính toán trong khoảng 1 đến 2 tuần. Giới hạn tin 
cậy 95% trên của sự thay đổi trong ngày (trung bình phần trăm biên độ) từ số đo hai lần hàng ngày là 9% ở 
người lớn khỏe mạnh16 và 12,3% ở trẻ em khỏe mạnh,17 do đó nói chung, thay đổi trong ngày >10% đối với 
người lớn và >13% đối với trẻ em được xem như là quá mức. 

Nếu FEV1 trong giới hạn dự đoán bình thường khi bệnh nhân đang có các triệu chứng, điều này làm giảm 
xác suất các triệu chứng này là do hen. Tuy nhiên, có những bệnh nhân có FEV1 trị số cơ bản >80% so với 
dự đoán có thể có chức năng phổi tăng lên một cách đáng kể về mặt lâm sàng với thuốc giãn phế quản 
hoặc sau điều trị với thuốc kiểm soát hen. Giới hạn dự đoán bình thường (nhất là đối với PEF) có những 
giới hạn, do đó số đo tốt nhất của chính bệnh nhân (‘tốt nhất của cá nhân’) được đề nghị xem là trị số ‘bình 
thường’ của họ. 

Khi nào dao động của giới hạn luồng khí đổi có thể được ghi nhận? 

Nếu được, chứng cứ của dao động của giới hạn luồng khí nên được ghi nhận trước khi bắt đầu điều trị. Bởi 
vì sự dao động này thường giảm khi chức năng phổi cải thiện nhờ điều trị; và ở một số bệnh nhân, giới hạn 
luồng khí có thể cố định, tức là không hồi phục theo thời gian. Ngoài ra, bất kỳ sự cải thiện nào trong chức 
năng phổi với điều trị cũng giúp xác định chẩn đoán hen. Hồi phục nhờ thuốc giãn phế quản có thể không có 
khi nhiễm vi rút hoặc nếu bệnh nhân đã sử dụng Kích thích beta2 trong vài giờ trước đó. 

Nếu không có hô hấp ký, hoặc dao động của giới hạn luồng khí không được ghi nhận, quyết định về việc có 
tiếp tục khảo sát hoặc điều trị với thuốc kiểm soát ngay lập tức tùy thuộc vào sự khẩn cấp của lâm sàng và 
có làm được các test khác không. Bảng 1-4 mô tả cách xác định chẩn đoán hen ở một bệnh nhân đã điều trị 
với thuốc kiểm soát. 

Test khác 

Test kích thích phế quản 

Giới hạn luồng khí có thể không có vào lúc đánh giá ban đầu ở một số bệnh nhân. Do việc ghi nhận dao 
động của giới hạn luồng khí là một phần then chốt của việc chẩn đoán hen, một lựa chọn là cho bệnh nhân 
làm test kích thích phế quản để đánh giá sự phản ứng quá mức đường dẫn khí. Điều này thường được thực 
hiện bằng methacholine hít, nhưng histamine, vận động,18 tăng thông khí tự ý với CO2 bình thường hoặc 
mannitol hít cũng được sử dụng. Các test này có độ nhạy trung bình đối với chẩn đoán hen nhưng độ đặc 
hiệu hạn chế;19,20 ví dụ như phản ứng quá mức đường dẫn khí đối với methacholine đã được mô tả ở những 
bệnh nhân viêm mũi dị ứng,21 xơ nang,22 dị sản phế quản phổi 23 và COPD.24 Điều này có nghĩa một test âm 
tính ở bệnh nhân không sử dụng ICS có thể loại trừ hen, nhưng một test dương tính không phải luôn có 
nghĩa là bệnh nhân bị hen – kiểu cách triệu chứng (Bảng 1-2) và các đặc điểm lâm sàng khác (Bảng 1-3) 
phải được xem xét đến. 

Test dị ứng 

Sự hiện diện của cơ địa dị ứng làm tăng khả năng bệnh nhân có các triệu chứng hô hấp bị mắc bệnh hen dị 
ứng, nhưng điều này không đặc thù cho hen cũng như không luôn có trong tất cả các kiểu hình hen. Tình 
trạng dị ứng có thể được xác định bằng test lẩy da hoặc đo nồng độ Immunoglobulin E đặc hiệu (slgE) trong 
huyết thanh. Test lẩy da với các dị nguyên môi trường thường gặp thì đơn giản và thực hiện nhanh, khi 
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được tiến hành bởi người có kinh nghiệm với chiết xuất tiêu chuẩn, không đắt tiền và có độ nhạy cao. Đo 
slgE không đáng tin cậy hơn là test lẩy da nhưng đắt tiền hơn nhiều, có thể được ưa thích hơn đối với 
những bệnh nhân không hợp tác, người có bệnh da lan tỏa hoặc nếu bệnh sử nghi ngờ nguy cơ sốc phản 
vệ.25 Tuy nhiên, sự hiện diện của test lẩy da dương tính hoặc slgE dương tính không có nghĩa là dị nguyên 
đó đang gây ra các triệu chứng – sự tương thích của phơi nhiễm dị nguyên và sự liên quan đến các triệu 
chứng phải được khẳng định bởi bệnh sử người bệnh. 

Oxide nitric thở ra 

Nồng độ của oxide nitric trong hơi thở ra (FENO) có thể đo lường được tại một vài trung tâm. FENO tăng lên 
trong hen bạch cầu ái toan nhưng cũng tăng lên trong các tình trạng không hen (Ví dụ, viêm phế quản tăng 
tế bào ái toan, cơ địa dị ứng và viêm mũi dị ứng) và không được xác định là hữu ích trong việc chẩn đoán 
hen. FENO giảm xuống ở người hút thuốc lá và trong lúc co thắt phế quản, và có thể tăng hoặc giảm trong 
lúc nhiễm vi rút đường hô hấp.26 Ở những bệnh nhân (chủ yếu người không hút thuốc lá) có các triệu chứng 
hô hấp không đặc hiệu, FENO >50 phần tỷ (ppb) sẽ có đáp ứng ngắn hạn tốt với ICS.27 Tuy nhiên, không có 
nghiên cứu dài hạn nào khảo sát sự an toàn của việc trì hoãn sử dụng ICS ở bệnh nhân có FENO ban đầu 
thấp. Do đó, hiện nay FENO không thể được khuyến cáo đối với quyết định có điều trị ICS cho bệnh nhân 
có thể bị hen hay không. 

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

Chẩn đoán phân biệt ở một bệnh nhân nghi ngờ hen thay đổi theo tuổi (Bảng 1-3). Bất kỳ một chẩn đoán 
nào khác trong bảng cũng được tìm thấy cùng với hen. 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 28 

Bảng 1-3. Chẩn đoán phân biệt hen ở người lớn, thiếu niên và trẻ em từ 6 đến 11 tuổi 

Tuổi Tình trạng Triệu chứng 

6-11 tuổi 

Hội chứng ho mạn tính do đường hô hấp 
trên 

Hít dị vật 

Giãn phế quản 

Loạn động lông rung nguyên phát 

Bệnh tim bẩm sinh 

Dị sản phế quản phổi 

Bệnh xơ nang 

Hắt hơi, ngứa, nghẹt mũi, tằng hắng 

Triệu chứng khởi phát đột ngột, ran rít một bên 

Nhiễm trùng tái đi tái lại, ho có đàm 

Nhiễm trùng tái đi tái lại, ho có đàm, viêm xoang 

Âm thổi tim 

Sinh non, triệu chứng từ lúc mới sinh 

Ho và đàm rất nhiều, triệu chứng tiêu hóa 

12-39 tuổi 

Hội chứng ho đường hô hấp trên mạn tính 

Rối loạn chức năng dây thanh 

Tăng thông khí, rối loạn chức năng thông 
khí 

Giãn phế quản 

Xơ nang 

Bệnh tim bẩm sinh 

Thiếu alpha1-antitrypsin 

Dị vật hít phải 

Thở rít, ngứa, nghẹt mũi, tằng hắng 

Khó thở, tiếng rít khi hít vào (stridor) 

Chóng mặt, dị cảm da, thở dài 

Ho có đàm, nhiễm trùng tái đi tái lại 

Ho và đàm quá nhiều 

Âm thổi tim 

Khó thở, tiền sử gia đình có khí phế thủng sớm 

Triệu chứng khởi phát đột ngột 

40+  
tuổi 

Rối loạn chức năng dây thanh 

Tăng thông khí, rối loạn chức năng thông 
khí 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

Giãn phế quản 

Suy tim 

Ho có liên quan đến thuốc 

Bệnh nhu mô phổi 

Thuyên tắc phổi 

Nghẽn tắc đường dẫn khí trung tâm 

Khó thở, tiếng rít khi hít vào (stridor) 

Chóng mặt, dị cảm da, thở dài 

Ho, đàm, khó thở khi gắng sức, hút thuốc lá hoặc phơi 
nhiễm chất độc 

Ho đàm, nhiễm trùng tái đi tái lại 

Khó thở khi gắng sức, triệu chứng về đêm 

Điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE) 

Khó thở khi gắng sức, ho khan, ngón tay dùi trống 

Khó thở khởi phát đột ngột, đau ngực 

Khó thở, không đáp ứng với thuốc giãn phế quản 
* Xem thêm chi tiết tại Chương 5. Bất kỳ tình trạng nào nêu trên cũng có thể góp phần vào các triệu chứng hô hấp ở người bệnh đã 
được xác định chẩn đoán hen. 

CHẨN ĐOÁN HEN TRÊN CÁC DÂN SỐ ĐẶC BIỆT 

Bệnh nhân chỉ có ho là triệu chứng duy nhất 

Các chẩn đoán được xem xét là hen dạng ho, ho do thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE), trào 
ngược dạ dày – thực quản, hội chứng ho mạn tính do đường hô hấp trên (thường được gọi là ‘chảy mũi 
sau’), viêm xoang mạn, và rối loạn chức năng dây thanh 28. Bệnh nhân hen dạng ho bị ho mạn tính là chủ 
yếu nếu không phải là duy nhất, đi cùng với phản ứng quá mức của đường dẫn khí. Thường gặp hơn ở trẻ 
em và thường nặng hơn về đêm; chức năng phổi có thể bình thường. Đối với những bệnh nhân này, ghi 
nhận sự dao động của chức năng phổi (Bảng 1-2) là quan trọng.29 Hen dạng ho phải được phân biệt với 
viêm phế quản ái toan, những bệnh nhân này bị ho và có bạch cầu ái toan trong đàm nhưng hô hấp ký và 
phản ứng đường dẫn khí bình thường.29 

Hen nghề nghiệp và hen nặng hơn khi làm việc 

Hen mắc phải nơi làm việc thường bị bỏ sót. Hen có thể bị gây ra hoặc (thường gặp hơn) nặng hơn khi phơi 
nhiễm dị nguyên hoặc các chất kích thích khác lúc làm việc, hoặc đôi lúc chỉ từ một lần ô nhiễm trầm trọng. 
Viêm mũi nghề nghiệp có thể diễn ra trước khi bị hen đến một năm và chẩn đoán sớm là thiết yếu, bởi vì 
phơi nhiễm dai dẳng đi cùng với kết quả xấu hơn.30 

Khoảng 5-20% các trường hợp mới của hen khởi phát khi trưởng thành có thể cho là do phơi nhiễm nghề 
nghiệp.30 Hen khởi phát khi trưởng thành đòi hỏi phải hỏi kỹ một cách hệ thống về tiền sử công việc và phơi 
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nhiễm, bao gồm cả thú vui.31 Hỏi bệnh nhân xem các triệu chứng của họ có cải thiện khi không làm việc hay 
không (cuối tuần hoặc nghỉ lễ) là một câu hỏi tầm soát thiết yếu.32 Điều quan trọng là xác định chẩn đoán 
hen nghề nghiệp một cách khách quan bởi vì điều này có thể dẫn đến việc bệnh nhân thay đổi nghề nghiệp, 
vốn có những tác động pháp lý và kinh tế - xã hội. Thường cần phải chuyển đến bác sĩ chuyên khoa và việc 
theo dõi PEF thường xuyên lúc làm việc và lúc không làm việc thường được dùng đến để xác định chẩn 
đoán. Xem thông tin thêm về hen nghề nghiệp tại Chương 3 và trong các hướng dẫn cụ thể.30 

Vận động viên 

Chẩn đoán hen ở vận động viên nên được khẳng định bằng đo chức năng phổi, thường với test kích thích 
phế quản.18 Những tình trạng giống hen hoặc đi cùng với hen, như viêm mũi, rối loạn thanh quản (NGHĨA 
LÀ. Rối loạn chức năng dây thanh), rối loạn thông khí, các vấn đề của tim và tập luyện quá sức, phải được 
loại trừ.33 

Phụ nữ có thai 

Phụ nữ có thai và phụ nữ dự định có thai nên được hỏi xem họ có bị hen hay không để có thể tư vấn thích 
hợp về xử trí hen và các loại thuốc có thể sử dụng (xem Chương 3: Điều trị hen ở nhóm dân hoặc bối cảnh 
đặc biệt).34 Nếu cần xác định chẩn đoán một cách khách quan, không nên làm test kích thích phế quản hoặc 
giảm bậc điều trị với thuốc kiểm soát cho đến khi sinh xong. 

Người lớn tuổi 

Hen thường bị chẩn đoán sót ở người lớn tuổi,35 do cảm nhận kém về giới hạn luồng khí; chấp nhận khó thở 
là ‘bình thường’ khi lớn tuổi; sức khỏe kém và do giảm hoạt động. Sự hiện diện của các bệnh đi kèm cũng 
làm phức tạp thêm chẩn đoán. Triệu chứng khò khè, khó thở và ho, vốn trở nặng khi vận động hoặc về đêm, 
cũng có thể gây ra bởi bệnh tim mạch hoặc suy thất trái, vốn thường gặp ở nhóm tuổi này. Bệnh sử và thăm 
khám cẩn thận, kết hợp điện tâm đồ và X quang lồng ngực sẽ hỗ trợ chẩn đoán 36. Đo natriuretic polypeptide 
não trong huyết thanh (BNP) và đánh giá chức năng tim bằng siêu âm tim cũng hữu ích.37 Ở người lớn tuổi 
có tiền sử hút thuốc là hoặc phơi nhiễm khói đốt than củi, COPD và hội chứng chồng lắp hen-COPD (ACOS) 
nên được xem xét (Chương 5). 

Người hút thốc lá và người từng hút thuốc lá 

Hen và COPD có thể khó phân biệt trong thực hành lâm sàng, nhất là ở người lớn tuổi, người hút thuốc lá 
và từng hút thuốc lá, hai tình trạng này có thể chồng lắp (hội chứng chồng lắp hen-COPD – ACOS). Chiến 
lược Toàn cầu về Chẩn đoán, Điều trị và Phòng ngừa COPD (GOLD),38 định nghĩa COPD trên cơ sở các 
triệu chứng hô hấp mạn tính, phơi nhiễm với một yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá và FEV1/FVC <0,7 sau 
test dẫn phế quản. Sự hồi phục sau test giãn phế quản có ý nghĩa quan trọng về mặt lâm sàng (>12% và 
>200 mL) thường gặp ở COPD.39 Khả năng khuếch tán thấp thường gặp hơn ở COPD so với ở hen. Bệnh 
sử và kiểu cách các triệu chứng cùng với hồ sơ lưu có thế giúp phân biệt bệnh nhân COPD với bệnh nhân 
hen lâu năm bị giới hạn luồng khí cố định (xem Chương 5). Khi không chắc chắn trong chẩn đoán, nên 
chuyển ngay tới chỗ thăm khám và điều trị chuyên khoa, bởi vì bệnh nhân ACOS có kết cục xấu hơn so với 
người chỉ mắc bệnh hen hoặc COPD đơn thuần.40 

Xác định chẩn đoán hen ở bệnh nhân đã điều trị với thuốc kiểm soát 
Nếu cơ sở chẩn đoán hen ở bệnh nhân không được ghi nhận từ trước, khẳng định với test khách quan nên 
được tiến hành. Nhiều bệnh nhân (25-35%) đã được chẩn đoán hen ở cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu 
cuối cùng không được xác định là có hen.41-44 

Qui trình xác định chẩn đoán ở những bệnh nhân đã điều trị với thuốc kiểm soát tùy thuộc vào triệu chứng 
và chức năng phổi của bệnh nhân (Bảng 1-4). Ở một số bệnh nhân, qui trình này bao gồm điều trị thử thuốc 
kiểm soát liều thấp hơn hoặc liều cao hơn. Nếu chẩn đoán hen không được xác định, nên chuyển bệnh 
nhân đến chuyên gia thăm khám và chẩn đoán. 
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Bảng 1-4. Xác định chẩn đoán hen ở một bệnh nhân đã điều trị với thuốc kiểm soát 

Tình trạng hiện tại Các bước để xác định chẩn đoán hen 

Các triệu chứng hô hấp thay đổi 

và giới hạn luồng khí dao động 

Chẩn đoán hen được khẳng định. Hãy đánh giá mức độ kiểm soát hen (Bảng 2-

2) và xem lại điều trị với thuốc kiểm soát (Bảng 3-5). 

Các triệu chứng hô hấp thay đổi 

nhưng giới hạn luồng khí không 

dao động 

Lặp lại test giãn phế quản sau khi ngưng thuốc giãn phế quản (SABA: 4 giờ; 

LABA: 12+ giờ) hoặc lúc có triệu chứng. Nếu bình thường, hãy xem xét đến các 

chẩn đoán khác (Bảng 1-3) 

Nếu FEV1 >70% dự đoán: xem xét đến thực hiện test kích thích phế quản. Nếu 

âm tính, xem xét đến việc hạ bậc điều trị với thuốc kiểm soát (Bảng 1-5) và đánh 

giá lại sau 2-4 tuần. 

Nếu FEV1 <70% dự đoán: xem xét đến việc tăng bậc điều trị với thuốc kiểm soát 

trong 3 tháng (Bảng 3-5), sau đó đánh giá lại các triệu chứng và chức năng phổi. 

Nếu không đáp ứng, giữ lại điều trị cũ và chuyển bệnh nhân để chẩn đoán và 

nghiên cứu tiếp. 

Các triệu chứng hô hấp ít, chức 

năng phổi bình thường và giới 

hạn luồng khí không dao động 

Lặp lại test giãn phế quản sau khi ngưng thuốc giãn phế quản (SABA: 4 giờ; 

LABA: 12+ giờ) hoặc lúc có triệu chứng. Nếu bình thường, xem xét đến các 

chẩn đoán khác (Bảng 1-3). 

Xem xét đến việc hạ bậc điều trị với thuốc kiểm soát (Bảng 1-5): 

+ Nếu các triệu chứng xuất hiện và chức năng phổi suy giảm: hen được khẳng 

định. Tăng bậc điều trị với thuốc kiểm soát đến liều hữu hiệu thấp nhất trước đó. 

+ Nếu triệu chứng hoặc chức năng phổi không thay đổi ở bậc thuốc kiểm soát 

thấp nhất: xem xét ngưng thuốc kiểm soát và theo dõi sát bệnh nhân ít nhất 12 

tháng (Bảng 3-7). 

Khó thở dai dẳng và giới hạn 

luồng khí cố định 

Xem xét tiếp tục điều trị với thuốc kiểm soát trong 3 tháng (Bảng 3-5), sau đó 

đánh giá lại các triệu chứng và chức năng phổi. Nếu không đáp ứng, giữ lại điều 

trị trước đó và chuyển bệnh nhân để chẩn đoán và nghiên cứu. Hãy xem xét đến 

hội chứng chồng lắp hen-COPD (Chương 5). 

 

LABA: Kích thích beta2 tác dụng dài; SABA: Kích thích beta2 tác dụng ngắn 
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Bảng 1-5. Cách hạ bậc điều trị với thuốc kiểm soát để giúp xác định chẩn đoán hen 

1. ĐÁNH GIÁ 

+ Ghi nhận tình trạng hiện tại của bệnh nhân bao gồm kiểm soát hen (Bảng 2-2) và chức năng phổi. Nếu bệnh nhân có 

các yếu tố nguy cơ đợt kịch phát hen (Bảng 2-2B), không được hạ bậc điều trị mà không theo dõi sát. 

+ Chọn thời điểm thích hợp (nghĩa là, không nhiễm trùng hô hấp, không đi nghỉ xa, không mang thai). 

+ Cung cấp một bản kế hoạch hành động hen (Bảng 4-2) để bệnh nhân biết cách nhận biết và đối phó nếu các triệu 

chứng trở nặng. Bảo đảm họ có đủ thuốc để dùng lại liều cũ nếu hen trở nặng. 

2. ĐIỀU CHỈNH 

+ Hướng dẫn bệnh nhân cách giảm liều ICS 25-50%, hoặc ngưng thuốc kiểm soát khác (nghĩa là, LABA, kháng thụ thể 

leukotriene) nếu đã dùng (Bảng 3-7) 

+ Hẹn khám lại trong 2 – 4 tuần. 

3. XEM LẠI ĐÁP ỨNG 

+ Lặp lại đánh giá kiểm soát hen và đo chức năng phổi sau 2-4 tuần (Bảng 1-2). 

+ Nếu các triệu chứng tăng và giới hạn luồng khí dao động được xác định sau khi hạ bậc điều trị, chẩn đoán hen được 

xác định. Liều thuốc kiểm soát nên được giữ lại ở mức hữu hiệu thấp nhất trước đó. 

+ Nếu, sau khi hạ bậc đến điều trị với thuốc kiểm soát liều thấp, các triệu chứng không trở nặng và vẫn không có 

chứng cứ của giới hạn luồng khí dao động, hãy xem xét việc ngừng điều trị với thuốc kiểm soát và lặp lại đánh giá 

kiểm soát hen và đo chức năng phổi trong 2-3 tuần, nhưng phải theo dõi bệnh nhân trong ít nhất 12 tháng. 

COPD: bệnh phổi tác nghẽn mạn tính; LABA: Kích thích beta2 tác dụng dài. 

Bệnh nhân béo phì 

Trong khi hen thường gặp hơn ở người béo phì so với người không béo phì,45 các triệu chứng hô hấp đi 
cùng với béo phì có thể giống như hen. Ở người béo phì có khó thở gắng sức, điều quan trọng là xác định 
chẩn đoán hen với việc đo lường khách quan giới hạn luồng khí dao động. Một nghiên cứu phát hiện những 
bệnh nhân không béo phì cũng có thể bị chẩn đoán hen quá mức như những bệnh nhân béo phì (khoảng 
30% ở mỗi nhóm).41 Một nghiên cứu khác phát hiện cả chẩn đoán sót lẫn chẩn đoán quá mức ở những 
bệnh nhân béo phì.46 

Cơ sở thiếu nguồn lực  

Các cộng đồng thiếu nguồn lực không chỉ có ở các nước thu nhập thấp và trung bình (LMIC), mà còn ở các 
nước giàu có. Tại cơ sở thiếu nguồn lực, chẩn đoán nguyên nhân các triệu chứng hô hấp bắt đầu bằng 
phương pháp dựa vào triệu chứng hoặc hội chứng. Câu hỏi về thời gian có triệu chứng và về sốt, ớn lạnh, 
đổ mồ hôi, sụt cân, đau khi hít thở và ho ra máu giúp phân biệt các bệnh nhiễm trùng hô hấp mạn tính như 
lao, HIV/AIDS và nhiễm ký sinh hoặc nấm phổi với hen và COPD.47,48 Giới hạn luồng khí dao động có thể 
được khẳng định bằng lưu lượng đỉnh kế; chúng được Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị xem là các công cụ 
thiết yếu trong Gói Can thiệp các Bệnh Không lây Thiết yếu.49 Ở cơ sở thiếu nguồn lực, ghi nhận các triệu 
chứng và lưu lượng thở ra đỉnh trước và sau khi điều trị thử với SABA và ICS đều đặn theo nhu cầu, thường 
kèm với 1 tuần corticosteroid uống, giúp xác định chẩn đoán hen trước khi bắt đầu điều trị dài hạn.50 

Ở các nước thu nhập thấp và trung bình, một so sánh giữa tỉ lệ có triệu chứng hen và tỉ lệ chẩn đoán hen 
của bác sĩ ở thanh thiếu niên và người trẻ cho rằng, ở mức độ cộng đồng có đến 50% các trường hợp hen 
không được chẩn đoán.51,52 Một tổng quan mới đây đã báo cáo rằng trong các bác sĩ làm việc ở các cơ sở 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, mức chuẩn xác của chẩn đoán hen còn xa mức lý tưởng, thay đổi từ 54% 
chẩn đoán dưới mức đến 34% chẩn đoán quá mức.53 Các khảo sát này cho thấy tầm quan trọng của việc 
xây dựng năng lực nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu trong việc chẩn đoán và xử trí hen. 
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1. NGƯỜI LỚN, THIẾU NIÊN VÀ TRẺ EM TỪ 6 TUỔI TRỞ LÊN 

Chương 2 

ĐÁNH GIÁ HEN 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Đánh giá hai lĩnh vực kiểm soát hen: kiểm soát triệu chứng (trước đây được gọi là ‘kiểm soát lâm sàng 
hiện tại’) và nguy cơ tương lai của kết cục bất lợi, cũng như các vấn đề trong điều trị như kỹ thuật hít thuốc 
và tuân thủ, tác dụng phụ và bệnh đi kèm. 

+ Đánh giá kiểm soát triệu chứng từ các triệu chứng hen ban ngày, ban đêm, việc sử dụng thuốc giảm triệu 
chứng, và hạn chế hoạt động. Kiểm soát triệu chứng kém là gánh nặng đối với bệnh nhân và là yếu tố nguy 
cơ đối với cơn kịch phát trong tương lai. 

+ Đánh giá nguy cơ tương lai của bệnh nhân đối với cơn kịch phát, giới hạn luồng khí cố định và tác dụng 
phụ của thuốc, ngay cả khi kiểm soát triệu chứng tốt. Yếu tố nguy cơ đã được xác định đối với cơn kịch 
phát, vốn độc lập với kiểm soát triệu chứng bao gồm bệnh sử ≥1 cơn kịch phát trong năm vừa qua, tuân thủ 
kém, kỹ thuật hít thuốc không đúng, chức năng phổi thấp, hút thuốc lá và tăng bạch cầu ái toan trong máu. 

+ Khi đã chẩn đoán hen, chức năng phổi là chỉ số hữu ích nhất của nguy cơ tương lai. Chức năng phổi nên 
được ghi nhận lúc chẩn đoán, 3-6 tháng sau khi bắt đầu điều trị và định kỳ sau đó. Sự bất tương xứng giữa 
triệu chứng và chức năng phổi cần được khảo sát thêm. 

+ Kiểm soát kém các triệu chứng và các đợt kịch phát có các yếu tố cấu thành khác nhau và cần các cách 
điều trị khác nhau. 

+ Mức độ nặng nhẹ của hen được đánh giá hồi cứu từ mức điều trị cần thiết để kiểm soát triệu chứng và 
cơn kịch phát. Điều quan trọng là phân biệt giữa hen nặng và hen không được kiểm soát, nghĩa là do kỹ 
thuật hít thuốc không đúng và/hoặc tuân thủ điều trị kém. 

TỔNG QUÁT 

Đối với từng bệnh nhân, đánh giá hen nên bao gồm đánh giá kiểm soát hen (cả kiểm soát triệu chứng và 
nguy cơ tương lai của kết cục bất lợi), các vấn đề điều trị, đặc biệt là kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ, và bất 
cứ bệnh đi kèm nào góp phần vào gánh nặng triệu chứng và làm giảm chất lượng cuộc sống (Bảng 2-1). 
Chức năng phổi, đặc biệt là thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây đầu (FEV1), theo phần trăm dự đoán, là 
một phần quan trọng của đánh giá nguy cơ tương lai. 

‘Kiểm soát hen’ có nghĩa gì? 

Mức kiểm soát hen là mức độ mà các biểu hiện hen có thể được quan sát trên bệnh nhân, hoặc giảm xuống 
hoặc biến mất nhờ điều trị.16,54 Mức độ kiểm soát được quyết định bởi sự tương tác giữa nền tảng gen của 
bệnh nhân, diễn tiến bên dưới của bệnh, điều trị đang tiến hành, môi trường và các yếu tố tâm lý – xã hội.54 

Kiểm soát hen có hai lĩnh vực: kiểm soát triệu chứng (trước đây gọi là ‘kiểm soát lâm sàng hiện tại’) và nguy 
cơ tương lai của kết cục bất lợi (Bảng 2-2). Bao giờ cũng nên đánh giá cả hai. Chức năng phổi là phần đánh 
giá quan trọng trong đánh giá nguy cơ tương lai; cần đo lúc bắt đầu điều trị, sau điều trị 3-6 tháng (để nhận 
diện kết quả tốt nhất của bệnh nhân) và định kỳ sau đó để liên tục đánh giá nguy cơ. 

Cách mô tả kiểm soát hen của bệnh nhân 

Kiểm soát hen nên được mô tả theo cả kiểm soát triệu chứng lẫn nguy cơ tương lai, ví dụ: 

Cô X kiểm soát triệu chứng hen tốt, nhưng cô ấy có nguy cơ cao bị đợt kịch phát trong tương lai bởi vì cô ấy 
đã có những đợt kịch phát nặng trong năm vừa qua. 
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Ông Y kiểm soát triệu chứng hen kém. Ông ấy cũng có thêm những yếu tố nguy cơ bị đợt kịch phát trong 
tương lai, bao gồm chức năng phổi thấp, hiện hút thuốc lá và tuân thủ dùng thuốc kém. 

 

Từ ‘kiểm soát hen’ có nghĩa gì đối với bệnh nhân? 

Nhiều nghiên cứu mô tả sự bất tương xứng giữa đánh giá của bệnh nhân và của bác sĩ về mức độ kiểm 
soát hen của bệnh nhân. Điều này không nhất thiết có nghĩa là bệnh nhân ‘đánh giá quá mức’ mức kiểm 
soát hen của họ hoặc ‘đánh giá dưới mức’ độ nặng nhẹ, nhưng bệnh nhân hiểu và sử dụng từ ‘kiểm soát’ 
khác với bác sĩ, nghĩa là, dựa vào việc các triệu chứng mất đi sau khi dùng thuốc nhanh ra sao.(54,55) Nếu 
từ ‘kiểm soát hen’ được sử dụng với bệnh nhân, ý nghĩa của nó bao giờ cũng nên được giải thích. 

Bảng 2-1. Đánh giá hen ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ em 6-11 tuổi 

1. Đánh giá kiểm soát hen = kiểm soát triệu chứng và nguy cơ tương lai của kết quả xấu 

+ Đánh giá kiểm soát triệu chứng trong 4 tuần vừa qua (Bảng 2-2A) 

+ Xác định các yếu tố nguy cơ khác đối với cơn kịch phát, giới hạn luồng khí cố định hoặc tác dụng phụ (Bảng 2-2B) 

+ Đo chức năng phổi lúc chẩn đoán hoặc lúc bắt đầu điều trị, sau khi điều trị với thuốc kiểm soát 3-6 tháng, và định kỳ 

sau đó 

2. Đánh giá các vấn đề điều trị 

+ Ghi nhận bậc điều trị hiện nay của bệnh nhân (Bảng 3-5, p31) 

+ Xem kỹ thuật hít thuốc, đánh giá sự tuân thủ và phản ứng phụ 

+ Kiểm tra xem bệnh nhân có bản kế hoạch hành động hen được viết ra hay không 

+ Hỏi về thái độ và mục đích của bệnh nhân đối với hen và các thuốc hen 

3. Đánh giá bệnh đi kèm 

+ Viêm mũi, viêm mũi xoang, trào ngược dạ dày – thực quản, béo phì, ngưng thở lúc ngủ tắc nghẽn, trầm cảm và lo âu 

có thể góp phần vào triệu chứng, giảm chất lượng cuộc sống và đôi khi kiểm soát hen kém 

ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT TRIỆU CHỨNG HEN 

Các triệu chứng hen như khò khè, nặng ngực, khó thở và ho thay đổi một cách điển hình về tần số và 
cường độ, và góp phần vào gánh nặng hen đối với bệnh nhân. Kiểm soát triệu chứng kém cũng liên quan 
mạnh với tăng nguy cơ cơn kịch phát hen.56-58 

Kiểm soát triệu chứng hen nên được đánh giá mọi cơ hội, bao gồm các lần kê toa hay mua thêm thuốc 
thường kỳ. Hỏi trực tiếp là quan trọng, bởi vì tần số hoặc cường độ các triệu chứng mà bệnh nhân xem như 
không thể chấp nhận được hoặc phiền toái thay đổi tùy những khuyến cáo về mục tiêu điều trị hen, và thay 
đổi từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Ví dụ, dù có chức năng phổi thấp, người có lối sống ít vận động 
không cảm thấy phiền toái và do đó có vẻ như kiểm soát tốt triệu chứng. 

Để đánh giá kiểm soát triệu chứng tốt (Bảng 2-2A), hãy hỏi về các điều sau đây trong bốn tuần vừa qua: tần 
số triệu chứng hen (số ngày trong tuần), có đêm nào thức giấc vì hen không hoặc hạn chế hoạt động, và tần 
số dùng thuốc giảm triệu chứng. Nói chung, không tính đến thuốc giảm triệu chứng sử dụng trước khi vận 
động, bởi vì điều này thường là thông lệ. 

Công cụ kiểm soát triệu chứng hen dành cho người lớn và thiếu niên 

Công cụ tầm soát đơn giản: có thể được sử dụng tại cơ sở chăm sóc ban đầu để nhận diện nhanh bệnh 
nhân cần đánh giá chi tiết hơn. Ví dụ như công cụ kiểm soát triệu chứng dựa trên sự đồng thuận (Phần A, 
Bảng 2-2A). Phân loại này tương quan với đánh giá sử dụng bảng điểm kiểm soát hen theo điểm số.(59,60) 
Nó có thể được sử dụng, cùng với đánh giá nguy cơ (Bảng 2-2B) để hướng dẫn các quyết định điều trị 
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(Bảng 3-5). Các ví dụ khác là Công cụ Tầm soát Kiểm soát Hen Chăm sóc Ban đầu (PACS),61 và Test Hen 
30 giây, cũng bao gồm thời gian không đi làm hoặc đi học.62 

Công cụ kiểm soát triệu chứng có phân loại: bao gồm công cụ ‘Ba Câu hỏi của Hội Thầy thuốc Hoàng gia 
(RCP)’,63 hỏi về khó ngủ, các triệu chứng vào ban ngày và sự hạn chế hoạt động do hen trong những tháng 
trước. 

Công cụ ‘kiểm soát hen’ theo điểm số: Các công cụ này cung cấp điểm số và điểm cắt để phân biệt các mức 
độ kiểm soát hen khác nhau, giúp cho sự đánh giá của bác sĩ có giá trị hơn. Đã có nhiều bản dịch hiện diện. 
Các điểm số này hữu ích để đánh giá tiến bộ của bệnh nhân; chúng thường được sử dụng trong nghiên cứu 
lâm sàng, nhưng có thể bị giới hạn vì vấn đề bản quyền. Các công cụ kiểm soát theo điểm số hen nhạy cảm 
hơn với thay đổi trong kiểm soát triệu chứng so với các công cụ có phân loại.55  Ví dụ như: 

   + Bản Câu hỏi Kiểm soát Hen (ACQ).64,65 Điểm số thay đổi từ 0 đến 6 (cao hơn là xấu hơn). Điểm 0,0 đến 
0,75 được phân loại là hen kiểm soát tốt; 0,75 – 1,5 là ‘vùng xám’; và >1,5 là hen kiểm soát kém. Điểm ACQ 
được tính toán trung bình của 5, 6 hoặc 7 mục: tất các các phiên bản của ACQ gồm có năm câu hỏi triệu 
chứng; ACQ-6 bao gồm sử dụng thuốc giảm triệu chứng; và trong ACQ-7, điểm đối với FEV1 trước thử 
thuốc dẫn phế quản được tính trung bình với các mục thuốc triệu chứng và giảm triệu chứng. Mức khác biệt 
tối thiểu có ý nghĩa lâm sàng là 0,5.66 

   + Test Kiểm soát Hen (ACT). 60,67,68 Điểm thay đổi từ 5 đến 25 (cao hơn là tốt hơn). Điểm từ 20 đến 25 
được phân loại là hen kiểm soát tốt; 16 – 20 hen kiểm soát không tốt; và 5 – 15 hen kiểm soát rất kém. ACT 
gồm có bốn câu hỏi triệu chứng/thuốc giảm triệu chứng cùng với mức độ kiểm soát do bệnh nhân tự đánh 
giá. Mức khác biệt tối thiểu có ý nghĩa lâm sàng là 3 điểm.68 

Khi các hệ thống khác nhau được sử dụng để đánh giá kiểm soát triệu chứng hen, nhìn chung các kết quả 
tương quan với nhau, nhưng không đồng nhất. Triệu chứng hô hấp có thể không đặc hiệu, do đó khi đánh 
giá thay đổi trong kiểm soát triệu chứng, điều quan trọng là làm rõ triệu chứng là do hen. 

Công cụ kiểm soát triệu chứng hen đối với trẻ 6 – 11 tuổi 

Ở trẻ em, cũng như ở người lớn, đánh giá kiểm soát triệu chứng hen dựa vào triệu chứng, hạn chế hoạt 
động và sử dụng thuốc cấp cứu. Xem xét cẩn thận tác động của hen lên hoạt động hàng ngày của trẻ, bao 
gồm thể thao, vui chơi và đời sống xã hội là quan trọng. Nhiều trẻ bị hen kiểm soát kém tránh xa vận động 
nặng nên bệnh hen của chúng có vẻ kiểm soát tốt. Điều này dẫn đến thể lực kém và nguy cơ béo phì cao 
hơn. 

Ở trẻ em đã có ghi nhận sự thay đổi đáng kể về mức độ giới hạn luồng khí trước khi chúng than phiền khó 
thở hoặc sử dụng thuốc giảm triệu chứng, và chức năng phổi thường giảm đáng kể trước khi cha mẹ nhận 
ra. Cha mẹ có thể kể lại sự kích thích, mệt mỏi và thay đổi tính khí ở trẻ như là những vấn đề chính khi hen 
của trẻ không được kiểm soát. Cha mẹ ghi nhớ lâu dài hơn trẻ, vốn chỉ nhớ lại vài ngày vừa qua; do đó, 
điều quan trọng là bao gồm cả thông tin của cha mẹ và của trẻ khi đánh giá mức độ kiểm soát triệu chứng. 

Một vài bộ điểm số kiểm soát hen đã được biên soạn dành cho trẻ em. Chúng gồm: 

+ Test Kiểm soát Hen ở Trẻ (c-ACT) 69 với những phần để điền riêng biệt dành cho cha mẹ và cho trẻ 

+ Bảng Câu hỏi Kiểm soát Hen (ACQ) 70,71 

Có vài bộ cho điểm kiểm soát hen dành cho trẻ em bao gồm cơn kịch phát các triệu chứng. Chúng gồm: 

+ Test Kiểm soát Hen và Hô hấp ở Trẻ (TRACK) 72-74 

+ Chỉ số Tổng hợp về độ Nặng của Hen (CASI) 75 

Kết quả của những test khác nhau này tương quan có mức độ với nhau và với sự phân loại kiểm soát hen 
của GINA. Bảng 2-3 cung cấp thêm chi tiết về đánh giá kiểm soát hen ở trẻ em. 
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Bảng 2-3. Các câu hỏi cụ thể để đánh giá hen ở trẻ em 6-11 tuổi 

Kiểm soát triệu chứng hen 

Triệu chứng ban ngày Số lần trẻ ho, khò khè, khó thở hoặc thở nặng nề (số lần mỗi tuần hoặc mỗi ngày)? Cái gì 
kích phát triệu chứng? Chúng được xử trí thế nào? 

Triệu chứng ban đêm Ho, thức giấc, mệt mỏi vào ban ngày? (Nếu chỉ có triệu chứng ho, hãy xem xét viêm mũi 
hoặc bệnh trào ngược dạ dày – thực quản). 

Thuốc giảm triệu chứng Số lần sử dụng thuốc giảm triệu chứng? (kiểm tra ngày trên ống thuốc hít hoặc lần kê toa 
gần nhất) Phân biệt giữa sử dụng trước khi vận động và sử dụng để làm giảm triệu chứng. 

Mức hoạt động Loại thể thao/thú vui/yêu thích của trẻ, tại trường và lúc trẻ rảnh rỗi? Mức hoạt động so với 
bạn bè và anh chị em thế nào? Cố gắng lấy được toàn cảnh chính xác một ngày của trẻ từ 
lời của trẻ mà không để cha mẹ/người chăm sóc ngắt lời. 

Yếu tố nguy cơ tương lai 

Cơn kịch phát Nhiễm vi rút ảnh hưởng đến hen của trẻ thế nào? Triệu chứng có ảnh hưởng đến học hành 
hoặc thể thao không? Triệu chứng kéo dài trong bao lâu? Đã xảy ra bao nhiêu cơn từ lúc 
thăm khám gần nhất? Có lần nào đến khám bác sĩ/khoa cấp cứu không? Có bản kế hoạch 
hành động không? 

Chức năng phổi Kiểm tra các đường cong và kỹ thuật. Tập trung chủ yếu vào FEV1 và tỉ lệ FEV1/FVC. Vẽ 
đồ thị những trị số này theo phần trăm dự đoán để thấy khuynh hướng thay đổi theo thời 
gian. 

Tác dụng phụ Kiểm tra chiều cao của trẻ ít nhất hàng năm. Hỏi về tần số và liều dùng corticosteroid dạng 
hít và corticosteroid uống. 

Yếu tố điều trị 

Kỹ thuật hít thuốc Yêu cầu trẻ biểu diễn cách sử dụng thuốc hít. So sánh với bản kiểm của thiết bị. 

Tuân thủ Trẻ dùng thuốc kiểm soát bao nhiêu ngày một tuần (ví dụ 0,2,4,7 ngày)? Dùng thuốc vào 
buổi nào (sáng hoặc chiều) dễ nhớ hơn? Cất giữ ống thuốc hít ở đâu – nó có ở chỗ dễ thấy 
để bớt quên không? Kiểm tra ngày trên ống thuốc hít. 

Mục tiêu/quan ngại Cha mẹ/người chăm sóc có lo lắng gì về hen của trẻ không (ví dụ sợ thuốc, tác dụng phụ, 
ảnh hưởng đến hoạt động)? Mục đích điều trị hen của trẻ/cha mẹ/người chăm sóc là gì? 

Bệnh đi kèm 

Viêm mũi dị ứng Có ngứa, hắt hơi, nghẹt mũi không? Trẻ có thở được qua mũi không? Loại thuốc nào được 
sử dụng để điều trị triệu chứng mũi? 

Chàm Có rối loạn giấc ngủ, có sử dụng corticosteroid tại chỗ không? 

Dị ứng thức ăn Trẻ có dị ứng với loại thức ăn nào không? (dị ứng thức ăn đã xác định là yếu tố nguy cơ gây 
tử vong do hen 77 

Khảo sát khác (nếu cần) 

Nhật ký trong 2 tuần Nếu không thể đánh giá rõ ràng dựa vào các câu hỏi nêu trên, hãy yêu cầu trẻ hoặc cha 
mẹ/người chăm sóc lập nhật ký hàng ngày của các triệu chứng hen, sử dụng thuốc giảm 
triệu chứng và lưu lượng đỉnh thở ra (lấy trị số tốt nhất trong ba lần đo) trong vòng 2 tuần 
(Phụ lục Chương 4). 

Thử thách vận động trong Cung cấp thông tin về sự đáp ứng quá mức của đường dẫn khí và trình trạng sức khỏe 

phòng thí nghiệm hô hấp (Bảng 1-2). Chỉ làm test này khi khó đánh giá kiểm soát hen bằng cách khác.                         
FEV1: thể tích thở ra gắng sức trong 1 giây đầu; FVC: dung tích sống gắng sức; ICS: corticosteroid dạng hít; OCS: corticosteroid uống 

ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ TƯƠNG LAI CỦA KẾT CỤC BẤT LỢI 

Thành phần thứ hai của đánh giá kiểm soát hen là xác định bệnh nhân có nguy cơ kết cục bất lợi hay không, 
đặc biệt là cơn kịch phát, giới hạn luồng khí cố định và tác dụng phụ của các thuốc (Bảng 2-2B). Triệu 
chứng hen, dù là một kết quả quan trọng đối với bệnh nhân và chính chúng là một dự báo mạnh mẽ của 
nguy cơ tương lai của cơn kịch phát, nhưng không đủ để đánh giá hen bởi vì: 
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+ Triệu chứng hen có thể kiểm soát được bằng giả dược tức điều trị giả 98,99 hoặc bằng cách sử dụng không 
phù hợp như chỉ dùng một mình kích thích beta2 tác dụng dài (LABA),100 vốn không điều trị được viêm 
đường dẫn khí. 

+ Triệu chứng hô hấp có thể do các tình trạng khác như thể lực kém, hoặc bệnh đi kèm như rối loạn chức 
năng đường hô hấp trên. 

+ Lo âu hoặc trầm cảm có thể góp phần vào triệu chứng do bệnh nhân khai. 

+ Một số bệnh nhân có ít triệu chứng dù chức năng phổi thấp. 

Kiểm soát triệu chứng hen và nguy cơ cơn kịch phát không nên kết hợp đơn giản bằng cách cộng lại các 
con số, bởi vì kiểm soát triệu chứng và cơn kịch phát kém có thể có nguyên nhân khác nhau và cần cách 
điều trị khác nhau. 

Cơn kịch phát 

Chính kiểm soát triệu chứng hen kém làm tăng nguy cơ cơn kịch phát một cách đáng kể.56-58 Tuy nhiên, một 
vài yếu tố nguy cơ độc lập bổ sung đã được xác định, ví dụ như khi có nó, các yếu tố nguy cơ cơn kịch phát 
của bệnh nhân sẽ gia tăng dù triệu chứng ít. Các yếu tố này (Bảng 2-2B) gồm có bệnh sử ≥1 cơn kịch phát 
trong năm vừa qua, tuân thủ kém, kỹ thuật hít thuốc không đúng và hút thuốc lá. 

Giới hạn luồng khí ‘cố định’ 

Mức độ sụt giảm trung bình của FEV1 ở người lớn khỏe mạnh không hút thuốc là 15-20 mL/năm.101 Người 
bệnh hen có thể có mức sụt giảm chức năng phổi tăng lên và dẫn đến tình trạng giới hạn luồng khí không 
thể hồi phục hoàn toàn. Điều này thường kèm theo khó thở dai dẳng hơn. Các yếu tố nguy cơ độc lập đã 
được xác định đối với giới hạn luồng khí cố định gồm có phơi nhiễm khói thuốc lá hoặc chất độc, tăng tiết 
chất nhày mạn tính và các cơn kịch phát hen ở bệnh nhân không sử dụng corticosteroid dạng hít 92 (xem 
Bảng 2-2B). 

Tác dụng phụ của thuốc 

Lựa chọn bất kỳ thuốc nào cũng dựa trên sự cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Hầu hết người sử dụng 
thuốc hen không bị một tác dụng phụ nào. Nguy cơ tác dụng phụ tăng lên với liều thuốc cao hơn, nhưng ít 
bệnh nhân cần đến liều thuốc cao này. Tác dụng phụ toàn thân có thể gặp ở ICS liều cao, dài hạn bao gồm 
bầm tím da; tăng nguy cơ loãng xương quá mức so với độ tuổi, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp và ức chế 
thượng thận. Tác dụng phụ tại chỗ của ICS bao gồm nấm miệng và khàn tiếng. Bệnh nhân có nguy cơ cao 
hơn đối với tác dụng phụ của ICS khi sử dụng liều cao hơn hoặc công thức kết hợp mạnh hơn, 95,96 và đối 
với tác dụng phụ tại chỗ, nếu sử dụng thuốc hít không đúng kỹ thuật.97 

VAI TRÒ CỦA CHỨC NĂNG PHỔI TRONG ĐÁNH GIÁ KIỂM SOÁT HEN 

Liên hệ giữa chức năng phổi với các cách đánh giá kiểm soát hen khác 

Chức năng phổi không tương quan mạnh với triệu chứng hen ở người lớn 102 hoặc trẻ em. 103 Trong một số 
công cụ kiểm soát hen, chức năng phổi được tính bình quân hoặc cộng thêm theo điểm số với triệu 
chứng,64,104 nhưng nếu công cụ bao gồm vài triệu chứng, chúng có thể quan trọng hơn là sự khác biệt có ý 
nghĩa lâm sàng của chức năng phổi.105 Ngoài ra, FEV1 thấp là một dự báo độc lập mạnh mẽ của nguy cơ 
cơn kịch phát, ngay cả sau khi điều chỉnh với tần số triệu chứng. 

Chức năng phổi nên được đánh giá lúc chẩn đoán hoặc lúc bắt đầu điều trị; sau khi điều trị kiểm soát 3-6 
tháng để đánh giá FEV1 tốt nhất của bệnh nhân; và định kỳ sau đó. Khi chẩn đoán hen được khẳng định, 
nói chung không cần phải yêu cầu bệnh nhân ngưng các loại thuốc thường lệ hoặc theo nhu cầu trước khi 
khám bệnh,16 nhưng tốt hơn nên dùng thuốc như nhau mỗi lần thăm khám. 
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Diễn giải chức năng phổi trong hen 

* FEV1 thấp hơn phần trăm dự đoán: 

   + Xác định bệnh nhân có nguy cơ cơn kịch phát hen, độc lập với mức độ triệu chứng, nhất là khi FEV1 
<60% dự đoán.81,82,106,107 

   + Là một yếu tố nguy cơ đối với suy giảm chức năng phổi, độc lập với mức độ triệu chứng.94 

   + Nếu các triệu chứng ít, gợi ý đến sự giới hạn trong cách sinh hoạt, hoặc nhận thức kém về giới hạn 
luồng khí,108 vốn có thể do viêm đường thở không được điều trị.109 

* FEV1 ‘bình thường’ hoặc cao ở một bệnh nhân có triệu chứng hô hấp thường xuyên (nhất là khi bệnh 
nhân đang có triệu chứng): 

   + Xem xét ngay các nguyên nhân khác gây ra triệu chứng; ví dụ như bệnh tim, hoặc ho do chảy mũi sau 
hoặc trào ngược dạ dày – thực quản (Bảng 1-3). 

* Sự hồi phục sau thuốc giãn phế quản dai dẳng: 

   + Phát hiện sự hồi phục sau thuốc giãn phế quản đáng kể (tăng FEV1 >12% và >200 mL từ trị số cơ bản 
14) ở bệnh nhân đang điều trị với thuốc kiểm soát hoặc người đã sử dụng kích thích beta2 tác dụng ngắn 
trong vòng 4 giờ, hoặc LABA trong vòng 12 giờ, gợi ý đến hen không kiểm soát. 

Ở trẻ em, hô hấp ký không đáng tin cậy cho đến khi 5 tuổi hoặc lớn hơn, và hô hấp ký kém hữu ích hơn so 
với ở người lớn. Nhiều trẻ bị hen không kiểm soát vẫn có chức năng phổi bình thường giữa các cơn kịch 
phát. 

Diễn giải sự thay đổi chức năng phổi trong thực hành lâm sàng 

Nếu điều trị với ICS đều đặn, FEV1 sẽ bắt đầu cải thiện trong vài ngày và đạt tới mức bình nguyên sau 
khoảng 2 tháng.110 Trị số FEV1 cao nhất của bệnh nhân nên được ghi nhận, bởi vì nó cho phép so sánh hữu 
ích hơn trong thực hành lâm sàng so với phần trăm dự đoán FEV1. Nếu trị số dự đoán được sử dụng ở trẻ 
em, hãy đo chiều cao mỗi lần thăm khám. 

Một số bệnh nhân có mức giảm chức năng phổi nhanh hơn mức trung bình và phát sinh giới hạn luồng khí 
‘cố định’ (không hồi phục hoàn toàn). Một đợt dùng thử ICS/LABA liều cao và/hoặc corticosteroid toàn thân 
có thể phù hợp để xem FEV1 có cải thiện không, không nên tiếp tục liều cao nếu không có đáp ứng. 

Sự thay đổi giữa các lần thăm khám của FEV1 (≤12% tuần này qua tuần khác hoặc 15% năm này qua năm 
khác ở người mạnh khỏe 14) hạn chế việc sử dụng nó trong việc điều chỉnh điều trị trong thực hành lâm 
sàng. Sự khác biệt quan trọng tối thiểu đối với cải thiện và trở nặng FEV1 dựa trên nhận biết sự thay đổi của 
bệnh nhân được báo cáo là vào khoảng 10%.111,112 

Theo dõi PEF 

Khi đã được chẩn đoán hen, theo dõi PEF ngắn hạn được sử dụng để đánh giá đáp ứng điều trị, để xác 
định các yếu tố kích phát (cả ở nơi làm việc) làm triệu chứng trở nặng, hoặc để lập cơ sở cho kế hoạch 
hành động. Sau khi bắt đầu ICS, PEF cá nhân tốt nhất (từ số đo hai lần một ngày) đạt mức trung bình trong 
2 tuần.113 PEF trung bình tiếp tục tăng và dao động PEF trong ngày giảm xuống trong khoảng 3 tháng.102,113 
PEF dao động quá mức gợi ý kiểm soát hen dưới mức tối ưu và tăng nguy cơ cơn kịch phát.114 

Theo dõi lưu lượng thở ra đỉnh (PEF) dài hạn bây giờ nói chung chỉ được đề nghị cho bệnh nhân hen nặng, 
hoặc cho người không cảm nhận tốt giới hạn luồng khí 109,115-118 (Phụ lục Chương 4). Trong thực hành lâm 
sàng, hiển thị kết quả PEF trên một biểu đồ chuẩn có thể làm tăng mức chính xác của việc giải thích.119 
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ĐÁNH GIÁ ĐỘ NẶNG HEN 
Cách đánh giá độ nặng hen trong thực hành lâm sàng 

Độ nặng hen được đánh giá hồi cứu từ mức điều trị cần thiết để kiểm soát triệu chứng và cơn kịch 
phát.16,54,120 Nó có thể được đánh giá khi bệnh nhân đã điều trị với thuốc kiểm soát trong vài tháng và nếu 
được, cố gắng hạ bậc điều trị để tìm ra mức điều trị hữu hiệu với liều thuốc thấp nhất cho bệnh nhân. Độ 
nặng hen không phải là một đặc điểm bất biến và có thể thay đổi theo tháng hoặc theo năm. 
Độ nặng hen được đánh giá khi bệnh nhân đã điều trị với thuốc kiểm soát đều đặn trong vài tháng: 16,120 
+ Hen nhẹ là hen được kiểm soát tốt với điều trị Bậc 1 hoặc Bậc 2 (Bảng 3-5), nghĩa là chỉ dùng thuốc giảm 
triệu chứng khi cần, hoặc điều trị với thuốc kiểm soát nhẹ như là ICS liều thấp, kháng thụ thể leukotriene 
hoặc chromone. 
+ Hen trung bình là hen được kiểm soát tốt với điều trị Bậc 3, ví dụ như ICS/LABA liều thấp. 
+ Hen nặng là hen cần điều trị ở Bậc 4 hoặc 5 (Bảng 3-5), ví dụ như ICS/LABA liều cao để ngừa hen trở nên 
‘không kiểm soát’ hoặc hen vẫn ‘không kiểm soát’ dù điều trị ở mức này. Trong khi nhiều bệnh nhân hen 
không kiểm soát có thể khó điều trị do điều trị không đầy đủ hoặc không phù hợp, hoặc có các vấn đề dai 
dẳng liên quan không tuân thủ hoặc bệnh đi kèm như viêm mũi xoang mạn tính hoặc béo phì, Nhóm công 
tác về Hen nặng của Hội Hô hấp Châu Âu/Hội Lồng ngực Hoa Kỳ cho rằng định nghĩa hen nặng chỉ nên 
được dành cho bệnh nhân có hen khó điều trị và bệnh nhân đáp ứng với bệnh đi kèm không hoàn toàn.120 
Mô tả độ nặng hen trong các bối cảnh khác 
Để mô tả người tham gia trong nghiên cứu dịch tễ và thử nghiệm lâm sàng, độ nặng hen thường dựa vào 
bậc điều trị đã kê toa (Bảng 3-5). Ví dụ bệnh nhân được kê toa Bậc 2 thường được mô tả có bệnh hen nhẹ; 
người được kê toa Bậc 3-4 là hen trung bình; và người được kê toa Bậc 4-5 là hen trung bình đến nặng. 
Phương pháp này dựa trên giả định rằng bệnh nhân đang được điều trị phù hợp, và người được kê toa điều 
trị nặng hơn có lẽ đã có bệnh nặng hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là một phương pháp đại diện và nó có thể gây 
nhầm lẫn bởi vì hầu hết các nghiên cứu cũng đòi hỏi người tham gia có triệu chứng không kiểm soát lúc bắt 
đầu. Đối với các nghiên cứu dịch tễ hoặc thử nghiệm lâm sàng, người ta thích phân loại bệnh nhân theo bậc 
điều trị họ đã được kê toa hơn, mà không ám chỉ độ nặng. 
Đối với các quốc gia nguồn lực kém hiện không thể tiếp cận các thuốc như ICS, định nghĩa hen nặng của Tổ 
chức Y tế Thế giới 121 bao gồm một loại ‘hen nặng không được điều trị’. Loại này tương ứng với các phân 
loại khác của hen không kiểm soát ở bệnh nhân không được điều trị với thuốc kiểm soát hen. 
Các cách diễn đạt khác về độ nặng hen 

‘Nặng’ thường cũng được dùng để mô tả cường độ các triệu chứng hen, mức độ giới hạn luồng khí hoặc 
tính chất của cơn kịch phát. Trong y văn hen cũ, nhiều phân loại độ nặng khác nhau được sử dụng; nhiều 
bản tương tự các khái niệm hiện nay của kiểm soát hen.54 
Bệnh nhân có thể cảm nhận hen của họ là nặng nếu họ có các triệu chứng nặng hoặc thường xuyên, nhưng 
điều này không nhất thiết có nghĩa là bệnh nặng, bởi vì các triệu chứng hen có thể nhanh chóng được kiểm 
soát tốt với ICS. Điều quan trọng là bác sĩ trao đổi rõ ràng với bệnh nhân rằng từ ‘nặng’ theo bác sĩ nghĩa  
là gì. 
Cách phân biệt giữa hen không kiểm soát và hen nặng 

Mặc dù hầu hết các bệnh nhân hen có thể đạt được kiểm soát triệu chứng tốt và cơn kịch phát ít nhất với 
điều trị bằng thuốc kiểm soát hen thông thường, một số bệnh nhân sẽ không đạt được một hoặc cả hai mục 
đích này dù đã điều trị tối đa.104 Ở một số bệnh nhân, nguyên nhân là do hen nặng thật sự không đáp ứng, 
nhưng ở nhiều bệnh nhân khác, nguyên nhân là do bệnh đi kèm, phơi nhiễm dai dẳng trong môi trường 
hoặc yếu tố tâm lý xã hội. 
Quan trọng là phải phân biệt giữa hen nặng và hen không kiểm soát, bởi vì hen không kiểm soát là lý do 
thường gặp hơn nhiều của các triệu chứng dai dẳng và các cơn kịch phát và có thể cải thiện dễ dàng hơn. 
Bảng 2-4 trình bày các bước khởi đầu có thể tiến hành để xác định các nguyên nhân thường gặp của hen 
không kiểm soát. Các vấn đề thường gặp nhất, cần phải được loại trừ trước khi chẩn đoán hen nặng là: 
+ Kỹ thuật hít thuốc kém (lên đến 80% bệnh nhân trong cộng đồng)80 (Bảng 3-11) 
+ Tuân thủ điều trị kém 122 (Bảng 3-12) 
+ Chẩn đoán hen không đúng, với các triệu chứng do các bệnh khác như rối loạn chức năng đường hô hấp 
trên, suy tim hoặc thể lực kém (Bảng 1-3) 
+ Bệnh đi kèm hoặc các biến chứng như viêm mũi xoang, trào ngược dạ dày – thực quản, béo phì và ngưng 
thở lúc ngủ do tắc nghẽn (Chương 3, Phần D) 
+ Tiếp tục phơi nhiễm các chất kích thích hoặc mẫn cảm ở nhà hoặc nơi làm việc. 
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Bảng 2-4. Kiểm tra bệnh nhân có kiểm soát triệu chứng kém và/hoặc cơn kịch phát dù đã điều trị 

Xem cách bệnh nhân sử dụng 

thuốc hít 

Thảo luận về tuân thủ và rào 

cản đối với việc sử dụng 

+ Xem bệnh nhân sử dụng thuốc hít, kiểm tra theo bản kiểm. 

Biểu diễn phương pháp đúng và kiểm tra lại, đến 3 lần. Kiểm tra lại mỗi lần đến 

khám. 

+ Thảo luận một cách thân tình để xác định việc tuân thủ kém, ví dụ “Nhiều bệnh 

nhân không sử dụng thuốc hít như kê toa. Trong 4 tuần lễ vừa qua, có bao 

nhiêu ngày trong tuần bạn sử dụng thuốc?” (0 ngày, 1, 2, 3,…) và/hoặc: “Bạn 

dễ nhớ đến thuốc hít hơn vào buổi sáng hay vào buổi tối?” Hỏi về sự tin tưởng, 

giá các loại thuốc, và số lần mua thuốc. 

↓  

Xác định chẩn đoán hen + Nếu không có bằng chứng giới hạn luồng khí dao động trên hô hấp ký hoặc test 

khác (Bảng 1-2), hãy xem xét hạ phân nửa liều ICS và lặp lại việc đo chức năng 

hô hấp sau 2-3 tuần (Bảng 1-5); kiểm tra xem bệnh nhân có kế hoạch hành động 

không. Xem xét chuyển đến chỗ làm test kích thích. 

↓ 
 

Nếu được, loại bỏ các yếu tố 

nguy cơ có thể có 

+ Kiểm tra các yếu tố nguy cơ hoặc kích phát như hút thuốc lá, thuốc chẹn beta 

hoặc NSAID, hoặc phơi nhiễm dị nguyên ở nhà hay ở nơi làm việc (Bảng 2-2), và 

đề cập đến nếu được (Bảng 3-8 – Điều trị các yếu tố nguy cơ thay đổi được). 

+ Kiểm tra và xử trí các bệnh đi kèm (ví dụ như viêm mũi, béo phì, GERD, ngưng 

thở lúc ngủ do tắc nghẽn, trầm cảm/lo âu) vốn có thể góp phần vào triệu chứng. 

↓ 
 

Xem xét nâng bậc điều trị + Xem xét nâng lên bậc điều trị tiếp theo hoặc tùy chọn khác từ mức hiện tại 

(Bảng 3-5). 

+ Sử dụng biện pháp cùng quyết định và cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ có thể 

có. 

↓ 
 

Chuyển đến chuyên gia hoặc 

phòng khám hen nặng 

+ Nếu hen vẫn không kiểm soát được sau 3-6 tháng liều cao ICS/LABA, hoặc với 

các yếu tố nguy cơ vẫn tiếp diễn, nên chuyển đến chuyên gia hoặc phòng khám 

hen nặng (Bảng 3-14). 

+ Chuyển sớm hơn 6 tháng nếu hen rất nặng hoặc khó xử trí, hoặc có nghi ngờ 

về chẩn đoán. 

 

GERD: bệnh trào ngược dạ dày – thực quản; ICS: corticosteroid dạng hít; LABA: Kích thích beta2 tác dụng dài; NSAID: thuốc kháng 
viêm không steroid. 
Để có hiệu quả lâm sàng, lưu đồ này bắt đầu bằng các nguyên nhân thường gặp nhất của hen không kiểm soát được (nghĩa là kỹ thuật 
hít không đúng và tuân thủ kém), bởi chúng có thể được xác định trong thực hành lâm sàng – và thường sửa đổi được – mà không cần 
nguồn lực đặc biệt. Nếu triệu chứng và/hoặc chức năng phổi cải thiện khi kỹ thuật hít hoặc tuân thủ được đề cập đến, điều này xác định 
chẩn đoán hen. Tuy nhiên, các bước khác nhau có thể được tiến hành theo một thứ tự khác nhau tùy theo bệnh cảnh lâm sàng và 
nguồn lực có sẵn. 
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1. NGƯỜI LỚN, THIẾU NIÊN VÀ TRẺ EM TỪ 6 TUỔI TRỞ LÊN 

Chương 3 

ĐIỀU TRỊ HEN ĐỂ KIỂM SOÁT TRIỆU CHỨNG VÀ  
HẠN CHẾ NGUY CƠ ĐẾN MỨC THẤP NHẤT 

 

PHẦN A. NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT XỬ TRÍ HEN 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

- Mục đích dài hạn của xử trí hen là đạt được kiểm soát triệu chứng tốt, và giảm thiểu nguy cơ tương lai các 
cơn kịch phát, giới hạn luồng khí cố định và tác dụng phụ của điều trị. Cần nhận diện mục tiêu điều trị 
riêng của từng bệnh nhân hen. 

- Xử trí hen hữu hiệu đòi hỏi sự đồng hành giữa bệnh nhân hen (hay cha mẹ/người chăm sóc) và bác sĩ. 

- Huấn luyện kỹ năng thông tin cho bác sĩ có thể dẫn đến sự hài lòng hơn của bệnh nhân, kết cục sức khỏe 
tốt hơn và giảm sử dụng nguồn lực y tế. 

- Cần tính đến ‘hiểu biết y tế’ của bệnh nhân – là khả năng của bệnh nhân thu thập, xử lý và hiểu được 
thông tin y tế căn bản để quyết định phù hợp. 

- Xử trí dựa theo kiểm soát có nghĩa điều trị được điều chỉnh theo một chu kỳ liên tục đánh giá, điều trị và 
đánh giá lại đáp ứng của bệnh nhân cả về kiểm soát triệu chứng lẫn nguy cơ tương lai (của cơn kịch phát 
và tác dụng phụ). 

- Đối với các quyết định điều trị hen ở cấp độ quần thể dân số chung, ‘tùy chọn ưa thích’ tại mỗi bước biểu 
hiện điều trị tốt nhất đối với hầu hết bệnh nhân, dựa vào số liệu trung bình nhóm về hiệu quả lý thuyết, 
hiệu quả thực tế và an toàn từ các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng, phân tích gộp và nghiên cứu 
quan sát, và chi phí chính xác. 

- Đối với các quyết định điều trị hen ở cấp độ cá thể, nên tính đến đặc điểm hoặc kiểu hình hen của mọi 
bệnh nhân nào, vốn dự đoán sự đáp ứng điều trị có thể có của bệnh nhân, cùng với sở thích và những 
vấn đề thực tế của bệnh nhân (kỹ thuật hít thuốc, tuân thủ và chi phí đối với bệnh nhân). 

MỤC ĐÍCH DÀI HẠN CỦA XỬ TRÍ HEN 

 Mục đích dài hạn của xử trí hen là: 

- Đạt kiểm soát tốt các triệu chứng và duy trì mức độ hoạt động bình thường 

- Giảm thiểu nguy cơ tương lai đối với cơn kịch phát, giới hạn luồng khí cố định và tác dụng phụ.Cũng quan 
trọng là làm rõ mục tiêu của từng bệnh nhân về hen, bởi chúng có thể khác với mục đích y khoa thông 
thường. Các mục tiêu chung trong xử trí hen có thể đạt được theo những cách khác nhau, cần tính đến 
đặc thù của từng hệ thống y tế, thuốc sẵn có, đặc thù văn hóa và sở thích cá nhân.  

ĐỒNG HÀNH BỆNH NHÂN – NHÂN VIÊN Y TẾ 

Xử trí hen hiệu quả đòi hỏi phát triển sự đồng hành giữa bệnh nhân hen (hoặc cha mẹ/người chăm sóc) và 
nhân viên y tế. Điều này giúp bệnh nhân hen thu được kiến thức, sự tự tin và kỹ năng để giữ vai trò chính 
trong việc xử trí hen của họ. Giáo dục tự xử trí làm giảm tử vong do hen ở người lớn 123 (Chứng cứ A) và ở 
cả trẻ em 124 (Chứng cứ A). 

Ngày càng có nhiều chứng cứ rằng phương pháp chăm sóc được chia sẻ giữa nhân viên y tế và bệnh nhân 
giúp cải thiện kết cục. 125 Bệnh nhân nên được khuyến khích tham gia vào các quyết định điều trị của họ và 
được tạo cơ hội trình bày mong muốn và lo âu của họ. Sự đồng hành này cần được cá thể hóa đến từng 
bệnh nhân. Mong muốn và khả năng của một người tham gia vào tự xử trí thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố 
như là dân tộc, hiểu biết, hiểu các khái niệm y tế (hiểu biết y tế), khả năng tính toán, niềm tin về hen và 
thuốc điều trị, mong muốn tự chủ và hệ thống y tế. 
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Giao tiếp tốt 

Nhân viên y tế giao tiếp tốt là thiết yếu, là nền tảng cho kết cục tốt 126-128 (Chứng cứ B). Huấn luyện nhân 
viên y tế để cải thiện kỹ năng giao tiếp (Bảng 3-1) làm tăng sự hài lòng bệnh nhân, kết cục sức khỏe tốt hơn 
và giảm sử dụng các nguồn lực y tế 126-128 mà không kéo dài thời gian tư vấn.129 Nó cũng tăng cường sự 
tuân thủ của bệnh nhân.129 Huấn luyện để bệnh nhân trình bày thông tin rõ ràng, tìm kiếm thông tin và kiểm 
tra sự hiểu biết thông tin được cung cấp cũng đi cùng với cải thiện sự tuân thủ khuyến cáo điều trị.129 

Hiểu biết y tế và hen 

Tác động của hiểu biết y tế thấp kém lên kết cục sức khỏe, kể cả trong hen, được công nhận ngày càng 
nhiều.130,131 Hiểu biết y tế rộng lớn hơn khả năng đọc: nó được định nghĩa là ‘mức độ mà cá nhân có khả 
năng thu lượm, xử lý và hiểu được thông tin và dịch vụ y tế căn bản để ra quyết định y tế phù hợp’.130 Hiểu 
biết y tế thấp kém đi cùng với việc giảm kiến thức và kiểm soát hen kém. Trong một nghiên cứu, khả năng 
tính toán kém ở cha mẹ của trẻ bị hen đi cùng với nguy cơ cao hơn các cơn kịch phát.131 Can thiệp cải biên 
cho phù hợp với các khía cạnh văn hóa và dân tộc kết hợp với cải thiện kiến thức và kỹ thuật hít thuốc.133 
Các phương pháp giao tiếp được khuyến cáo để làm giảm tác động của hiểu biết y tế thấp kém được trình 
bày trong Bảng 3-1. 

Bảng 3-1. Phương pháp giao tiếp đối với nhân viên y tế 

Phương pháp then chốt để thúc đẩy giao tiếp tốt 127,128 
+ Phong cách phù hợp (thân thiện, hài hước và quan tâm) 

+ Cho bệnh nhân trình bày mục đích, niềm tin và quan ngại của họ 

+ Thông cảm, động viên và xử lý tức thời bất kỳ quan ngại nào 

+ Khích lệ và khen ngợi 

+ Cung cấp thông tin phù hợp (đã cá nhân hóa) 

+ Cung cấp hồi âm và xem lại 

Phương pháp cụ thể để làm giảm tác động của hiểu biết y tế kém 130 

+ Xếp thứ tự thông tin theo mức quan trọng từ cao đến thấp 

+ Nói chậm và sử dụng từ đơn giản (tránh ngôn ngữ y khoa nếu được) 

+ Đơn giản hóa các khái niệm số (ví dụ sử dụng con số thay vì phần trăm) 

+ Đóng khung các chỉ dẫn một cách hiệu quả (sử dụng ghi chú minh họa, hình vẽ, tranh ảnh, bảng hoặc biểu đồ) 

+ Khẳng định sự hiểu biết bằng cách sử dụng phương pháp ‘dạy lại’ (yêu cầu bệnh nhân lặp lại chỉ dẫn) 

+ Yêu cầu một người thứ hai (ví dụ điều dưỡng, người nhà bệnh nhân) lặp lại các thông điệp chính 

+ Lưu ý đến giao tiếp không lời của bệnh nhân (nghĩa là, giao tiếp mắt kém) 

+ Khiến cho bệnh nhân cảm thấy dễ chịu về việc đưa ra câu hỏi 

XỬ TRÍ HEN DỰA TRÊN KIỂM SOÁT 

Trong xử trí hen dựa trên kiểm soát, điều trị dùng thuốc và không dùng thuốc được điều chỉnh trong một chu 
kỳ liên tục, gồm có đánh giá, điều trị và xem lại (Bảng 3-2). Kết quả hen cho thấy được cải thiện sau khi đưa 
ra các hướng dẫn dựa trên kiểm soát 134,135 hoặc các công cụ thực tế để ứng dụng các phương pháp xử trí 
dựa trên kiểm soát.125,136 Khái niệm xử trí dựa trên kiểm soát cũng được hỗ trợ bởi thiết kế của hầu hết các 
thử nghiệm thuốc kiểm soát ngẫu nhiên, với những bệnh nhân được xác định cho một thay đổi trong điều trị 
hen dựa trên cơ sở các tính chất của kiểm soát triệu chứng kém cùng với hoặc không cùng với các yếu tố 
nguy cơ khác như chức năng phổi thấp hoặc bệnh sử cơn kịch phát. 
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Bảng 3-2. Chu kỳ xử trí hen dựa trên kiểm soát 

 

 

Đối với nhiều bệnh nhân ở cơ sở chăm sóc ban đầu, kiểm soát triệu chứng là một hướng dẫn tốt để giảm 
nguy cơ cơn kịch phát.137 Khi corticosteroid dạng hít (ICS) được đưa vào xử trí hen, kiểm soát triệu chứng 
và chức năng phổi cải thiện rộng rãi, và cơn kịch phát và tử vong do hen giảm. Tuy nhiên, với các liệu pháp 
hen khác (bao gồm ICS/Kích thích beta2 tác dụng dài (LABA) 138,139 hoặc các cách điều trị khác (như là 
ICS/formoterol duy trì và liệu pháp giảm nhẹ (140) và ở bệnh nhân hen nặng, vẫn có sự bất xứng giữa đáp 
ứng với kiểm soát triệu chứng và cơn kịch phát. Ngoài ra, một số bệnh nhân tiếp tục có cơn kịch phát dù các 
triệu chứng được kiểm soát tốt, và đối với bệnh nhân có triệu chứng tiếp tục diễn tiến, tác dụng phụ là một 
vấn đề nếu liều ICS tiếp tục nâng bậc. Do đó, trong xử trí dựa vào kiểm soát, cả hai lĩnh vực kiểm soát hen 
(kiểm soát triệu chứng và nguy cơ tương lai – xem Bảng 2-2) nên được tính đến khi chọn cách điều trị hen 
và xem lại đáp ứng. 16,54 
Phương pháp điều chỉnh điều trị hen thay thế 
Một số phương pháp thay thế đã được đánh giá, chủ yếu trong hen nặng hoặc khó trị. 
+ Điều trị theo hướng dẫn của đàm: phương pháp này, so sánh với điều trị dựa vào hướng dẫn, cho thấy  
nguy cơ của cơn kịch phát giảm xuống và các mức độ kiểm soát triệu chứng và chức năng phổi tương tự. 13 
Tuy nhiên, chỉ một số lượng hạn chế các trung tâm phân tích đàm gây khạc một cách thường qui, và lợi ích 
chủ yếu gặp ở những bệnh nhân cần chăm sóc ở tuyến chuyên khoa.137 
+ Nồng độ của oxid nitric thở ra (FENO): điều trị theo hướng dẫn của FENO nói chung không thấy hiệu 
quả.141 Trong một vài nghiên cứu, thiết kế can thiệp và/hoặc qui trình kiểm soát có vấn đề, khiến cho việc so 
sánh và kết luận gặp khó khăn.142 
Hiện tại, cả điều trị theo hướng dẫn của đàm hoặc FENO đều không được khuyến cáo dùng cho dân số 
chung. Điều trị theo hướng dẫn của đàm được đề nghị cho người bệnh hen trung bình hoặc nặng, vốn được 
xử trí trong những trung tâm có kinh nghiệm về kỹ thuật này (Bảng 3-14) 120 (Chứng cứ A). 
Chọn lựa giữa các cách điều trị 
Tại mỗi bậc điều trị trong xử trí hen, có các tùy chọn thuốc men khác nhau có thể thay nhau trong việc kiểm 
soát hen, dù không hiệu quả như nhau. Các xem xét khác nhau ứng dụng cho những khuyến cáo hoặc lựa 
chọn dành cho nhóm dân đông hơn so sánh với các bệnh nhân cá thể (Bảng 3-3) như sau: 
+ Lựa chọn thuốc cho dân số chung, nghĩa là  chọn một toa thuốc chung cho quốc gia hoặc cho các tổ chức 
chăm sóc có kiểm soát. Các thuốc này là lựa chọn tốt nhất đối với hầu hết bệnh nhân trong dân số chung. 
Đối với từng bậc điều trị, một thuốc kiểm soát ‘ưa thích hơn’ được đề nghị, cho lợi ích tốt nhất đối với tỷ lệ 
nguy cơ (bao gồm chi phí) đối với kiểm soát triệu chứng và cả giảm nguy cơ. Thuốc ưa thích hơn được 
chọn dựa trên số liệu trung bình từ các nghiên cứu về hiệu lực (thử nghiệm có đối chứng trên dân số đã 
được xác định đặc điểm cụ thể) và nghiên cứu về hiệu quả thực tế (từ nghiên cứu đối chứng thực tế hoặc 
nghiên cứu trong nhóm dân rộng hơn, hoặc dữ liệu quan sát lớn) 143 cũng như về số liệu an toàn và chi phí. 
+ Lựa chọn thuốc cho từng bệnh nhân cụ thể: chọn lựa mức này cũng tính đến các tính chất hoặc kiểu hình 
hen của bất kỳ bệnh nhân, có thể dự đoán sự khác nhau quan trọng về mặt lâm sàng trong đáp ứng của họ 
so sánh với các bệnh nhân khác, cùng với sự ưa thích và các vấn đề thực tế của bệnh nhân (chi phí, năng 
lực sử dụng thuốc và tuân thủ). 
Tầm mức theo đó điều trị hen có thể được cá thể hóa theo tính chất hoặc kiểu hình hen của bệnh nhân tùy 
thuộc vào hệ thống y tế, bệnh cảnh lâm sàng, độ lớn có thể có của sự khác biệt trong kết quả, chi phí và 
nguồn lực có sẵn. Hiện tại, hầu hết hoạt động nghiên cứu về điều trị cá thể hóa tập trung vào hen 
nặng.144,145 

Triệu chứng 
Cơn kịch phát 
Tác dụng phụ 
Hài lòng của bệnh nhân 
Chức năng phổi 
 

Chẩn đoán 
Kiểm soát triệu chứng & yếu 
tố nguy cơ (bao gồm chức 
năng phổi) 
Kỹ thuật hít thuốc & tuân thủ 
Ưa thích của bệnh nhân 
 

Thuốc hen 
Phương pháp không dùng thuốc 
Điều trị yếu tố nguy cơ thay đổi được 
Chức năng phổi 
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Bảng 3-3. Quyết định theo mức nhóm dân so với theo mức bệnh nhân về điều trị hen 

Chọn giữa các tùy chọn điều trị cho dân số chung 

(ví dụ toa thuốc quốc gia, tổ chức chăm sóc được quản lý, hướng dẫn quốc gia) 

Thuốc ‘ưa thích’ tại mỗi bậc là điều trị tốt nhất cho hầu hết bệnh nhân, dựa trên: 

+ Hiệu quả lý thuyết  

+ Hiệu quả thực tế 

+ An toàn  

+ Có sẵn và chi phí ở mức nhóm dân 

Chọn giữa các tùy chọn thuốc kiểm soát cho từng bệnh nhân 

Sử dụng cách ra quyết định chung với bệnh nhân/cha mẹ/người chăm sóc để thảo luận như sau: 

1. Thuốc ưa thích (như trên) đối với kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ 

2. Tính cách hoặc kiểu hình hen của bệnh nhân 

   + Bệnh nhân có đặc điểm nào dự đoán những khác nhau trong nguy cơ tương lai hoặc đáp ứng điều trị so với 

những bệnh nhân khác (ví dụ hút thuốc lá; tiền sử cơn kịch phát, bạch cầu ái toan huyết) không? 

   + Có những yếu tố nguy cơ thay đổi được hoặc bệnh đi kèm vốn có thể tác động đến kết quả không? 

3. Ưa thích của bệnh nhân 

   + Mục đích, niềm tin và quan ngại về hen và thuốc men của bệnh nhân? 

4.Các vấn đề thực tế 

+ Kỹ thuật sử dụng bình xịt – Bệnh nhân có thể sử dụng chính xác bình xịt sau khi được huấn luyện hay không?   

 + Tuân thủ - Mức thường xuyên bệnh nhân sử dụng thuốc? 

 + Chi phí đối với bệnh nhân – bệnh nhân có mua nổi thuốc không? 

Do Helen Reddel cung cấp 

PHẦN B. THUỐC VÀ CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT TRIỆU CHỨNG VÀ GIẢM NGUY CƠ 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Hiện nay, Bậc 1 điều trị là kích thích beta2 tác dụng ngắn (SABA) theo nhu cầu đơn thuần. Tuy nhiên, 

viêm mạn tính đường dẫn khí được thấy ngay ở bệnh nhân triệu chứng hen không thường xuyên hoặc hen 

mới phát, và thiếu đáng kể các nghiên cứu corticosteroid dạng hít (ICS) ở những nhóm dân này. 

+ Điều trị với ICS liều thấp đều đặn hàng ngày hiệu quả cao trong việc làm giảm các triệu chứng hen và làm 

giảm nguy cơ cơn kịch phát, nhập viện và tử vong do hen. 

+ Đối với bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng và/hoặc cơn kịch phát dù sử dụng ICS liều thấp, hãy xem xét 

nâng bậc, nhưng đầu tiên hãy kiểm tra các vấn đề chung như kỹ thuật hít thuốc, tuân thủ, phơi nhiễm dị 

nguyên dai dẳng và bệnh đi kèm. 

   * Đối với người lớn và thanh thiếu niên, điều trị nâng bậc ưa thích là kết hợp ICS/Kích thích beta2 tác 

dụng dài hạn (LABA). 

   * Đối với người lớn và thanh thiếu niên có cơn kịch phát dù đã có các điều trị khác, nguy cơ cơn kịch phát 

giảm xuống khi dùng kết hợp ICS liều thấp/formoterol (với beclometasone hoặc budesonide) nhằm duy trì và 

giảm triệu chứng, so với điều trị duy trì với thuốc kiểm soát cộng với SABA theo nhu cầu. 

   * Đối với trẻ 6-11 tuổi, tăng liều ICS được ưa thích hơn là kết hợp ICS/LABA. 
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+ Xem xét hạ bậc khi đạt kiểm soát hen tốt và duy trì trong khoảng 3 tháng, để tìm ra điều trị thấp nhất mà 

vẫn kiểm soát cả triệu chứng lẫn cơn kịch phát. 

   * Cấp cho bệnh nhân một bản kế hoạch hành động viết ra, theo dõi chặt chẽ và lên lịch tái khám theo dõi. 

   * Không cắt ICS hoàn toàn trừ khi ICS này là điều trị tạm thời để xác định chẩn đoán hen. 

+ Đối với tất cả các bệnh nhân hen: 

   * Huấn luyện kỹ năng hít thuốc: Thiết yếu để thuốc có hiệu quả, nhưng kỹ thuật thường sai. 

   * Khuyến khích tuân thủ thuốc kiểm soát, thậm chí là khi triệu chứng không thường xuyên. 

   * Huấn luyện tự xử trí hen (tự theo dõi triệu chứng và/hoặc PEF, bản kế hoạch hành động hen viết ra và xem 

lại đều đặn) để kiểm soát triệu chứng, tối thiểu nguy cơ cơn kịch phát và nhu cầu sử dụng hệ thống y tế. 

+ Đối với bệnh nhân có một hay nhiều yếu tố nguy cơ cơn kịch phát: 

   * Kê toa thuốc có chứa ICS hàng ngày đều đặn, cung cấp bản kế hoạch hành động hen viết và thu xếp 

xem lại thường xuyên hơn so với bệnh nhân nguy cơ thấp. 

   * Xác định và xử lý yếu tố nguy cơ thay đổi được (ví dụ hút thuốc lá, chức năng phổi thấp). 

   * Xem xét đến phương pháp và can thiệp không dùng thuốc để hỗ trợ kiểm soát triệu chứng và giảm nguy 

cơ, (ví dụ khuyên ngưng hút thuốc, tập thở, một số cách tránh). 

THUỐC HEN 

Loại thuốc hen 

So sánh với các thuốc sử dụng đối với bệnh mạn tính khác, hầu hết các thuốc sử dụng để điều trị hen có chỉ 

số hiệu quả điều trị cao hơn (Phụ lục Chương 5). Tùy chọn thuốc đối với điều trị hen dài hạn rơi vào ba loại 

chính sau đây. 

+ Thuốc kiểm soát: Được dùng để điều trị duy trì đều đặn. Chúng làm giảm viêm đường dẫn khí, kiểm soát 

triệu chứng và giảm nguy cơ tương lai như là cơn kịch phát và giảm chức năng phổi. 

+ Thuốc giảm triệu chứng: Chúng được cung cấp cho tất cả bệnh nhân để làm giảm các triệu chứng theo 

nhu cầu, kể cả lúc hen trở nặng hoặc cơn kịch phát. Chúng cũng được đề nghị sử dụng để phòng ngừa 

ngắn hạn sự co thắt phế quản do vận động. Giảm và lý tưởng nhất là loại trừ nhu cầu điều trị giảm triệu 

chứng là mục đích quan trọng trong xử trí hen và là thước đo thành công của điều trị hen. 

+ Liệu pháp kết hợp đối với bệnh nhân hen nặng (Bảng 3-14): Chúng được xem xét đến khi bệnh nhân có 

triệu chứng dai dẳng và/hoặc cơn kịch phát dù được điều trị tối ưu với thuốc kiểm soát liều cao (thường là 

ICS liều cao và LABA) và điều trị các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được (xem Bảng 3-8). 

Điều trị kiểm soát ban đầu 

Để có kết quả tốt nhất, điều trị kiểm soát hàng ngày đều đặn nên được bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi 

chẩn đoán hen, bởi vì chứng cớ gợi ý rằng: 

   * Bắt đầu sớm ICS liều thấp ở bệnh nhân hen dẫn đến cải thiện chức năng phổi lớn hơn khi triệu chứng 

đã hiện diện hơn 2-4 năm.146,147 Một nghiên cứu cho thấy sau thời gian này, cần phải dùng ICS liều cao hơn 

nhưng chức năng phổi đạt được thấp hơn.148 

   * Bệnh nhân không dùng ICS, là người từng có cơn kịch phát nặng, có suy giảm chức năng phổi dài hạn 

lớn hơn người đã bắt đầu dùng ICS.92 
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   * Đối với hen nghề nghiệp, loại bỏ phơi nhiễm chất kích thích sớm và điều trị sớm làm tăng xác suất hồi 

phục.30 

Tùy chọn được đề nghị đối với điều trị với thuốc kiểm soát ban đầu ở người lớn và thiếu niên, dựa trên 

chứng cứ (nếu có) và đồng thuận, được liệt kê trong Bảng 3-4. Đáp ứng của bệnh nhân nên được xem lại, 

điều trị nên hạ bậc khi đạt kiểm soát tốt. Đề nghị về phương pháp từng bậc đối với điều trị đang tiến hành 

được tìm thấy trong Bảng 3-5. 

Tiếp cận từng bậc điều chỉnh điều trị hen ở người lớn, thanh thiếu niên và trẻ 6-11 tuổi 

Khi khởi động điều trị hen (Bảng 3-4), quyết định điều trị tiếp nối dựa trên chu kỳ đánh giá, điều chỉnh và 

xem lại đáp ứng. Thuốc kiểm soát được điều chỉnh nâng lên hoặc hạ xuống theo tiếp cận từng bậc (Bảng 3-

5) để đạt được kiểm soát triệu chứng tốt và giảm đến mức tối thiểu nguy cơ tương lai các cơn kịch phát, giới 

hạn luồng khí cố định và tác dụng phụ của thuốc. Khi kiểm soát triệu chứng tốt được duy trì trong 2-3 tháng, 

điều trị được hạ bậc để tìm ra điều trị hữu hiệu tốt thiểu của bệnh nhân (Bảng 3-7). 

Nếu bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng và/hoặc cơn kịch phát dù đã điều trị với thuốc kiểm soát 2-3 tháng, 

đánh giá và sửa chữa các vấn đề thường gặp sau đây trước khi nâng bậc điều trị: 

   * Kỹ thuật hít thuốc không đúng 

   * Tuân thủ kém 

   * Phơi nhiễm dai dẳng tại nhà/nơi làm việc các chất như dị nguyên, khói thuốc lá, ô nhiễm không khí trong 

nhà hoặc ngoài trời, hoặc các thuốc như chẹn beta hoặc (ở một số bệnh nhân) thuốc kháng viêm không 

steroid (NSAID) 

   * Bệnh đi kèm góp phần vào triệu chứng hô hấp và chất lượng cuộc sống thấp 

   * Chẩn đoán không đúng. 
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Bảng 3-4. Tùy chọn được đề nghị đối với điều trị với thuốc kiểm soát ban đầu ở người lớn và thiếu niên 

Triệu chứng hiện có Thuốc kiểm soát ban đầu  
ưa thích 

Triệu chứng hen hoặc cần đến SABA ít hơn hai lần một tháng; không thức giấc do 
hen trong tháng vừa qua; và không có yếu tố nguy cơ cơn kịch phát (Bảng 2-2B), 
bao gồm không có cơn kịch phát trong năm vừa qua 

Không thuốc kiểm soát (Chứng 
cứ D)* 

Triệu chứng hen không thường xuyên, nhưng bệnh nhân có một hoặc nhiều hơn 
các yếu tố nguy cơ cơn kịch phát (Bảng 2-2B); ví dụ chức năng phổi thấp hoặc cơn 
kịch phát cần đến OCS trong năm vừa qua, hoặc đã từng nhập săn sóc đặc biệt do 
hen 

ICS liều thấp ** (Chứng cứ D)* 

Triệu chứng hen hoặc cần đến SABA giữa mức 2 lần một tháng và 2 lần một tuần, 
hoặc bệnh nhân thức giấc do hen một lần hoặc hơn một tháng 

ICS liều thấp** (Chứng cứ B) 

Chứng cứ hen hoặc cần đến SABA hơn 2 lần một tuần ICS liều thấp ** (Chứng cứ A) 

Tùy chọn kém hữu hiệu hơn 
khác là LTAR hoặc theophylline 

Triệu chứng hen khó chịu hầu hết mọi ngày; hoặc thức giấc do hen một lần trong 
tuần hay hơn, nhất là nếu có yếu tố nguy cơ (Bảng 2-2B) 

ICS liều trung bình/cao † 
(Chứng cứ A), hoặc 
ICS/LABA†# (Chứng cứ A) 

Biểu hiện hen ban đầu với hen không kiểm soát nặng, hoặc với cơn kịch phát cấp 
tính 

Corticosteroid uống ngắn hạn 
VÀ bắt đầu điều trị kiểm soát 
đều đặn; tùy chọn là 
+ ICS liều cao (Chứng cứ A), 
hoặc 

+ ICS liều trung bình/LABA# 
(Chứng cứ D) 

Trước khi bắt đầu điều trị với thuốc kiểm soát ban đầu 
+ Lưu chứng cứ để chẩn đoán hen, nếu được 

+ Lưu mức kiểm soát triệu chứng và các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân, bao gồm chức năng phổi (Bảng 2-2) 

+ Xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự chọn lựa điều trị (Bảng 3-3) 

+ Bảo đảm rằng bệnh nhân sử dụng thuốc hít đúng cách 

+ Lên lịch hẹn tái khám 
Sau khi bắt đầu điều trị với thuốc kiểm soát ban đầu 
+ Tổng quan đáp ứng của bệnh nhân (Bảng 2-2) sau 2-3 tháng, hoặc sớm hơn tùy theo mức khẩn cấp lâm sàng 

+ Xem Bảng 3-5 về các đề nghị đối với điều trị đang tiến hành và các yếu tố xử trí then chốt khác 

+ Hạ bậc điều trị khi kiểm soát tốt duy trì được trong 3 tháng (Bảng 3-7). 
 
ICS: corticosteroid dạng hít; LABA: Kích thích beta2 tác dụng dài; LTRA: kháng thụ thể leukotriene; OCS: corticosteroid uống; SABA: 
Kích thích beta2 tác dụng ngắn. 
Bảng này dựa vào chứng cứ từ các nghiên cứu và đồng thuận có sẵn, bao gồm xem xét chi phí. 
* Những đề nghị này phản ánh chứng cứ viêm đường dẫn khí mạn tính trong hen ngay cả khi triệu chứng không thường xuyên, lợi ích 
biết được của ICS liều thấp trong việc làm giảm cơn kịch phát nghiêm trọng trong nhóm dân hen lớn, và thiếu nghiên cứu rộng so sánh 
tác dụng ICS và chỉ riêng SABA theo nhu cầu trên cơn kịch phát trong nhóm dân này. 
** Tương ứng với bắt đầu tại Bậc 2 trong Bảng 3-5. 
† Tương ứng với bắt đầu tại Bậc 3 trong Bảng 3-5. 
# Không đề nghị đối với điều trị ban đầu ở trẻ 6-11 tuổi. 
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Bảng 3-5. Tiếp cận theo bậc để kiểm soát triệu chứng và giảm tới mức tối thiểu nguy cơ trong tương lai 

 

 

 

CHỌN THUỐC 
KIỂM SOÁT 
ƯA THÍCH 

BẬC 1 BẬC 2 
ICS liều thấp 

BẬC 3 
ICS liều 
thấp/LABA** 

BẬC 4 
ICS liều trung 
bình/cao/LABA 

BẬC 5 
Chuyển điều trị 
cộng thêm, ví dụ 
tiotropium,*+ 
omalizumab, 
mepolizumab* 

Thuốc kiểm 
soát khác 

Xem xét ICS 
liều thấp 

Kháng thụ thể 
leukotriene 
(LTRA) 
Theophylline* 
liều thấp 

ICS liều trung 
bình/cao 
ICS liều thấp + 
LTRA (hoặc + 
theoph*) 

Thêm 
tiotropium*† 
ICS liều cao + 
LTRA (hoặc + 
theoph*) 

Thêm OCS liều 
thấp 

THUỐC GIẢM 
TRIỆU CHỨNG 

Kích thích beta2 tác dụng ngắn 
(SABA) theo nhu cầu 

SABA theo nhu cầu hoặc ICS liều thấp/formoterol# 

GHI NHỚ… 

 
+ Huấn luyện tự xử trí theo hướng dẫn (tự theo dõi + bản kế hoạch hành động viết + xem lại đều đặn) 
+ Điều trị các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được và bệnh đi kèm, ví dụ hút thuốc lá, béo phì, lo âu 
+ Tư vấn về liệu pháp và phương pháp không dùng thuốc (Bảng 3-9), ví dụ hoạt động thể chất, 
giảm cân, tránh chất kích thích nơi phù hợp 
+ Xem xét nâng bậc nếu… triệu chứng không kiểm soát được, cơn kịch phát hoặc nguy cơ, 
nhưng đầu tiên hãy kiểm tra chẩn đoán, kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ 
+ Xem xét hạ bậc nếu… triệu chứng được kiểm soát trong 3 tháng + nguy cơ cơn kịch phát thấp.  
Không khuyên ngưng ICS 

ICS: corticosteroid dạng hít; LABA: Kích thích beta2 tác dụng dài; med: liều trung bình; OCS: corticosteroid uống. Xem Bảng 3-6 về ICS 
liều thấp, trung bình và cao đối với người lớn, thiếu niên và trẻ em 6-11 tuổi. Xem Chương 3 Phần D (t65) về xử trí co thắt phế quản do 
vận động. 

* Không dành cho trẻ em < 12 tuổi. 

** Đối với trẻ em 6-11 tuổi, điều trị Bậc 3 ưa thích hơn là ICS liều trung bình. 

# ICS liều thấp/formoterol là thuốc giảm triệu chứng đối với bệnh nhân được kê toa budesonide liều thấp/formoterol hoặc liệu pháp duy 
trì và giảm triệu chứng beclometasone liều thấp/formoterol. 

† Tiotropium bằng máy phun sương là một điều trị bổ sung dành cho bệnh nhân có tiền sử các cơn kịch phát; nó không được chỉ định 
cho trẻ em < 12 tuổi. 

 

 

 

 

 

Triệu chứng 
Cơn kịch phát 
Tác dụng phụ 
Hài lòng của bệnh nhân 
Chức năng phổi 
 

Chẩn đoán 
Kiểm soát triệu chứng & yếu tố 
nguy cơ (bao gồm chức năng phổi) 
Kỹ thuật hít thuốc & tuân thủ 
Ưa thích của bệnh nhân 
 

Thuốc hen 
Phương pháp không 
dùng thuốc 
Điều trị yếu tố nguy cơ 
thay đổi được 
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Bảng 3-6. Liều corticosteroid dạng hít hàng ngày thấp, trung bình và cao 

Người lớn và thiếu niên (12 tuổi và lớn hơn) 
Thuốc Liều hàng ngày (mcg) 

 Thấp Trung bình Cao 

Beclometasone dipropionate (CFC)* 

Beclometasone dipropionate (HFA) 

Budesonide (DPI) 

Ciclesonide (HFA) 

Fluticasone propionate (DPI) 

Fluticasone propionate (HFA) 

Mometasone furoate 

Triamcinolone acetonide 

200-500 

100-200 

200-400* 

80-160 

100-250 

100-250 

110-220 

400-1000 

>500-1000 

>200-400 

>400-800 

>160-320 

>250-500 

>250-500 

>220-440 

>1000-2000 

>1000 

>400 

>800 

>320 

>500 

>500 

>440 

>2000 
Trẻ em 6-11 tuổi (đối với trẻ em dưới 5 tuổi, xem Bảng 6-6) 
Beclometasone dipropionate (CFC)* 

Beclometasone dipropionate (HFA) 

Budesonide (DPI) 

Budesonide (nebules) 

Ciclesonide 

Fluticasone propionate (DPI) 

Fluticasone propionate (HFA) 

Mometasone furoate 

Triamcinolone acetonide 

100-200 

50-100 

100-200 

250-500 

80 

100-200 

100-200 

110 

400-800 

>200-400 

>100-200 

>200-400 

>500-1000 

>80-160 

>200-400 

>200-500 

≥220-<440 

>800-1200 

>400 

>200 

>400 

>1000 

>160 

>400 

>500 

≥440 

>1200 
CFC: chlorofluorocarbon propellant; DPI: dry powder inhaler; HFA: hydrofluoroalkane propellant. 
* Beclometasone dipropionate CFC được đưa vào để so sánh với y văn cũ hơn. 

Bảng 3-6 không phải là một bảng tương đương, nhưng là bảng so sánh lâm sàng ước tính. Loại liều ‘thấp’, 
‘trung bình’ và ‘cao’ dựa trên thông tin đã xuất bản và các nghiên cứu có sẵn, bao gồm so sánh trực tiếp nếu 
có. Liều dùng có thể đặc thù từng quốc gia, tùy thuộc vào yêu cầu nhãn hiệu. Hầu hết lợi ích lâm sàng từ 
ICS được thấy ở liều thấp, và chứng cứ rõ ràng của mối liên quan đáp ứng-liều dùng ít khi có sẵn trong 
khoảng liều dùng được đánh giá theo mục đích kiểm soát. Liều ‘cao’ là mơ hồ, nhưng đối với hầu hết ICS, 
liều cao là liều khi sử dụng lâu dài đi cùng với nguy cơ tác dụng phụ toàn thân tăng lên. 

Đối với những chế phẩm mới, thông tin của nhà sản xuất nên được đọc cẩn thận; sản phẩm chứa cùng một 
phân tử có thể không tương đương trong thực hành lâm sàng. Xem Raissy et al 95 về bàn luận chi tiết. 

Trong thực hành lâm sàng, lựa chọn thuốc, thiết bị và liều dùng nên dựa vào đánh giá kiểm soát triệu 
chứng, yếu tố nguy cơ, ưa thích của bệnh nhân và những vấn đề thực tế (chi phí, năng lực sử dụng thiết bị 
và tuân thủ) (Bảng 3-3). Điều quan trọng là theo dõi đáp ứng điều trị và bất kỳ tác dụng phụ nào, và điều 
chỉnh liều dùng theo (Bảng 3-5). Khi kiểm soát triệu chứng tốt được duy trì trong 3 tháng, liều ICS nên được 
cẩn thận định liều đến liều dùng thấp nhất, sử dụng đều đặn, sẽ duy trì kiểm soát triệu chứng tốt và giảm tối 
thiểu nguy cơ cơn kịch phát, trong khi giảm tiềm năng tác dụng phụ (Bảng 3-7). Bệnh nhân hiện được xem 
xét sử dụng liều ICS hàng ngày cao (trừ trong đợt ngắn) nên được chuyển đến chuyên gia đánh giá và tư 
vấn nếu được (Bảng 3-14). 

Xem chi tiết về thuốc hen tại Phụ lục Chương 5 (người lớn: Phần A; trẻ em 6-11 tuổi: Phần B). 

BẬC 1: Thuốc hít giảm triệu chứng theo nhu cầu 

Tùy chọn ưa thích: Kích thích beta2 tác dụng ngắn (SABA) hít theo nhu cầu 

SABA hiệu quả cao trong việc làm giảm nhanh các triệu chứng hen 149 (Chứng cứ A). Tuy nhiên, không có 
đủ chứng cứ về sự an toàn của điều trị hen chỉ với một mình SABA, do đó tùy chọn này nên được dành cho 
những bệnh nhân thỉnh thoảng có triệu chứng vào ban ngày (ví dụ ít hơn hai lần một tháng) trong thời gian 
ngắn (vài giờ), không có thức giấc về đêm và có chức năng phổi bình thường. Triệu chứng thường xuyên 
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hơn, hoặc có bất kỳ yếu tố nguy cơ cơn kịch phát nào như FEV1 <80% trị số tốt nhất của cá nhân hoặc trị 
số dự đoán trong 12 tháng vừa qua, cho thấy điều trị kiểm soát đều đặn là cần thiết 150-152 (Chứng cứ B). 

Tùy chọn khác 

ICS liều thấp đều đặn nên được xem xét, ngoài SABA theo nhu cầu, đối với bệnh nhân có nguy cơ cơn kịch 
phát 150,152 (Chứng cứ B). 

Tùy chọn khác không được đề nghị sử dụng thường qui 

Ở người lớn, chất kháng cholinergic hít như ipratropium, SABA uống hoặc theophylline tác dụng ngắn là các 
thuốc thay thế tiềm năng của SABA để làm giảm triệu chứng hen; tuy nhiên, những chất này bắt đầu tác 
dụng chậm hơn SABA hít (Chứng cứ A), và SABA uống và theophylline có nguy cơ tác dụng phụ cao hơn. 

LABA bắt đầu tác dụng nhanh, formoterol, là một thuốc giảm triệu chứng cũng hữu hiệu như SABA ở người 
lớn và trẻ em, 153 nhưng việc sử dụng LABA đều đặn hoặc thường xuyên không cùng với ICS bị dè chừng 
một cách mạnh mẽ do nguy cơ cơn kịch phát (Chứng cứ A). 

BẬC 2. Thuốc kiểm soát liều thấp cộng với thuốc giảm triệu chứng theo nhu cầu 

Lựa chọn ưa thích: ICS liều thấp đều đặn cộng với SABA theo nhu cầu 

Điều trị với ICS liều thấp làm giảm triệu chứng hen, tăng chức năng phổi, cải thiện chất lượng cuộc sống và 
làm giảm nguy cơ cơn kịch phát và nhập viện hoặc tử vong do hen 150,152,154,155 (Chứng cứ A). Bảng 3-6 liệt 
kê liều dùng được xem là thấp, trung bình và cao của các sản phẩm ICS khác nhau. 

Tùy chọn khác 

Kháng thụ thể leukotriene (LTRA) hiệu quả không bằng ICS 156 (Chứng cứ A). Chúng có thể phù hợp để điều 
trị ban đầu với thuốc kiểm soát đối với một số bệnh nhân vốn không thể hoặc không muốn sử dụng ICS; đối 
với bệnh nhân đã bị tác dụng phụ không chịu được do ICS; hoặc đối với bệnh nhân cùng lúc bị viêm mũi dị 
ứng 157,158 (Chứng cứ B). 

Đối với bệnh nhân người lớn hoặc thanh thiếu niên trước đó chưa điều trị với thuốc kiểm soát, kết hợp ICS 
liều thấp/LABA như là điều trị ban đầu với thuốc kiểm soát duy trì làm giảm triệu chứng và cải thiện chức 
năng phổi so với chỉ một mình ICS liều thấp. Tuy nhiên, nó đắt tiền hơn và không làm giảm thêm nguy cơ 
cơn kịch phát so với chỉ một mình ICS 159 (Chứng cứ A). 

Đối với bệnh nhân hen dị ứng theo mùa thuần túy, ví dụ với phấn hoa, không có triệu chứng hen khoảng 
giữa, ICS nên được bắt đầu ngay khi khởi phát triệu chứng, và tiếp tục trong bốn tuần sau khi mùa phấn hoa 
chấm dứt (Chứng cứ D). 

Tùy chọn không được đề nghị sử dụng thường qui 

Theophylline phóng thích chậm chỉ có hiệu quả yếu trên hen 160-162 (Chứng cứ B) và thường gặp tác dụng 
phụ, và có thể đe dọa tính mạng ở liều cao hơn.163 Chromones (nedocromil sodium và sodium 
cromoglycate) có lịch sử về an toàn thuận lợi nhưng hiệu quả thấp 164,165 (Chứng cứ A), và dạng hít đòi hỏi 
làm sạch hàng ngày phiền toái để tránh nghẹt. 

BẬC 3. Một hoặc hai thuốc kiểm soát cộng với thuốc giảm triệu chứng theo nhu cầu 

Tùy chọn ưa thích (người lớn/ thanh thiếu niên): kết hợp ICS liều thấp/LABA để điều trị duy trì cộng với 
SABA theo nhu cầu HOẶC kết hợp ICS liều thấp/formoterol (budesonide hoặc beclometasone) để điều trị 
giảm triệu chứng và cả duy trì 

Tùy chọn ưa thích (trẻ em 6-11 tuổi): ICS liều trung bình cộng với SABA theo nhu cầu 

Trước khi xem xét nâng bậc, kiểm tra các vấn đề thường gặp như kỹ thuật hít thuốc không đúng, tuân thủ 
kém, và phơi nhiễm môi trường, và khẳng định các triệu chứng là do hen (Bảng 2-4). 

Các tùy chọn tại bậc này khác nhau tùy theo tuổi. Đối với người lớn và thiếu niên, có hai tùy chọn Bậc 3 ‘ưa 
thích’: kết hợp ICS/LABA để điều trị duy trì cùng với SABA theo nhu cầu để giảm triệu chứng, và 
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ICS/formoterol để điều trị cả duy trì lẫn giảm triệu chứng. Kết hợp ICS/LABA hít hiện nay được chấp thuận 
đối với hen bao gồm fluticasone furoate/vilanterol, fluticasone propionate/formoterol, fluticasone 
propionate/salmetero, beclometasone/formotero, budesonide/formoterol và mometasone/formoterol. Cách 
điều trị duy trì và giảm triệu chứng có thể được kê toa với beclometasone liều thấp/formoterol hoặc 
budesonide/formoterol. Thêm LABA vào cùng một liều ICS giúp cải thiện bổ sung về triệu chứng và chức 
năng phổi với giảm nguy cơ cơn kịch phát 155 (Chứng cứ A). Ở bệnh nhân có nguy cơ, cách điều trị duy trì 
và giảm triệu chứng ICS/formoterol làm giảm đáng kể cơn kịch phát và giúp kiểm soát hen tương tự tại liều 
thấp tương đối của ICS, so với một liều cố định ICS/LABA để điều trị duy trì hoặc liều ICS cao hơn, cả hai 
với SABA theo nhu cầu 167-171 (Chứng cứ A). 

Ở trẻ em, tùy chọn ưa thích là tăng ICS đến liều trung bình (Bảng 3-6),172 và trong nhóm tuổi này, ảnh 
hưởng có thể tương tự 173 hoặc hiệu quả hơn 174,175 so với cho thêm LABA. 

Tùy chọn khác 

Tùy chọn khác cho người lớn và thanh thiếu niên là tăng ICS lên liều trung bình (Bảng 3-6), nhưng điều này 
không hữu hiệu bằng cho thêm một LABA 112,176,177 (Chứng cứ A). Các tùy chọn kém hữu hiệu hơn là ICS 
liều thấp với hoặc LTRA 178 (Chứng cứ A) hoặc theophylline liều thấp, phóng thích chậm 179 (Chứng cứ B). 

BẬC 4. Hai hoặc nhiều thuốc kiểm soát hơn cộng với thuốc giảm triệu chứng theo nhu cầu 

Tùy chọn ưa thích (người lớn/thiếu niên): kết hợp ICS liều thấp/formoterol để điều trị duy trì và giảm triệu 
chứng, HOẶC kết hợp ICS liều trung bình/LABA cộng với SABA theo nhu cầu 

Tùy chọn ưa thích (trẻ em 6-11 tuổi): chuyển cho chuyên gia đánh giá và tư vấn 

Chọn điều trị Bậc 4 tùy thuộc vào lựa chọn Bậc 3 trước đó. Trước khi nâng bậc, hãy kiểm tra các vấn đề 
như kỹ thuật hít thuốc không đúng, tuân thủ kém, phơi nhiễm môi trường và khẳng định các triệu chứng là 
do hen (Bảng 2-4). 

Đối với bệnh nhân người lớn và thiếu niên có ≥1 cơn kịch phát trong năm vừa qua, kết hợp ICS liều 
thấp/formoterol để điều trị duy trì và giảm triệu chứng hữu hiệu hơn trong việc làm giảm cơn kịch phát so với 
cùng liều ICS duy trì/LABA hoặc liều ICS cao hơn 171 (Chứng cứ A). Cách điều trị này được kê toa với 
budesonide liều thấp/formoterol hoặc beclometasone/formoterol như trong Bậc 3; liều duy trì có thể tăng 
thêm nếu cần. Đối với bệnh nhân sử dụng liều ICS duy trì thấp/LABA với SABA theo nhu cầu, bệnh hen của 
họ vốn không được kiểm soát đầy đủ, điều trị có thể tăng liều lên ICS liều trung bình/LABA 139 (Chứng cứ B); 
kết hợp ICS/LABA như trong Bậc 3. 

Đối với trẻ em 6-11 tuổi, nếu hen không được kiểm soát tốt với ICS liều trung bình (Bảng 3-6), đề nghị 
chuyển trẻ đến chuyên gia để đánh giá và tư vấn. 

Tùy chọn khác 

Tiotropium (đối vận muscarin tác dụng dài hạn) bằng cách phun sương có thể được sử dụng như là một 
điều trị bổ sung đối với bệnh nhân người lớn hoặc thiếu niên có tiền sử các cơn kịch phát (Chứng cứ A); 180 
nó không được chỉ định cho trẻ em < 12 tuổi. 

Kết hợp ICS liều cao/LABA có thể được xem xét cho người lớn và thiếu niên, nhưng tăng liều ICS nói chung 
cung cấp một ít lợi ích bổ sung 104,112,177,181 (Chứng cứ A), và nguy cơ tác dụng phụ tăng lên. Liều cao được 
đề nghị chỉ thử nghiệm trong 3-6 tháng khi kiểm soát hen tốt không đạt được với liều ICS trung bình cộng 
với LABA và/hoặc một thuốc kiểm soát thứ ba (ví dụ LTRA hoặc theophylline phóng thích chậm, 152,161,182 
(Chứng cứ B)). Theophylline không nên dùng cho trẻ em. 

Đối với budesonide liều trung bình hoặc liều cao, hiệu quả có thể cải thiện bằng cách phân liều bốn lần mỗi 
ngày 183,184 (Chứng cứ B), nhưng tuân thủ lại có thể là vấn đề. Đối với ICS khác, phân liều hai lần mỗi ngày 
là phù hợp (Chứng cứ D). Tùy chọn khác cho người lớn hoặc thiếu niên gồm có LTRA 182,185-188 (Chứng cứ 
A), hoặc theophylline phóng thích chậm liều thấp 161 (Chứng cứ B); chúng có thể thêm vào ICS liều trung 
bình hoặc liều cao nhưng không hiệu quả bằng thêm LABA,. 
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BẬC 5. Chăm sóc ở tuyến chuyên khoa cao hơn và/hoặc điều trị kết hợp 

Tùy chọn ưa thích: Chuyển chuyên gia thăm khám và xem xét điều trị bổ sung 

Bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng hoặc cơn kịch phát dù kỹ thuật hít thuốc đúng và tuân thủ tốt với điều trị 
Bậc 4 nên được chuyển đến chuyên gia thành thạo xử trí hen nặng 120 (Chứng cứ D) 

Tùy chọn điều trị có thể được xem xét ở Bậc 5 được mô tả trong Bảng 3-14. Chúng gồm: 

+ Tiotropium cộng thêm (đối vận muscarinic tác dụng dài hạn) cho bệnh nhân ≥ 12 tuổi có tiền sử các cơn 
kịch phát dù đã điều trị Bậc 4. Tiotropium cộng thêm bằng cách phun sương cải thiện chức năng phổi và làm 
tăng thời gian chuyển đến cơn kịch phát nặng (Chứng cứ B).180 

+ Điều trị omalizumab cộng thêm (kháng immunoglobulin E (anti-IgE)): đối với những bệnh nhân hen dị ứng 
trung bình hoặc nặng không kiểm soát được ở điều trị Bậc 4 189 (Chứng cứ A). 

+ Điều trị mepolizumab (kháng interleukin 5): đối với những bệnh nhân ≥ 12 tuổi bị hen nặng tăng bạch cầu 
ái toan, không kiểm soát được ở điều trị Bậc 4 (Chứng cứ B).190,191 

+ Điều trị theo hướng dẫn của đàm: đối với bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng và/hoặc cơn kịch phát dù 
ICS liều cao hoặc ICS/LABA, điều trị được điều chỉnh dựa trên bạch cầu ái toan (>3%) trong đàm gây khạc. 
Trong hen năng, phương pháp này dẫn đến giảm cơn kịch phát và/hoặc liều ICS thấp hơn 141 (Chứng cứ A). 

+ Điều trị tạo hình nhiệt phế quản cộng thêm: có thể được xem xét ở một số bệnh nhân người lớn hen nặng 
120 (Chứng cứ B). Chứng cứ còn hạn chế và ở những bệnh nhân chọn lọc (xem Phụ lục Chương 6). Tác 
dụng dài hạn so sánh với những bệnh nhân nhóm chứng, kể cả chức năng phổi, không được biết. 

+ Corticosteroid uống liều thấp cộng thêm (tương đương prednisone ≤7,5 mg/ngày): có thể hữu hiệu đối với 
một số người lớn hen nặng 120 (Chứng cứ D); nhưng thường kèm theo các tác dụng phụ tiềm tàng 192 
(Chứng cứ B). Chúng chỉ nên được xem xét đối với người lớn kiểm soát triệu chứng kém và/hoặc cơn kịch 
phát thường xuyên dù kỹ thuật hít thuốc tốt và tuân thủ theo điều trị Bậc 4, và sau khi loại bỏ các yếu tố góp 
phần khác. Bệnh nhân nên được tư vấn về tác dụng phụ tiềm tàng (Chứng cứ D). Họ nên được đánh giá và 
theo dõi nguy cơ loãng xương do corticosteroid, và người dự kiến điều trị trong ≥3 tháng nên được tư vấn 
về cách sống tương thích chống loãng xương và được kê toa điều trị ngừa loãng xương (nơi thích hợp).193 

XEM LẠI ĐÁP ỨNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU TRỊ 

Hen nên được xem lại sau bao lâu? 

Bệnh nhân hen nên được xem lại định kỳ để theo dõi kiểm soát triệu chứng, yếu tố nguy cơ và cơn kịch 
phát, cũng như ghi nhận đáp ứng đối với bất kỳ thay đổi điều trị nào. Đối với hầu hết các thuốc kiểm soát, 
cải thiện bắt đầu trong vòng vài ngày sau khi bắt đầu điều trị, nhưng lợi ích toàn bộ chỉ rõ ràng sau 3-4 
tháng.194 Trong bệnh nặng và điều trị dưới mức dài hạn, có thể lâu hơn.195 

Tất cả nhân viên y tế nên được khuyến khích đánh giá kiểm soát hen, tuân thủ và kỹ thuật hít thuốc tại mỗi 
lần thăm khám, không chỉ khi bệnh nhân có mặt vì hen.196 Tần số thăm khám tùy thuộc vào mức kiểm soát 
ban đầu của bệnh nhân, đáp ứng với điều trị và mức độ tham gia tự xử trí. Lý tưởng là bệnh được tái khám 
1-3 tháng sau khi bắt đầu điều trị và mỗi 3-12 tháng sau đó. Sau cơn kịch phát, nên lên lịch thăm khám xem 
lại sau 1 tuần 197 (Chứng cứ D). 

Nâng bậc điều trị hen 

Hen là một tình trạng bệnh thay đổi, và điều trị từng đợt bởi thầy thuốc và/hoặc bệnh nhân là cần thiết.198 

+ Nâng bậc dài hạn (trong ít nhất 2-3 tháng): Một số bệnh nhân không đáp ứng đầy đủ với điều trị ban đầu. 
Nâng bậc điều trị nên được đề nghị (Bảng 3-5) nếu triệu chứng được khẳng định là do hen; kỹ thuật hít 
thuốc và tuân thủ đạt yêu cầu; và các yếu tố nguy cơ thay đổi được như hút thuốc lá đã được xử lý (Bảng 3-
8). Bất kỳ nâng bậc nào cũng nên được xem là điều trị thử và đáp ứng được xem lại sau 2-3 tháng. Nếu 
không có đáp ứng, điều trị nên được giảm về mức trước đó, tùy chọn điều trị khác hoặc chuyển đi được 
xem xét. 
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+ Nâng bậc ngắn hạn (trong 1-2 tuần): Tăng liều ICS duy trì ngắn hạn trong 1-2 tuần đôi khi cần thiết; ví dụ, 
trong lúc nhiễm vi rút hoặc phơi nhiễm dị nguyên theo mùa. Điều này có thể do bệnh nhân bắt đầu, theo bản 
kế hoạch hành động viết của họ (Bảng 4-2) hoặc do bác sĩ. 

+ Điều chỉnh từng ngày: đối với bệnh nhân được kê toa kết hợp budesonide/formoterol hoặc 
beclometasone/formoterol để điều trị duy trì và giảm triệu chứng, bệnh nhân điều chỉnh số lượng liều ICS 
theo nhu cầu/formoterol từng ngày tùy theo triệu chứng của họ, trong lúc tiếp tục liều duy trì. 

Hạ bậc điều trị khi hen được kiểm soát tốt 

Khi đạt được kiểm soát hen tốt và duy trì trong 3 tháng và chức năng phổi đã đạt bình nguyên, điều trị 
thường được hạ bậc thành công mà không gây mất kiểm soát hen. 

Mục đích của hạ bậc là: 

+ Tìm ra điều trị hữu hiệu thấp nhất của bệnh nhân, nghĩa là duy trì kiểm soát tốt triệu chứng và cơn kịch 
phát, và giảm đến mức tối thiểu chi phí điều trị và tác dụng phụ tiềm tàng. 

+ Khuyến khích bệnh nhân tiếp tục điều trị với thuốc kiểm soát đều đặn. Bệnh nhân thường điều trị gián 
đoạn do quan ngại về nguy cơ hoặc chi phí điều trị hàng ngày.199 Thông báo cho họ biết rằng liều thấp hơn 
có thể đạt được nếu điều trị với thuốc kiểm soát được sử dụng hàng ngày. 

Phương pháp hạ bậc khác nhau giữa bệnh nhân này với bệnh nhân khác tùy thuộc vào điều trị hiện tại, yếu 
tố nguy cơ và ưa thích. Có ít dữ liệu thí nghiệm về thời gian, thứ tự và độ lớn giảm điều trị tối ưu trong hen. 
Nếu hạ bậc quá nhiều hoặc quá nhanh, nguy cơ cơn kịch phát có thể tăng lên dù các triệu chứng vẫn được 
kiểm soát hợp lý 200 (Chứng cứ B). Ngưng hoàn toàn ICS đi cùng với nguy cơ cơn kịch phát đáng kể 201 
(Chứng cứ A). Các dự báo mất kiểm soát trong lúc giảm liều bao gồm tăng nhạy cảm đường dẫn khí và đàm 
bạch cầu ái toan, 202 nhưng các test này không có ở nơi chăm sóc ban đầu. 

Bất kỳ việc hạ bậc điều trị hen nào cũng được xem như là một điều trị thử, với đáp ứng được đánh giá cả về 
kiểm soát triệu chứng lẫn tần số cơn kịch phát. Trước khi hạ bậc điều trị, bệnh nhân nên được cung cấp  
một bản kế hoạch hành động viết và chỉ dẫn cách nào và khi nào lặp lại điều trị trước đó nếu triệu chứng  
trở nặng. 

Phương pháp hạ bậc đối với các điều trị với thuốc kiểm soát khác nhau được tóm tắt trong Bảng 3-7; chúng 
đặt cơ sở trên chứng cứ hiện có, nhưng cần thêm nghiên cứu. Chỉ một số lượng nhỏ nghiên cứu hạ bậc đã 
được tiến hành trên trẻ em. 
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Bảng 3-7. Tùy chọn hạ bậc điều trị khi hen được kiểm soát tốt 

Nguyên tắc tổng quát của hạ bậc điều trị hen 

+ Xem xét hạ bậc khi triệu chứng hen đã được kiểm soát tốt và chức năng phổi đã ổn định trong 3 tháng hay hơn 
(Chứng cứ D). Nếu bệnh nhân có nguy cơ cơn kịch phát (Bảng 2-2) hoặc giới hạn luồng khí cố định, không hạ bậc 
mà thiếu theo dõi sát. 

+ Chọn thời điểm thích hợp (không nhiễm trùng hô hấp, bệnh nhân không đi du lịch, không mang thai). 

+ Hãy tiếp cận từng bậc như là một điều trị thử. Đưa bệnh nhân vào quá trình; ghi nhận tình trạng hen (kiểm soát 
triệu chứng, chức năng phổi và yếu tố nguy cơ, Bảng 2-2); cung cấp chỉ dẫn rõ ràng; cung cấp bản kế hoạch hành 
động viết (Bảng 4-2) và bảo đảm bệnh nhân có đủ thuốc để lặp lại liều trước đây nếu cần; theo dõi triệu chứng 
và/hoặc PEF; và lên lịch thăm khám theo dõi (Chứng cứ D). 

+ Hạ bậc ICS 25-50% cách khoảng 3 tháng là khả thi và an toàn đối với hầu hết bệnh nhân 203 (Chứng cứ A). 
 

Bậc 
hiện tại 

Thuốc và liều hiện tại Tùy chọn hạ bậc Chứng cứ 

Bậc 5 

ICS liều cao/LABA với 
corticosteroid uống (OCS) 
 
 
ICS liều cao/LABA với tác 
nhân cộng thêm khác 

+ Tiếp tục ICS liều cao/LABA và giảm liều OCS 
+ Dùng tiếp cận theo hướng dẫn đàm để giảm OCS 
+ Điều trị OCS cách ngày 
+ Thay thế OCS bằng ICS liều cao 
+ Chuyển chuyên gia tư vấn 

D 
B 
D 
D 
D 

Bậc 4 

ICS liều trung bình đến 
cao/điều trị duy trì LABA 
 
ICS liều trung bình/formoteol* 
để điều trị duy trì và giảm 
triệu chứng 
ICS liều cao với một thuốc 
kiểm soát thứ hai 

+ Tiếp tục kết hợp ICS/LABA với giảm 50% ICS bằng cách 
sử dụng công thức có sẵn 
+ Ngưng LABA có khả năng đưa đến trở nặng 187 
+ Giảm ICS duy trì/formoterol* xuống liều thấp, và tiếp tục 
ICS liều thấp theo nhu cầu/formoterol* giảm triệu chứng 
+ Giảm liều 50% ICS và tiếp tục thuốc kiểm soát thứ hai 203 

B 
 

A 
D 
 

B 

Bậc 3 

ICS liều thấp/LABA duy trì 
 
ICS liều thấp / formoterol* để 
duy trì và giảm triệu chứng 
ICS liều trung bình hoặc cao 

+ Giảm ICS/LABA còn một lần mỗi ngày 
+ Ngưng LABA có khả năng đưa đến trở nặng 204 
+ Giảm ICS duy trì/formoterol* còn một lần mỗi ngày và 
tiếp tục ICS liều thấp/formoterol* giảm triệu chứng theo 
nhu cầu 
+ Giảm liều ICS 50% 203 

D 
A 
C 
 
 

A 

Bậc 2 

ICS liều thấp 
 
ICS liều thấp hoặc LTRA 

+ Một lần mỗi ngày (budesonide, ciclesonide, 
mometasone) 205,206 
+ Xem xét ngưng điều trị với thuốc kiểm soát chỉ khi không 
có triệu chứng trong 6-12 tháng, và bệnh nhân không có 
yếu tố nguy cơ (Bảng 2-2). Cung cấp bản kế hoạch hành 
động viết, và theo dõi sát. 
+ Ngưng hoàn toàn ICS ở người lớn không được khuyên 
khi nguy cơ cơn kịch phát tăng lên 201 

A 
 

D 
 
 
 

A 

BDP: beclometasone dipropionate; ICS: corticosteroid dạng hít; LABA: Kích thích beta2 tác dụng dài; LTRA: kháng thụ thể leukotriene; 
OCS; corticosteroid uống. 
* ICS/formoterol điều trị duy trì và giảm triệu chứng có thể được kê toa với budesonide liều thấp/formoterol hoặc BDP/formoterol. 

ĐIỀU TRỊ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÁC 

Một số bệnh nhân tiếp tục có cơn kịch phát dù hiện điều trị với liều tối đa. Có dù chỉ một cơn kịch phát làm 
tăng nguy cơ bệnh nhân sẽ có một cơn khác trong vòng 12 tháng sắp tới. 91 Ngày càng có nhiều nghiên cứu 
quan tâm nhận diện bệnh nhân có nguy cơ (Bảng 2-2B), và khảo sát các phương pháp mới để làm giảm 
hơn nữa nguy cơ cơn kịch phát. 
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Trong lâm sàng, nguy cơ cơn kịch phát có thể làm giảm bằng cách tối ưu hóa thuốc hen và cả bằng cách 
xác định và xử lý yếu tố nguy cơ thay đổi được (Bảng 3-8). Không phải tất cả các yếu tố nguy cơ đòi hỏi 
hoặc đáp ứng với hạ bậc điều trị với thuốc kiểm soát. 

Bảng 3-8. Điều trị yếu tố nguy cơ thay đổi được để giảm cơn kịch phát 

Yếu tố nguy cơ Phương pháp điều trị Chứng 

cứ 

Bất kỳ bệnh nhân có 

≥1 yếu tố nguy cơ 

cơn kịch phát (bao 

gồm kiểm soát triệu 

chứng kém) 

+ Bảo đảm bệnh nhân được kê toa thuốc kiểm soát chứa ICS đều đặn 

+ Bảo đảm bệnh nhân có bản kế hoạch hành động viết phù hợp với hiểu biết y 

tế của họ 

+ Xem xét thường xuyên hơn so với bệnh nhân nguy cơ thấp 

+ Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ 

+ Xác định bất kỳ yếu tố nguy cơ thay đổi được nào (Bảng 2-2) 

A 

A 

A 

 

A 

D 

≥1 cơn kịch phát nặng 

trong năm vừa qua 

+ Xem xét cách điều trị với thuốc kiểm soát khác để làm giảm nguy cơ cơn kịch 

phát, nghĩa là, ICS/formoterol điều trị duy trì và giảm triệu chứng 

+ Xem xét nâng bậc điều trị nếu không có yếu tố nguy cơ thay đổi được 

+ Xác định bất kỳ yếu tố kích phát cơn kịch phát có thể tránh được 

A 

 

A 

C 

Phơi nhiễm khói 

thuốc lá 

+ Khuyến khích bệnh nhân/gia đình ngưng hút thuốc; cung cấp tư vấn và 

nguồn lực 

+ Xem xét ICS liều cao nếu hen kiểm soát kém 

A 

 

B 

FEV1 thấp, đặc biệt 

khi <60% dự đoán 

+ Xem xét điều trị thử trong 3 tháng ICS liều cao và/hoặc 2 tuần OCS 

+ Loại trừ bệnh phổi khác, nghĩa là, COPD 

+ Chuyển chuyên gia tư vấn nếu không cải thiện 

B 

D 

D 

Béo phì 

+ Phương pháp giảm cân 

+ Phân biệt triệu chứng hen với triệu chứng do tăng cân, nghẽn tắc cơ học, 

và/hoặc ngưng thở lúc ngủ 

B 

D 

Vấn đề tâm lý 

+ Thu xếp đánh giá sức khỏe tinh thần 

+ Giúp bệnh nhân phân biệt giữa triệu chứng lo âu và hen; cung cấp tư vấn về 

xử trí cơn hoảng loạn 

D 

D 

Vấn đề kinh tế - xã 

hội chính 

+ Xác định cách điều trị dựa trên ICS tiết kiệm nhất D 

Dị ứng thức ăn đã 

khẳng định 

+ Tránh thức ăn một cách phù hợp; epinephrine tiêm A 

Phơi nhiễm dị nguyên 

nếu nhạy cảm 

+ Xem xét thử nghiệm phương pháp tránh đơn giản; xem xét chi phí 

+ Xem xét nâng bậc điều trị với thuốc kiểm soát 

+ Hiệu quả của liệu pháp miễn dịch dị ứng trong hen còn hạn chế 

C 

D 

A 

Đàm bạch cầu ái toan 

(ít trung tâm) 

+ Tăng liều ICS độc lập với mức độ kiểm soát triệu chứng A* 

 
FEV1: thể tích thở ra gắng sức 1 giây đầu; ICS: corticosteroid dạng hít; OCS: corticosteroid uống 
* Dựa trên chứng cứ từ các nghiên cứu tương đối nhỏ trong nhóm dân chọn lọc. Cũng xem thông tin thêm về can thiệp không dùng 
thuốc tại Bảng 3-9 và Phụ lục Chương 6. 
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Tiềm năng tác dụng phụ tại chỗ và/hoặc toàn thân có thể được hạn chế đến mức thấp nhất bằng cách bảo 
đảm kỹ thuật hít thuốc đúng (Bảng 3-11), bằng cách nhắc nhở bệnh nhân xúc miệng và nhổ ra sau khi sử 
dụng ICS, và bằng cách tìm liều hữu hiệu tối thiểu của bệnh nhân sau khi kiểm soát hen được duy trì trong  
3 tháng (liều thấp nhất sẽ duy trì kiểm soát triệu chứng tốt và cơn kịch phát thấp nhất, Bảng 3-7). 

ĐIỀU TRỊ KHÁC 

Liệu pháp miễn dịch dị nguyên 

Liệu pháp miễn dịch dị nguyên đặc hiệu có thể là một tùy chọn nếu dị ứng giữ một vài trò nổi bật, ví dụ hen 
với viêm kết mạc-mũi dị ứng. Hiện có hai phương pháp: liệu pháp miễn dịch dưới da (SCIT) và liệu pháp 
miễn dịch dưới lưỡi (SLIT). Nói chung, các nghiên cứu được tiến hành với hen nhẹ và một vài nghiên cứu 
đã so sánh liệu pháp miễn dịch với liệu pháp dùng thuốc, hoặc đã sử dụng các kết quả được chuẩn hóa, 
như các cơn kịch phát. 

SCIT: Ở người bị hen và nhạy cảm dị ứng, SCIT đi cùng với việc giảm điểm số triệu chứng và nhu cầu 
thuốc, và cải thiện sự phản ứng quá mức của đường thở với dị nguyên đặc hiệu và không đặc hiệu. 207 Các 
tác dụng phụ gồm có phản ứng phản vệ hiếm hoi, có thể đe dọa đến tính mạng. 

SLIT: Đã thấy các lợi ích khiêm tốn ở người lớn và trẻ em,208 nhưng có quan ngại về thiết kế của nhiều 
nghiên cứu.209 Một nghiên cứu SLIT về mạc bụi nhà (HDM) ở những bệnh nhân bị hen và viêm mũi dị ứng 
HDM cho thấy mức giảm ICS khiêm tốn với liều cao SLIT.210 Tác dụng phụ gồm có các triệu chứng nhẹ ở 
miệng và đường tiêu hóa.209 

Tiêm ngừa 

Cúm gây ra tàn phế và tử vong đáng kể trong dân số chung, và nguy cơ này có thể được làm giảm bằng 
cách tiêm ngừa hàng năm. Cúm góp phần vào một số cơn kịch phát hen cấp tính, và những bệnh nhân hen 
từ vừa đến nặng được khuyên nên tiêm ngừa hàng năm, hoặc khi tiêm ngừa dân số tổng quát được khuyến 
cáo (Chứng cứ D). Tuy nhiên, bệnh nhân nên được cảnh báo rằng tiêm ngừa không được mong đợi sẽ làm 
giảm tần số và mức độ nặng nhẹ của các cơn kịch phát hen (Chứng cứ A).211 Không có chứng cứ cho việc 
tăng số lần kịch phát hen sau khi tiêm ngừa với vắc xin ba giá bất hoạt so với giả dược. 

Người bệnh hen, nhất là trẻ em và người lớn tuổi, có nguy cơ bệnh nhiễm trùng phổi cao hơn,212 nhưng 
không có đủ chứng cứ để khuyến cáo tiêm ngừa nhiễm trùng phổi thường qui cho người bệnh hen (Chứng 
cứ D).213 

Tạo hình nhiệt phế quản 

Tạo hình nhiệt phế quản là một tùy chọn điều trị tiềm năng ở Bậc 5 tại một vài quốc gia đối với bệnh nhân 
người lớn có hen vẫn không kiểm soát được dù với các liệu pháp tối ưu và đã chuyển đến trung tâm chuyên 
khoa hen (Chứng cứ B). Tạo hình nhiệt phế quản liên quan đến xử trí đường thở trong ba lần soi phế quản 
riêng biệt với sóng cao tần tại chỗ.99 Điều trị này có tác dụng giả dược lớn.99 Ở những bệnh nhân sử dụng 
liều cao ICS/LABA, tạo hình nhiệt phế quản đi cùng với tăng các cơn kịch phát trong 3 tháng điều trị, và sau 
đó các cơn kịch phát giảm xuống, nhưng không có tác dụng hữu ích trên chức năng phổi hoặc các triệu 
chứng hen so với những bệnh nhân đối chứng giả.99 Theo dõi mở rộng một số bệnh nhân được điều trị cho 
thấy sự sụt giảm kéo dài các cơn kịch phát so với lúc trước khi điều trị.214 Tuy nhiên, cần theo dõi lâu dài 
hơn của một số lượng lớn hơn để so sánh sự hiệu quả và an toàn, kể cả chức năng phổi, ở cả những bệnh 
nhân thật sự được điều trị và giả điều trị. Nên cẩn trọng trong việc chọn lựa bệnh nhân cho thủ thuật này. Số 
lượng các nghiên cứu còn nhỏ, và bệnh nhân bị viêm xoang mạn tính, thường xuyên bị nhiễm trùng phổi 
hoặc FEV1 < 60% dự đoán đã bị loại khỏi nghiên cứu kiểm soát giả này.99 

Nhóm công tác về Hen Nặng ERS/ATS 2014 khuyến cáo rằng tạo hình nhiệt phế quản nên được tiến hành 
ở người lớn bị hen nặng chỉ trong bối cảnh của một thử nghiệm lâm sàng hoặc theo một hệ thống đăng ký 
độc lập đã được hội đồng đạo đức thông qua, như thế các chứng cứ về sự hữu hiệu và an toàn của thủ 
thuật mới được tích lũy dần. 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 

 57 

 
VITAMIN D 

Một vài nghiên cứu cắt ngang cho thấy rằng nồng độ huyết thanh của vitamin D thấp có liên quan đến chức 
năng phổi bị tổn hại, tần số cơn kịch phát cao hơn và đáp ứng corticosteroid giảm.215 Tuy nhiên, đến nay, 
việc bổ sung vitamin D không đi cùng với việc cải thiện kiểm soát hen hoặc giảm các cơn kịch phát. 

CAN THIỆP KHÔNG DÙNG THUỐC 

Ngoài điều trị dùng thuốc, các liệu pháp và phương pháp khác có thể được xem xét khi có liên quan, để giúp 
cải thiện kiểm soát triệu chứng và/hoặc giảm nguy cơ tương lai. Tư vấn và mức chứng cứ được tóm tắt 
trong Bảng 3-9. 

Bảng 3-9. Can thiệp không dùng thuốc – Tóm tắt (tiếp theo trang kế; chi tiết hơn tại Phụ lục Chương 6) 

Can thiệp Tư vấn/Đề nghị (tiếp theo trang kế) Chứng 
cứ 

Ngưng hút thuốc 
lá và phơi nhiễm 
ETS 

+ Mỗi lần thăm khám, mạnh mẽ khuyến khích người bệnh hen bỏ hút thuốc lá. Chỉ 
cách tiếp cận tư vấn và chương trình ngưng hút thuốc (nếu có) 
+ Tư vấn cha mẹ/người chăm sóc trẻ bị hen không hút thuốc và không cho phép hút 
thuốc trong phòng hoặc trong xe hơi có trẻ em 
+ Khuyến khích mạnh mẽ người bệnh hen tránh phơi nhiễm khói thuốc lá trong môi 
trường 
+ Đánh giá xem người hút thuốc/người bỏ thuốc có bị COPD hoặc hội chứng hen-
COPD chồng lắp (ACOS, Chương 5), bởi vì có thể cần đến phương pháp điều trị bổ 
sung. 

A 
 

A 
 

B 
 

D 

Hoạt động 
thể chất 

+ Khuyến khích người bệnh hen tham gia hoạt động thể chất vì ích lợi cho sức khỏe 
tổng quát của nó 
+ Tư vấn về phòng ngừa và xử trí co thắt phế quản do vận động (t50) 
+ Hoạt động thể chất đều đặn chính nó không mang lại lợi ích riêng cho chức năng 
phổi hoặc triệu chứng hen, trừ bơi lội ở người trẻ bị hen 
+ Có ít chứng cứ để đề nghị một dạng hoạt động thể chất này hay hơn dạng khác 

A 
 

A 
 

B 
 

D 

Tránh phơi nhiễm 
nghề nghiệp 

+ Hỏi tất cả bệnh nhân hen khởi phát lúc trưởng thành về tiền sử làm việc và các 
phơi nhiễm khác 
+ Trong xử trí hen nghề nghiệp, xác định và loại bỏ các chất nhạy cảm nghề nghiệp 
càng sớm càng tốt, và loại những bệnh nhân nhạy cảm khỏi phơi nhiễm thêm các 
chất này 
+ Bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã khẳng định hen nghề nghiệp nên được chuyển đến 
chuyên gia đánh giá và tư vấn, nếu có sẵn 

A 
 

A 
 
 

A 

Tránh các thuốc 
có thể làm hen 
trở nặng 

+ Luôn luôn hỏi về hen trước khi kê toa NSAID, và khuyên bệnh nhân ngưng sử 
dụng chúng khi hen trở nặng 
+ Luôn luôn hỏi bệnh nhân hen về các thuốc sử dụng cùng lúc 
+ Aspirin và NSAID nói chung không chống chỉ định, trừ khi có tiền sử phản ứng 
trước đó đối với những chất này 
+ Quyết định kê toa thuốc chẹn beta đường uống hoặc nội nhãn cho từng trường 
hợp một. Bắt đầu điều trị dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ chuyên khoa 
+ Khi chỉ định thuốc chẹn beta chọn lọc cho tim đối với sự cố mạch vành cấp tính, 
hen không phải là một chống chỉ định, nhưng nguy cơ/lợi ích có liên quan nên được 
xem xét 

A 
 

D 
A 
 

D 

Tránh dị nguyên 
trong nhà 

+ Tránh dị nguyên không được đề nghị như là một phương pháp chung đối với hen 
+ Đối với bệnh nhân nhạy cảm, không có chứng cứ lợi ích lâm sàng cho hen với 
tránh dị ứng trong nhà như là một phương pháp đơn độc 
+ Đối với bệnh nhân nhạy cảm, có ít chứng cứ lợi ích lâm sàng cho hen với phương 
pháp tránh đa thành phần (chỉ ở trẻ em) 
+ Phương pháp tránh dị nguyên thường phức tạp và đắt tiền, và không có phương 
pháp được kiểm định để xác định người nào có khả năng hưởng lợi 

A 
 

A 
 

B 
 

D 
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Bảng 3-9. Can thiệp không dùng thuốc – Tóm tắt (tiếp theo) 

Can thiệp Tư vấn/Đề nghị 
Chứng 

cứ 

Tập thở + Tập thở có thể bổ sung lợi ích vào liệu pháp hen dùng thuốc A 
Thực đơn lành 

mạnh 
+ Khuyến khích bệnh nhân hen ăn thực đơn giàu rau quả có lợi cho sức khỏe tổng 
quát 

A 

Giảm cân + Đưa giảm cân vào kế hoạch điều trị bệnh nhân hen béo phì B 
Tránh ô nhiễm 
không khí trong 

nhà 

+ Khuyến khích bệnh nhân hen sử dụng nguồn sưởi và nấu nướng không ô nhiễm, 
và nguồn ô nhiễm được thông khí ra khỏi nhà nếu được 

B 

Tiêm ngừa 

+ Người bệnh hen, nhất là trẻ em và người lớn tuổi, có nguy cơ nhiễm phế cầu 
khuẩn cao hơn, nhưng không có đủ chứng cứ để đề nghị tiêm chủng phế cầu khuẩn 
cho người bệnh hen 

+ Khuyên bệnh nhân hen trung bình – nặng tiêm ngừa cúm mỗi năm, hoặc ít nhất khi 
dân số chung được khuyên chích ngừa 

B 
 
 

D 

Tạo hình nhiệt 
phế quản 

+ Đối với bệnh nhân hen người lớn đã chọn lọc kỹ lưỡng, không thể kiểm soát dù sử 
dụng cách điều trị đã khuyên và chuyển đến trung tâm chuyên hen (Bậc 5), tạo hình 
nhiệt phế quản là một tùy chọn điều trị có thể có ở một số nước. 

+ Nên sử dụng cảnh báo trong việc chọn bệnh nhân cho thủ thuật này, bởi vì số 
lượng các nghiên cứu nhỏ và người bệnh xoang mạn tính, nhiễm trùng phổi thường 
xuyên hoặc FEV1 <60% dự đoán bị loại trừ. 

B 
 
 
 

D 

Đối phó với 
stress cảm xúc 

+ Khuyến khích bệnh nhân xác định mục đích và phương pháp đối phó với stress 
cảm xúc nếu nó làm cho hen trở nặng 

+ Không có đủ chứng cứ để cho rằng phương pháp giảm stress này hơn phương 
pháp giảm stress khác, nhưng các phương pháp giảm stress và kỹ thuật thở có thể 
hữu ích 

+ Tổ chức đánh giá sức khỏe tâm lý đối với bệnh nhân có triệu chứng lo âu hoặc 
trầm cảm 

D 
 

B 
 
 

D 

Liệu pháp miễn 
dịch dị nguyên 

+ So với các tùy chọn tránh và dùng thuốc, lợi ích có thể có của liệu pháp miễn dịch 
dị nguyên (SCIT hoặc SLIT) phải được cân nhắc về nguy cơ tác hại, sự bất tiện, chi 
phí của quá trình điều trị kéo dài, kể cả ít nhất nửa giờ chờ đợi sau mỗi lần tiêm đối 
với SCIT 

D 

Tránh dị nguyên 
ngoài trời 

+ Khi số lượng phấn hoa và nấm mốc cao nhất, hãy đóng cửa sổ và cửa cái, ở trong 
nhà và sử dụng máy điều hòa không khí làm giảm phơi nhiễm dị nguyên ngoài trời 

D 

Tránh chất ô 
nhiễm không khí 

ngoài trời 

+ Tránh các tình trạng môi trường bất lợi thường là không cần thiết đối với bệnh 
nhân hen kiểm soát tốt 

+ Có thể hữu ích trong các tình trạng môi trường bất lợi (quá lạnh, độ ẩm nhỏ hoặc ô 
nhiễm không khí cao) khi tránh những hoạt động thể chất nặng ngoài trời và ở trong 
nhà môi trường khí hậu được điều hòa; và lúc bị nhiễm vi rút để tránh môi trường ô 
nhiễm 

D 
 

D 

 

Tránh thức ăn  
và hóa chất 
thực phẩm 

+ Tránh thức ăn không được đề nghị trừ khi dị ứng hoặc nhạy cảm với hóa chất thực 
phẩm đã biểu hiện rõ, thường bằng cách uống chất kích thích có theo dõi cẩn thận 

+ Đối với dị nguyên thực phẩm đã khẳng định, tránh dị nguyên thực phẩm có thể làm 
giảm cơn kịch phát hen 

+ Nếu nhạy cảm hóa chất thực phẩm được khẳng định, tránh hoàn toàn thường 
không cần thiết, và sự nhạy cảm thường giảm khi kiểm soát hen cải thiện 

D 
 
 

D 
 

D 
 
NSAID: thuốc kháng viêm không steroid; SABA: Kích thích beta2 tác dụng ngắn 
Các can thiệp chứng cứ cao nhất được trình bày trước. Chi tiết ở Phụ lục Chương 6. 
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CHỈ ĐỊNH CHUYỂN ĐẾN CHUYÊN GIA TƯ VẤN 
Trong khi đa số bệnh nhân hen thường được xử trí ở chăm sóc ban đầu, một số tình huống lâm sàng cho 
phép chuyển đến chuyên gia tư vấn về chẩn đoán và/hoặc xử trí (Bảng 3-10). Danh sách này dựa vào sự 
đồng thuận và chỉ định chuyển có thể khác nhau, bởi vì có sự khác nhau đáng kể giữa các hệ thống y tế 
trong việc cung cấp phần lớn chăm sóc hen: bởi nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu ở một số quốc gia 
và bởi chuyên gia ở một số khác. 

Bảng 3-10. Chỉ định xem xét chuyển đến chuyên gia tư vấn, nơi có sẵn 

Khó khăn trong xác định chẩn đoán hen 

+ Bệnh nhân có triệu chứng nhiễm trùng mạn tính, hoặc có tính chất gợi ý đến nguyên nhân tim hoặc không phổi 
khác (Bảng 1-3) (đề nghị chuyển ngay lập tức) 

+ Chẩn đoán không rõ ràng dù sau một điều trị thử với ICS hoặc corticosteroid toàn thân 

+ Bệnh nhân với tính chất của cả hen lẫn COPD, nếu có nghi ngờ về ưu tiên điều trị 

Nghi ngờ hen nghề nghiệp 

+ Chuyển để xét nghiệm khẳng định và xác định tác nhân nhạy cảm hoặc kích thích, tư vấn cụ thể về loại bỏ phơi 
nhiễm và điều trị thuốc. Xem hướng dẫn cụ thể để biết chi tiết 30 

Hen không kiểm soát dai dẳng hoặc cơn kịch phát thường xuyên 

+ Triệu chứng của bệnh nhân vẫn không kiểm soát, hoặc bệnh nhân có cơn kịch phát đang tiến triển hoặc chức 
năng phổi thấp dù kỹ thuật hít thuốc đúng và tuân thủ tốt điều trị Bậc 4 (ICS liều trung bình hoặc cao/LABA, Bảng 3-
5). Trước khi chuyển, tùy theo bệnh cảnh lâm sàng, hãy xác định và điều trị yếu tố nguy cơ thay đổi được (Bảng 2-2; 
Bảng 3-8) và bệnh đi kèm. 

+ Bệnh nhân thường xuyên sử dụng chăm sóc sức khỏe do hen (nghĩa là. nhiều lần đến khoa cấp cứu hoặc cơ sở 
cấp cứu ban đầu) 

Bất kỳ yếu tố nguy cơ tử vong do hen (xem Bảng 4-1) 

+ Cơn hen cận tử (nhập săn sóc đặc biệt hoặc thở máy do hen) bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ 

+ Sốc phản vệ hoặc dị ứng thức ăn đã khẳng định ở bệnh nhân hen 

Chứng cứ hoặc nguy cơ tác dụng phụ của điều trị đáng kể 

+ Bệnh nhân với tác dụng phụ của điều trị đáng kể 

+ Cần sử dụng corticosteroid uống dài hạn 

+ Nhiều đợt corticosteroid uống (nghĩa là hai hoặc nhiều đợt hơn một năm) 

Triệu chứng gợi ý đến biến chứng hoặc phân nhóm hen 

+ Nghĩa là. bệnh hô hấp do aspirin kích hoạt; nhiễm nấm aspergillose phế quản - phổi dị ứng 

Lý do bổ sung để chuyển trẻ 6-11 tuổi 

+ Nghi ngờ chẩn đoán hen, nghĩa là. triệu chứng hô hấp đáp ứng không tốt với điều trị ở trẻ sinh non 

+ Triệu chứng hoặc cơn kịch phát vẫn không kiểm soát dù sử dụng ICS liều trung bình (Bảng 3-6B), kỹ thuật hít 
thuốc đúng và tuân thủ tốt 

+ Nghi ngờ tác dụng phụ của điều trị (nghĩa là. chậm phát triển) 

+ Hen và dị ứng thức ăn đã khẳng định 
 
ICS: corticosteroid dạng hít; ICS: khoa săn sóc đặc biệt. Xem chỉ định chuyển trẻ 0-5 tuổi tại Chương 6. 
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PHẦN C. GIÁO DỤC VÀ HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ XỬ TRÍ HEN THEO HƯỚNG DẪN 

TỔNG QUÁT 

Với một bệnh mạn tính như hen, điều quan trọng đối với bệnh nhân là giáo dục và huấn luyện kỹ năng để xử 
trí hiệu quả hen của họ. Điều này đạt được một cách hiệu quả nhất thông qua đồng hành giữa bệnh nhân và 
nhân viên y tế. Các thành phần thiết yếu gồm có: 

+ Huấn luyện kỹ năng sử dụng dụng cụ hít hiệu quả 

+ Khuyến khích tuân thủ thuốc, lịch hẹn và các lời khuyên khác, với chiến lược xử trí đã đồng ý 

+ Thông tin hen 

+ Huấn luyện trong tự xử trí theo hướng dẫn, với tự theo dõi triệu chứng hoặc lưu lượng thở ra đỉnh; bản kế 
hoạch hành động viết để trình bày cách nhận biết và đối phó với hen trở nặng; xem lại đều đặn bởi nhân 
viên y tế. 

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC ỐNG HÍT 

Cung cấp thuốc hô hấp bằng cách hít đạt nồng độ cao trong đường dẫn khí, khởi động nhanh hơn, và ít tác 
hại toàn thân hơn so với cung cấp toàn thân. Tuy nhiên, sử dụng ống hít là một kỹ năng phải được học và 
duy trì để thuốc được cung cấp một cách hiệu quả. 

Kỹ thuật hít thuốc kém dẫn đến kiểm soát hen kém, nguy cơ cơn kịch phát tăng lên và tác hại tăng lên.80 Hầu 
hết bệnh nhân (đến 70-80%) không thể sử dụng ống hít hiệu quả. Không may là nhiều nhân viên y tế không 
thể trình diễn đúng cách sử dụng ống hít họ đã kê toa.216 Hầu hết bệnh nhân có kỹ thuật không đúng không 
biết rằng mình có vấn đề. Không có ống hít ‘hoàn hảo’ – bệnh nhân có thể có vấn đề trong việc sử dụng bất 
kỳ ống hít nào. 

Phương pháp bảo đảm sử dụng ống hít hiệu quả được tóm tắt trong Bảng 3-11. 

Bảng 3-11. Phương pháp bảo đảm sử dụng ống hít hiệu quả 

CHỌN 

+ Chọn ống hít phù hợp nhất với bệnh nhân trước khi kê toa. Xem xét các tùy chọn thuốc (Bảng 3-5), ống hít hiện có, 
kỹ năng bệnh nhân và chi phí. 

+ Nếu có nhiều tùy chọn khác nhau, khuyến khích bệnh nhân tham gia chọn 

+ Đối với pMDI, sử dụng buồng hít cải thiện cung cấp và (đối với ICS) làm giảm khả năng có tác dụng phụ 

+ Bảo đảm không có rào cản thể chất nào nghĩa là. viêm khớp, làm hạn chế việc sử dụng ống hít, 

+ Tránh sử dụng nhiều loại ống hít khác nhau nếu được, để tránh nhầm lẫn 

KIỂM TRA 

+ Kiểm tra kỹ thuật hít tại mọi cơ hội 

+ Yêu cầu bệnh nhân trình bày cách họ sử dụng ống hít (không chỉ hỏi họ có biết cách sử dụng hay không) 

+ Xác định bất kỳ lỗi nào bằng cách sử dụng bản kiểm cho từng ống hít cụ thể 

SỬA LỖI 

+ Trình bày cho bệnh nhân cách sử dụng ống hít đúng bằng cách trình diễn cụ thể, nghĩa là. sử dụng ống hít giả 

+ Kiểm tra kỹ thuật một lần nữa, chú ý đến các bước có vấn đề. Bạn có thể cần lặp lại qui trình này 2-3 lần. 217 

+ Chỉ xem xét đến một ống hít khác nếu bệnh nhân không thể sử dụng ống hít đúng sau khi lặp lại huấn luyện vài lần 

+ Tái kiểm tra kỹ thuật hít thường xuyên. Sau huấn luyện ban đầu, các lỗi thường tái hiện sau 4-6 tuần.218 

KHẲNG ĐỊNH 

+ Thầy thuốc nên có năng lực trình diễn đúng kỹ thuật đối với mỗi ống hít họ kê toa 

+ Dược sĩ và điều dưỡng có thể huấn luyện kỹ năng hít hiệu quả cao 219,220 
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Các nguyên tắc trên ứng dụng với tất cả các loại ống hít. Đối với bệnh nhân được kê toa ống hít định liều áp 
suất (pMDI), sử dụng buồng hít cải thiện cung cấp và (đối với ICS) làm giảm khả năng có tác dụng phụ tại 
chỗ như tắc tiếng và nấm miệng. Đối với ICS, nguy cơ nhiễm nấm candidiase cũng giảm bằng cách xúc 
miệng và nhổ ra sau khi sử dụng. 
Kiểm tra và sửa kỹ thuật hít thuốc bằng bản kiểm chuẩn chỉ mất 2-3 phút và cải thiện kiểm soát hen 217,221 
(Chứng cứ A). Trình diễn cụ thể là thiết yếu để kiểm tra kỹ thuật hít.222 Dễ nhất là nhân viên y tế có các ống 
hít giả và một buồng hít. Sau khi huấn luyện, kỹ thuật hít suy giảm dần theo thời gian, do đó kiểm tra và tái 
huấn luyện phải được lặp đi lặp lại đều đặn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân có kiểm soát 
triệu chứng kém hoặc có bệnh sử cơn kịch phát. Dược sĩ và điều dưỡng có thể huấn luyện kỹ thuật hít hiệu 
quả cao.219,220 

Một số ống hít và kỹ thuật sử dụng chúng được minh họa tại trang web GINA (www.ginasthma.org) và tại 
trang web ADMIT (www.admit-online.info). 

TUÂN THỦ THUỐC VÀ LỜI KHUYÊN KHÁC 

Xác định tuân thủ kém 

Tuân thủ kém được định nghĩa là sự thất bại của điều trị đã được bệnh nhân và nhân viên y tế đồng ý. 
Người ta ngày càng hiểu biết hơn về tầm quan trọng của tuân thủ kém trong các bệnh mạn tính và của tiềm 
năng phát triển các can thiệp để cải thiện tuân thủ.223 Khoảng 50% người lớn và trẻ em điều trị hen dài ngày 
không sử dụng thuốc như chỉ định ít nhất trong một khoảng thời gian.122 

Trong lâm sàng, tuân thủ kém được xác định bằng một câu hỏi thông cảm vốn công nhận khả năng tuân thủ 
không đầy đủ và khuyến khích bàn luận cởi mở. Xem ví dụ tại Bảng 3-12. 

Kiểm tra ngày kê toa lần gần nhất hoặc ngày trên ống hít có thể hỗ trợ việc xác định tuân thủ kém. Trong vài 
hệ thống y tế, dược sĩ có thể giúp xác định bệnh nhân tuân thủ kém bằng cách theo dõi hồ sơ cung cấp 
thuốc. Trong các nghiên cứu lâm sàng, tuân thủ kém có thể xác định bằng những bản câu hỏi ngắn về tuân 
thủ, hoặc từ hồ sơ cung cấp thuốc; số đếm liều; theo dõi ống hít điện tử; và phân tích thuốc như là đối với 
prednisolone.225 

Yếu tố góp phần vào tuân thủ kém 

Điều quan trọng là làm rõ tin tưởng và quan ngại của bệnh nhân về hen và thuốc hen nhằm hiểu rõ lý do 
phía sau hành vi sử dụng thuốc của họ. Các yếu tố thuốc và không thuốc cụ thể liên quan đến tuân thủ kém 
được liệt kê trong Bảng 3-12. Chúng bao gồm các yếu tố cố ý và vô ý. Các vấn đề như dân tộc,226 hiểu biết 
y tế,227,228 và khả năng toán học 131 thường bị bỏ qua. Quan ngại của bệnh nhân về tác dụng phụ có thể có 
thực hoặc theo cảm nghĩ.199,229 

Can thiệp để cải thiện tuân thủ trong hen 

Một ít can thiệp tuân thủ đã được nghiên cứu toàn diện trong hen. Một số ví dụ: 

+ Quyết định chia sẻ với bệnh nhân trong chọn thuốc/liều dùng cải thiện tuân thủ và kết cục hen.125 

+ Ống hít có chỉ thị liều nhắc liều bị bỏ qua cải thiện tuân thủ trong một cơ sở thử nghiệm lâm sàng.230 

+ Tuân thủ cao hơn với ICS được kê toa một lần mỗi ngày so với hai lần mỗi ngày 231 

+ Trong một môi trường khó khăn trong thành phố, điều dưỡng hen vãng gia trong chương trình hen toàn 
diện giúp cải thiện tuân trị và giảm những đợt prednisone vài tháng sau đó.232 

+ Cung cấp thông tin tuân thủ cho thầy thuốc không cải thiện sử dụng ICS trong số bệnh nhân hen, trừ khi 
thầy thuốc chọn xem chi tiết việc sử dụng thuốc của bệnh nhân.233 

Cần các nghiên cứu thêm về phương pháp tuân thủ có thể thực hiện được tại cơ sở chăm sóc ban đầu. 
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Bảng 3-12. Tuân thủ thuốc kém trong hen 

Yếu tố góp phần vào tuân thủ kém Cách xác định tuân thủ kém trong lâm sàng 

Yếu tố thuốc/cách điều trị 

+ Khó khăn trong sử dụng ống hít (nghĩa là. viêm khớp) 

+ Cách điều trị nặng nề (nghĩa là. nhiều lần mỗi ngày) 

+ Nhiều loại ống hít khác nhau 

Tuân thủ kém không cố ý 

+ Hiểu lầm chỉ dẫn 

+ Quên 

+ Không có thông lệ hàng ngày 

+ Chi phí 

Tuân thủ kém cố ý 

+ Nghĩ rằng điều trị không cần thiết 

+ Từ chối hoặc giận dữ về hen hoặc cách điều trị hen 

+ Mong mỏi không phù hợp 

+ Quan ngại về tác dụng phụ (có thật hoặc cảm thấy) 

+ Không vừa lòng với nhân viên y tế 

+ Thành kiến 

+ Vấn đề văn hóa hoặc tín ngưỡng 

+ Chi phí 

Hãy hỏi một cách thông cảm 

+ Công nhận khả năng tuân thủ không đầy đủ và khuyến 
khích thảo luận cởi mở, không phê phán. nghĩa là: 
   * ‘Nhiều bệnh nhân không sử dụng ống hít như kê toa. 
Trong 4 tuần vừa qua, có bao nhiêu ngày trong một tuần 
bạn không dùng thuốc – không ngày nào, 1, 2, 3 hoặc 
hơn một tuần?’234 
   * ‘Bạn thấy dễ nhớ đến hít thuốc vào buổi sáng hay 
vào buổi tối?’ 

Kiểm tra việc sử dụng thuốc 

+ Kiểm tra ngày kê toa thuốc kiểm soát vừa qua 

+ Kiểm tra ngày và số liều trên ống hít 

+ Trong một số hệ thống y tế, kê toa và tần số cung cấp 
thuốc có thể được bác sĩ và/hoặc dược sĩ theo dõi điện 
tử 

+ Xem bài báo tổng quan để biết thêm chi tiết.122,235 

 

Ví dụ về can thiệp tuân thủ thành công 

+ Quyết định chia sẻ lựa chọn thuốc/liều dùng 125 

+ Ống hít có chỉ thị liều nhắc các liều bị quên 230 

+ Kê toa ICS mỗi ngày một lần thay vì mỗi ngày hai lần 231 

+ Thăm khám tại nhà đối với chương trình hen toàn diện bởi một điều dưỡng hen 232 

THÔNG TIN HEN 

Trong khi giáo dục liên quan đến bệnh nhân mọi lứa tuổi, thông tin và huấn luyện kỹ năng đòi hỏi bởi từng 
người có thể thay đổi, cũng như năng lực hoặc ý muốn nhận trách nhiệm của họ. Tất cả mọi cá nhân cần 
những thông tin và kỹ năng cốt lõi nhất định nhưng hầu hết giáo dục phải được cá nhân hóa và được cung 
cấp theo một số bước. 

Đối với trẻ nhỏ, giáo dục hen tập trung vào cha mẹ hoặc người chăm sóc, nhưng trẻ nhỏ có thể được dạy 
các kỹ năng xử trí hen đơn giản. Thiếu niên có những khó khăn riêng về tuân thủ, giáo dục nhóm hỗ trợ bạn 
bè có thể hữu ích thêm cho giáo dục do nhân viên y tế cung cấp.236 Các vấn đề vùng miền và thời kỳ phát 
triển của thiếu niên có thể ảnh hưởng đến kết quả của các chương trình như vậy.237 

Tính chất và thành phần chính của một chương trình giáo dục hen được cung cấp tại Bảng 3-13. Thông tin 
một mình nó cải thiện kiến thức nhưng không cải thiện kết quả hen.238 Hỗ trợ xã hội và tâm lý cũng cần thiết 
để duy trì sự thay đổi hành vi tích cực, và các kỹ năng cũng được cần đến để cung cấp thuốc hữu hiệu. Tại 
lần tư vấn ban đầu, thông tin nói nên được bổ sung bằng thông tin viết hoặc hình ảnh 239,240 về hen và điều 
trị hen. Trang web GINA (www.ginasthma.org) chứa nhiều tài liệu giáo dục bệnh nhân, cũng như các đường 
liên kết đến một vài trang web về hen. Bệnh nhân và gia đình họ nên được khuyến khích ghi lại bất kỳ thắc 
mắc nào từ việc đọc thông tin này hoặc từ kết quả tư vấn, và nên được dành thời gian để đề cập đến chúng 
trong lần tư vấn tiếp theo. 

Giáo dục và huấn luyện hen có thể được tiến hành hiệu quả bởi nhiều loại nhân viên y tế, bao gồm dược sĩ 
và điều dưỡng 219,220 (Chứng cứ A). Người giáo dục y tế không chuyên đã được huấn luyện có thể dạy 
những lĩnh vực cụ thể của chăm sóc hô hấp như là giáo dục tự xử trí hen, với kết quả so sánh được với các 
kết quả do điều dưỡng thực hành tại cơ sở chăm sóc ban đầu 241 (Chứng cứ B). 
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Bảng 3-13. Thông tin hen 

Mục đích: Cung cấp người bệnh hen, gia đình và người chăm sóc của họ thông tin và huấn luyện phù hợp để xử trí 
hen cùng với nhân viên y tế 

Phương pháp 
+ Tập trung vào việc phát triển sự hợp tác 
+ Chấp nhận đây là một quá trình liên tục 
+ Chia sẻ thông tin 
+ Điều chỉnh phương pháp theo mức độ hiểu biết y tế của 
bệnh nhân (Bảng 3-1) 
+ Thảo luận một cách đầy đủ những mong muốn, sợ hãi 
và quan ngại 
+ Phát triển các mục đích chia sẻ 

Nội dung 
+ Chẩn đoán hen 
+ Lý lẽ của điều trị, và những khác nhau giữa ‘thuốc 
giảm triệu chứng’ và ‘thuốc kiểm soát’ 
+ Tác dụng phụ có thể có của thuốc 
+ Phòng ngừa các triệu chứng và cơn kịch phát 
+ Cách nhận biết hen trở nặng và hành động gì cần phải 
làm; cách nào và khi nào tìm đến chăm sóc y tế 
+ Xử trí bệnh đi kèm 

HUẤN LUYỆN TỰ XỬ TRÍ HEN THEO HƯỚNG DẪN 

Tự xử trí hen theo hướng dẫn bao gồm các mức độ khác nhau của sự tự chủ, dao động rất rộng từ bệnh 
nhân tự xử trí đến bác sỹ hướng dẫn tự xử trí. Trong trường hợp bệnh nhân tự xử trí, bệnh nhân tạo các 
thay đổi phù hợp với bản kế hoạch hành động viết có trước mà không cần trước hết phải tiếp xúc với nhân 
viên y tế. Với trường hợp bác sỹ hướng dẫn tự xử trí, bệnh nhân vẫn có bản kế hoạch hành động viết, 
nhưng phải chuyển hầu hết các quyết định điều trị chủ yếu đến bác sĩ vào lúc tư vấn trong kế hoạch hoặc 
ngoài kế hoạch. 

Các thành phần thiết yếu của tự xử trí hen theo hướng dẫn hiệu quả là:123 

+ Tự theo dõi triệu chứng và/hoặc lưu lượng thở ra đỉnh 

+ Bản kế hoạch hành động viết ra trình bày cách nhận biết và đối phó với hen trở nặng; và 

+ Xem lại kiểm soát hen, điều trị và kỹ năng đều đặn bởi nhân viên y tế 

Giáo dục tự xử trí vốn bao gồm ba thành phần này làm giảm một cách ngoạn mục tỷ lệ tử vong ở cả người 
lớn 123 (Chứng cứ A) lẫn trẻ em 124 (Chứng cứ A). Lợi ích bao gồm giảm từ một phần ba đến hai phần ba 
các lần nhập viện, khám cấp cứu, khám bác sĩ hoặc phòng khám ngoài lịch hẹn, số ngày nghỉ việc hoặc 
nghỉ học, và thức giấc đêm do hen. Đã ước tính được rằng ứng dụng một chương trình tự xử trí trong 20 
bệnh nhân ngăn được một lần nhập viện, và hoàn tất thành công một chương trình như vậy bởi 8 bệnh 
nhân ngăn được một lần khám cấp cứu.123,242 Các can thiệp ít mạnh mẽ hơn vốn liên quan đến giáo dục tự 
xử trí mà không liên quan đến bản kế hoạch hành động viết thì kém hiệu quả hơn,243 và chỉ một mình thông 
tin thì không hiệu quả.238 

Tự theo dõi các triệu chứng và/hoặc lưu lượng thở ra đỉnh 

Bệnh nhân nên được huấn luyện để theo dõi các triệu chứng (có hoặc không có nhật ký), và ghi nhận và 
hành động nếu cần khi triệu chứng bắt đầu trở nặng. Theo dõi lưu lượng thở ra đỉnh (PEF) đôi khi hữu ích: 

+ Theo dõi ngắn hạn 

   * Sau cơn kịch phát để theo dõi sự hồi phục. 

   * Sau một thay đổi trong điều trị để giúp đánh giá bệnh nhân có đáp ứng không. 

   * Nếu triệu chứng xuất hiện rầm rộ (đối với chứng cứ khách quan của mức độ tổn hại chức năng phổi). 

   * Giúp xác định các yếu tố kích phát nghề nghiệp hoặc tại nhà làm kiểm soát hen xấu đi 

+ Theo dõi dài hạn 

   * Để phát hiện sớm cơn kịch phát, chủ yếu ở bệnh nhân cảm nhận kém sự giới hạn luồng khí.108 

   * Đối với bệnh nhân có bệnh sử cơn kịch phát đột ngột. 

   * Đối với bệnh nhân có hen nặng hoặc khó kiểm soát. 
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Đối với bệnh nhân mang theo máy theo dõi lưu lượng thở ra đỉnh, việc sử dụng biểu đồ PEF hai cột (trình 
bày 2 tháng trên một trang nằm ngang) cho phép xác định chính xác hen trở nặng hơn so với các biểu đồ 
khác.119 Có thể tải về một biểu đồ như vậy từ www.woolcock.org.org/moreinfo/. Ngày càng có nhiều hứng 
thú hơn với việc theo dõi hen qua internet hoặc điện thoại. Dựa trên các nghiên cứu hiện có, lợi ích chủ yếu 
có lẽ đối với hen nặng hơn 244 (Chứng cứ B). 

Bản kế hoạch hành động hen viết 

Bản kế hoạch hành động hen cá nhân viết ra trình bày cho bệnh nhân cách thay đổi ngắn hạn điều trị của họ 
theo sự thay đổi triệu chứng và/hoặc PEF. Chúng cũng mô tả cách nào và khi nào tìm đến chăm sóc y 
tế.245,246 

Các lợi ích của giáo dục tự xử trí đối với tỉ lệ tử vong do hen là lớn hơn ở người lớn khi kế hoạch hành động 
bao gồm cả nâng bậc ICS lẫn cộng thêm OCS, và đối với kế hoạch dựa trên PEF, khi chúng dựa trên số đo 
tốt nhất của cá nhân thay vì dựa trên PEF phần trăm dự đoán 246 (Chứng cứ A). 

Hiệu quả của giáo dục tự xử trí là tương tự bất kể khi bệnh nhân tự điều chỉnh thuốc theo bản kế hoạch 
hành động cá nhân viết hoặc khi bác sĩ điều chỉnh thuốc 243 (Chứng cứ A). Do đó bệnh nhân vốn không có 
năng lực tự xử trí theo hướng dẫn vẫn đạt được lợi ích từ một chương trình có cấu trúc của xem lại y tế đều 
đặn. 

Ví dụ về các mẫu bản kế hoạch hành động hen, kể cả đối với bệnh nhân kém hiểu biết, có thể tìm được ở 
một vài trang web (NGHĨA LÀ. Asthma UK, www.asthma.org.uk; Asthma Society of Canada, 
www.asthma.ca; Family Physician Airways Group of Canada, www.fpagc.com; National Asthma Council 
Autralia, www.nationalasthma.org.au) và trong các ấn phẩm nghiên cứu (NGHĨA LÀ. 247,248). Nhân viên y tế 
nên làm quen với các kế hoạch hành động có liên quan đến hệ thống chăm sóc y tế tại chỗ của họ, các tùy 
chọn điều trị, và bối cảnh văn hóa và hiểu biết. Chi tiết của các điều chỉnh điều trị cụ thể vốn có thể được đề 
nghị trong các bản kế hoạch hành động hen viết được mô tả trong chương kế tiếp (Bảng 4-2). 

Xem lại đều đặn bởi một nhân viên y tế 

Thành phần thứ ba của giáo dục tự xử trí hen hiệu quả là xem lại đều đặn bởi một nhân viên y tế. Tư vấn 
theo dõi nên được tiến hành cách khoảng đều đặn. Xem lại đều đặn nên bao gồm như sau. 

+ Hỏi bệnh nhân có thắc mắc và quan ngại nào không 

   * Thảo luận các vấn đề, và cung cấp lời khuyên giáo dục bổ sung nếu cần; nếu được, chuyển bệnh nhân 
tới người đã được đào tạo trong việc giáo dục hen. 

+ Đánh giá kiểm soát hen 

   * Xem lại mức độ kiểm soát hen và các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân (Bảng 2-2). 

   * Hỏi về các cơn kịch phát để xác định yếu tố góp phần và đối phó của bệnh nhân có phù hợp không 
(nghĩa là. Kế hoạch hành động có được sử dụng không?)  

   * Xem lại các triệu chứng hoặc nhật ký PEF nếu có của bệnh nhân. 

   * Đánh giá các bệnh đi kèm. 

+ Đánh giá các vấn đề điều trị 

   * Xem bệnh nhân sử dụng ống hít, và sửa chữa và tái kiểm tra kỹ thuật nếu cần thiết (Bảng 3-11). 

   * Đánh giá tuân thủ thuốc và hỏi về các rào cản tuân thủ (Bảng 3-12) 

   * Hỏi về sự tuân thủ các can thiệp khác, (nghĩa là. ngưng hút thuốc lá) 

   * Xem lại kế hoạch hành động hen và cập nhật nó nếu mức kiểm soát hen hoặc điều trị đã thay đổi 249 
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Một trang giấy nhắc thầy thuốc cho thấy cải thiện chăm sóc phòng ngừa đối với trẻ em hen trong các lần 
thăm khám.250 Theo dõi bằng chăm sóc sức khỏe từ xa có lẽ không có lợi trong hen nhẹ nhưng có lợi ở 
người bệnh hen nặng có nguy cơ nhập viện.244 

PHẦN D. XỬ TRÍ HEN VỚI BỆNH ĐI KÈM VÀ TRÊN CÁC DÂN SỐ ĐẶC BIỆT 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Xác định và xử trí các bệnh đi kèm như là viêm mũi xoang, béo phì và trào ngược dạ dày – thực quản. 
Bệnh đi kèm có thể góp phần vào các triệu chứng hô hấp và chất lượng sống bị tổn hại, và một số góp phần 
vào kiểm soát hen kém. 

+ Đối với bệnh nhân khó thở hoặc khò khè khi gắng sức: 

   * Phân biệt giữa co thắt phế quản do vận động (EIB) và các triệu chứng do béo phì hoặc thể lực kém, 
hoặc là kết quả của các bệnh trạng khác như loạn chức năng đường hô hấp trên 

   * Cho lời khuyên về phòng ngừa và xử trí EIB 

   * Kê toa thuốc kiểm soát đều đặn cho bệnh nhân có triệu chứng hen ngoài lúc vận động, và cho bệnh 
nhân có yếu tố nguy cơ cơn kịch phát. 

+ Chuyển bệnh nhân có hen khó điều trị hoặc hen nặng đến chuyên gia hoặc dịch vụ hen nặng, sau khi đề 
cập các vấn đề thường gặp như chẩn đoán không đúng, kỹ thuật hít thuốc không đúng, phơi nhiễm môi 
trường tiếp diễn, và tuân thủ kém. 

XỬ TRÍ BỆNH ĐI KÈM 

Một vài bệnh đi kèm thường gặp ở bệnh nhân hen, nhất là người bệnh hen khó điều trị hoặc hen nặng. Điều 
trị tích cực bệnh đi kèm được đề nghị bởi vì chúng có thể góp phần vào gánh nặng triệu chứng, tổn hại chất 
lượng cuộc sống và dẫn đến tương tác thuốc. Một số bệnh đi kèm cũng góp phần vào kiểm soát hen kém.251 

Béo phì 

Đặc điểm lâm sàng 

Hen khó điều trị hơn ở bệnh nhân béo phì.252-255 Điều này do một loại viêm đường dẫn khí khác, bệnh đi 
kèm góp phần khác, như là ngưng thở lúc ngủ do tắc nghẽn và trào ngược dạ dày – thực quản (GERD), các 
yếu tố cơ học, hoặc yếu tố khác như các yếu tố chưa định nghĩa khác. Ngoài ra, thể lực kém và giảm thể 
tích phổi do mỡ bụng góp phần vào khó thở. 

Chẩn đoán 

Ghi nhận chỉ số khối cơ thể (BMI) cho tất cả các bệnh nhân hen. Bởi vì các yếu tố khác có thể góp phần vào 
khó thở và khò khè ở bệnh nhân béo phì, điều quan trọng là xác định chẩn đoán hen với các đo lường về 
giới hạn luồng khí dao động (Bảng 1-2). Hen thường gặp hơn ở bệnh nhân béo phì so với không béo phì,45 
nhưng cả chẩn đoán hen lố và chẩn đoán hen sót đều xảy ra ở béo phì.41,46 

Xử trí 

Như đối với các bệnh nhân hen khác, ICS là phần điều trị chính ở bệnh nhân hen béo phì (Chứng cứ B), dù 
đáp ứng của họ có thể giảm.255 Giảm cân nên được đưa vào kế hoạch điều trị đối với bệnh nhân hen béo 
phì (Chứng cứ B). Chỉ một mình tăng vận động có vẻ không đủ (Chứng cứ B).256 Giảm cân cải thiện kiểm 
soát hen, chức năng phổi, tình trạng sức khỏe và làm giảm nhu cầu thuốc ở bệnh nhân béo phì,257,258 nhưng 
chất lượng một số nghiên cứu còn nghèo nàn. Các kết quả kinh ngạc nhất đã quan sát được sau phẫu thuật 
giảm béo,259,260 nhưng ngay cả giảm cân 5-10% cũng dẫn đến kiểm soát hen và chất lượng cuộc sống được 
cải thiện.256 
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Trào ngược dạ dày – thực quản (GERD) 

Đặc điểm lâm sàng 

GERD có thể gây ra các triệu chứng như là nóng rát ngực, và đau thượng vị hoặc đau ngực, và cũng là một 
nguyên nhân của ho khan. Triệu chứng và/hoặc chẩn đoán GERD thường gặp hơn ở người bệnh hen so 
với dân số chung,251 nhưng điều này một phần do ho đã được gán cho hen; ngoài ra một số thuốc hen như 
là Kích thích beta2 và theophylline gây giãn cơ thắt thực quản dưới. Trào ngược dạ dày – thực quản không 
triệu chứng ít khả năng là nguyên nhân của hen kiểm soát kém.251 

Chẩn đoán 

Ở bệnh nhân hen đã khẳng định, GERD nên được xem xét như là một nguyên nhân có thể có của ho khan; 
tuy nhiên, không có giá trị trong việc tầm soát GERD trên bệnh nhân hen không kiểm soát (Chứng cứ A). 
Đối với bệnh nhân hen có các triệu chứng nghi ngờ trào ngược, một thử nghiệm thực tế như thuốc ức chế 
bơm proton hoặc chất kích nhu động có thể được xem xét như ở dân số chung. Nếu triệu chứng không biến 
mất, thăm khám đặc hiệu như theo dõi pH 24 giờ hoặc nội soi có thể được xem xét. 

Xử trí 

Một hồi quan về thuốc ức chế bơm proton trên bệnh nhân có hen chắc chắn và hầu hết có chẩn đoán 
GERD, cho thấy có lợi ích đáng kể nhưng nhỏ đối với PEF buổi sáng, nhưng không có lợi ích gì đối với kết 
cục hen khác.261 Trong một nghiên cứu các bệnh nhân người lớn có triệu chứng hen nhưng không có triệu 
chứng GERD, điều trị với thuốc ức chế bơm proton liều cao không làm giảm triệu chứng hoặc cơn kịch phát 
hen.262 Nói chung, lợi ích của thuốc ức chế bơm proton trong hen chỉ có ích cho bệnh nhân có cả triệu 
chứng trào ngược và triệu chứng hô hấp vào ban đêm.263 Các tùy chọn điều trị khác bao gồm chất kích thích 
nhu động và thay đổi lối sống. Nói tóm lại, trào ngược có triệu chứng nên được điều trị, nhưng bệnh nhân 
hen kiểm soát kém không nên được điều trị với liệu pháp chống trào ngược trừ khi họ cũng có triệu chứng 
trào ngược (Chứng cứ A). Còn ít dữ liệu về trẻ em có triệu chứng hen và triệu chứng GERD.264,265 

Lo âu và trầm cảm 

Đặc điểm lâm sàng 

Rối loạn tâm lý, đặc biệt là rối loạn trầm cảm và lo âu, chiếm đa số trong bệnh nhân hen.266 Bệnh tâm lý kèm 
theo cũng đi cùng với kiểm soát triệu chứng hen và tuân thủ thuốc xấu hơn, và chất lượng cuộc sống liên 
quan tới hen xấu hơn.267 Các triệu chứng lo âu và trầm cảm đi cùng với cơn kịch phát và khám cấp cứu do 
hen tăng lên.268 Cơn hoảng loạn có thể bị lầm với hen. 

Chẩn đoán 

Dù có vài công cụ tầm soát triệu chứng lo âu và trầm cảm ở cơ sở chăm sóc ban đầu, số đông không được 
xác định giá trị ở nhóm dân hen. Khó khăn trong việc phân biệt lo âu hoặc trầm cảm với triệu chứng hen do 
đó dẫn đến chẩn đoán nhầm. Điều quan trọng là phải cảnh giác với trầm cảm và/hoặc lo âu ở người bệnh 
hen, nhất là khi có bệnh sử các tình trạng này. Ở nơi thích hợp, người bệnh nên được chuyển đến chuyên 
gia tâm thần hoặc được đánh giá bằng công cụ tâm lý đặc hiệu của bệnh để xác định các trường hợp trầm 
cảm và/hoặc lo âu có thể có. 

Xử trí 

Có ít điều trị thử dùng thuốc và không dùng thuốc chất lượng tốt về lo âu hoặc trầm cảm ở bệnh nhân hen, 
và kết quả thì không nhất quán. Một tổng quan Cochrane 15 thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên của các can 
thiệp tâm lý đối với bệnh nhân hen bao gồm liệu pháp hành vi nhận biết, giáo dục tâm lý, thư giãn, và phản 
hồi sinh học.269 Các kết quả đối với lo âu mâu thuẫn nhau, và không có nghiên cứu nào tìm thấy sự khác 
biệt điều trị đáng kể đối với trầm cảm. Điều trị thuốc và liệu pháp điều trị nhận thức hành vi 270 đã được mô 
tả là có một số tiềm năng đối với bệnh nhân hen; tuy nhiên, chứng cứ hiện có còn hạn chế, với số lượng 
nhỏ các nghiên cứu và những thiếu sót về phương pháp. 
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Dị ứng thức ăn và sốc phản vệ 
Đặc điểm lâm sàng 

Hiếm khi dị ứng thức ăn là một kích phát các triệu chứng hen (<2% người bệnh hen). Ở bệnh nhân đã 
khẳng định sốc phản vệ do thức ăn, hen đi kèm là một yếu tố nguy cơ mạnh gây phản ứng nặng hơn và 
thậm chí tử vong. Sốc phản vệ do thức ăn thường biểu hiện như hen đe dọa tử vong.86 Phân tích 62 trường 
hợp  tử vong liên quan đến sốc phản vệ ở Hoa Kỳ ghi nhận rằng hầu hết có bệnh sử hen; đậu phộng và hạt 
cây là loại thức ăn chịu trách nhiệm thường gặp nhất.271 Một nghiên cứu Anh quốc về 48 tử vong liên quan 
đến sốc phản vệ tìm thấy rằng hầu hết được điều trị hen đều đặn và hầu hết là hen kiểm soát kém.272 

Chẩn đoán 

Ở bệnh nhân đã khẳng định dị ứng thức ăn, điều quan trọng là đánh giá hen. Trẻ em dị ứng thức ăn có khả 
năng bị hen tăng cao gấp bốn lần so với trẻ em không dị ứng thức ăn.273 Hãy chuyển bệnh nhân nghi ngờ bị 
dị ứng hoặc không dung nạp thức ăn đến chuyên gia dị ứng để đánh giá. Đánh giá có thể gồm xét nghiệm dị 
ứng phù hợp như là test lẩy da và/hoặc xét nghiệm máu tìm IgE đặc hiệu. Đôi lúc, cần phải test kích thích 
bằng thức ăn có theo dõi cẩn thận. 

Xử trí 

Bệnh nhân bị dị ứng thức ăn đã khẳng định có nguy cơ sốc phản vệ phải được huấn luyện và có sẵn 
epinephrine tiêm tự động mọi lúc. Họ và gia đình họ phải được giáo dục về phương pháp tránh thức ăn phù 
hợp, và trong các ghi chú y khoa, họ nên được đánh dấu nguy cơ cao. Điều đặc biệt quan trọng là bảo đảm 
rằng hen của họ được kiểm soát tốt, họ có bản kế hoạch hành động viết, hiểu được sự khác nhau giữa hen 
và sốc phản vệ, và được xem lại đều đặn. 

Viêm mũi, viêm xoang và polype mũi 

Đặc điểm lâm sàng 

Chứng cứ ủng hộ rõ ràng liên kết giữa bệnh đường hô hấp trên và dưới.274 Hầu hết bệnh nhân hen, dị ứng 
hoặc không dị ứng, đồng thời có viêm mũi, và 10-40% bệnh nhân viêm mũi dị ứng bị hen.275 Tùy thuộc vào 
sự nhạy cảm và phơi nhiễm, viêm mũi dị ứng có thể theo mùa (nghĩa là, cỏ phấn hương), dai dẳng (nghĩa 
là, dị nguyên mạt), hoặc từng lúc (nghĩa là, thú nuôi có lông).274 

Viêm mũi được định nghĩa là kích thích và viêm màng nhày của mũi. Viêm mũi dị ứng có thể đi cùng với các 
triệu chứng ở nhãn cầu (viêm kết mạc). Viêm mũi xoang được nghĩa là viêm mũi và các xoang cạnh mũi đặc 
trưng bởi hơn hai triệu chứng gồm nghẽn/tắc mũi và/hoặc chảy mũi (chảy mũi trước/sau).276 Các triệu 
chứng khác có thể gồm đau/nặng mặt và/hoặc giảm hoặc mất khứu giác. Viêm xoang hiếm khi xuất hiện mà 
không có viêm mũi. 

Viêm mũi xoang được định nghĩa là cấp tính khi các triệu chứng kéo dài <12 tuần sau đó biến mất hoàn 
toàn, là mạn tính khi các triệu chứng xuất hiện hầu như mọi ngày trong ít nhất 12 tuần mà không biến mất 
hoàn toàn. Viêm mũi xoang mạn tính là tình trạng viêm của các xoang cạnh mũi, gồm hai loại lâm sàng rõ 
ràng: viêm mũi xoang mạn tính không polyp và viêm mũi xoang mạn tính có polyp mũi.277 Tính đa dạng của 
viêm mũi xoang mạn tính giải thích sự dao động rộng về tỉ lệ mắc bệnh trong dân số, từ 1-10% không có 
polyp và 4% có polyp. Viêm mũi xoang mạn tính đi cùng với hen nặng hơn, nhất là ở bệnh nhân có polyp 
mũi.278 

Chẩn đoán 

Viêm mũi có thể được phân loại là dị ứng hoặc không dị ứng tùy theo việc nhạy cảm dị ứng được chứng 
minh hay không. Biến động triệu chứng theo mùa hoặc với phơi nhiễm môi trường (nghĩa là. thú nuôi có 
lông) gợi ý viêm mũi dị ứng. Nên thu xếp khám đường hô hấp trên của bệnh nhân hen nặng. 

Xử trí 

Hướng dẫn dựa trên chứng cứ (Allergic Rhinitis in Asthma, ARIA)279 đề nghị sử dụng corticosteroid xịt mũi 
để điều trị cả viêm mũi dị ứng và viêm mũi xoang mạn tính. Trong các nghiên cứu trên dân số chung, điều trị 
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viêm mũi với corticosteroid đi kèm nhu cầu nhập viện do hen và khám cấp cứu thấp hơn.280 Tuy nhiên, 
không có nghiên cứu đối chứng bằng giả dược nào đánh giá một cách hệ thống tác dụng của điều trị và xử 
trí phù hợp viêm mũi xoang mạn tính trên kiểm soát hen. 

XỬ TRÍ HEN TRÊN CÁC DÂN SỐ HOẶC CƠ SỞ ĐẶC BIỆT 

Phần này bao gồm lời khuyên vắn tắt về xử trí hen trong những nhóm dân hoặc cơ sở đặc biệt, trong đó 
chiến lượng điều trị thông thường có thể cần phải cải biên. Hãy cũng tham khảo chương Chẩn đoán các 
triệu chứng hô hấp trong các dân số đặc biệt của Chương 1. 

Cơ sở có nguồn lực hạn chế 

Các cộng đồng có nguồn lực hạn chế không chỉ có ở các nước thu nhập thấp và trung bình (LMIC) mà còn 
ở các nước giàu có. Trong những cơ sở này, nói chung, chiến lược GINA có thể được tuân theo đối với xử 
trí hen ở mức độ cá thể (Bảng 3-3), bởi vì nó đưa ra các tùy chọn đối với qui trình chẩn đoán chi phí thấp, và 
các can thiệp điều trị đã được chứng to là hữu hiệu và giảm chi phí trong những người được phục vụ 
kém.281,282 Khi liên hệ với kiểm soát hen ở mức nhóm dân (Bảng 3-3), điều thiết yếu là phải ưu tiên đến 
phương pháp điều trị hen hữu hiệu-tiết kiệm nhất trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, vốn bao gồm việc sử 
dụng ICS và SABA;283 chúng được Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê là các thuốc thiết yếu. Để chẩn đoán hen và 
theo dõi đáp ứng điều trị, Tổ chức Y tế Thế giới cũng liệt kê lưu lượng đỉnh kế PEF là dụng cụ thiết yếu 
trong Gói các Can thiệp Bệnh Không lây Thiết yếu,49 với đo oxy kế mạch cũng được khuyến cáo khi nguồn 
lực cho phép, để đánh giá mức độ nặng nhẹ của hen cấp tính. Có thể xây dựng khả năng của các đội chăm 
sóc sức khỏe ban đầu, kể cả điều dưỡng và các nhân viên y tế khác, đối với việc phát triển một phương 
pháp tích hợp cho các bệnh và triệu chứng thường gặp nhất, kể cả hen.284 

Thanh thiếu niên 

Đặc điểm lâm sàng 

Chăm sóc trẻ thanh thiếu niên bị hen nên tính đến sự thay đổi nhanh chóng về thể chất, cảm xúc, nhận thức 
và xã hội xảy ra trong thời gian này. Kiểm soát hen có thể tốt lên hoặc kém đi, mặc dù tái phát hen thường 
gặp hơn ở nam so với nữ.285 Các hành vi khám phá hoặc mạo hiểm như là hút thuốc lá xảy ra với tần số cao 
ở thiếu niên có bệnh mạn tính hơn là ở thiếu niên lành mạnh. 

Xử trí 

Nguyên tắc tổng quát xử trí bệnh mạn tính ở thiếu niên đã được WHO phát hành.286 Thanh thiếu niên và cha 
mẹ/người chăm sóc nên được khuyến khích chuyển đến tự xử trí hen bởi thanh thiếu niên. Điều này liên 
quan đến sự chuyển phương tiện chăm sóc y tế từ trẻ em sang người lớn. Trong lúc tư vấn, thanh thiếu 
niên nên được tách rời khỏi cha mẹ/người chăm sóc để các vấn đề nhạy cảm như là hút thuốc lá, tuân thủ 
và sức khỏe tâm thần có thể được thảo luận một cách riêng tư, bảo mật. Thông tin và phương pháp tự xử trí 
nên được định hướng vào thời kỳ phát triển tâm lý – xã hội và mong muốn tự chủ của bệnh nhân; thanh 
thiếu niên thường tập trung vào kết quả ngắn hạn hơn là dài hạn. Cách tiếp cận đồng cảm nên được sử 
dụng để xác định niềm tin và hành vi có thể là rào cản đối với điều trị tối ưu; ví dụ thanh thiếu niên quan tâm 
về tác động của điều trị lên năng lực thể chất hoặc tình dục của họ. Phương pháp dùng thuốc nên được 
định hướng đến nhu cầu và cách sống của thanh thiếu niên, và việc xem lại được xếp lịch đều đặn để 
phương pháp dùng thuốc có thể được điều chỉnh theo nhu cầu đang thay đổi. Thông tin về nguồn lực và 
dịch vụ hỗ trợ thân thiện tại chỗ nên được cung cấp nếu có sẵn. 

Co thắt phế quản do vận động (EIB) 

Đặc điểm lâm sàng 

Hoạt động thể chất là một kích thích quan trọng đối với các triệu chứng hen ở nhiều bệnh nhân, với các triệu 
chứng và co thắt phế quản trở nặng một cách tiêu biểu sau khi ngưng vận động. Tuy nhiên, khó thở hoặc 
khò khè trong lúc vận động cũng có thể liên quan đến béo phì hoặc thể lực kém, hoặc đến bệnh đi kèm hoặc 
bệnh khác như là loạn chức năng dây thanh.18 
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Xử trí 

Hướng dẫn đối với co thắt phế quản do vận động (EIB) đã được xuất bản.18 Liệu pháp thuốc có thể làm 
giảm EIB đáng kể. Nếu các triệu chứng của bệnh nhân chỉ có trong hoặc sau lúc vận động, và không có yếu 
tố nguy cơ cơn kịch phát nào, phương pháp sử dụng SABA hít theo nhu cầu trước khi vận động hoặc để 
làm giảm triệu chứng phát sinh sau vận động là đủ 18 (Chứng cứ A). Tuy nhiên, với việc sử dụng đều đặn 
(hơn một lần mỗi ngày), lờn thuốc đối với tác dụng bảo vệ của kích thích beta2 hít chống EIB phát sinh. 
LTRA hoặc chromone là các cách điều trị khác trước khi vận động 18 (Chứng cứ A). Huấn luyện và làm nóng 
đầy đủ cũng làm giảm số lần xuất hiện và độ nặng của EIB 18 (Chứng cứ A). 

Đối với bệnh nhân có triệu chứng hen không liên quan đến vận động, hoặc không liên quan với bất kỳ yếu tố 
nguy cơ cơn kịch phát nào, điều trị kiểm soát đều đặn với ICS hoặc LTRA được đề nghị và thường làm giảm 
EIB 16 (Chứng cứ A). EIB bùng phát thường chỉ ra hen kém kiểm soát, và nâng bậc điều trị với thuốc kiểm 
soát (sau khi kiểm tra kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ) thường làm giảm các triệu chứng có liên quan đến vận 
động. Đối với bệnh nhân vẫn bị EIB dù rằng hen kiểm soát tốt, SABA hoặc LTRA có thể được sử dụng trước 
khi vận động hoặc để làm giảm các triệu chứng phát sinh sau khi vận động (Chứng cứ A). 

Vận động viên 

Đặc điểm lâm sàng 

Vận động viên, đặc biệt là người tranh tài ở trình độ cao, có tỉ lệ mắc các bệnh hô hấp khác nhau cao hơn 
so với người không phải vận động viên. Họ có tỉ lệ mắc hen, EIB, viêm mũi dị ứng hoặc không dị ứng, ho 
mạn tính, loạn chức năng dây thanh và nhiễm trùng hô hấp tái đi tái lại cao hơn. Phản ứng quá mức đường 
dẫn khí thường gặp ở vận động viên đỉnh cao, thường không có các triệu chứng được báo cáo. Hen ở vận 
động viên đỉnh cao thường có đặc điểm là tương quan kém giữa triệu chứng và chức năng hô hấp; thể tích 
phổi và lưu lượng thở ra cao hơn; viêm đường dẫn khí tăng bạch cầu ái toan ít hơn; khó khăn hơn trong 
việc kiểm soát triệu chứng; có một số cải thiện trong loạn chức năng đường dẫn khí sau khi ngưng tập 
luyện. 

Xử trí 

Các biện pháp phòng ngừa để tránh phơi nhiễm cao với chất ô nhiễm không khí, dị nguyên (nếu nhạy cảm) 
và nồng độ chlor trong hồ bơi, nhất là trong đợt tập luyện, nên được bàn bạc với vận động viên. Họ nên 
tránh tập luyện trong thời tiết cực lạnh hoặc ô nhiễm (Chứng cứ C) và các tác dụng của bất kỳ điều trị thử 
của thuốc hen nên được ghi nhận. Liệu pháp kháng viêm đầy đủ, nhất là ICS, được khuyên; giảm tối thiểu 
việc sử dụng kích thích beta2 sẽ giúp tránh việc lờn thuốc phát sinh.18 Thông tin về điều trị hen do vận động 
ở vận động viên có thể tìm thấy trong Joint Task Force Report soạn thảo bởi European Respiratory Society, 
European Academy of Allergy and Clinical Immunology và GA(2)LEN 287 và trang web World Anti-Doping 
Agency (www.wada-ama.org). 

Mang thai 

Đặc điểm lâm sàng 

Kiểm soát hen thường thay đổi trong thai kỳ; khoảng một phần ba triệu chứng hen trở nặng, một phần ba cải 
thiện và một phần ba còn lại không thay đổi.288 Cơn kịch phát thường gặp ở thai kỳ, nhất là trong tam cá 
nguyệt thứ hai.89 Cơn kịch phát và kiểm soát hen kém trong thai kỳ có thể do thay đổi thể chất hoặc 
hormone, hoặc do ngưng hoặc giảm thuốc hen vì bà mẹ và/hoặc nhân viên y tế quan ngại. Thai phụ có vẻ 
đặc biệt dễ bị tác dụng của nhiễm vi rút hô hấp,289 bao gồm cúm. Cơn kịch phát và kiểm soát triệu chứng 
kém đi cùng với kết quả xấu hơn đối với bé (sinh sớm, thiếu cân khi sinh, tăng tỉ lệ tử vong chu sinh) và mẹ 
(tiền sản giật).89 Nếu hen được kiểm soát tốt trong suốt thai kỳ, có ít hoặc không có nguy cơ tăng lên của 
các biến chứng xấu cho mẹ hoặc cho con.34 

Xử trí 

Dù có quan ngại chung về việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào trong thai kỳ, lợi ích của việc tích cực điều trị 
hen trong thai kỳ rõ ràng vượt qua bất kỳ nguy cơ nào có thể có của thuốc kiểm soát và thuốc giảm triệu 
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chứng thường dùng 34 (Chứng cứ A). Vì lý do này, sử dụng thuốc để đạt kiểm soát triệu chứng tốt và phòng 
ngừa cơn kịch phát là đúng, ngay cả khi sự an toàn của chúng chưa được chứng minh rõ ràng. Sử dụng 
ICS, kích thích beta2, montelukast hoặc theophylline không kèm tăng số lần xuất hiện các bất thường thai 
nhi.259 ICS phòng ngừa các cơn kịch phát hen trong suốt thai kỳ 34,291,292 (Chứng cứ A), và ngưng ICS trong 
thai kỳ là một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với cơn kịch phát (89) (Chứng cứ A). Một nghiên cứu báo cáo 
rằng điều trị theo FENO hàng tháng trong thai kỳ đi cùng với cơn kịch phát ít hơn và kết quả thai nhi tốt hơn 
so với một qui trình dựa vào ACQ;293 tuy nhiên, xét về thiết kế của qui trình kiểm soát, các kết quả không thể 
so sánh được với các đề nghị điều trị hiện có. Đem ra bàn cân, xét về bằng chứng trong thai kỳ đối với kết 
quả xấu từ cơn kịch phát 34 (Chứng cứ A) và đối với sự an toàn của liều ICS và LABA thông thường 290 
(Chứng cứ A), một ưu tiên nhỏ nên đặt lên điều trị hạ bậc (tuy nhiên phải theo hướng dẫn) cho đến khi sanh 
xong (Chứng cứ D). 

Dù thiếu chứng cứ đối với tác dụng xấu của điều trị hen trong thai kỳ, nhiều thai phụ và bác sĩ vẫn quan 
ngại.294 Bệnh nhân hen mang thai nên được khuyên rằng hen kiểm soát kém và cơn kịch phát mang đến 
nguy cơ to lớn hơn nhiều cho trẻ so với các điều trị hen hiện dùng. Các tài liệu giáo dục về điều trị hen trong 
thai kỳ (nghĩa là.295) giúp bảo đảm thêm. Trong thai kỳ, theo dõi hen hàng tháng được khuyến cáo.295 Điều 
này có thể thực hiện được bằng sự phối hợp giữa dược sĩ và thầy thuốc, với việc theo dõi việc kiểm soát 
triệu chứng hen hàng tháng qua điện thoại.296 

Nhiễm trùng hô hấp nên được theo dõi và xử trí phù hợp trong thai kỳ.289 Trong các cơn kịch phát hen cấp 
tính, phụ nữ mang thai nhiều khả năng được điều trị không phù hợp hơn so với những bệnh nhân không 
mang thai.89 Để tránh hạ oxy đe dọa mạng sống, điều quan trọng là phải điều trị mạnh các cơn kịch phát cấp 
tính trong thai kỳ với SABA, oxy và dùng corticosteroid toàn thân sớm. 

Trong lúc chuyển dạ và sinh con, nên sử dụng các thuốc kiểm soát, cùng với thuốc giảm triệu chứng nếu 
cần. Các cơn kịch phát cấp tính lúc chuyển dạ và sinh con hiếm gặp, nhưng co thắt phế quản có thể bị kích 
phát do tăng thông khí lúc chuyển dạ, và nên được xử trí với SABA. Hạ đường huyết sơ sinh có thể gặp, 
nhất là ở trẻ sinh non, khi đã cho kích thích beta liều cao trong vòng 48 giờ trước khi sinh. Nếu đã cho SABA 
liều cao trong lúc chuyển dạ và sinh con, nồng độ đường huyết của trẻ nên được theo dõi (nhất là nếu sinh 
non) trong 24 giờ đầu tiên.297 

Hen nghề nghiệp 

Đặc điểm lâm sàng 

Trong phương diện nghề nghiệp, viêm mũi thường xuất hiện trước hen (xem t9 về chẩn đoán hen nghề 
nghiệp). Khi bệnh nhân đã nhạy cảm với một dị nguyên nghề nghiệp, mức độ phơi nhiễm cần thiết để kích 
hoạt các triệu chứng có thể cực kỳ thấp; các cơn kịch phát sinh ra trở nên ngày càng nặng, và với phơi 
nhiễm tiếp tục, có thể đưa đến triệu chứng dai dẳng và giới hạn luồng khí không hồi phục được.30 

Xử trí 

Thông tin chi tiết có trong các hướng dẫn dựa trên chứng cứ về điều trị hen nghề nghiệp.30 Tất cả các bệnh 
nhân hen khởi phát lúc trưởng thành nên được hỏi về tiền sử làm việc và các phơi nhiễm khác (Chứng cứ 
A). Xác định sớm và loại bỏ các chất kích ứng nghề nghiệp và di chuyển bệnh nhân nhạy cảm khỏi bất kỳ 
phơi nhiễm thêm nào là các khía cạnh quan trọng của xử trí hen nghề nghiệp (Chứng cứ A). Các nỗ lực làm 
giảm phơi nhiễm nghề nghiệp đã thành công, nhất là trong các cơ sở công nghiệp.30 Việc giảm tối thiểu sự 
nhạy cảm latex một cách tiết kiệm có thể đạt được bằng cách sử dụng bao tay không bột ít dị nguyên thay vì 
các bao tay latex có tẩm bột.30 Bệnh nhân hen còn nghi ngờ hoặc đã khẳng định nên được chuyển đến 
chuyên gia đánh giá và tư vấn, nếu có sẵn, bởi vì các tác động kinh tế và pháp lý của chẩn đoán này 
(Chứng cứ A). 

Người lớn tuổi 

Đặc điểm lâm sàng 

Chức năng phổi nói chung giảm khi hen kéo dài hơn và tuổi tăng lên, do thành ngực cứng, chức năng cơ hô 
hấp giảm, mất sự co lại đàn hồi và sự tái tạo thành đường dẫn khí. Bệnh nhân lớn tuổi có thể không báo cáo 
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các triệu chứng hen và có thể cho rằng khó thở là do tuổi già là bình thường, hoặc không báo cáo bệnh đi 
kèm như là bệnh tim mạch và béo phì.298,300 Viêm khớp kèm theo có thể góp phần làm giảm khả năng vận 
động và thể lực kém, và khiến việc sử dụng ống hít khó khăn. Chi phí điều trị hen cao hơn ở người lớn tuổi 
bởi vì tỉ lệ nhập viện và giá thuốc cao hơn.299 

Xử trí 

Quyết định xử trí hen ở người lớn tuổi cần tính đến cả các mục đích thông thường của kiểm soát triệu 
chứng, giảm thiểu nguy cơ và tác động của bệnh đi kèm, điều trị cùng lúc và thiếu kỹ năng tự xử trí.298,299 Số 
liệu về hiệu quả của thuốc hen ở người lớn tuổi còn hạn chế bởi vì họ thường bị loại ra khỏi các thử nghiệm 
lâm sàng. Tác dụng phụ của kích thích beta2 như trên tim, và tác dụng phụ của corticosteroid như tím bầm 
da, loãng xương và đục thủy tinh thể thường gặp hơn ở người lớn tuổi so với người trẻ.298 Thanh thải 
theophylline cũng giảm.298 Bệnh nhân lớn tuổi nên được hỏi về tất cả các thuốc đang sử dụng, bao gồm 
thuốc nhỏ mắt, và các tương tác thuốc có thể có nên được xem xét. Các yếu tố như viêm khớp, yếu cơ, thị 
lực và luồng khí hít vào giảm nên được xem xét khi chọn ống hít cho người bệnh lớn tuổi,299,301 và kỹ thuật 
hít thuốc nên được kiểm tra mỗi lần thăm khám. Bệnh nhân lớn tuổi có thể gặp khó khăn với toa thuốc phức 
tạp, và nên tránh kê nhiều loại ống hít khác nhau nếu được. Có thể cần đến bản in khổ lớn đối với thông tin 
như các bản kế hoạch hành động viết. Bệnh nhân có nhận thức bị tổn thương cần đến người chăm sóc để 
giúp họ sử dụng các thuốc hen. Xem Chương 5, về chẩn đoán và xử trí ban đầu của bệnh nhân bị hen-
COPD chồng lắp. 

Phẫu thuật và hen 

Đặc điểm lâm sàng 

Không có chứng cứ của nguy cơ chu phẫu tăng lên đối với dân số hen nói chung.301 Tuy nhiên, nguy cơ chu 
phẫu tăng lên đối với COPD,302 và điều này cũng áp dụng cho bệnh nhân hen có FEV1 giảm. Tỉ lệ xuất hiện 
co thắt phế quản nặng chu phẫu ở người bệnh hen thấp nhưng có thể đe dọa tính mạng.303 

Xử trí 

Đối với phẫu thuật theo chương trình, nên quan tâm trước mổ cẩn thận để đạt kiểm soát hen tốt, như đã mô 
tả chi tiết ở chỗ khác trong chương này, nhất là đối với bệnh nhân hen nặng hơn, triệu chứng không kiểm 
soát, bệnh sử cơn kịch phát hoặc giới hạn luồng khí cố định 303 (Chứng cứ B). Đối với bệnh nhân cần phẫu 
thuật cấp cứu, nguy cơ tiếp hành phẫu thuật mà không đạt được kiểm soát hen tốt trước đó nên được cân 
nhắc so sánh với nhu cầu phẫu thuật tức thì. Bệnh nhân sử dụng ICS liều cao dài hạn hoặc người đã sử 
dụng OCS hơn 2 tuần trong 6 tháng vừa qua nên nhận hydrocortisone chu phẫu vì họ có nguy cơ suy 
thượng thận cấp trong bối cảnh phẫu thuật 304 (Chứng cứ B). Những vấn đề trong phẫu thuật tức thì trong 
lúc phẫu thuật liên quan đến xử trí hen được xem xét chi tiết ở nơi khác.303 Đối với tất cả các bệnh nhân, 
duy trì liệu pháp kiểm soát đều đặn trong suốt giai đoạn chu phẫu là quan trọng. 

Bệnh hô hấp kích phát do aspirin 

Đặc điểm lâm sàng 

Hình ảnh và diễn tiến lâm sàng của bệnh hô hấp kịch phát do aspirin (AERD, trước gọi là hen do aspirin) 
được hiểu rõ.305 Bệnh bắt đầu với nghẹt mũi và mất khứu giác, và tiến triển tới viêm mũi xoang mạn tính với 
polyp mũi, vốn tái phát nhanh chóng sau phẫu thuật. Hen và quá mẫn với aspirin phát sinh sau đó. Sau khi 
uống aspirin hoặc thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), cơn hen cấp tính phát sinh trong vòng vài phút 
đến 1-2 giờ. Nó thường kèm theo chảy mũi, nghẹt mũi, kích thích kết mạc, và cơn đỏ mặt cổ, và đôi khi có 
thể tiến triển đến co thắt phế quản nặng, sốc, mất tri giác, và ngưng hô hấp.306,307 AERD nhiều khả năng đi 
cùng với chức năng phổi thấp và hen nặng.275 Tỉ lệ mắc AERD là 7% trong nhóm hen người lớn nói chung 
và 15% trong hen nặng.309 

Chẩn đoán 

Bệnh sử cơn kịch phát sau khi uống aspirin hoặc NSAID khác gợi ý nhiều AERD. Test kích thích bằng 
aspirin (qua đường miệng, phế quản hoặc mũi) là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán 310,311 bởi vì không có các 
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test trong phòng thí nghiệm đáng tin cậy, nhưng test kích thích bằng aspirin qua đường miệng phải được 
tiến hành ở một trung tâm chuyên khoa có năng lực hồi sức hô hấp – tim mạch do nguy cơ cao các phản 
ứng nặng.310,311 test kích thích phế quản (hít) và mũi với lysine aspirin an toàn hơn so với kích thích qua 
miệng và có thể tiến hành một cách an toàn tại các trung tâm dị ứng.311,312 

Xử trí 

Bệnh nhân AERD nên tránh aspirin hoặc sản phẩm chứa NSAID và các loại thuốc khác ức chế 
cycloxygenase-1 (COX-1), nhưng điều này không ngăn được sự tiến triển của bệnh. Khi cần chỉ định NSAID 
cho các bệnh khác, thuốc ức chế COX-2 (nghĩa là, celocoxib hoặc etoricoxib), hoặc paracetamol 
(acetaminophen) có thể được xem xét 313,314 với sự chỉ đạo và giám sát của nhân viên y tế ít nhất 2 giờ sau 
khi sử dụng 315 (Chứng cứ B). ICS là phần quan trọng nhất trong điều trị hen trên AERD, nhưng đôi khi cần 
đến OCS; LTRA cũng có thể hữu ích 307,315 (Chứng cứ B). Một lựa chọn bổ sung là giải mẫn cảm, được tiến 
hành dưới sự chăm sóc của chuyên gia tại phòng khám hoặc bệnh viện 316 Giải mẫn cảm aspirin, sau đó 
điều trị aspirin hàng ngày có thể cải thiện đáng kể các triệu chứng chung và chất lượng cuộc sống, giảm sự 
hình thành polyp mũi và nhiễm trùng xoang, giảm nhu cầu OCS và phẫu thuật xoang, và cải thiện điểm số 
mũi và hen.311,317 

Hen khó trị và hen nặng 

Mặc dù số đông bệnh nhân đạt được mục đích hen kiểm soát tốt, một số bệnh nhân sẽ không được kiểm 
soát hen tốt thậm chí với điều trị tối ưu.104 Từ hen ‘khó trị’ được dùng cho những bệnh nhân có các yếu tố 
đang diễn tiến như bệnh đi kèm, tuân thủ kém, và phơi nhiễm dị nguyên tác động đến việc kiểm soát hen tốt. 
‘Kháng điều trị’ hoặc hen ‘trơ’ chỉ bệnh nhân có chẩn đoán hen khẳng định, có các triệu chứng hoặc cơn kịch 
phát vẫn tiếp tục kiểm soát kém dù sử dụng ICS liều cao cộng với một thuốc kiểm soát thứ hai như LABA 
(và/hoặc corticosteroid toàn thân) và đã xử trí bệnh đi kèm, hoặc kiểm soát hen của họ xấu đi khi điều trị 
được hạ bậc. Hen nặng bao gồm những bệnh nhân có hen trơ, và người có đáp ứng điều trị các bệnh đi 
kèm không đầy đủ.120 

Chẩn đoán 

Các yếu tố nên được đánh giá và đề cập ở bệnh nhân hen không kiểm soát, trước khi cho rằng họ bị hen 
nặng, được trình bày trong Bảng 2-4. Xác định chẩn đoán là quan trọng, bởi vì ở 12-50% bệnh nhân được 
cho rằng bị hen nặng, hen không được thấy là chẩn đoán đúng.318 Phương pháp xác định chẩn đoán hen ở 
bệnh nhân đã điều trị với thuốc kiểm soát được trình bày trong Bảng 1-4. 

Đặc điểm lâm sàng 

Nhiều người bệnh hen nặng hoặc khó trị có triệu chứng thường xuyên, dai dẳng, cơn kịch phát thường 
xuyên, mất chức năng phổi dai dẳng, tổn hại nặng chất lượng cuộc sống, bệnh đi kèm phức tạp như lo âu 
và trầm cảm.120,319 Có sự đa dạng trong tính chất lâm sàng và viêm của hen nặng, với một vài nghiên cứu 
xác định các nhóm bệnh nhân có tính chất như hen dị ứng nặng khởi phát sớm; hen lệ thuộc steroid không 
dị ứng khởi phát muộn có nghẽn tắc đường dẫn khí cố định; phụ nữ béo phì lớn tuổi với hen khởi phát 
muộn.7,8,137,318,320 Cho đến nay, chỉ một ít con đường sinh học đặc hiệu được xác định,9,144,145 nhưng đó là 
một lĩnh vực nghiên cứu tích cực. Trong những bệnh nhân bị hen khởi phát muộn, tiền sử hút thuốc là một 
yếu tố nguy cơ độc lập cho tiến triển đến hen nặng.321 

Xử trí 

Chuyển bệnh nhân hen nặng đến nhân viên y tế thông thạo về xử trí hen có thể hữu ích trong việc thăm 
khám và điều trị. Thăm khám bổ sung vốn nên được xem xét đối với bệnh nhân nghi ngờ có hen nặng, và 
điều trị hoặc phương pháp bổ sung vốn có thể hỗ trợ điều trị, được trình bày trong Bảng 3-14. 

Khi các nguyên nhân tiềm năng cho thiếu đáp ứng điều trị được xem xét và đề cập, cần chấp nhận một thỏa 
hiệp về mức độ kiểm soát hen và và bàn bạc với bệnh nhân để tránh điều trị quá mức vô ích (cùng với chi 
phí đi kèm và tác dụng phụ có thể có) (Chứng cứ D). Mục tiêu lúc đó là giảm thiểu các cơn kịch phát và nhu 
cầu can thiệp y tế cấp cứu trong khi đạt được mức kiểm soát triệu chứng càng cao càng tốt.120 Điều này nên 
được đạt đến với càng ít gián đoạn hoạt động và càng ít triệu chứng hàng ngày và tác dụng phụ càng tốt.120 
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Bảng 3-14. Thăm khám và xử trí hen nặng 

Thăm khám hen nặng 

+ Xác định chẩn đoán hen: Loạn chức năng đường hô hấp trên, COPD kèm theo, và nhiễm trùng hô hấp tái đi tái 
lại phải được xem xét như là các chẩn đoán khác hoặc là các yếu tố góp phần vào các triệu chứng dai dẳng (Bảng 1-
3).(120) 

+ Thăm khám các bệnh đi kèm, gồm có viêm xoang mạn tính, béo phì, GERD, ngưng thở lúc ngủ và các rối loạn 
tâm lý hoặc tâm thần, vốn có thể làm triệu chứng hen trở nặng hoặc góp phần vào các triệu chứng. Khả năng cải 
thiện hen nặng bằng cách điều trị các bệnh đi kèm vẫn không khẳng định được (xem ‘Xử trí các bệnh đi kèm’).(120) 

+ Kiểm tra kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ thuốc: Sử dụng ống hít không đúng (80) và tuân thủ kém (322) là các 
nguyên nhân thường gặp nhất của việc không đạt kiểm soát hen tốt (xem Bảng 3-11, Bảng 2-12), và chúng cũng 
thường được tìm thấy trong hen nặng. Trong hen khó điều trị, tuân thủ và các kết quả sức khỏe có thể được cải 
thiện với can thiệp khuyến khích tuân thủ toàn diện.323 

+ Thăm khám phơi nhiễm môi trường dai dẳng hoặc chất độc: Các chất kích thích này, nếu có tại nhà hoặc nơi 
làm việc nên được đề cập và loại bỏ khi có thể (xem Bảng 3-8 và Phụ lục Chương 6). 

Xử trí hen nặng 

Rất ít bệnh nhân hoàn toàn kháng corticosteroid, do đó ICS vẫn là thành phần điều trị quan trọng nhất đối với hen 
khó điều trị. Các tùy chọn điều trị bổ sung gồm: 

+ Tối ưu hóa liều dùng ICS/LABA: Một số bệnh nhân đáp ứng với liều ICS cao hơn so với mức thường được đề 
nghị sử dụng tổng quát 324 (Chứng cứ B). Tuy nhiên, điều này mang đến nguy cơ tác dụng phụ toàn thân;318 sau vài 
tháng, việc tối ưu hóa liều dùng nên được theo đuổi bằng cách hạ bậc từ từ mỗi 3-6 tháng; xem Bảng 3-7 (Chứng cứ D). 

+ Corticosteroid uống: Một số bệnh nhân hen nặng hưởng lợi từ điều trị OCS duy trì liều thấp 318 (Chứng cứ D), 
nhưng tác dụng phụ dài hạn có thể có nên được tính đến. Bệnh nhân nên được theo dõi nguy cơ loãng xương do 
corticosteroid, và người dự định điều trị trong ≥3 tháng nên được tư vấn về cách sống có liên quan và được kê toa 
phòng ngừa loãng xương (nơi thích hợp).193 

+ Điều trị cộng thêm không có kiểu hình: Trong những bệnh nhân được chọn lựa đối với các triệu chứng không kiểm 
soát và giới hạn luồng khí dai dẵng dù liều dùng ICS và LABA trung bình đến cao, điều trị cộng thêm với thuốc giãn 
phế quản đối vận muscarin tác dụng dài hạn, tiotropium, cho thấy chức năng phổi cải thiện và kéo dài thời gian đến 
cơn kịch phát đầu tiên.325 Các loại thuốc kiểm soát cộng thêm như theophylline và LTRA, dù được đề nghị cho hen 
nặng, có vẻ có lợi ích hạn chế trong một số ít các công trình nghiên cứu hiện có. 

+ Điều trị theo hướng dẫn của đàm: Trong những trung tâm chuyên biệt về kích thích gây khạc và phân tích đàm, 
điều chỉnh điều trị hen nặng trên cơ sở bạch cầu ái toan trong đàm có thể cho phép giảm liều corticosteroid và/hoặc 
số cơn kịch phát 141 (Chứng cứ A). 

+ Điều trị kết hợp dựa trên kiểu hình: Bệnh nhân hen nặng, không kiểm soát với mức điều trị bậc 4 có thể hưởng 
lợi từ việc phân kiểu hình thành loại như hen dị ứng nặng, hen kịch phát do aspirin hoặc hen tăng bạch cầu ái 
toan.7,8,137,318 Bệnh nhân hen dị ứng nặng với nồng độ IgE tăng lên có thể hưởng lợi từ liệu pháp omalizumab (kháng 
IgE) 289 (Chứng cứ A), bệnh nhân hen nặng tăng bạch cầu ái toan có thể hưởng lợi từ liệu pháp mepolizumab (kháng 
IL5) (Chứng cứ B), và LTRA có thể hữu ích đối với bệnh nhân mẫn cảm với aspirin 315 (Chứng cứ B). 

+ Can thiệp không dùng thuốc: Tái tạo phế quản bằng nhiệt có thể hữu ích ở những bệnh nhân hen nặng chọn lọc 
(Chứng cứ B),99 nhưng cần thêm nhiều nghiên cứu hơn để xác định hiệu quả và mức an toàn dài hạn trong nhóm 
dân hen nặng rộng hơn 120. Thử nghiệm đối chứng cẩn thận là quan trọng bởi vì tác dụng giả dược lớn đã thấy được 
trong các nghiên cứu hiện nay.99 Điều trị ở vùng có độ cao lớn so với mặt nước biển 318 (Chứng cứ C) hoặc can thiệp 
tâm lý 327 (Chứng cứ C) có thể hữu ích ở bệnh nhân hen nặng. Vai trò của các liệu pháp và chiến lược này trong hen 
nặng chưa được thiết lập.120 
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1. NGƯỜI LỚN, THIẾU NIÊN VÀ TRẺ EM TỪ 6 TUỔI TRỞ LÊN 

Chương 4 

XỬ TRÍ HEN TRỞ NẶNG VÀ CƠN KỊCH PHÁT 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Cơn kịch phát biểu hiện một đợt trở nặng các triệu chứng và chức năng phổi cấp hoặc bán cấp từ tình 
trạng thường ngày của bệnh nhân, hoặc trong một số trường hợp, là biểu hiện ban đầu của hen. Các từ 
‘đợt’, ‘cơn’ và ‘hen cấp nặng’ cũng thường được dùng, nhưng có nghĩa khác nhau. Từ ‘bùng phát” được ưa 
chuộng hơn khi sử dụng trong bàn bạc với bệnh nhân. 

+ Bệnh nhân có nguy cơ tử vong có liên quan đến hen nên được xác định, được lưu ý để xem lại thường 
xuyên hơn. 

+ Xử trí hen trở nặng và cơn kịch phát là một phần của quá trình liên tục từ các hành vi tự xử trí của bệnh 
nhân với một bản kế hoạch hành động hen viết ra đến xử trí các triệu chứng nghiêm trọng hơn ở chăm sóc 
ban đầu, khoa cấp cứu và ở bệnh viện. 

+ Tất cả các bệnh nhân nên được cung cấp một bản kế hoạch hành động hen viết ra phù hợp với mức kiểm 
soát hen và hiểu biết y tế, để họ biết cách nhận biết và đối phó với hen trở nặng. 

   * Kế hoạch hành động nên bao gồm thời điểm và phương cách thay đổi thuốc giảm triệu chứng và thuốc 
kiểm soát, sử dụng corticosteroid uống và tìm đến cơ sở chăm sóc y tế nếu triệu chứng không đáp ứng với 
điều trị. 

   * Bệnh nhân xấu đi nhanh chóng nên được khuyên đến cơ sở chăm sóc cấp cứu hoặc bác sĩ ngay lập tức. 

   * Kế hoạch hành động dựa vào những thay đổi triệu chứng hoặc lưu lượng thở ra đỉnh (chỉ ở người lớn). 

+ Đối với bệnh nhân biểu hiện cơn kịch phát tại cơ sở chăm sóc ban đầu hoặc cơ sở cấp cứu: 

   * Đánh giá độ nặng của cơn kịch phát nên dựa vào mức khó thở, nhịp thở, nhịp tim, độ bão hòa oxy và 
chức năng phổi, trong khi bắt đầu kích thích beta2 tác dụng ngắn (SABA) và liệu pháp oxy. 

   * Chuyển ngay đến cơ sở cấp cứu nên được thu xếp nếu có dấu hiệu cơn kịch phát nặng, hoặc đến chăm 
sóc đặc biệt nếu bệnh nhân buồn ngủ, lẫn lộn hoặc ngực im lặng. Trong khi chuyển, nên cho liệu pháp 
SABA, oxy có kiểm soát và corticosteroid toàn thân. 

   * Điều trị nên được bắt đầu bằng cách cho SABA lặp đi lặp lại (ở hầu hết bệnh nhân bằng ống hít định liều 
áp suất và buồng hít), sớm cho corticosteroid uống, và oxy có kiểm soát nếu có sẵn. Đáp ứng của triệu 
chứng, độ bão hòa oxy và chức năng phổi nên được xem lại sau 1 giờ. 

   * Điều trị ipratropium bromide chỉ nên được đề nghị đối với cơn kịch phát nặng. 

   * Magnesium sulfate nên được xem xét đối với bệnh nhân có cơn kịch phát nặng không đáp ứng với điều 
trị ban đầu. 

   * X quang lồng ngực không được đề nghị một cách thường qui. 

   * Quyết định nhập viện nên dựa trên tình trạng lâm sàng, chức năng phổi, đáp ứng với điều trị, bệnh sử 
các cơn kịch phát gần đây và trong quá khứ và khả năng xử trí tại nhà. 

   * Trước khi bệnh nhân về nhà, điều trị hiện có nên được thu xếp. Điều này bao gồm bắt đầu điều trị với 
thuốc kiểm soát hoặc nâng bậc liều điều trị với thuốc kiểm soát hiện tại trong 2-4 tuần, và giảm thuốc giảm 
triệu chứng đến mức theo nhu cầu. 

+ Kháng sinh không nên được kê toa một cách thường qui đối với cơn kịch phát hen. 

+ Thu xếp tái khám sớm sau bất kỳ cơn kịch phát nào, bất kể nơi đã xử trí. 

   * Xem lại việc kiểm soát triệu chứng và các yếu tố nguy cơ đối với cơn kịch phát tiếp theo. 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 

 75 

   * Đối với hầu hết bệnh nhân, kê toa liệu pháp thuốc kiểm soát đều đặn để làm giảm nguy cơ cơn kịch phát 
tiếp theo. Tiếp tục liều dùng thuốc kiểm soát đã tăng lên trong 2-4 tuần. 

   * Kiểm tra kỹ thuật hít thuốc và sự tuân thủ. 

Đối với xử trí cơn kịch phát ở trẻ dưới 5 tuổi, xem Chương 6. 

TỔNG QUÁT 

Định nghĩa cơn kịch phát hen 

Cơn kịch phát hen là đợt tăng lên tiếp diễn các triệu chứng khó thở, ho, khò khè hoặc nặng ngực và giảm 
chức năng phổi tiếp diễn, nghĩa là chúng biểu hiện một thay đổi từ trạng thái thường ngày của bệnh nhân đủ 
để cần phải thay đổi điều trị.16 Cơn kịch phát có thể xảy ra ở bệnh nhân đã được chẩn đoán hen hoặc đôi 
khi, như là biểu hiện đầu tiên của hen. Cơn kịch phát thường xảy ra khi phản ứng với phơi nhiễm các yếu tố 
bên ngoài (nghĩa là, nhiễm vi rút đường hô hấp trên, phấn hoa hoặc chất ô nhiễm) và/hoặc tuân thủ thuốc 
kiểm soát kém; tuy nhiên, một phân nhóm bệnh nhân biểu hiện cấp tính hơn và không hề phơi nhiễm các 
yếu tố nguy cơ đã biết.328 Cơn kịch phát nặng có thể xảy ra ở bệnh nhân hen đã kiểm soát trung bình hoặc 
tốt.11,152 

Từ dùng về cơn kịch phát 

Từ hàn lâm ‘exacerbation’ thường được dùng trong y văn và trên lâm sàng, dù các nghiên cứu dựa vào 
bệnh viện thường đề cập đến ‘acute severe asthma’ hơn. Tuy nhiên, từ ‘exacerbation’ không phù hợp với 
việc sử dụng trong lâm sàng bởi vì đối với nhiều bệnh nhân, nó khó phát âm và khó nhớ.329,330 Từ ‘flare-up’ 
đơn giản hơn và có nghĩa đang có hen thậm chí khi không có các triệu chứng. Từ ‘attack’ được nhiều bệnh 
nhân và nhân viên y tế sử dụng nhưng với các nghĩa khác nhau nhiều, và nó có thể không được hiểu là bao 
gồm trở nặng từ từ.329,330 Trong văn nhi khoa, từ ‘episode’ thường được sử dụng, nhưng việc cha mẹ/người 
chăm sóc hiểu từ này thế nào lại không rõ. 

Xác định bệnh nhân có nguy cơ tử vong có liên quan đến hen 

Ngoài các yếu tố đã biết làm tăng nguy cơ cơn kịch phát hen (Bảng 2-2), một số tính chất đặc hiệu đi kèm 
tăng nguy cơ tử vong liên quan đến hen (Bảng 4-1). Sự hiện diện của một hoặc hơn các yếu tố nguy cơ này 
nên được xác định trong bệnh án, và những bệnh nhân này nên được khuyến khích sớm tìm đến chăm sóc 
y tế cấp cứu trong cơn kịch phát. 

Bảng 4-1. Yếu tố làm tăng nguy cơ tử vong liên quan đến hen 

+ Bệnh sử hen gần tử vong, cần đặt nội khí quản và thở máy 331 

+ Nhập viện 331 hoặc thăm khám cấp cứu do hen trong năm vừa qua 

+ Đang sử dụng hoặc vừa mới ngưng sử dụng corticosteroid uống (một chỉ dấu mức độ nặng)331 

+ Hiện không sử dụng corticosteroid dạng hít 79,331 

+ Sử dụng SABA quá mức, nhất là sử dụng hơn một ống salbutamol (hoặc tương đương) mỗi tháng 90,332 

+ Tiền sử bệnh tâm thần hoặc rắc rối tâm lý – xã hội,83 

+ Tuân thủ thuốc hen kém và/hoặc tuân thủ kém (hoặc thiếu) bản kế hoạch hành động hen viết 83 

+ Dị ứng thức ăn ở bệnh nhân hen 272,333 

CHẨN ĐOÁN CƠN KỊCH PHÁT 

Cơn kịch phát biểu hiện một sự thay đổi triệu chứng và chức năng phổi từ trạng thái thường ngày của bệnh 
nhân.16 Giảm lưu lượng thở ra có thể được định lượng bằng số đo chức năng phổi như lưu lượng thở ra 
đỉnh (PEF) hoặc thể tích thở ra gắng sức 1 giây đầu (FEV1),334 so sánh với chức năng phổi trước đó của 
bệnh nhân hoặc trị số dự đoán. Trong cơ sở cấp cứu, các số đo này là chỉ dấu đáng tin cậy hơn về độ nặng 
của cơn kịch phát hơn là triệu chứng. Tần số các triệu chứng tuy nhiên có thể là một số đo nhạy cảm hơn 
của việc khởi phát cơn kịch phát so với PEF.335 
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Một số ít bệnh nhân có thể cảm nhận các triệu chứng kém, chức năng phổi giảm đáng kể mà không có thay 
đổi cảm nhận được về triệu chứng.108,109,117 Tình trạng này đặc biệt ảnh hưởng đến bệnh nhân có bệnh sử 
hen gần tử vong và cũng có vẻ xuất hiện thường hơn ở nam giới. 

Cơn kịch phát nặng đe dọa tính mạng một cách tiềm tàng và điều trị đòi hỏi đánh giá cẩn thận và theo dõi 
sát. Bệnh nhân có cơn kịch phát nặng nên được khuyên đến gặp nhân viện y tế ngay lập tức hoặc, tùy theo 
cách tổ chức dịch vụ y tế tại chỗ, đến cơ sở cấp cứu bệnh nhân hen cấp tính gần nhất. 

TỰ XỬ TRÍ CƠN KỊCH PHÁT VỚI BẢN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG HEN VIẾT RA 

Tất cả các bệnh nhân hen nên được giáo dục tự xử trí theo hướng dẫn như mô tả trong Chương 3, bao gồm 
theo dõi các triệu chứng và/hoặc chức năng phổi, bản kế hoạch hành động viết ra, và xem lại đều đặn bởi 
nhân viên y tế.123 (Đối với trẻ 5 tuổi hoặc nhỏ hơn, xem Chương 6) 

Tùy chọn điều trị đối với bản kế hoạch hành động hen viết 

Bản kế hoạch hành động hen viết giúp bệnh nhân nhận biết và đối phó phù hợp với hen trở nặng. Nó nên 
bao gồm các chỉ dẫn cụ thể dành cho bệnh nhân về cách thay đổi thuốc giảm triệu chứng và thuốc kiểm 
soát, cách sử dụng corticosteroid uống (OCS) nếu cần (Bảng 4-2) và khi nào cách nào đến cơ sở chăm sóc 
y tế. 

Tiêu chuẩn để bắt đầu thuốc kiểm soát thay đổi từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Đối với bệnh nhân 
điều trị với thuốc có chứa ICS duy trì truyền thống, thuốc nói chung nên được tăng lên khi có sự thay đổi 
quan trọng về mặt lâm sàng khỏi mức kiểm soát hen thường ngày của bệnh nhân, ví dụ như nếu triệu 
chứng hen tác động đến hoạt động bình thường hoặc PEF giảm >20% trong hơn 2 ngày.246 

Kích thích beta2 hít tác dụng ngắn 

Liều lặp đi lặp lại thuốc giãn phế quản kích thích beta2 hít tác dụng ngắn giúp làm giảm tạm thời cho đến khi 
nguyên nhân làm các triệu chứng trở nặng mất đi hoặc khi điều trị với thuốc kiểm soát đã tăng lên có thời 
gian phát huy tác dụng. Nhu cầu liều lặp đi lặp lại trong hơn 1-2 ngày báo cho biết cần xem lại và có thể tăng 
lên điều trị với thuốc kiểm soát nếu điều này chưa được thực hiện. Đặc biệt quan trọng nếu không có đáp 
ứng với việc sử dụng liệu pháp kích thích beta2 đã tăng lên. Dù formoterol kích thích beta2 tác dụng nhanh, 
tác dụng dài đã được nghiên cứu trong việc xử trí hen cấp tính trong khoa cấp cứu,336 việc sử dụng nó trong 
một ống hít riêng lẻ không còn được đề nghị trong hen, nhằm tránh khả năng nó được sử dụng không cùng 
với corticosteroid dạng hít (ICS). 

Corticosteroid dạng hít 

Trong một hồi quan hệ thống các nghiên cứu tự xử trí, kế hoạch hành động trong đó liều ICS ít nhất đã 
được tăng gấp đôi, đi cùng với kết cục hen cải thiện và giảm việc sử dụng hệ thống y tế.246 Trong các thử 
nghiệm giả dược có đối chứng, tạm thời tăng gấp đôi liều ICS không có hiệu quả 337 (Chứng cứ A); tuy 
nhiên, sự trì hoãn trước khi tăng liều ICS (trung bình 5-7 ngày 338,339 có thể góp phần. Chỉ có một nghiên cứu 
tăng gấp đôi liều ICS được tiến hành ở trẻ em.340 Ngày càng có nhiều chứng cứ xuất hiện ở người lớn 341 và 
trẻ nhỏ 342 cho thấy liều ICS cao hơn có thể giúp ngăn hen trở nặng tiến triển thành cơn kịch phát nặng. 
Bệnh nhân đã tăng liều ICS gấp bốn lần (đối với trung bình 2000 mcg/ngày tương đương BDP) sau khi PEF 
của họ giảm đáng kể ít khả năng cần OCS.343 Ở bệnh nhân người lớn có diễn tiến xấu cấp tính, ICS liều cao 
trong 7-14 ngày (500-1600 mcg tương đương BDP-HFA) có tác động tương đương như OCS trong một thời 
gian ngắn 341 (Chứng cứ A). 

Kết hợp ICS liều thấp (budesonide hoặc beclometasone) với LABA khởi phát nhanh (formoterol) 

Kết hợp LABA khởi phát nhanh (formoterol) và ICS liều thấp (budesonide hoặc beclometasone) trong một 
ống hít riêng lẻ có cả thuốc kiểm soát và thuốc giảm triệu chứng có hiệu quả trong việc kiểm soát hen,140 và 
ở bệnh nhân nguy cơ cao, làm giảm cơn kịch phát cần đến OCS và nhập viện 167-170 (Chứng cứ A). Sự kết 
hợp ống hít ICS/formoterol có thể sử dụng đến liều formoterol tối đa 72 mcg một ngày (Chứng cứ A). Lợi ích 
của chế độ trị liệu này trong việc ngăn ngừa cơn kịch phát có vẻ do sự can thiệp ở giai đoạn rất sớm của 
hen trở nặng.170 Chế độ trị liệu này cũng hiệu quả trong việc giảm các cơn kịch phát ở trẻ em tuổi 4-11,344 
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(Chứng cứ B), nhưng nó không được phê duyệt cho nhóm tuổi này tại nhiều quốc gia. Cách tiếp cận này 
không nên thử ứng dụng với kết hợp liệu pháp thuốc kiểm soát với LABA khởi động chậm hơn, hoặc nếu 
chứng cứ hiệu quả và an toàn của chế độ này là không đủ. 

Bảng 4-2. Tự xử trí hen trở nặng ở người lớn và thiếu niên với bản kế hoạch hành động hen viết ra 

 
Giáo dục tự xử trí hen hiệu quả cần: 
+ Tự theo dõi triệu chứng và/hoặc chức năng phổi 
+ Bản kế hoạch hành động hen viết 
+ Xem lại y tế đều đặn  

 
SỚM HOẶC NHẸ 

  
TRỄ HOẶC NẶNG 

 

Thuốc Thay đổi ngắn hạn (1-2 tuần) đối với hen trở nặng 
Mức 

chứng cứ 
Tăng thuốc giảm triệu chứng 
thường ngày: 

Kích thích beta2 tác dụng ngắn 
(SABA) 

ICS liều thấp/formoterol* 

 

 
 

Tăng tần số sử dụng SABA 
Đối với pMDI, bổ sung buồng hít 

Tăng tần số sử dụng thuốc giảm triệu chứng (tổng formoterol tối 
đa 72 mcg/ngày) 

 
 

A 
A 

A 

Tăng thuốc kiểm soát thường 
ngày: 

Thuốc duy trì và thuốc giảm triệu 
chứng 
ICS/formoterol* 

ICS duy trì với SABA là thuốc giảm 
triệu chứng 

ICS duy trì/formoterol với SABA là 
thuốc giảm triệu chứng 

ICS duy trì/salmeterol với SABA là 
thuốc giảm triệu chứng 

 

Tiếp tục ICS duy trì/formoterol và tăng thuốc giảm triệu chứng 
ICS/formoterol theo nhu cầu* (tổng liều tối đa formoterol 72 
mcg/ngày) 

Ít nhất nhân đôi ICS; xem xét tăng ICS đến liều cao (tối đa 2000 
mcg/ngày tương đương BDP) 

Nhân bốn ICS duy trì/formoterol (formoterol tối đa 72 mcg/ngày) 

Nâng bậc đến liều cao hơn ICS/formoterol, hoặc xem xét cho thêm 
một ống hít ICS riêng lẻ (đến tối đa tổng cộng 2000 mcg/ngày 
tương đương DBP) 

 

A 

 

B 

 

B 

 

D 

Cho thêm corticosteroid uống 
(OCS) và tiếp xúc bác sĩ 

OCS (prednisone hoặc 
prednisolone) 

Cho thêm OCS đối với cơn kịch phát nặng (NGHĨA LÀ. PEF hoặc 
FEV1 <60% trị số cá nhân tốt nhất hoặc dự đoán), hoặc bệnh 
nhân không đáp ứng với điều trị qua 48 giờ 

Người lớn: prednisolone 1 mg/kg/ngày (tối đa 50 mg) thường trong 
5-7 ngày. Trẻ em: 1-2 mg/kg/ngày (tối đa 40 mg) thường trong 3-5 
ngày. 

Giảm dần không cần thiết nếu OCS được kê toa trong <2 tuần 

A 

 

D 

 

B 

BDP: beclometasone dipropionate; FEV1: thể tích thở ra gắng sức 1 giây đầu; ICS: corticosteroid dạng hít; PEF: lưu lượng thở ra đỉnh; 
SABA: Kích thích beta2 tác dụng ngắn. Tùy chọn được liệt kê theo thứ tự chứng cứ. 
* ICS/formoterol đơn thuốc duy trì và giảm triệu chứng: budesonide liều thấp hoặc beclometasone với formoterol. 
Chương trình điều trị này không được phê duyệt đối với trẻ <12 tuổi ở nhiều quốc gia. 

Nếu PEF hoặc FEV1 <60% trị 
số tốt nhất hoặc không cải 
thiện sau 48 giờ 
Tiếp tục thuốc giảm triệu chứng 
Tiếp tục thuốc kiểm soát 
Cho thêm prednisolone 40-50 
mg/ngày 
Tiếp xúc bác sĩ 

Tất cả các bệnh nhân 
Tăng thuốc giảm triệu chứng 
Tăng sớm thuốc kiểm soát 
như bên dưới 
Xem lại đáp ứng 
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Kết hợp khác ICS/thuốc kiểm soát LABA 

Đối với người lớn sử dụng kết hợp ICS/LABA như một thuốc kiểm soát duy trì liều cố định, liều ICS có thể 
tăng lên bằng cách cho thêm một ICS hít riêng lẻ 341 (Chứng cứ D). Cần thêm nghiên cứu để tiêu chuẩn hóa 
phương pháp này. 

Kháng thụ thể leukotriene 

Đối với bệnh nhân sử dụng kháng thụ thể leukotrien (LTRA) là thuốc kiểm soát, không có nghiên cứu đặc 
hiệu về cách xử trí hen trở nặng. Nên sử dụng đánh giá lâm sàng (Chứng cứ D). 

Corticosteroid uống 

Đối với hầu hết bệnh nhân, bản kế hoạch hành động hen viết nên cung cấp chỉ dẫn khi nào và cách nào bắt 
đầu OCS. Tiêu biểu, một đợt ngắn OCS được sử dụng (nghĩa là. 40-50 mg/ngày thường trong 5-7 ngày,341 

(Chứng cứ B) đối với bệnh nhân: 

+ Không đáp ứng với việc tăng thuốc giảm triệu chứng và thuốc kiểm soát trong 2-3 ngày 

+ Diễn tiến xấu nhanh hoặc có PEF hoặc FEV1 <60% trị số cá nhân tốt nhất hoặc trị số dự đoán 

+ Có tiền sử cơn kịch phát nặng đột ngột 

Đối với trẻ 6-11 tuổi, liều đề nghị OCS là 1-2 mg/kg/ngày đến tối đa 40 mg/ngày (Chứng cứ B), thường trong 
3-5 ngày. Bệnh nhân nên tiếp xúc bác sĩ nếu bắt đầu sử dụng OCS (Chứng cứ D). 

Xem lại đáp ứng 

Bệnh nhân nên gặp bác sĩ ngay lập tức hoặc đến đơn vị chăm sóc cấp cứu nếu hen tiếp tục diễn tiến xấu dù 
đã theo bản kế hoạch hành động hen viết, hoặc nếu hen trở nặng đột ngột. 

Theo dõi sau cơn kịch phát đã tự xử trí 

Sau khi cơn kịch phát đã tự xử trí, bệnh nhân nên gặp nhân viên chăm sóc sức khỏe ban đầu để xem lại 
bán cấp (nghĩa là. Trong vòng 1-2 tuần), để đánh giá kiểm soát triệu chứng và các yếu tố nguy cơ bổ sung 
đối với cơn kịch phát (Bảng 2-2), và để xác định nguyên nhân có thể có của cơn kịch phát. Bản kế hoạch 
hành động hen viết nên được xem lại để xem nó có đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân không. Điều trị với 
thuốc kiểm soát duy trì thường được tái lập ở mức trước đây sau cơn kịch phát 2-4 tuần (Chứng cứ D), trừ 
khi bệnh sử gợi ý rằng cơn kịch phát đã xảy ra trên nền tảng một hen kiểm soát kém dài hạn. Trong trường 
hợp này, khi kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ đã được kiểm tra, có chỉ định nâng bậc điều trị (Bảng 3-5). 

XỬ TRÍ CƠN KỊCH PHÁT HEN Ở CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN ĐẦU 

Đánh giá độ nặng cơn kịch phát 

Bệnh sử tập trung ngắn gọn và khám thực thể liên quan nên được tiến hành cùng lúc với bắt đầu điều trị 
ngay, và các phát hiện được ghi nhận trong hồ sơ. Nếu bệnh nhân có các dấu hiệu cơn kịch phát nặng hoặc 
đe dọa sinh mạng, hãy điều trị với SABA, oxy có kiểm soát và corticosteroid toàn thân nên được bắt đầu 
trong khi thu xếp chuyển gấp bệnh nhân đến cơ sở chăm sóc cấp cứu, nơi sự theo dõi và chuyên sâu có 
sẵn hơn. Cơn kịch phát nhẹ hơn thường được điều trị tại cơ sở chăm sóc ban đầu, tùy thuộc vào nguồn lực 
và sự chuyên sâu. 

Bệnh sử 

Bệnh sử nên gồm có: 

+ Thời điểm bắt đầu và nguyên nhân (nếu có) của cơn kịch phát hiện tại 
+ Độ nặng của triệu chứng hen, bao gồm bất kỳ vận động nào bị hạn chế hoặc giấc ngủ nào bị rối loạn 
+ Bất kỳ triệu chứng nào của sốc phản vệ 
+ Bất kỳ yếu tố nguy cơ nào đối với tử vong liên quan đến hen (Bảng 4-1) 
+ Tất cả các thuốc giảm triệu chứng và thuốc kiểm soát hiện tại, bao gồm liều dùng và ống hít đã kê toan, 
kiểu tuân thủ, bất kỳ thay đổi liều dùng hiện tại nào, và đáp ứng với liệu pháp hiện tại. 
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Khám thực thể 

Khám thực thể nên đánh giá: 

+ Dấu hiệu của độ nặng cơn kịch phát (Bảng 4-3) và dấu hiệu sinh tồn (nghĩa là, mức độ tỉnh táo, thân nhiệt, 
nhịp tim, nhịp thở, huyết áp, năng lực phát âm, việc sử dụng các cơ phụ, khò khè). 

+ Yếu tố làm phức tạp (nghĩa là, sốc phản vệ, viêm phổi, tràn khí màng phổi). 

+ Dấu hiệu của bệnh trạng khác có thể giải thích sự khó thở cấp (nghĩa là, suy tim, loạn chức năng đường 
hô hấp trên, dị vật đường thở hoặc thuyên tắc phổi). 

Số đo khách quan 

+ Đo oxy mạch đập. Mức bão hòa <90% ở trẻ em hoặc người lớn báo hiệu nhu cầu điều trị tích cực 

+ PEF ở bệnh nhân lớn hơn 5 tuổi (Bảng 4-3) 

Điều trị cơn kịch phát tại cơ sở chăm sóc ban đầu 

Điều trị ban đầu chủ yếu gồm thuốc giãn phế quản hít tác dụng ngắn lặp đi lặp lại, sớm cho corticosteroid 
toàn thân, và cung cấp oxy có kiểm soát lưu lượng.334 Mục đích là nhanh chóng làm giảm tắc nghẽn luồng 
khí và hạ oxy huyết, xử trí sinh lý bệnh học viêm sinh bệnh và ngăn ngừa tái phát. 

Kích thích beta2 tác dụng ngắn hít 

Đối với cơn kịch phát nhẹ đến trung bình, cho SABA hít lặp đi lặp lại (đến 4-10 nhát mỗi 20 phút trong giờ 
đầu tiên) thường là cách hiệu quả nhất để đạt được sự hồi phục nhanh giới hạn luồng khí 345 (Chứng cứ A). 
Sau giờ đầu tiên, liều SABA cần thiết thay đổi từ 4-10 nhát mỗi 3-4 giờ đến 6-10 nhát mỗi 1-2 giờ, hoặc 
nhiều lần hơn. SABA bổ sung không cần thiết nếu có đáp ứng tốt với điều trị ban đầu (nghĩa là, PEF >60-
80% trị số dự đoán hoặc trị số cá nhân tốt nhất trong 3-4 giờ). 

Cung cấp SABA qua pMDI và buồng hít dẫn đến một cải thiện tương tự về chức năng phổi như cung cấp 
qua máy phun sương 345,346 (Chứng cứ A); tuy nhiên, bệnh nhân hen nặng cấp không có trong các nghiên 
cứu này. Cách cung cấp hiệu quả tiết kiệm nhất là qua pMDI và buồng hít, 347 miễn là bệnh nhân có thể sử 
dụng thiết bị này. Do có tĩnh điện trên buồng hít nhựa, chúng nên được rửa trước với chất tẩy và làm khô 
trong không khí để sẵn sàng sử dụng tức thì; nếu buồng hít đã xử lý trước không có sẵn, buồng hít mới nên 
được phủ lót với ít nhất 20 nhát salbutamol trước khi sử dụng.348 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 80 

Bảng 4-3. Xử trí cơn kịch phát hen tại cơ sở chăm sóc ban đầu (người lớn, thiếu niên, trẻ em 6 – 11 tuổi) 

CHĂM SÓC BAN ĐẦU Bệnh nhân có mặt với cơn kịch phát hen cấp tính hoặc bán cấp 
  

ĐÁNH GIÁ BỆNH NHÂN 

Có phải hen không? 

Có yếu tố nguy cơ tử vong liên quan đến hen không? (Bảng 4-1) 

Độ nặng của cơn kịch phát? 
 

NHẸ hoặc TRUNG BÌNH 

Nói từng cụm từ, thích ngồi hơn nằm, không 
kích động 

Nhịp thở tăng 

Cơ phụ không sử dụng 

Nhịp tim 100-120 lần/phút 

Độ bão hòa oxy (trong không khí) 90-95% 

PEF >50% dự đoán hoặc tốt nhất 

NẶNG 

Nói từng từ, ngồi khom phía 
trước, kích động 

Nhịp thở >30/phút 

Cơ phụ co kéo 

Nhịp tim >120 lần/phút 

Độ bão hòa oxy (trong không khí) 
<90% 

PEF ≤50% dự đoán hoặc tốt nhất 

ĐE DỌA MẠNG 
SỐNG 

Buồn ngủ, lẫn lộn hoặc 
ngực im lặng 

 

   

BẮT ĐẦU ĐIỀU TRỊ 

SABA 4-10 nhát qua pMDI + buồng hít, lặp lại 
mỗi 20 phút trong 1 giờ 

Prednisolone: người lớn 1 mg/kg, tối đa 50 mg, 
trẻ em 1-2 mg/kg, tối đa 40 mg 

Oxy có kiểm soát (nếu có): độ bão hòa mục tiêu 
93-95% (trẻ em : 94-98%) 

TRỞ NẶNG CHUYỂN ĐẾN CƠ SỞ CHĂM SÓC 
CẤP CỨU 

Trong khi chờ: Cho SABA, oxy, 
corticosteroid toàn thân 

 

 

TIẾP TỤC ĐIỀU TRỊ với SABA theo nhu cầu 

ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG SAU 1 GIỜ  (hoặc sớm hơn) 

 

CẢI THIỆN 

ĐÁNH GIÁ ĐỂ CHO VỀ 

Triệu chứng cải thiện, không cần SABA 

PEF cải thiện, và >60-80% tốt nhất của cá nhân hoặc 
dự đoán 

Độ bão hòa oxy >94% không khí trong phòng 

Nguồn lực tại nhà đầy đủ 

THU XẾP LÚC VỀ 

Thuốc giảm triệu chứng: tiếp tục theo nhu cầu 

Thuốc kiểm soát: bắt đầu (Bảng 3-4) hoặc nâng bậc 
 (Bảng 4-2) 

Prednisolone: tiếp tục, thường trong 5-7 ngày (3-5 ngày đối 
với trẻ em) 

Theo dõi: trong vòng 2-7 ngày 

  

THEO DÕI 

Thuốc giảm triệu chứng: giảm đến mức theo nhu cầu 

Thuốc kiểm soát: tiếp tục liều cao hơn trong ngắn hạn (1-2 tuần) hoặc dài hạn (3 tháng) tùy theo cơ sở cơn kịch phát 

Yếu tố nguy cơ: kiểm soát và điều chỉnh các yếu tố nguy cơ thay đổi được vốn có thể góp phần vào cơn kịch phát, bao 
gồm kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ (Bảng 2-2, Bảng 3-8) 

Kế hoạch hành động: Có được hiểu không? Có được sử dụng phù hợp không? Có cần thay đổi không? 

TRỞ NẶNG 
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O2: oxy; PEF: lưu lượng thở ra đỉnh; SABA: kích thíc beta2 tác dụng ngắn (các liều dùng dành cho salbutamol) 

Liệu pháp oxy có kiểm soát (nếu có) 

Liệu pháp oxy nên được định chuẩn theo nồng độ oxy trong máu (nếu có) để duy trì độ bão hòa oxy ở 93-
95% (94-98% đối với trẻ em 6-11 tuổi). Liệu pháp oxy có kiểm soát hoặc định chuẩn cho kết quả lâm sàng 
tốt hơn so với liệu pháp oxy lưu lượng cao 100% 349-351 (Chứng cứ B). Không nên ngừng oxy nếu máy đo 
nồng độ oxy không có sẵn, nhưng bệnh nhân nên được theo dõi diễn tiến xấu, lơ mơ hoặc mệt lả. 

Corticosteroid toàn thân 

OCS nên được cho ngay, nhất là khi bệnh nhân diễn tiến xấu, hoặc đã nâng liều thuốc giảm triệu chứng và 
thuốc kiểm soát trước khi đến (Chứng cứ B). Liều đề nghị đối với người lớn là 1 mg prednisolone/kg/ngày 
hoặc tương đương đến tối đa 50 mg/ngày, và 1-2 mg/kg/ngày đối với trẻ 6-11 tuổi đến tối đa 40 mg/ngày. 
OCS thường nên được dùng trong 5-7 ngày 352,353 (Chứng cứ B). 

Thuốc kiểm soát 

Bệnh nhân đã được kê toa thuốc kiểm soát nên được khuyên về việc tăng liều trong 2-4 tuần sắp đến, như 
tóm tắt trong Bảng 4-2. Bệnh nhân hiện không sử dụng thuốc kiểm soát thường nên bắt đầu theo liệu pháp 
có ICS đều đặn, bởi vì một cơn kịch phát đòi hỏi chăm sóc y tế chỉ ra rằng bệnh nhân có nguy cơ cơn kịch 
phát trong tương lai tăng lên (Bảng 2-2) 

Kháng sinh (không đề nghị) 

Chứng cứ không ủng hộ vai trò kháng sinh trong cơn kịch phát hen trừ khi có chứng cứ vững chắc về chức 
năng phổi (nghĩa là, sốt và đàm mủ hoặc chứng cứ X quang của viêm phổi). Điều trị tấn công với 
corticosteroid nên được tiến hành trước khi xem xét đến kháng sinh. 

Xem lại đáp ứng 

Trong lúc điều trị, bệnh nhân nên được theo dõi sát và điều trị được định chuẩn theo đáp ứng của họ. Bệnh 
nhân có mặt với dấu hiệu cơn kịch phát nặng hoặc đe dọa sinh mạng (Bảng 4-3), không đáp ứng với điều 
trị, hoặc tiếp tục diễn tiến xấu nên được chuyển ngay đến cơ sở chăm sóc cấp cứu. Bệnh nhân đáp ứng ít 
hoặc chậm với điều trị LABA nên được theo dõi sát. 

Đối với nhiều bệnh nhân, chức năng phổi có thể được theo dõi sau khi bắt đầu điều trị SABA. Điều trị bổ 
sung nên tiếp tục cho đến khi PEF hoặc FEV1 đạt đến mặt bằng hoặc (lý tưởng) trở về mức tốt nhất của 
bệnh nhân trước đó. Kế đó có thể quyết định gởi bệnh nhân về nhà hoặc chuyển họ đến cơ sở chăm sóc 
cấp cứu. 

Theo dõi 

Các thuốc xuất viện nên gồm có thuốc giảm triệu chứng theo nhu cầu, OCS và, đối với hầu hết bệnh nhân, 
điều trị với thuốc kiểm soát đều đặn. Kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ nên được xem lại trước khi xuất viện. 
Hẹn tái khám nên được sắp xếp trong vòng 2-7 ngày sau, tùy theo bệnh cảnh lâm sàng và xã hội. 

Lúc thăm khám xem lại, nhân viên y tế nên đánh giá mức kiểm soát triệu chứng và yếu tố nguy cơ của bệnh 
nhân; tìm nguyên nhân có thể có của cơn kịch phát; và xem lại bản kế hoạch hành động hen viết (hoặc cung 
cấp một bản nếu bệnh nhân chưa có). Điều trị với thuốc kiểm soát duy trì thường được tái lập ở mức trước 
đó sau cơn kịch phát 2-4 tuần, trừ khi trước cơn kịch phát có các triệu chứng gợi ý đến hen kiểm soát kém. 
Trong tình huống này, khi đã kiểm tra kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ, có chỉ định nâng bậc điều trị (Bảng 3-5). 

XỬ TRÍ CƠN KỊCH PHÁT HEN TẠI KHOA CẤP CỨU 

Cơn kịch phát hen nặng là cấp cứu đe dọa mạng sống, được xử trí an toàn nhất tại cơ sở chăm sóc cấp 
cứu, nghĩa là, Khoa cấp cứu (Bảng 4-4). Xử trí hen tại khoa săn sóc đặc biệt ngoài phạm vi của báo cáo này 
và người đọc nên tham khảo một tổng quan toàn diện gần đây.354 
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Đánh giá 

Bệnh sử 

Bệnh sử vắn tắt và khám thực thể nên được tiến hành cùng lúc với bắt đầu điều trị ngay. 

+ Thời điểm khởi phát và nguyên nhân (nếu biết được) của cơn kịch phát hiện tại 

+ Độ nặng các triệu chứng, bao gồm bất kỳ vận động nào gây hạn chế hoặc giấc ngủ nào rối loạn 

+ Bất kỳ triệu chứng nào của sốc phản vệ 

+ Yếu tố nguy cơ đối với tử vong liên quan đến hen (Bảng 4-1) 

+ Tất cả các thuốc giảm triệu chứng và thuốc kiểm soát hiện dùng, bao gồm liều dùng và ống hít đã kê toa, 
kiểu tuân thủ, bất kỳ thay đổi liều dùng mới đây nào, và đáp ứng với điều trị hiện tại. 

Khám thực thể 

Khám thực thể nên đánh giá: 

+ Dấu hiệu độ nặng cơn kịch phát (Bảng 4-4), bao gồm các dấu hiệu sinh tồn (nghĩa là. mức độ tỉnh táo, 
thân nhiệt, nhịp mạch, nhịp thở, huyết áp, năng lực phát âm, sử dụng cơ phụ) 

+ Yếu tố gây phức tạp (nghĩa là, sốc phản vệ, viêm phổi, xẹp phổi, tràn khí màng phổi hoặc tràn khí trung 
thất) 

+ Dấu hiệu của tình trạng khác có thể giải thích khó thở cấp tính (nghĩa là, suy tim, loạn chức năng đường 
hô hấp trên, dị vật hít vào hoặc thuyên tắc phổi). 

Đánh giá khách quan 

Đánh giá khách quan cũng cần bởi vì chỉ một mình khám thực thể không chỉ ra độ nặng của cơn kịch 
phát.355,356 Tuy nhiên, chính bệnh nhân, chứ không phải các trị số phòng thí nghiệm, nên là tâm điểm của 
điều trị. 

+ Đo chức năng phổi: được đề nghị mạnh mẽ. Nếu được và không trì hoãn điều trị không lý do, PEF hoặc 
FEV1 nên được ghi nhận trước khi bắt đầu điều trị, mặc dù hô hấp ký có thể không thực hiện được ở trẻ em 
có hen cấp tính. Chức năng phổi nên được theo dõi lúc sau một giờ và cách khoảng cho đến khi đáp ứng rõ 
ràng với điều trị đã xảy ra hoặc đã đạt được mặt bằng. 

+ Độ bão hòa oxy: nên được theo dõi sát, nên bằng đo oxy mạch đập. Điều này đặc biệt hữu ích ở trẻ em 
nếu chúng không thể tiến hành PEF. Ở trẻ em, độ bão hòa oxy bình thường >95% và độ bão hòa <92% là 
một dự báo nhu cầu nhập viện 357 (Chứng cứ C). Mức bão hòa <90% ở trẻ em hoặc người lớn báo hiệu nhu 
cầu điều trị tấn công. Do yêu cầu cấp cứu lâm sàng, độ bão hòa nên được đánh giá trước khi cho oxy, hoặc 
5 phút sau khi ngưng oxy hoặc khi độ bão hòa đã ổn định. 

+ Đo khí máu động mạch không được yêu cầu một cách thường qui: 358 Chúng nên được xem xét đối với 
bệnh nhân có PEF hoặc FEV1 <50% dự đoán, hoặc đối với người không đáp ứng với điều trị ban đầu hoặc 
đang diễn tiến xấu. Oxy có kiểm soát bổ sung nên được tiếp tục khi các khí máu được thu nhận. PaO2 <60 
mmHg (8 kPa) và PaCO2 bình thường hoặc tăng (nhất là >45 mmHg, 6 kPa) báo hiệu suy hô hấp. Mệt lã và 
lơ mơ gợi ý rằng pCO2 đang tăng và can thiệp đường dẫn khí có thể cần đến. 

+ X quang lồng ngực (CXR) không được đề nghị một cách thường qui: Ở người lớn, CXR nên được xem xét 
nếu có nghi ngờ một quá trình tim-hô hấp khác hoặc gây phức tạp (nhất là ở người lớn tuổi), hoặc đối với 
bệnh nhân không đáp ứng với điều trị khi tràn khí màng phổi khó được chẩn đoán trong thực hành lâm 
sàng.360 Tương tự, ở trẻ em, CXR thường qui không được đề nghị trừ khi có các dấu hiệu thực thể gợi ý 
đến tràn khí màng phổi, bệnh nhu mô hoặc một dị vật hít vào. Tính chất đi cùng các phát hiện CXR dương 
tính ở trẻ em bao gồm sốt, không tiền sử gia đình của hen, hoặc các phát hiện thăm khám phổi khu trú.361 
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Bảng 4-4. Xử trí cơn kịch phát hen tại cơ sở chăm sóc cấp cứu, NGHĨA LÀ. Khoa cấp cứu 

ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU 

A: đường dẫn khí   B: hô hấp   C: tuần hoàn 

Có bất kỳ thứ nào sau đây không? 

Lơ mơ, Lẫn lộn, Ngực im lặng 

 

KHÔNG 

 

CÓ 

Tiếp tục PHÂN LOẠI TÙY TÌNH TRẠNG LÂM SÀNG 
theo tính chất xấu nhất 

Hỏi ý ICU, bắt đầu SABA và O2, và chuẩn bị đặt nội 
khí quản 

 

 

 

 

NHẸ hoặc TRUNG BÌNH 

Nói từng cụm từ 

Thích ngồi hơn nằm 

Không kích động 

Nhịp thở tăng 

Cơ phụ không sử dụng 

Nhịp tim 100-120 lần/phút 

Độ bão hòa oxy (trong không khí) 90-95% 

PEF >50% dự đoán hoặc tốt nhất 

NẶNG 

Nói từng từ 

Ngồi khom phía trước 

Kích động 

Nhịp thở >30/phút 

Cơ phụ co kéo 

Nhịp tim >120 lần/phút 

Độ bão hòa oxy (trong không khí) <90% 

PEF ≤50% dự đoán hoặc tốt nhất 

Kích thích beta2 tác dụng ngắn 

Xem xét ipratropium bromide 

Oxy có kiểm soát để duy trì độ bão hòa 93-95% (trẻ 
em 94-98%) 

Corticosteroid uống 

Kích thích beta2 tác dụng ngắn 

Xem xét ipratropium bromide 

Oxy có kiểm soát để duy trì độ bão hòa 93-95% (trẻ 
em 94-98%) 

Corticosteroid uống hoặc tiêm tĩnh mạch 

Xem xét magnesium tĩnh mạch 

Xem xét ICS liều cao 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEV1 hoặc PEF 60-80% dự đoán hoặc tốt nhất của cá 
nhân và triệu chứng cải thiện 
TRUNG BÌNH 
Xem xét kế hoạch cho ra 

FEV1 hoặc PEF <60% dự đoán hoặc tốt nhất của cá 
nhân, hoặc thiếu đáp ứng lâm sàng 
NẶNG 
Tiếp tục điều trị như trên  
và tái đánh giá thường xuyên 

ICS: corticosteroid dạng hít; ICU: khoa săn sóc đặc biệt; IV: tiêm tĩnh mạch; O2: oxy; PEF: lưu lượng thở ra đỉnh; FEV1: 
thể tích thở ra gắng sức 1 giây đầu 

 

Nếu tiếp tục diễn tiến xâu, điều trị như nặng và tái 
đánh giá để chuyển ICU 

ĐÁNH GIÁ DIỄN TIẾN LÂM SÀNG THƯỜNG XUYÊN 
ĐO CHỨC NĂNG PHỔI 

trên tất cả bệnh nhân một giờ sau khi điều trị ban đầu 
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Điều trị tại cơ sở chăm sóc cấp cứu như khoa cấp cứu 

Các điều trị sau đây thường được tiến hành đồng thời để đạt được cải thiện nhanh chóng.362 

Oxy 

Để đạt được độ bão hòa oxy động mạch 93-95% (94-98% đối với trẻ em 6-11 tuổi), oxy nên được cho qua 
thông mũi hoặc mặt nạ. Trong cơn kịch phát nặng, liệu pháp oxy lưu lượng thấp có kiểm soát sử dụng đo 
oxy mạch đập để duy trì độ bão hòa 93-95% đi cùng với kết quả sinh lý tốt hơn so với liệu pháp oxy 100% 
lưu lượng cao 349-351 (Chứng cứ B). Tuy nhiên, liệu pháp oxy không nên ngưng nếu đo oxy mạch đập không 
có sẵn (Chứng cứ D). Khi bệnh nhân đã ổn định, xem xét cay oxy, sử dụng đo oxy mạch đập để hướng dẫn 
nhu cầu đối với liệu pháp oxy đang tiến hành. 

Kích thích beta2 hít tác dụng ngắn 

Liệu pháp SABA hít nên được cho thường xuyên đối với bệnh nhân hen cấp tính. Cách cho hiệu quả tiết 
kiệm và có hiệu suất là bằng pMDI với buồng hít 345,347 (Chứng cứ A). Chứng cứ không mạnh bằng trong 
hen nặng và gần tử vong. Các tổng quan hệ thống về SABA ngắt quảng so với phun sương liên tục ở hen 
cấp tính cho kết quả mâu thuẫn nhau. Một tổng quan thấy rằng không khác biệt đáng kể về chức năng phổi 
hoặc nhập viện 363 nhưng một tổng quan sau đó với các nghiên cứu bổ sung lại thấy giảm nhập viện và chức 
năng phổi tốt hơn với phun sương liên tục so với phun sương ngắt quảng, nhất là ở bệnh nhân có chức 
năng phổi xấu hơn.364 Một nghiên cứu sớm hơn ở bệnh nhân nhập viện thấy rằng liệu pháp theo yêu cầu 
ngắt quảng dẫn đến thời gian nằm viện rút ngắn đáng kể, ít phun sương hơn và ít tim đập mạnh hơn so với 
liệu pháp ngắt quảng mỗi 4 giờ.365 Một phương pháp có lý đối với SABA hít trong cơn kịch phát, do đó, nên 
sử dụng liệu pháp liên tục lúc ban đầu, theo sau bởi liệu pháp theo nhu cầu ngắt quảng đối với bệnh nhân 
nhập viện. 

Không có chứng cứ ủng hộ việc sử dụng thường qui kích thích beta2 tiêm tĩnh mạch ở bệnh nhân với cơn 
kịch phát hen nặng 366 (Chứng cứ A). 

Epinephrine (cho sốc phản vệ) 

Epinephrine (adrenaline) tiêm bắp được chỉ định thêm vào liệu pháp tiêu chuẩn đối với hen cấp tính đi cùng 
với sốc phản vệ và phù mạch. Nó không được chỉ định thường qui đối với các cơn kịch phát hen khác. 

Corticosteroid toàn thân 

Corticosteroid toàn thân đẩy nhanh việc giải quyết cơn kịch phát và ngăn ngừa tái phát, và nên được sử 
dụng trong tất cả các cơn kịch phát trừ cơn nhẹ nhất ở người lớn, thiếu niên và trẻ em 6-11 tuổi. 367-369 
(Chứng cứ A). Nơi có thể, corticosteroid toàn thân nên được cho vào bệnh nhân trong vòng 1 giờ sau khi 
đến.368,369 Việc sử dụng corticosteroid toàn thân là đặc biệt quan trọng trong khoa cấp cứu nếu: 

+ Điều trị SABA ban đầu không đạt được cải thiện bền vững các triệu chứng 

+ Cơn kịch phát đã phát sinh khi bệnh nhân đang sử dụng OCS 

+ Bệnh nhân có bệnh sử cơn kịch phát cần đến OCS 

Đường cung cấp: Uống cũng hiệu quả như tiêm tĩnh mạch. Đường uống được ưa thích hơn bởi vì nhanh 
hơn, ít xâm hại hơn và rẻ tiền hơn.370,371 Đối với trẻ em, dạng nước được ưa thích hơn dạng viên. OCS cần 
ít nhất 4 giờ để cải thiện lâm sàng. Corticosteroid tiêm tĩnh mạch có thể được cho khi bệnh nhân quá khó 
thở để nuốt; nếu bệnh nhân đang ói; hoặc khi bệnh nhân cần thông khí không xâm lấn hoặc đặt nội khí 
quản. Ở bệnh nhân xuất viện khỏi khoa cấp cứu, corticosteroid tiêm bắp có thể hữu ích,372 nhất là nếu quan 
ngại về tuân thủ đối với liệu pháp uống.373 

Liều dùng: Liều hàng ngày của OCS tương đương với 50 mg prednisolone liều duy nhất buổi sáng, hoặc 
200 mg hydrocortisone chia nhiều lần, là đủ với hầu hết các bệnh nhân (Chứng cứ B). Đối với trẻ em, liều 
OCS 1-2 mg/kg đến tối đa 40 mg/ngày là đủ.374 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 

 85 

Thời gian: Các đợt 5 ngày và 7 ngày ở người lớn đã được thấy là hữu hiệu như các đợt 10 ngày và 14 
ngày,352,353 và một đợt 3-5 ngày ở trẻ em thường được xem là đủ (Chứng cứ B). Dexamethasone uống trong 
2 ngày cũng có thể được sử dụng nếu quan ngại về tác dụng chuyển hóa phụ nếu nó kéo dài quá 2 ngày.375 

Chứng cứ từ các nghiên cứu trong đó tất cả các bệnh nhân sử dụng ICS duy trì khi ra viện gợi ý rằng không 
có lợi ích gì trong việc giảm liều OCS, cả trong ngắn hạn 337 lẫn quá vài tuần 377 (Chứng cứ B). 

Corticosteroid dạng hít 

Trong khoa cấp cứu: ICS liều cao cho trong vòng một giờ đầu sau khi đến làm giảm nhu cầu nhập viện đối 
với bệnh nhân không dùng corticosteroid toàn thân 369 (Chứng cứ A). Khi cho kèm corticosteroid toàn thân, 
chứng cứ đang mâu thuẫn nhau 369 (Chứng cứ B). Nói chung, ICS được dung nạp tốt; tuy nhiên, chi phí là 
một yếu tố đáng kể, loại thuốc, liều dùng và thời gian điều trị với ICS trong xử trí hen ở khoa cấp cứu vẫn 
không rõ. 

Khi xuất viện về nhà: Đa số bệnh nhân nên được kê toa điều trị ICS hiện dùng đều đặn bởi vì cơn kịch phát 
nặng là một yếu tố nguy cơ đối với các cơn kịch phát trong tương lai (Chứng cứ B) (Bảng 2-2), và các thuốc 
ICS làm giảm đáng kể nguy cơ tử vong hoặc nhập viện liên quan đến hen 155 (Chứng cứ A). Đối với kết quả 
ngắn hạn như tái phát phải nhập viện, triệu chứng và chất lượng cuộc sống, một tổng quan hệ thống thấy 
rằng không có khác nhau đáng kể khi ICS được cho thêm vào corticosteroid toàn thân sau khi xuất viện.378 

Có một vài chứng cứ, tuy nhiên, ICS sau khi xuất viện cũng hữu hiệu như corticosteroid toàn thân đối với 
cơn kịch phát nhẹ hơn, nhưng các giới hạn tin cậy là to lớn.378 (Chứng cứ B). Chi phí có thể là một yếu tố 
đáng kể đối với bệnh nhân trong việc sử dụng ICS liều cao, và cần các nghiên cứu sâu hơn để thiết lập vai 
trò của chúng.378 

Điều trị khác 

Ipratropium bromide 

Đối với người lớn và trẻ em bị cơn kịch phát trung bình-nặng, điều trị trong khoa cấp cứu với cả SABA và 
ipratropium, một kháng choline, đi cùng với ít nhập viện hơn và cải thiện lớn hơn trong PEF và FEV1 so với 
một mình SABA.379,380 Đối với trẻ em nhập viên vì hen cấp tính, cho thêm ipratropium vào SABA không 
mang lại thêm lợi ích nào, kể cả không giảm số ngày nằm viện.381 

Aminophylline và theophylline 

Aminophylline và theophylline tiêm tĩnh mạch không nên sử dụng trong xử trí cơn kịch phát hen, do thành 
tích hiệu quả kém và an toàn kém của chúng, và sự hiệu quả và an toàn tương đối to lớn hơn của SABA.382 
Việc sử dụng aminophylline tiêm tĩnh mạch đi cùng với tác dụng phụ nặng và có thể chết người, nhất là ở 
bệnh nhân đã được điều trị với theophylline phóng thích chậm. Ở người lớn với cơn kịch phát hen nặng, 
điều trị cộng thêm với aminophylline không cải thiện kết quả so với một mình SABA.382 

Magnesium 

Magnesium sulfate tiêm tĩnh mạch không được đề nghị sử dụng thường qui trong cơn kịch phát hen; tuy 
nhiên, khi cho truyền dịch một liều 2 g trong 20 phút, nó làm giảm số lần nhập viện ở một số bệnh nhân, bao 
gồm người lớn với FEV1 <25-30% dự đoán lúc đến; người lớn và trẻ em không đáp ứng với điều trị ban đầu 
và đã hạ oxy máu dai dẳng; và trẻ em FEV1 không đạt đến 60% dự đoán sau 1 giờ điều trị 383-385 (Chứng cứ 
A). Một thử nghiệm đối chiếu ngẫu nhiên lớn cho thấy không có lợi ích với việc cho thêm magnesium tiêm 
tĩnh mạch hoặc phun sương so với giả dược trong chăm sóc thường qui cơn kịch phát hen, nhưng trong 
nghiên cứu này những bệnh nhân có cơn kịch phát nặng hơn đã bị loại trừ.386 Salbutamol phun sương hầu 
hết thường được pha với nước muối sinh lý; tuy nhiên, nó cũng có thể được cho trong magnesium sulfate 
đẳng trương. Trong khi hiệu lực chung của điều trị này chưa rõ, dữ liệu tích lũy từ ba thử nghiệm gợi ý đến 
chức năng hô hấp có thể cải thiện ở những người có cơn kịch phát hen nặng (FEV1 <50% dự đoán)387 
(Chứng cứ B). 
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Liệu pháp helium-oxy 

Một hồi quan hệ thống các nghiên cứu so sánh helium-oxy với không khí-oxy gợi ý rằng không có vai trò của 
can thiệp này trong chăm sóc thường qui (Chứng cứ B) nhưng nó có thể được xem xét đối với bệnh nhân 
không đáp ứng với liệu pháp tiêu chuẩn.388 

Kháng thụ thể leukotriene 

Có ít chứng cứ hỗ trợ vai trò của LTRA uống hoặc tiêm tĩnh mạch trong hen cấp tính. Các nghiên cứu nhỏ 
đã cho thấy cải thiện trong chức năng phổi,389,390 nhưng vai trò lâm sàng của các thuốc này cần được 
nghiên cứu thêm. 

Kết hợp ICS/LABA 

Vai trò của các thuốc này trong khoa cấp cứu hoặc bệnh viện chưa rõ. Một nghiên cứu cho thấy 
budesonide/formoterol liều cao ở các bệnh nhân trong khoa cấp cứu, trong đó tất cả bệnh nhân đều đã dùng 
prednisolone, có hiệu quả và an toàn tương tự như SABA.391 Một nghiên cứu khác khảo sát việc cho thêm 
salmeterol vào OCS đối với các bệnh nhân nhập viện, nhưng có cỡ mẫu không đủ lớn để có thể ủng hộ cho 
một khuyến cáo 392. 

Kháng sinh (không đề nghị) 

Chứng cứ không hỗ trợ vai trò của các kháng sinh trong cơn kịch phát trừ khi có chứng cứ mạnh mẽ của 
nhiễm trùng phổi (nghĩa là, sốt hoặc đàm mủ hoặc chứng cứ X quang của viêm phổi). Điều trị tấn công với 
corticosteroid nên được tiến hành trước khi xem xét đến kháng sinh. 

An thần 

An thần nên bị tránh nghiêm ngặt trong lúc cơn kịch phát bởi vì tác dụng ức chế hô hấp của các thuốc chống 
lo âu và gây ngủ. Sự kết hợp giữa việc sử dụng những thuốc này và các trường hợp tử vong do hen có thể 
tránh được đã được báo cáo.393,394 

Thông khí không xâm lấn (NIV) 

Chứng cứ về vai trò của NIV trong hen là yếu. Một hồi quan hệ thống xác định năm nghiên cứu liên quan 
đến 206 người tham gia bị hen nặng cấp tính điều trị với NIV hoặc giả dược.395 Hai nghiên cứu cho thấy 
không có sự khác nhau trong nhu cầu đặt nội khí quản nhưng một nghiên cứu xác định số nhập viện ít hơn 
trong nhóm NIV. Không tử vong nào được báo cáo trong các nghiên cứu cả. Do các nghiên cứu có cỡ mẫu 
nhỏ, không đề nghị nào được đưa ra. Nếu NIV được tiến hành, bệnh nhân nên được theo dõi sát (Chứng cứ 
D). Không nên thử trên các bệnh nhân bị kích động, và bệnh nhân không nên được chỉ định thuốc an thần 
để tiếp nhận NIV (Chứng cứ D). 

Xem lại đáp ứng 

Tình trạng lâm sàng và độ bão hòa oxy nên được đánh giá lại thường xuyên, với điều trị tiếp theo tùy thuộc 
vào đáp ứng của bệnh nhân (Bảng 4-4). Chức năng phổi nên được đo mỗi một giờ, nghĩa là sau ba lần điều 
trị thuốc giãn phế quản, và bệnh nhân diễn tiến xấu dù điều trị thuốc giãn phế quản và corticosteroid tích 
cực, nên được đánh giá lại để chuyển đến khoa săn sóc đặc biệt. 

Tiêu chuẩn nhập viện và xuất viện từ khoa cấp cứu 

Từ các phân tích hồi cứu, tình trạng lâm sàng (bao gồm khả năng nằm đầu ngang) và chức năng phổi 1 giờ 
sau khi bắt đầu điều trị là những dự báo đáng tin cậy hơn cho nhu cầu nhập viện so với tình trạng lúc 
đến.396,397 

Đề nghị đồng thuận trong một nghiên cứu khác là: 398 

+ Nếu FEV1 hoặc PEF trước khi điều trị <25% dự đoán hoặc tốt nhất của cá nhân, hoặc FEV1 hoặc PEF 
sau điều trị <40% dự đoán hoặc cá nhân tốt nhất, đề nghị nhập viện. 
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+ Nếu chức năng phổi sau điều trị ở mức 40-60% dự đoán, có thể xuất viện sau khi xem xét các yếu tố nguy 
cơ của bệnh nhân (Bảng 4-1) và sự có sẵn của chăm sóc theo dõi. 

+ Nếu chức năng phổi sau điều trị >60% dự đoán hoặc tốt nhất của cá nhân, đề nghị xuất viện sau khi xem 
xét các yếu tố nguy cơ và sự có sẵn của chăm sóc theo dõi. 

Các yếu tố đi cùng với khả năng tăng cao của nhu cầu nhập viện gồm: 399-401 

+ Nữ giới, lớn tuổi và dân tộc không da trắng 

+ Sử dụng hơn 8 nhát kích thích beta2 trong 24 giờ vừa qua 

+ Độ nặng của cơn kịch phát (NGHĨA LÀ. Cần hồi sức hoặc can thiệp y tế nhanh lúc đến, nhịp thở >22 
lần/phút, độ bão hòa oxy <95%, PEF gần nhất <50% dự đoán). 

+ Bệnh sử cơn kịch phát nặng (NGHĨA LÀ. Đặt nội khí quản, nhập viện do hen) 

+ Cần sử dụng OCS lúc thăm khám đột ngột và thăm khám tại khoa cấp cứu trước đó. 

Nói chung, các yếu tố nguy cơ này nên được thầy thuốc xem xét khi ra quyết định nhập viện/xuất viện đối 
với bệnh nhân hen xử trí ở cơ sở chăm sóc cấp cứu. 

Kế hoạch xuất viện 

Trước khi xuất viện khỏi khoa cấp cứu hoặc bệnh viện về nhà, nên sắp xếp hẹn tái khám trong vòng một 
tuần, và phương pháp cải thiện xử trí hen bao gồm các loại thuốc, kỹ năng hít thuốc và bản kế hoạch hành 
động hen viết nên được đề cập (Bảng 4-5).197 

Theo dõi sau khi đến khoa cấp cứu hoặc nhập viện do hen 

Sau khi xuất viện, bệnh nhân nên được nhân viên y tế xem lại đều đặn qua những tuần lễ sau, cho đến khi 
kiểm soát triệu chứng tốt đạt được và chức năng phổi cá nhân tốt nhất đạt được hoặc vượt qua. Các 
khuyến khích như vận chuyển miễn phí và nhắc nhỡ điện thoại cải thiện sự theo dõi chăm sóc ban đầu 
nhưng cho thấy không tác dụng trên kết quả dài hạn.197 

Bệnh nhân xuất viện sau khi đến khoa cấp cứu hoặc nhập viện do hen nên được tập trung đặc biệt vào một 
chương trình giáo dục hen, nếu có sẵn. Bệnh nhân đã nhập viện có thể đặc biệt dễ tiếp nhận thông tin và lời 
khuyên về bệnh của họ. Nhân viên y tế nên nhân cơ hội xem lại: 

+ Hiểu biết của bệnh nhân về nguyên nhân của cơn kịch phát của họ 

+ Yếu tố nguy cơ thay đổi được của cơn kịch phát (bao gồm hút thuốc lá, nếu có liên quan) (Bảng 3-8) 

+ Hiểu biết của bệnh nhân về mục đích và việc sử dụng đúng cách các loại thuốc 

+ Hành động bệnh nhân cần làm để đối phó với triệu chứng hoặc lưu lượng thở ra đỉnh trở nặng. 

Sau khi đến khoa cấp cứu, chương trình can thiệp toàn diện bao gồm xử trí thuốc kiểm soát tối ưu, kỹ thuật 
hít thuốc, và các thành phần của giáo dục tự xử trí (tự theo dõi, bản kế hoạch hành động viết và xem lại đều 
đặn 123) là hiệu quả-tiết kiệm và đã cho thấy cải thiện đáng kể kết quả hen 197 (Chứng cứ B). 

Chuyển đến chuyên gia tư vấn nên được xem xét đối với bệnh nhân đã từng nhập viện do hen, hoặc người 
đến cơ sở chăm sóc cấp cứu lặp đi lặp lại dù có người chăm sóc ban đầu. Không có các nghiên cứu gần 
đây, nhưng các nghiên cứu trước đây gợi ý rằng việc theo dõi bởi chuyên gia đi cùng với thăm khám khoa 
cấp cứu sau đó hoặc nhập viện ít hơn và kiểm soát hen tốt hơn.197 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 88 

 
Bảng 4-5. Xử trí xuất viện sau khi nhập viên hoặc khoa cấp cứu đối với hen 

Thuốc 
Corticosteroid uống (OCS) 

Kê toa ít nhất 5-7 ngày OCS đối với người lớn (prednisolone hoặc tương đương 1 mg/kg/ngày tới tối đa 50 
mg/ngày) và 3-5 ngày đối với trẻ em (1-2 mg/kg/ngày tới tối đa 40 mg). Đối với bệnh nhân được xem có nguy cơ 
tuân thủ kém, có thể xem xét corticosteroid tiêm bắp 333 (Chứng cứ B). 

Thuốc giảm triệu chứng 

Chuyển bệnh nhân về sử dụng thuốc theo nhu cầu hơn là thuốc giảm triệu chứng đều đặn, dựa trên sự cải thiện 
triệu chứng và khách quan. Nếu ipratropium bromide được sử dụng trong khoa cấp cứu hoặc bệnh viện, có thể 
nhanh chóng cắt, bởi vì nó có lẽ không mang lại lợi ích tiếp tục. 

Corticosteroid dạng hít (ICS) 

Bắt đầu ICS trước khi xuất viện, nếu trước đó không kê toa (Bảng 3-4). Bệnh nhân hiện được kê toa thuốc có 
chứa ICS thường nên được nâng bậc điều trị trong 2-4 tuần (Bảng 4-2) và nên được nhắc nhỡ về tầm quan 
trọng của tuân thủ sử dụng hàng ngày. 
Yếu tố nguy cơ góp phần vào cơn kịch phát 
Xác định các yếu tố có thể đã góp phần vào cơn kịch phát và ứng dụng các phương pháp làm giảm các yếu tố 
nguy cơ thay đổi được (Bảng 3-8). Một cơn kịch phát nặng đủ để phải nhập viện có thể theo sau phơi nhiễm 
chất kích thích hoặc dị nguyên, điều trị dài hạn không đúng mức, các vấn để về tuân thủ, và/hoặc thiếu bản kế 
hoạch hành động viết, cũng như các yếu tố không tránh được như nhiễm vi rút hô hấp. 
Kỹ năng tự xử trí và bản kế hoạch hành động viết 

+ Xem lại kỹ thuật hít thuốc (Bảng 3-11) 

+ Xem lại kỹ thuật sử dụng lưu lượng đỉnh kế nếu có sử dụng. 

+ Cung cấp bản kế hoạch hành động viết (Bảng 4-2) hoặc xem lại bản kế hoạch hiện có của bệnh nhân, lúc xuất 
viện hoặc sau đó càng sớm càng tốt. Bệnh nhân xuất viện khỏi khoa cấp cứu với bản kế hoạch hành động viết 
và lưu lượng đỉnh kế có kết quả tốt hơn so với bệnh nhân xuất viện không có những phương tiện này.402 

+ Đánh giá sự đối phó của bệnh nhân đối với cơn kịch phát. Nếu nó không đúng mức, xem lại kế hoạch hành 
động và cung cấp hướng dẫn viết ra để hỗ trợ khi hen trở nặng lại.402,403 

+ Xem lại việc điều trị ngừa cơn của bệnh nhân trước và trong lúc cơn kịch phát. Nó có được tăng lên ngay 
không và tăng bao nhiêu? Có cho thêm OCS không và nếu không, tại sao không? Xem xét cho OCS một thời 
gian ngắn sẵn trong tay dành cho các cơn kịch phát tiếp theo. 
Hẹn tái khám theo dõi 
Nên hẹn tái khám theo dõi trong vòng 2-7 ngày sau xuất viện với nhân viên y tế thường ngày của bệnh nhân, để 
bảo đảm điều trị được tiếp tục, các triệu chứng hen được kiểm soát tốt, và chức năng phổi của bệnh nhân đạt 
đến trị số cá nhân tốt nhất (nếu đã biết). 

 
ICS: corticosteroid dạng hít; OCS: corticosteroid uống; PEF: lưu lượng thở ra đỉnh 
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1. NGƯỜI LỚN, THIẾU NIÊN VÀ TRẺ EM TỪ 6 TUỔI TRỞ LÊN 

Chương 5 

CHẨN ĐOÁN HEN, COPD VÀ HỘI CHỨNG CHỒNG LẮP HEN -COPD (ACOS) 

 

Chương trình kết hợp GINA và GOLD 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Phân biệt hen với COPD có thể khó khăn, nhất là ở người hút thuốc lá và người lớn tuổi. Một số bệnh 
nhân có các đặc điểm lâm sàng của cả hen lẫn COPD; được gọi là Hội chứng Chồng lắp Hen COPD 
(ACOS). 

+ ACOS không phải là một bệnh riêng lẻ. Nó gồm những bệnh nhân với các dạng bệnh đường thở khác 
nhau (kiểu hình). Có lẽ đối với ACOS, cũng như đối với hen và COPD, một dãy các cơ chế sinh bệnh khác 
nhau sẽ được xác định. 

+ Ở ngoài các trung tâm chuyên khoa, tiếp cận chẩn đoán theo từng bước được khuyến cáo, với việc nhận 
biết sự hiện diện của bệnh đường dẫn khí mạn tính, phân loại hội chứng như hen điển hình, COPD điển 
hình hoặc ACOS, xác định hạn chế lưu lượng thở mạn tính bằng hô hấp ký và, nếu cần, chuyển khảo sát 
chuyên khoa. 

+ Mặc dù nhận biết và điều trị ban đầu của ACOS có thể được tiến hành ở cơ sở chăm sóc ban đầu, chuyển 
tuyến chuyên khoa để khảo sát khẳng định được khuyến khích, bởi vì kết quả của ACOS thường xấu hơn 
so với một mình hen hoặc một mình COPD. 

+ Khuyến cáo đối với điều trị ban đầu để hữu hiệu và an toàn trên lâm sàng là: 

   * Bệnh nhân với các tính chất hen: kê đơn liệu pháp thuốc kiểm soát đầy đủ, gồm corticosteroid dạng hít, 
nhưng không chỉ sử dụng một mình thuốc giãn phế quản tác dụng dài hạn (liệu pháp đơn), và 

   * Bệnh nhân với COPD: kê đơn điều trị triệu chứng phù hợp với thuốc giãn phế quản hoặc liệu pháp kết 
hợp, không chỉ sử dụng một mình corticosteroid dạng hít (liệu pháp đơn). 

+ Việc mô tả dựa trên đồng thuận Hội chứng Chồng lắp Hen COPD được dự định kích thích nghiên cứu 
thêm về tính chất và điều trị của vấn đề lâm sàng thường gặp này. 

MỤC TIÊU 

Tài liệu dựa trên đồng thuận này nhằm mục đích giúp thầy thuốc, nhất là ở chăm sóc ban đầu hoặc ở các 
chuyên khoa không phải phổi, nhằm: 

   * Xác định bệnh nhân có một bệnh giới hạn luồng khí mạn tính 

   * Phân biệt hen với COPD và với Hội chứng Chồng lắp Hen-COPD (ACOS) 

   * Quyết định về điều trị ban đầu và/hoặc cần chuyển 

Nó cũng nhằm kích thích nghiên cứu ACOS, bằng cách thúc đẩy: 

   * Nghiên cứu các tính chất và kết quả trong các nhóm bệnh nhân rộng lớn có giới hạn luồng khí mạn tính, 
thay vì chỉ ở các nhóm có chẩn đoán hen hoặc COPD, và 

   * Nghiên cứu các cơ chế sinh bệnh góp phần vào ACOS, có thể cho phép phát triển các can thiệp đặc 
hiệu để phòng ngừa và xử trí ACOS. 

NỀN TẢNG CHẨN ĐOÁN HEN, COPD VÀ ACOS 

Ở trẻ em và người lớn trẻ tuổi, chẩn đoán phân biệt ở những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp khác với ở 
người lớn tuổi. Khi bệnh nhiễm trùng và các tình trạng không-hô hấp khác (nghĩa là, bệnh tim bẩm sinh, loạn 
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chức năng dây thanh) đã được loại trừ, bệnh đường dẫn khí mạn tính nhiều khả năng nhất là hen. Hen 
thường đi cùng với viêm mũi dị ứng. Ở người lớn (thường sau tuổi 40) COPD trở nên thường gặp hơn, và 
phân biệt hen với giới hạn luồng khí mạn tính do COPD trở nên có vấn đề.404-407 

Một bộ phận lớn những bệnh nhân có triệu chứng bệnh đường dẫn khí mạn tính, nhất là các bệnh nhân lớn 
tuổi, có chẩn đoán và/hoặc tính chất của cả hen lẫn COPD, và được tìm thấy có giới hạn luồng khí mạn tính 
(nghĩa là không hồi phục hoàn toàn sau thuốc giãn phế quản).408-412 Một vài từ chẩn đoán, hầu hết có từ 
‘chồng lắp’ đã được đặt cho những bệnh nhân này, và chủ đề này đã được tổng quan rộng rãi.407,409,413,414 
Tuy nhiên, không có một từ hoặc các tính chất định nghĩa của loại giới hạn luồng khí mạn tính này được 
đồng ý một cách tổng quát, mặc dù định nghĩa dựa trên đồng thuận đã được xuất bản đối với chồng lắp ở 
những bệnh nhân hiện bị COPD.415 

Dù có những không chắc chắn này, có một đồng thuận rộng rãi là những bệnh nhân có tính chất của cả hen 
lẫn COPD chịu các đợt kịch phát thường xuyên,409 có chất lượng cuộc sống kém, chức năng phổi suy giảm 
nhanh hơn và tỉ lệ tử vong cao,(409,416) và tiêu tốn một số lượng không tương xứng các nguồn lực chăm 
sóc sức khỏe hơn một mình hen hoặc COPD. Trong các báo cáo này, tỉ lệ những bệnh nhân với tính chất 
của cả hen lẫn COPD không rõ và sẽ bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn chọn lựa được sử dụng. Tuy nhiên, tỉ lệ 
mắc bệnh giữa 15 và 55% đã được báo cáo, với dao động theo giới tính và tuổi.411,416,418 Hen do bác sĩ chẩn 
đoán cùng với COPD được báo cáo giữa 15 và 20% số bệnh nhân.410,413,419,420 

Tài liệu này được soạn thảo bởi Ủy ban Khoa học của cả GINA lẫn GOLD, dựa trên một tổng quan chi tiết 
của y văn có sẵn và đồng thuận. Văn bản này cung cấp một phương pháp xác định các bệnh nhân hen hoặc 
COPD, và nhằm phân biệt các bệnh nhân này với những bệnh nhân có các đặc điểm chồng lắp của hen và 
COPD, từ đó từ Hội chứng Chồng lắp Hen COPD (ACOS) được đề nghị. 413 

ĐỊNH NGHĨA 

Bảng 5-1. Định nghĩa hiện tại của hen và COPD, và mô tả lâm sàng ACOS 

Hen 

Hen là một bệnh đa dạng, đặc trưng bởi viêm đường dẫn khí mạn tính. Nó được định nghĩa bởi bệnh sử các triệu 
chứng hô hấp như khò khè, khó thở, nặng ngực và ho thay đổi theo thời gian và cường độ, cùng với giới hạn luồng khí 
thở ra dao động.[GINA 2015] 421 

COPD 

COPD là một bệnh thường gặp có thể phòng ngừa được và điều trị được, đặc trưng bởi giới hạn luồng khí dai dẳng, 
vốn thường tiến triển và đi cùng với các phản ứng viêm mạn tính tăng cường đối với các phần tử hoặc khí độc trong 
đường dẫn khí và phổi. Cơn kịch phát và bệnh đi kèm góp phần vào độ nặng chung ở cá nhân những bệnh nhân. 
[GOLD 2015]422 

Hội chứng chồng lắp hen – COPD (ACOS) – Bản mô tả để sử dụng trong thực hành lâm sàng 
Hội chứng chồng lắp hen – COPD (ACOS) có đặc điểm giới hạn luồng khí dai dẳng với một vài tính chất thường đi 
cùng với hen và một vài tính chất đi cùng với COPD. ACOS do đó được xác định bởi các tính chất mà ACOS chia sẻ 
với cả hen lẫn COPD. 

Định nghĩa cụ thể ACOS không thể soạn thảo được cho đến khi có thêm chứng cứ về các kiểu hình lâm sàng của nó 
và các cơ chế sinh bệnh. 

Cũng như hen và COPD là các bệnh đa dạng, một bệnh có một dãy các cơ chế sinh bệnh, ACOS cũng 
không biểu hiện là một bệnh riêng lẻ. Tuy nhiên, một ít nghiên cứu đã bao gồm các nhóm dân rộng lớn, do 
đó các cơ chế sinh bệnh ACOS không được biết đến một cách rộng rãi, và một định nghĩa ACOS chính thức 
hiện nay không thể đưa ra được. Thay vào, tài liệu này trình bày các tính chất xác định và nêu đặc tính hen, 
COPD và ACOS, gán cùng sức nặng với các tính chất của hen và của COPD. Tài liệu cũng công nhận rằng 
trong bản mô tả ACOS này sẽ có một số kiểu hình, có thể được xác định trong tương lai bằng những đặc 
điểm chi tiết hơn, trên cơ sở các yếu tố xác định lâm sàng, sinh bệnh học và di truyền.40,423,424 Mục tiêu chủ 
yếu của phương pháp này là, dựa trên chứng cứ hiện tại, cung cấp khuyến cáo thực hành cho các thầy 
thuốc, nhất là người ở chăm sóc ban đầu và các chuyên khoa không phải phổi, về chẩn đoán, điều trị ban 
đầu an toàn, và chuyển bệnh khi cần thiết. 
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Tóm tắt các đặc điểm điển hình của hen, COPD và ACOS được trình bày trong Bảng 5-2a, cho thấy các 
tượng tự và các khác nhau trong bệnh sử và khảo sát. 

TIẾP CẬN TỪNG BƯỚC ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH NHÂN CÓ TRIỆU CHỨNG HÔ HẤP 

BƯỚC 1: Bệnh nhân có bệnh đường dẫn khí mạn tính không? 

Bước đầu tiên trong chẩn đoán các tình trạng này là xác định bệnh nhân có nguy cơ của, hoặc với khả năng 
đáng kể, có bệnh đường dẫn khí mạn tính, và để loại trừ các nguyên nhân có thể có khác của triệu chứng 
hô hấp. Điều này dựa vào tiền sử bệnh chi tiết, khám thực thể và các khảo sát khác. (47,406,425,426) 

Bệnh sử lâm sàng 

Các tính chất nên gợi ý xem xét bệnh đường dẫn khí mạn tính gồm: 

+ Bệnh sử ho mạn tính hoặc tái diễn, khạc đàm, khó thở, hoặc khò khè; hoặc nhiễm trùng đường dẫn khí 
dưới lặp đi lặp lại 

+ Báo cáo của một chẩn đoán do bác sĩ trước đây của hen hoặc COPD 

+ Bệnh sử điều trị trước với các thuốc hít 

+ Bệnh sử hút thuốc lá và/hoặc các chất khác 

+ Phơi nhiễm các chất nguy hiểm trong môi trường, nghĩa là, Phơi nhiễm chất ô nhiễm trong không khí ở 
nơi làm việc hoặc ở nhà 

Khám thực thể 

+ Có thể bình thường 

+ Chứng cứ ứ khí hoặc các tính chất khác của bệnh phổi mạn tính hoặc suy hô hấp 

+ Nghe tiếng bất thường (ran rít và/hoặc ran nổ) 

X quang 

+ Có thể bình thường, nhất là trong các giai đoạn sớm. 

+ Bất thường trên X quang hoặc CT phổi (thực hiện vì lý do khác như tầm soát ung thư), bao gồm ứ khí, dày 
thành đường dẫn khí, bẫy khí, quá sáng, túi khí hoặc các tính chất khác của khí phế thủng. 

+ Có thể xác định một chẩn đoán khác, bao gồm giãn phế quản, chứng cứ của nhiễm trùng phổi như lao, 
bệnh phổi mô kẽ hoặc suy tim. 

Bảng câu hỏi tầm soát  

Nhiều bảng câu hỏi tầm soát đã được để nghị để giúp thầy thuốc xác định những đối tượng có nguy cơ 
bệnh đường dẫn khí mạn tính, dựa trên các yếu tố nguy cơ và tính chất lâm sàng kể trên.(427-429) Các bản 
câu hỏi này thường mang tính đặc thù, do đó chúng không nhất thiết liên quan đến tất cả các quốc gia (nơi 
yếu tố nguy cơ và bệnh đi kèm khác nhau), đến tất cả các cơ sở và nơi sử dụng (tầm soát dân số - chăm 
sóc ban đầu hoặc thứ cấp), hoặc đến tất cả các nhóm bệnh nhân (tìm trường hợp - tự đến có các triệu 
chứng hô hấp - tư vấn được chuyển đến). Các bản câu hỏi ví dụ được cung cấp tại trang web GINA và 
GOLD. 

BƯỚC 2. Chẩn đoán hội chứng của hen, COPD và ACOS ở bệnh nhân người lớn 

Tính đến mức chồng lắp giữa các tính chất của hen và COPD (Bảng 5-2a), phương pháp được đề nghị tập 
trung vào các tính chất hữu ích nhất trong việc phân biệt hen và COPD (Bảng 5-2b). 

a. Tập hợp các tính chất ủng hộ chẩn đoán hen hoặc COPD 

Từ bệnh sử được thu lượm cẩn thận, vốn xem xét độ tuổi, triệu chứng (đặc biệt là khởi phát và tiến triễn, sự 
dao động, theo mùa hoặc theo từng đợt và dai dẳng), bệnh sử quá khứ, các yếu tố nguy cơ xã hội và nghề 
nghiệp bao gồm bệnh sử hút thuốc lá, các chẩn đoán và điều trị và đáp ứng điều trị trước đây , các tính chất 
ủng hộ chẩn đoán hen hoặc COPD được tập hợp. Các Bảng kiểm trong Bảng 5-2b có thể được sử dụng để 
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xác định các tính chất nhất quán nhất với hen và/hoặc COPD. Để ý rằng không phải tất cả các tính chất của 
hen và COPD đều được liệt kê, mà chỉ cái gì phân biệt dễ dàng nhất giữa hen và COPD. 

b. So sánh số lượng các tính chất ủng hộ chẩn đoán hen hoặc chẩn đoán COPD 

Từ Bảng 5-2b, hãy đếm số lượng các Bảng kiểm trên mỗi cột. Có vài (ba hoặc hơn) tính chất liệt kê cho hen 
hoặc cho COPD, trong khi không có đối với chẩn đoán kia, cung cấp khả năng chẩn đoán đúng cao.429 

Tuy nhiên, việc không có bất kỳ tính chất nào có giá trị dự báo thấp, và không thể loại trừ chẩn đoán của 
bệnh nào cả. Ví dụ, bệnh sử dị ứng tăng khả năng các triệu chứng hô hấp là do hen, nhưng không thiết yếu 
đối với chẩn đoán hen bởi vì hen không dị ứng là một kiểu hình hen được công nhận rộng rãi; và cơ địa dị 
ứng thường gặp trong dân số chung, bao gồm trong những bệnh nhân phát sinh COPD trong những năm 
sau này. Khi một bệnh nhân có số lượng tương tự các tính chất của cả hen lẫn COPD, chẩn đoán ACOS 
nên được xem xét đến. 

Bảng 5-2a. Tính chất thông thường của hen, COPD và ACOS 

Tính chất Hen COPD ACOS 

Tuổi khởi phát Thường khởi phát lúc thơ 
ấu nhưng có thể bắt đầu 
ở bất cứ tuổi nào. 

Thường >40 tuổi Thường ≥40 tuổi, nhưng có thể 
có triệu chứng lúc thơ ấu hoặc 
lúc bắt đầu trưởng thành 

Kiểu các triệu chứng hô 
hấp 

Triệu chứng thay đổi theo 
thời gian (ngày qua ngày, 
hoặc qua những đợt dài 
hơn), thường hạn chế 
hoạt động. Thường bị kích 
phát bởi vận động, các 
cảm xúc bao gồm cười, 
bụi hoặc phơi nhiễm dị 
nguyên 

Triệu chứng thường mạn 
tính liên tục, nhất là trong 
lúc vận động, với những 
ngày ‘tốt hơn’ và ngày 
‘xấu hơn’ 

Triệu chứng hô hấp, bao gồm 
khó thở do vận động, dai dẳng 
nhưng có thể dao động lớn  

Chức năng phổi Giới hạn luồng khí dao 
động hiện tại và/hoặc 
trong quá khứ, NGHĨA LÀ. 
Hồi phục BD, AHR 

FEV1 có thể cải thiện do 
điều trị, nhưng sau thử 
thuốc FEV1/FVC <0,7 dai 
dẳng 

Giới hạn luồng khí không hồi 
phục hoàn toàn, nhưng thường 
dao động hiện tại hoặc trong quá 
khứ 

Chức năng phổi giữa 
những lúc có triệu 
chứng 

Có thể bình thường giữa 
những lúc có triệu chứng 

Giới hạn luồng khí dai 
dẳng 

Giới hạn luồng khí dai dẳng 

Bệnh sử hoặc tiền sử 
gia đình 

Nhiều bệnh nhân có dị 
ứng và có bệnh sử cá 
nhân hen lúc thơ ấu, 
và/hoặc tiền sử gia đình 
hen 

Bệnh sử phơi nhiễm phần 
tử và hơi độc (chủ yếu hút 
thuốc lá và khói đốt than 
củi) 

Thường xuyên có bệnh sử hen 
do bác sĩ chẩn đoán (hiện tại 
hoặc trước đây), dị ứng và tiền 
sử gia đình hen, và/hoặc tiền sử 
phơi nhiễm chất độc 

Quá trình Thường cải thiện tự nhiên 
hoặc do điều trị, nhưng có 
thể gây ra giới hạn luồng 
khí cố định 

Nói chung diễn tiến chậm 
qua nhiều năm dù điều trị 

Triệu chứng giảm từng phần 
nhưng đáng kể nhờ điều trị. 
Thường tiếp diễn và nhu cầu 
điều trị cao 

X quang phổi Thường bình thường Ứ khí nặng & các thay đổi 
khác của COPD 

Tương tự như COPD 

Cơn kịch phát Cơn kịch phát xảy ra, 
nhưng nguy cơ cơn kịch 
phát có thể giảm đáng kể 
nhờ điều trị 

Cơn kịch phát có thể giảm 
do điều trị. Nếu có, bệnh 
đi kèm góp phần vào tổn 
hại 

Cơn kịch phát có thể thường gặp 
hơn so với COPD nhưng giảm 
xuống nhờ điều trị. Bệnh đi kèm 
có thể góp phần vào tổn hại 

Viêm đường dẫn khí 
điển hình 

Bạch cầu ái toan và/hoặc 
trung tính 

Bạch cầu trung tính trong 
đàm, bạch cầu lympho 
trong đường dẫn khí, 
có thể có viêm toàn thân 

Bạch cầu ái toan và/hoặc bạch 
cầu trung tính trong đàm 
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Bảng 5-2b. Tính chất nếu có ủng hộ hen hoặc COPD* 

Ủng hộ hen Ủng hộ COPD 
□ Khởi phát trước 20 tuổi □ Khởi phát sau 40 tuổi 
□ Dao động triệu chứng qua phút, giờ hoặc ngày 

□ Triệu chứng xấu hơn về đêm hoặc lúc sáng sớm 

□ Triệu chứng kích phát bởi vận động, xúc cảm bao 
gồm cười 

□ Triệu chứng dai dẳng dù điều trị 

□ Triệu chứng ngày tốt ngày xấu nhưng ngày nào cũng có và 
khó thở khi vận động 

□ Ho mạn tính và khạc đàm trước khi khởi phát khó thở, 
không liên quan đến yếu tố kích phát 

□ Biểu ghi giới hạn luồng khí dao động (hô hấp ký, lưu 
lượng đỉnh) 

□ Biểu ghi giới hạn luồng khí dai dẳng (sau test giãn phế 
quản FEV1/FVC <0,7) 

□ Chức năng phổi bình thường giữa những lúc có triệu 
chứng 

□ Chức năng phổi không bình thường giữa những lúc có 
triệu chứng 

□ Chẩn đoán hen do bác sĩ trước đây 

□ Tiền sử gia đình hen, và các tình trạng dị ứng khác 
(viêm mũi dị ứng hoặc chàm) 

□ Chẩn đoán COPD, viêm phế quản mạn tính hoặc khí phế 
thủng do bác sĩ trước đây 

□ Phơi nhiễm nặng với một yếu tố nguy cơ: khói thuốc lá, 
khói đốt than củi 

□ Không trở nặng triệu chứng theo thời gian. Triệu 
chứng thay đổi theo mùa hoặc từ năm này qua năm 
khác 

□ Có thể cải thiện tự nhiên hoặc có đáp ứng ngay với 
thuốc giãn phế quản hoặc với ICS qua nhiều tuần 

□ Triệu chứng trở nặng từ từ theo thời gian (tiếp diễn qua 
nhiều năm) 

□ Điều trị thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh chỉ giúp làm 
giảm giới hạn 

□ Bình thường □ Ứ khí nặng 
 
* Chẩn đoán theo hội chứng của bệnh đường dẫn khí: cách sử dụng Bảng 5-2b 
Các cột đậm liệt kê các tính chất, khi có, phân biệt tốt nhất giữa hen và COPD. Đối với một bệnh nhân, hãy đếm số lượng các ô kiểm 
trên mỗi cột. Nếu ba hoặc hơn ô được kiểm cho hen hoặc COPD, chẩn đoán được đề nghị. Nếu có số lượng tương tự các ô được kiểm 
ở mỗi cột, chẩn đoán ACOS nên được xem xét đến. Xem chi tiết tại Bước 2. 

c. Xem xét mức độ chắc chắn quanh chẩn đoán hen hoặc COPD, hoặc có hay không các tính chất 
của cả hai, gợi ý đến hội chứng chồng lắp Hen-COPD 

Trong thực hành lâm sàng, khi không có các tính chất đặc thù, thầy thuốc nhận biết rằng chẩn đoán được 
lập dựa trên sức nặng của chứng cứ, miễn là không có tính chất nào rõ ràng khiến chẩn đoán không thể bảo 
vệ được. Thầy thuốc có thể đưa ra một ước tính mức độ chắc chắn và đưa nó vào quyết định điều trị. Thực 
hiện điều này một cách có ý thức giúp chọn lựa được điều trị và, khi có nghi ngờ đáng kể, điều này có thể 
hướng liệu pháp đến chọn lựa an toàn nhất – cụ thể là điều trị tình trạng vốn không nên bị bỏ sót và không 
điều trị. Mức độ chắc chắn về chẩn đoán hen hoặc COPD càng cao, mức độ quan tâm về sự an toàn và tính 
hiệu quả của lựa chọn điều trị ban đầu càng cao (xem Bước 4). 

BƯỚC 3. Hô hấp ký 

Hô hấp ký là thiết yếu đối với việc đánh giá bệnh nhân với nghi ngờ bệnh mạn tính đường dẫn khí. Nó phải 
được tiến hành hoặc lúc ban đầu hoặc lúc thăm khám kế tiếp, nếu được trước và sau điều trị thử. Khẳng 
định sớm hoặc loại trừ chẩn đoán có thể tránh được các điều trị thử không cần thiết, hoặc chậm trễ trong 
việc bắt đầu các khám xét khác. Hô hấp ký khẳng định giới hạn luồng khí mạn tính nhưng có giá trị hạn chế 
hơn trong việc phân biệt giữa hen với nghẽn tắc luồng khí cố định, COPD và ACOS (Bảng 5-3). 

Đo lưu lượng thở ra đỉnh (PEF), dù không thay thế được hô hấp ký, nếu tiến hành lặp đi lặp lại trên cùng 
một máy đo trong thời gian 1-2 tuần có thể giúp xác định chẩn đoán hen bằng cách đưa ra sự dao động quá 
mức (Bảng 1-2), nhưng một PEF bình thường không loại trừ cả hen lẫn COPD. Dao động mức độ cao trong 
chức năng phổi cũng có thể tìm thấy trong ACOS. 
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Bảng 5-3. Hô hấp ký trong hen, COPD và ACOS 

Dao động hô hấp ký Hen COPD ACOS 

FEV1/FVC bình thường 
trước hoặc sau test giãn phế 
quản 

Phù hợp với chẩn đoán Không phù hợp với chẩn 
đoán 

Không phù hợp trừ khi có 
bằng chứng khác của giới 
hạn luồng khí mạn tính 

FEV1/FVC <0,7 sau test 
giãn phế quản 

Chỉ ra giới hạn luồng 
khí nhưng có thể cải 
thiện tự nhiên hoặc do 
điều trị 

Cần thiết để chẩn đoán 
(GOLD) 

Thường có 

FEV1 ≥80% dự đoán Phù hợp với chẩn đoán 
(kiểm soát hen tốt hoặc 
giữa những lúc có triệu 
chứng) 

Phù hợp với phân loại 
COPD của giới hạn luồng 
khí nhẹ (loại A hoặc B) nếu 
sau test giãn phế quản 
FEV1/FVC <0,7 

Phù hợp với chẩn đoán 
ACOS nhẹ 

FEV1 <80% dự đoán Phù hợp với chẩn 
đoán. 
Các yếu tố nguy cơ 
cơn kịch phát hen 

Một chỉ dấu của độ nặng 
giới hạn luồng khí và nguy 
cơ các sự kiện trong tương 
lai (NGHĨA LÀ. Tử vong và 
cơn kịch phát COPD) 

Một chỉ dấu của độ nặng giới 
hạn luồng khí và nguy cơ 
các sự kiện trong tương lai 
(NGHĨA LÀ. Tử vong và cơn 
kịch phát) 

Sau test giãn phế quản, tăng 
FEV1 ≥12% và 200 ml từ trị 
số cơ bản (giới hạn luồng 
khí hồi phục được). 

Thông thường tại một 
thời điểm nào đó trong 
quá trình hen, nhưng 
có thể không có khi 
kiểm soát tốt hoặc 
đang sử dụng thuốc 
kiểm soát 

Thường gặp và nhiều khả 
năng hơn khi FEV1 thấp, 
nhưng cũng nên xem xét 
ACOS 

Thường gặp và nhiều khả 
năng hơn khi FEV1 thấp, 
nhưng cũng nên xem xét 
ACOS 

Sau test giãn phế quản, tăng 
FEV1 >12% và 400 ml từ trị 
số cơ bản (hồi phục đáng 
kể). 

Khả năng bị hen cao Không thông thường trong 
COPD. Hãy xem xét ACOS 

Phù hợp với chẩn đoán 
ACOS 

 
ACOS: hội chứng chồng lắp hen-COPD; BD: thuốc giãn phế quản; FEV1: thể tích thở ra gắng sức 1 giây đầu; FVC: dung tích sống 
gắng sức; GOLD: Chiến lược Toàn cầu Bệnh phổi Tắc nghẽn. 

Sau khi có kết quả hô hấp ký và các khảo sát khác, chẩn đoán dự kiến từ đánh giá dựa trên hội chứng phải 
được xem xét lại và nếu cần, sửa chữa. Như trình bày trong Bảng 5-3, hô hấp ký tại một lần thăm khám 
không phải lúc nào cũng xác định chẩn đoán, và các kết quả phải được xem xét trong bối cảnh biểu hiện 
lâm sàng, và điều trị đã từng bắt đầu chưa. Corticosteroid dạng hít và thuốc giãn phế quản tác dụng dài hạn 
ảnh hưởng đến kết quả, nhất là nếu không ngưng thuốc một thời gian dài trước khi tiến hành hô hấp ký. Các 
test thêm do đó cần thiết hoặc để xác định chẩn đoán hoặc để đánh giá đáp ứng với điều trị ban đầu và tiếp 
theo (xem Bước 5). 

BƯỚC 4: Khởi sự liệu pháp ban đầu 

Nếu đánh giá triệu chứng ủng hộ chẩn đoán riêng lẻ là hen 

Bắt đầu điều trị như được mô tả trong báo cáo chiến lược GINA.421 Liệu pháp dùng thuốc dựa trên ICS, với 
điều trị cộng thêm theo nhu cầu, NGHĨA LÀ. Cộng thêm kích thích beta2 tác dụng dài hạn (LABA) và/hoặc 
đối vận muscarinic tác dụng dài hạn (LAMA). 

Nếu đánh giá triệu chứng ủng hộ chẩn đoán riêng lẻ là COPD 

Bắt đầu điều trị như được mô tả trong báo cáo chiến lược GINA.422 Liệu pháp dùng thuốc bắt đầu bằng điều 
trị triệu chứng với thuốc giãn phế quản (LABA và/hoặc LAMA) hoặc điều trị kết hợp, nhưng không sử dụng 
chỉ một mình ICS (liệu pháp đơn). 
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Nếu chẩn đoán phân biệt cân bằng hai bên giữa hen và COPD (nghĩa là, ACOS) 
Nếu đánh giá hội chứng đề nghị ACOS, vị trí mặc nhiên được khuyến cáo là bắt đầu điều trị hen (Bảng 5-4) 
cho đến khi các thăm khám tiếp theo được tiến hành. Phương pháp này công nhận vai trò cốt lõi của ICS 
trong việc phòng ngừa tổn hại và thậm chí tử vong ở những bệnh nhân bị các triệu chứng hen không kiểm 
soát, đối với họ ngay cả các triệu chứng có vẻ ‘nhẹ’ (so với các triệu chứng COPD vừa hoặc nặng) có thể 
chỉ ra nguy cơ to lớn của một cơn kịch phát đe dọa mạng sống 413. 

   * Liệu pháp dùng thuốc cho ACOS bao gồm một ICS (liều thấp hoặc trung bình (xem Bảng 3-6), tùy theo 
mức độ các triệu chứng và nguy cơ các tác dụng phụ, kể cả viêm phổi). 

   * Thường cũng cộng thêm một LABA và/hoặc LAMA, hoặc tiếp tục các thuốc này cũng với ICS nếu đã kê 
toa. 

Tuy nhiên, nếu có các tính chất của hen, không điều trị với LABA mà không có ICS (thường được gọi là liệu 
pháp LABA đơn). 

Đối với tất cả các bệnh nhân có giới hạn luồng khí mạn tính 

Cho lời khuyên, như đã mô tả trong các báo cáo GINA và GOLD, về: 

   * Điều trị các yếu tố nguy cơ thay đổi được, kể cả lời khuyên ngưng hút thuốc lá 

   * Điều trị các bệnh đi kèm 

   * Phương pháp không dùng thuốc kể cả hoạt động thể chất, và đối với COPD và ACOS, phục hồi chức 
năng phổi và tiêm ngừa 

   * Các phương pháp tự xử trí phù hợp 

   * Theo dõi đều đặn 

Trong đa số bệnh nhân, xử trí ban đầu hen và COPD có thể được tiến hành đầy đủ tại cơ sở chăm sóc ban 
đầu. Tuy nhiên, cả các báo cáo chiến lược GINA lẫn GOLD đều có dự kiến chuyển để tiếp tục các qui trình 
chẩn đoán tại các điểm liên quan trong xử trí bệnh nhân (xem Bước 5). Điều này đặc biệt quan trọng đối với 
bệnh nhân nghi ngờ ACOS, do ACOS đi cùng với kết quả xấu hơn và sử dụng chăm sóc y tế to lớn hơn. 

BƯỚC 5: Chuyển để khám xét chuyên khoa (nếu cần) 

Chuyển để chuyên gia tư vấn và đánh giá chẩn đoán thêm là cần thiết trong các bệnh cảnh sau: 

+ Bệnh nhân có triệu chứng dai dẳng và/hoặc cơn kịch phát dù điều trị. 

+ Chẩn đoán không chắc chắn, nhất là nếu một chẩn đoán khác (NGHĨA LÀ. Giãn phế quản, sẹo sau lao, 
viêm tiểu phế quản, xơ phổi, tăng áp phổi, bệnh tim mạch và các nguyên nhân khác của triệu chứng hô hấp) 
cần được loại trừ. 

+ Bệnh nhân nghi ngờ hen hoặc COPD có các triệu chứng hoặc dấu hiệu không điển hình hoặc thêm vào 
(NGHĨA LÀ. Ho ra máu, sụt cân nhiều, đổ mồ hôi đêm, sốt, dấu hiệu xẹp phổi hoặc các bệnh phổi cấu trúc 
khác) gợi ý một chẩn đoán hô hấp bổ sung. Điều này nhắc nhở chuyển sớm, không nhất thiết phải đợi điều 
trị thử hen hoặc COPD. 

+ Khi nghi ngờ bệnh đường dẫn khí mạn tính nhưng các tính chất hội chứng của cả hen lẫn COPD ít. 

+ Bệnh nhân có bệnh đi kèm, có thể tác động vào việc đánh giá và xử trí bệnh đường dẫn khí của họ. 

+ Chuyển cũng có thể phù hợp đối với các vấn đề phát sinh trong lúc đang xử trí hen, COPD hoặc ACOS, 
như đưa ra trong các báo cáo chiến lược GINA và GOLD. 
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Bảng 5-4. Tóm tắt phương pháp hội chứng đối với các bệnh giới hạn luồng khí mạn tính 

BƯỚC 1  CHẨN ĐOÁN BỆNH ĐƯỜNG DẪN KHÍ MẠN TÍNH 
  Các triệu chứng có gợi ý bệnh đường dẫn khí mạn tính? 

Có Không Trước tiên xem các bệnh khác 

   

BƯỚC 2  CHẨN ĐOÁN THEO HỘI CHỨNG Ở NGƯỜI LỚN 
  (i) Tập hợp các tính chất của hen và của COPD mô tả tốt nhất bệnh nhân. 
  (ii) So sánh số lượng các tính chất ủng hộ mỗi chẩn đoán và chọn một chẩn đoán 

Tính chất: nếu có gợi ý - HEN COPD 

Tuổi khởi phát □ Trước 20 tuổi □ Sau 40 tuổi 

Kiểu các triệu chứng 

□ Dao động qua phút, giờ hoặc ngày 

□ Xấu hơn về đêm hoặc sáng sớm 

□ Kích phát bởi vận động, cảm xúc 
bao gồm cười, bụi hoặc phơi nhiễm 
dị nguyên 

□ Dai dẳng dù điều trị 

□ Triệu chứng có ngày tốt có ngày 
xấu nhưng ngày nào cũng có và khó 
thở do gắng sức 

□ Ho mạn tính & có đàm trước khi 
khởi phát khó thở, không liên quan 
đến các yếu tố kích phát 

Chức năng phổi 
□ Biểu ghi giới hạn luồng khí dao 
động (hô hấp ký hoặc lưu lượng đỉnh 
ký) 

□ Biểu ghi giới hạn lưu lượng phổi 
dai dẳng (FEV1/FVC <0,7 sau test 
giãn phế quản) 

Chức năng phổi giữa những lúc có 
triệu chứng 

□ Bình thường □ Không bình thường 

Bệnh sử hoặc tiền sử gia đình 

□ Bác sĩ chẩn đoán hen trước đây 

□ Tiền sử gia đình hen, và các tình 
trạng dị ứng khác (viêm mũi dị ứng 
hoặc chàm) 

□ Bác sĩ chẩn đoán COPD, viêm phế 
quản mạn tính hoặc khí phế thủng 
trước đây 

□ Phơi nhiễm nặng yếu tố nguy cơ: 
khói thuốc lá, khói đốt than củi 

Quá trình 

□ Không trở nặng các triệu chứng 
theo thời gian. Dao động triệu chứng 
theo mùa hoặc từ năm này qua năm 
khác 

□ Có thể cải thiện tự nhiên hoặc có 
đáp ứng ngay với thuốc giãn phế 
quản hoặc với ICS sau tuần lễ 

□ Triệu chứng từ từ trở nặng theo 
thời gian (tiến triển qua nhiều năm) 

□ Điều trị thuốc giãn phế quản tác 
dụng nhanh cho giảm nhẹ giới hạn 

X quang phổi □ Bình thường □ Ứ khí nặng 

GHI CHÚ: * Những tính chất này phân biệt tốt nhất hen với COPD. * Một vài tính chất dương tính (3 hoặc hơn) đối với 
hoặc hen hoặc COPD gợi ý chẩn đoán này. * Nếu có số lượng tương đương đối với cả hen và COPD, hãy xem xét chẩn 
đoán ACOS 

 
CHẨN ĐOÁN Hen Một số tính chất 

của hen 
Các tính chất 
của cả hai 

Một số tính chất 
của COPD 

COPD 

TIN VÀO  
CHẨN ĐOÁN 

Hen Có thể hen Có thể ACOS Có thể COPD COPD 
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BƯỚC 3 

TIẾN HÀNH HÔ HẤP KÝ 
Giới hạn luồng khí đáng kể (trước-sau test 
giãn phế quản) hoặc bằng chứng của giới hạn 
luồng khí dao động 

FEV1/FVC < 0,7 sau test giãn phế quản 

 

BƯỚC 4 

BẮT ĐẦU  
ĐIỀU TRỊ * 

Các thuốc hen 

Không liệu pháp 
đơn LABA 

Các thuốc hen 

Không liệu pháp 
đơn LABA 

ICS và xem xét 
LABA +/hoặc 
LAMA 

Các thuốc 
COPD 

Các thuốc COPD 

* Đọc các tài liệu GINA và GOLD để tìm các điều trị được đề nghị. 

BƯỚC 5 

KHẢO SÁT 
CHUYÊN 
KHOA hoặc 
CHUYỂN NẾU: 

+ Triệu chứng dai dẳng và/hoặc cơn kịch phát dù điều trị. 

+ Chẩn đoán không vững chắc (NGHĨA LÀ. Nghi ngờ tăng áp phổi, bệnh tim mạch và các nguyên 
nhân khác của triệu chứng hô hấp). 

+ Nghi ngờ hen hoặc COPD với các triệu chứng có thêm hoặc không điển hình hoặc các triệu 
chứng thực thể (NGHĨA LÀ. Ho ra máu, sụt cân, đổ mồ hôi đêm, triệu chứng thực thể của xẹp phổi 
hoặc bệnh phổi cấu trúc khác). 

+ Ít tính chất của hoặc hen hoặc COPD. 

+ Có bệnh đi kèm. 

+ Lý do chuyển đối với một trong hai chẩn đoán như tóm tắt trong các báo cáo GINA và GOLD 
tương ứng. 

 

Bảng 5-5. Khám xét chuyên khoa đôi khi được sử dụng trong phân biệt hen và COPD 

 Hen COPD 
Test chức năng phổi 
DLCO 
Khí máu động mạch 
Phản ứng quá mức đường dẫn khí 
(AHR) 

 
Bình thường (hoặc tăng ít) 
Bình thường giữa các cơn kịch phát 
Bản thân nó không hữu ích trong phân 
biệt hen với COPD, nhưng mức AHR 
cao ủng hộ hen 

 
Thường giảm 
Có thể không bình thường mạn tính 
giữa các cơn kịch phát trong các 
dạng COPD nặng hơn 

Hình ảnh 
CT độ phân giải cao 

 
Thường bình thường nhưng có thể 
thấy bẫy khí và tăng độ dày thành phế 
quản 

 
Các vùng cản quang thấp biểu hiện 
hoặc bẫy khí hoặc thay đổi khí phế 
thủng có thể định lượng được; dày 
thành khí quản và các tính chất 
tăng áp phổi có thể thấy. 

Dấu viêm sinh học 
Test cơ địa dị ứng (IgE đặc hiệu 
và/hoặc test lẩy da) 
FENO 
Bạch cầu ái toan huyết 
Phân tích tế bào viêm trong đàm 

 
Tăng mức độ khả năng hen; không 
thiết yếu để chẩn đoán 
Nồng độ cao (>50 phần tỷ) ở người 
không hút thuốc ủng hộ chẩn đoán 
viêm đường dẫn khí ái toan 
Ủng hộ chẩn đoán hen 
Vai trò trong chẩn đoán phân biệt 
không được thiết lập trong những 
nhóm dân lớn 

 
Thay đổi theo tỉ lệ mắc bệnh nền 
tảng; không loại trừ COPD 
Thường bình thường. 
Thấp ở người đang hút thuốc. 
Có thể có trong lúc cơn kịch phát 

DLCO: khả năng khuếch tán của phổi đối với monoxid carbon; FENO: nồng độ phần của oxid nitric thở ra; IgE: 
immunoglobulin E 
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HƯỚNG NGHIÊN CỨU TƯƠNG LAI 

Sự hiểu biết của chúng ta về ACOS hiện ở một giai đoạn rất sơ khởi, bởi vì hầu hết nghiên cứu có liên quan 
đến người tham dự từ các nghiên cứu hiện nay vốn có các tiêu chuẩn nhận vào và loại ra cụ thể (như chẩn 
đoán hen và/hoặc COPD của thầy thuốc), một chuỗi rộng các tiêu chuẩn đã được sử dụng trong các nghiên 
cứu hiện nay để xác định ACOS, và những bệnh nhân vốn không có các tính chất ‘cổ điển’ của hen hoặc 
của COPD, hoặc người có các tính chất của cả hai, đã loại ra một cách tổng quát khỏi các nghiên cứu của 
hầu hết các can thiệp điều trị đường dẫn khí.430,431 

Cần cấp bách nghiên cứu thêm về chủ đề này, nhằm hướng dẫn nhận biết và điều trị thích đáng tốt hơn, 
bao gồm nghiên cứu về các đặc tính lâm sàng và sinh lý, các chất đánh dấu sinh học, kết quả và cơ chế 
sinh bệnh, bắt đầu với các nhóm bệnh nhân rộng có triệu chứng hô hấp hoặc giới hạn luồng khí mạn tính, 
thay vì bắt đầu với các nhóm dân hiện được chẩn đoán hen hoặc COPD. Chương này đưa ra lời khuyên 
tạm thời, phần lớn dựa vào sự đồng thuận, hướng đến các thầy thuốc, đặc biệt là các thầy thuốc chăm sóc 
ban đầu và không phải chuyên khoa phổi. Cần nghiên cứu thêm để đưa ra các định nghĩa dựa vào chứng 
cứ và một phân loại bệnh nhân hiện có các tính chất của hen và COPD, và để thúc đẩy việc phát triển các 
can thiệp đặc hiệu để sử dụng trên lâm sàng. 
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2. TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI  

Chương 6 

CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ HEN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI  

PHẦN A. CHẨN ĐOÁN 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Khò khè tái đi tái lại xảy ra ở một tỉ lệ lớn trẻ dưới 5 tuổi, điển hình do nhiễm vi rút đường hô hấp trên. Khó 
quyết định khi nào đó là biểu hiện ban đầu của hen. 

+ Các phân loại trước đó của dạng khò khè (khò khè từng đợt và khò khè đa kích phát; hoặc khò khè thoáng 
qua, khò khè dai dẳng và khò khè khởi phát muộn) có vẻ không xác định được các dạng bền vững, và lợi 
ích lâm sàng của chúng không rõ ràng. 

+ Chẩn đoán hen ở trẻ nhỏ có bệnh sử khò khè là có thể nếu chúng có: 

   * Khò khè hoặc ho xảy ra khi vận động, cười hoặc khóc khi không có một nhiễm trùng hô hấp rõ ràng. 

   * Tiền sử một bệnh dị ứng khác (chàm hoặc viêm mũi dị ứng) hoặc hen ở bà con trực hệ. 

+ Cải thiện lâm sàng trong 2-3 tháng điều trị với thuốc kiểm soát, và trở nặng sau khi ngưng thuốc. 

HEN VÀ KHÒ KHÈ Ở TRẺ NHỎ 

Hen là bệnh mạn tính thường gặp nhất ở thời thơ ấu và là nguyên nhân hàng đầu của thương tật trẻ em do 
bệnh mạn tính, theo đo được bởi số lần nghỉ học, khám cấp cứu và nhập viện.432 Hen thường bắt đầu trong 
thời trẻ nhỏ; trong đến phân nửa số người bị hen, các triệu chứng khởi phát trong thời thơ ấu.433 Khởi phát 
hen ở nam sớm hơn ở nữ.434-436 Cơ địa dị ứng có ở phần lớn trẻ em hen lớn hơn 3 tuổi, và nhạy cảm với dị 
nguyên đặc hiệu là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất cho sự phát triển hen.437 Tuy nhiên, 
không can thiệp nào đã được thấy có thể ngăn ngừa sự phát triển hen, hoặc thay đổi quá trình diễn tiến tự 
nhiên dài hạn. 

Khò khè do vi rút kích phát 

Khò khè tái đi tái lại xảy ra ở một tỉ lệ lớn trẻ em dưới 5 tuổi. Khò khè đi cùng một cách tiêu biểu với nhiễm 
trùng đường hô hấp trên (URTI), vốn xảy ra trong lứa tuổi này khoảng 6-8 lần mỗi năm.438 Một số nhiễm 
trùng vi rút (vi rút hợp bào hô hấp và rhinovirus) đi cùng với khò khè tái đi tái lại suốt thời thơ ấu. Tuy nhiên, 
khò khè trong nhóm tuổi này là một tình trạng đa dạng cao, và không phải tất cả khò khè trong nhóm tuổi 
này chỉ ra hen. Nhiều trẻ nhỏ có thể khò khè do nhiễm vi rút. Do đó, khó mà quyết định khi nào khò khè với 
nhiễm trùng hô hấp thật sự là một biểu hiện lâm sàng ban đầu hoặc tái đi tái lại của hen trẻ em.436,439 

Dạng khò khè 

Trong quá khứ, hai kiểu phân loại khò khè chính (gọi là ‘dạng khò khè’) được đề nghị. 

+ Phân loại theo triệu chứng: 440 dựa trên hoặc trẻ chỉ có khò khè từng đợt (khò khè trong những đợt cụ thể, 
thường đi cùng với URTI, không có các triệu chứng giữa các đợt) hoặc khò khè đa kích phát (khò khè từng 
đợt với các triệu chứng cũng xuất hiện giữa các đợt, NGHĨA LÀ. Trong lúc ngủ hoặc với các kích phát như 
vận động, cười, hoặc khóc). 

+ Phân loại theo xu hướng thời gian: dựa trên phân tích dữ liệu từ một nghiên cứu quần thể.436 Nó gồm khò 
khè thoáng qua (các triệu chứng bắt đầu và chấm dứt trước 3 tuổi); khò khè dai dẳng (các triệu chứng bắt 
đầu trước 3 tuổi và tiếp tục vượt qua lúc 6 tuổi), và khò khè khởi phát muộn (các triệu chứng bắt đầu sau 3 
tuổi). 

Tuy nhiên, gán cá nhân những trẻ em tương ứng vào các dạng này không đáng tin cậy trong các tình huống 
lâm sàng ‘đời thật’, sự hữu ích lâm sàng của các hệ thống này vẫn là một chủ đề nghiên cứu hiện 
nay.441,442,443,444 
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CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG HEN 

Có thể khó chẩn đoán vững chắc hen ở trẻ dưới 5 tuổi, bởi vì các triệu chứng hô hấp từng đợt như khò khè 
và ho cũng thường gặp ở trẻ không hen, nhất là trẻ 0-2 tuổi.445,446 Hơn nữa, không thể đánh giá một cách 
thường qui giới hạn luồng khí trong nhóm tuổi này. Một phương pháp dựa theo xác suất, dựa trên kiểu các 
triệu chứng trong lúc và giữa các nhiễm trùng vi rút hô hấp,447 có thể hữu ích để bàn luận với cha mẹ/người 
chăm sóc (Bảng 6-1). Phương pháp này cho phép các quyết định cá nhân về việc có cho điều trị thử thuốc 
kiểm soát hay không. Điều quan trọng là quyết định cho từng trẻ một cách cá nhân, tránh điều trị lố hoặc sót. 

Bảng 6-1. Xác suất chẩn đoán hen hoặc đáp ứng điều trị hen ở trẻ em dưới 5 tuổi 

100%                                                                                                                                                                    100% 

…. Tỉ lệ trẻ em với khò khè do vi rút kích phát phù hợp với các kiểu triệu chứng này 

---- Tỉ lệ trẻ em với khò khè do vi rút kích phát có khả năng chẩn đoán hen hoặc đáp ứng với điều trị với thuốc 

kiểm soát đều đặn, dựa trên kiểu triệu chứng 

 

 

 

KIỂU TRIỆU CHỨNG 
(có thể thay đổi theo thời gian) 

Triệu chứng (ho, khò khè, 
thở nặng) trong <10 ngày 
trong lúc nhiễm trùng 
đường hô hấp trên 

 Triệu chứng (ho, khò khè, 
thở nặng) trong >10 ngày 
trong lúc nhiễm trùng đường 
hô hấp trên 

 Triệu chứng (ho, khò khè, 
thở nặng) trong >10 ngày 
trong lúc nhiễm trùng đường 
hô hấp trên 

2-3 đợt mỗi năm  >3 đợt mỗi năm, hoặc các 
đợt nặng và/hoặc trở nặng 
về đêm 

 >3 đợt mỗi năm, hoặc các 
đợt nặng và/hoặc trở nặng 
về đêm 

Không triệu chứng giữa 
các đợt 

 Giữa các đợt, trẻ có thể 
thỉnh thoảng ho, khò khè 
hoặc thở nặng 

 Giữa các đợt, trẻ có ho, khò 
khè hoặc thở nặng trong lúc 
chơi hoặc khi cười 

 
Sơ đồ này trình bày xác suất một chẩn đoán hen 448,449 hoặc đáp ứng với điều trị hen 450,451 ở trẻ em 5 tuổi 
hoặc nhỏ hơn, có ho, khò khè hoặc thở nặng do vi rút kích phát, dựa trên kiểu các triệu chứng. Nhiều trẻ 
nhỏ khò khè với nhiễm trùng vi rút, và quyết định khi nào một trẻ nên được điều trị với thuốc kiểm soát là 
khó khăn. Tần số và độ nặng của các đợt khò khè và kiểu theo thời gian các triệu chứng (chỉ với cúm vi rút 
hoặc cũng trong phản ứng với các yếu tố kích phát khác) nên được tính đến. Bất kỳ điều trị với thuốc kiểm 
soát nào cũng nên được xem lại như là một điều trị thử, được lên lịch theo dõi sau 2-3 tháng để xem lại đáp 
ứng. Xem lại cũng quan trọng bởi vì kiểu các triệu chứng có khuynh hướng thay đổi theo thời gian ở một tỉ 
lệ lớn trẻ em. 

Chẩn đoán hen ở trẻ nhỏ do đó dựa một cách rộng rãi trên kiểu triệu chứng kết hợp với đánh giá lâm sàng 
cẩn thận về tiền sử gia đình và các phát hiện thực thể. Tiền sử gia đình của các rối loạn dị ứng dương tính 
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hoặc sự hiện diện của cơ địa dị ứng hoặc nhạy cảm dị ứng cho thêm sự ủng hộ tiên đoán, bởi vì nhạy cảm 
dị ứng làm tăng khả năng một trẻ khò khè sẽ phát sinh hen dai dẳng.437 

Triệu chứng gợi ý hen ở trẻ em dưới 5 tuổi 

Như trình bày ở Bảng 6-2, chẩn đoán hen ở trẻ em dưới 5 tuổi thường có thể dựa trên: 

+ Kiểu triệu chứng (khò khè, ho, khó thở (biểu hiện tiêu biểu bằng hạn chế hoạt động), và các triệu chứng về 
đêm hoặc thức giấc) 

+ Có các yếu tố phát sinh hen 

+ Đáp ứng điều trị đối với điều trị với thuốc kiểm soát 

Bảng 6-2. Tính chất gợi ý chẩn đoán hen ở trẻ em dưới 5 tuổi 

Tính chất Đặc điểm gợi ý hen 

Ho 

Ho khan tái đi tái lại hoặc dai dẳng, có thể trở nặng về đêm hoặc đi 
cùng với một số khò khè và khó thở 

Ho xảy ra với vận động, cười, khóc hoặc phơi nhiễm khói thuốc lá mà 
không có nhiễm trùng hô hấp rõ ràng 

Khò khè 
Khò khè tái đi tái lại, bao gồm lúc ngủ hoặc với các yếu tố kích phát như 
hoạt động, cười, khóc hoặc phơi nhiễm khói thuốc lá hoặc ô nhiễm 
không khí 

Thở khó hoặc thở nặng hoặc thở hụt hơi Xảy ra với vận động, cười hoặc khóc 

Giảm hoạt động 
Không chạy, chơi hoặc cười ở cùng cường độ với trẻ em khác; mệt 
sớm hơn trong lúc đi bộ (muốn được bồng) 

Bệnh sử hoặc tiền sử gia đình 
Bệnh dị ứng khác (viêm da dị ứng hoặc viêm mũi dị ứng) 

Hen ở bà con trực hệ 

Thử nghiệm điều trị với corticosteroid dạng 
hít liều thấp (Bảng 6-5) và SABA theo nhu 
cầu 

Cải thiện lâm sàng trong 2-3 tháng điều trị với thuốc kiểm soát và trở 
nặng khi ngưng điều trị 

 
SABA: Kích thích beta2 tác dụng ngắn 

Khò khè 

Khò khè là triệu chứng thường gặp nhất với hen ở trẻ em dưới 5 tuổi. Khò khè xảy ra theo một vài kiểu khác 
nhau, nhưng khò khè xảy ra tái đi tái lại, trong lúc ngủ, hoặc với các yếu tố kích phát như hoạt động, cười 
hoặc khóc, là nhất quán với chẩn đoán hen. Khẳng định của thầy thuốc là quan trọng, bởi vì cha mẹ có thể 
mô tả bất kỳ một hô hấp ồn ào nào là ‘khò khè’.452 Một số nền văn hóa không có từ cho khò khè. 

Khò khè có thể được giải thích khác nhau dựa trên: 

+ Ai quan sát nó (NGHĨA LÀ. Cha mẹ/người chăm sóc – nhân viên y tế) 

+ Lúc nó được báo cáo (NGHĨA LÀ. Trước đây – hiện tại) 

+ Hoàn cảnh môi trường (NGHĨA LÀ. Quốc gia phát triển – vùng với tỉ lệ ký sinh trùng có liên quan đến phổi 
cao) 

+ Hoàn cảnh văn hóa (NGHĨA LÀ. Tầm quan trọng tương đối của một số triệu chứng nào đó có thể khác 
nhau giữa các nền văn hóa, cũng như chẩn đoán và điều trị bệnh đường dẫn khí nói chung). 

Ho 

Ho do hen là ho khan, tái đi tái lại và/hoặc dai dẳng, và thường đi cùng với một số đợt khò khè và khó thở. 
Viêm mũi dị ứng có thể đi cùng với ho mà không có hen. Ho về đêm (khi trẻ đang ngủ) hoặc ho xảy ra với 
vận động, cười hoặc khóc, mà không có một nhiễm trùng hô hấp rõ ràng, ủng hộ chẩn đoán hen. Cúm và 
các bệnh hô hấp thường gặp khác cũng có thể đi cùng với ho. 
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Khó thở 

Cha mẹ cũng có thể sử dụng các từ như ‘khó thở’, ‘thở nặng’, hoặc ‘thở hụt hơi’. Khó thở xảy ra trong lúc 
vận động và tái đi tái lại làm tăng khả năng chẩn đoán hen. Ở trẻ nhỏ và trẻ mới biết đi, khóc và cười tương 
đương với vận động ở trẻ lớn hơn. 

Hoạt động và hành vi xã hội 

Hoạt động thể chất là một nguyên nhân quan trọng gây ra các triệu chứng hen ở trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ với hen 
kiểm soát kém thường tránh trò chơi gắng sức hoặc vận động để tránh các triệu chứng, nhưng nhiều cha 
mẹ không biết các thay đổi như vậy trong cách sống của con mình. Tham gia trò chơi là quan trọng đối với 
sự phát triển xã hội và thể chất bình thường. Vì lý do này, xem xét cẩn thận hoạt động hàng ngày của trẻ, 
bao gồm mong muốn đi bộ và chơi đùa của chúng, là quan trọng khi đánh giá một chẩn đoán hen có thể có 
ở trẻ nhỏ. Cha mẹ có thể báo cáo rằng kích động, mệt mỏi và thay đổi trạng thái ở con họ là các vấn đề 
chính khi hen không được kiểm soát tốt. 

TEST ĐỂ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN 

Trong lúc không có test nào chẩn đoán hen chắc chắn ở trẻ em dưới 5 tuổi, sau đây là các bổ sung hữu ích. 

Điều trị thử 

Điều trị thử trong ít nhất 2-3 tháng với kích thích beta2 tác dụng ngắn theo nhu cầu (SABA) và corticosteroid 
dạng hít (ICS) liều thấp đều đặn có thể cho hướng dẫn nào đó về chẩn đoán hen (Chứng cứ D). Đáp ứng 
nên được đánh giá bởi kiểm soát triệu chứng (ban ngày và ban đêm), và tần số các đợt khò khè và cơn kịch 
phát. Cải thiện lâm sàng đáng kể trong lúc điều trị, và diễn tiến xấu khi ngưng điều trị ủng hộ một chẩn đoán 
hen. Do tính chất dao động của hen ở trẻ nhỏ, điều trị thử có thể cần được lặp lại để khẳng định chắc chắn 
chẩn đoán. 

Test cơ địa dị ứng 

Nhạy cảm với dị nguyên có thể được đánh giá bằng test lẩy da hoặc immuglobulin E đặc hiệu dị nguyên. 
Test lẩy da không đáng tin cậy đối với việc khẳng định cơ địa dị ứng ở trẻ nhỏ. Cơ địa dị ứng có ở đa số trẻ 
em hen khi chúng quá 3 tuổi; tuy nhiên việc không có cơ địa dị ứng không loại trừ chẩn đoán hen. 

X quang phổi 

Nếu có nghi ngờ về chẩn đoán hen ở một trẻ khò khè hoặc ho, X quang phổi thường có thể giúp loại trừ các 
bất thường cấu trúc (NGHĨA LÀ. Khí phế thủng thùy bẩm sinh, vòng mạch máu), nhiễm trùng mạn tính như 
lao, dị vật hít vào, hoặc chẩn đoán khác. Các khám xét hình ảnh khác có thể phù hợp, tùy thuộc vào tình 
trạng được xem xét. 

Test chức năng phổi 

Do hầu hết trẻ em dưới 5 tuổi không có năng lực tiến hành các cách thở ra lặp lại được, test chức năng 
phổi, test kích thích phế quản, và các test sinh lý khác không có một vai trò chính trong chẩn đoán hen ở tuổi 
này. Tuy nhiên, vào lúc 4-5 tuổi, trẻ em thường có khả năng tiến hành hô hấp ký lặp lại được nếu được 
huấn luyện bởi kỹ thuật viên có kinh nghiệm và với các hình ảnh hỗ trợ. 

Oxid nitric thở ra 

Nồng độ phần của oxid nitric thở ra (FENO) có thể đo được ở trẻ nhỏ khi hô hấp bình thường, và các trị số 
tham khảo bình thường đã được công bố đối với trẻ em 1-5 tuổi.453 FENO tăng lên, ghi nhận >4 tuần từ bất 
kỳ URTI ở trẻ trước tuổi đến trường với ho tái đi tái lại và khò khè, có thể báo trước hen do bác sĩ chẩn 
đoán vào tuổi đi học.454 Test FENO không có sẵn một cách rộng rãi. 
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Phác họa nguy cơ 

Một số công cụ phác họa nguy cơ để xác định trẻ em khò khè dưới 5 tuổi, vốn có nguy cơ cao phát sinh các 
triệu chứng hen dai dẳng, đã được đánh giá để sử dụng trong lâm sàng.444 Chỉ số Dự đoán Hen (Asthma 
Predictive Index - API), dựa trên Nghiên cứu Hô hấp Trẻ em Tucson, được thiết kế để sử dụng ở trẻ em với 
bốn hoặc nhiều hơn các đợt khò khè trong một năm.455 Một nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em với API dương 
tính có nguy cơ phát sinh hen giữa độ tuổi 6-13 cao hơn 4-10 lần so với trẻ API âm tính, và 95% trẻ với API 
âm tính vẫn không bị hen.455 Khả năng ứng dụng và độ tin cậy của API trong các hoàn cảnh khác cần được 
nghiên cứu thêm. 

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 

Chẩn đoán xác định hen trong nhóm tuổi trẻ em này là thách thức, nhưng có các kết quả lâm sàng quan 
trọng. Nó đặc biệt quan trọng ở nhóm tuổi này để xem xét và loại trừ các nguyên nhân khác, vốn có thể dẫn 
đến các triệu chứng khò khè, ho, và khó thở trước khi xác định chẩn đoán hen (Bảng 6-3).445 

Chỉ định chính để chuyển một trẻ em 5 tuổi hoặc nhỏ hơn đến thăm khám chẩn đoán thêm 

Bất kỳ tính chất nào sau đây gợi ý một chẩn đoán khác và chỉ định thăm khám thêm: 

+ Không phát triển 
+ Khởi phát triệu chứng lúc mới sinh hoặc rất sớm (nhất là đi cùng với không phát triển) 
+ Ói đi cùng với các triệu chứng hô hấp 
+ Tiếp tục khò khè 
+ Không đáp ứng với thuốc kiểm soát hen 
+ Triệu chứng không đi cùng với các yếu tố kích phát, như là URTI vi rút 
+ Triệu chứng phổi khu trú hoặc tim mạch, hoặc ngón tay dùi trống 
+ Hạ oxy huyết ngoài bệnh cảnh vi rút 
Bảng 6-3. Chẩn đoán phân biệt của hen thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi 

Tình trạng Tính chất tiêu biểu 
Nhiễm vi rút đường hô hấp 
tái đi tái lại 

Chủ yếu là ho, chảy mũi nghẹt mũi trong <10 ngày; khò khè thường nhẹ; không có triệu 
chứng giữa các đợt nhiễm trùng 

Trào ngược dạ dày – thực 
quản 

Ho khi ăn; nhiễm trùng phổi tái đi tái lại; dễ ói nhất là sau khi ăn no; đáp ứng kém với 
các thuốc hen 

Hít dị vật Đợt ho đột ngột, nặng và/hoặc co kéo cơ hô hấp trong lúc ăn hoặc chơi; nhiễm trùng 
phổi tái đi tái lại và ho; dấu hiệu phổi khu trú 

Xẹp sụn khí quản Hô hấp ồn ào khi khóc hoặc ăn; hoặc trong lúc nhiễm trùng đường hô hấp trên (hít vào 
ồn ào nếu ngoài ngực hoặc thở ra ồn ào nếu trong ngực); ho dữ dội; co kéo hít vào 
hoặc thở ra; triệu chứng thường có từ lúc sinh; đáp ứng kém với thuốc hen 

Lao Hô hấp ồn ào và ho dai dẳng; sốt không đáp ứng với kháng sinh bình thường; hạch 
bạch huyết to; đáp ứng kém với thuốc giãn phế quản hoặc corticosteroid dạng hít; tiếp 
xúc với ai đó mắc bệnh lao 

Bệnh tim bẩm sinh Tiếng thổi tim; tím tái khi ăn; không phát triển; nhịp tim nhanh; nhịp thở nhanh hoặc gan 
to; đáp ứng kém với thuốc hen 

Xơ nang Ho khởi phát sớm sau khi sinh; nhiễm trùng phổi tái đi tái lại; không phát triển (suy dinh 
dưỡng); phân nhiều, lỏng, có mỡ 

Loạn động lông chuyển 
nguyên phát 

Ho và nhiễm trùng phổi tái đi tái lại; nhiễm trùng tai mạn tính và chảy mũi mủ; đáp ứng 
kém với thuốc hen; nội tạng nghịch chuyển xảy ra trong khoảng 50% trẻ em mắc bệnh 
này 

Vòng mạch máu Hô hấp thường ồn ào dai dẳng; đáp ứng kém với thuốc hen 

Dị sản phế quản phổi Trẻ sinh non; cân nặng khi sinh rất thấp; cần phải thở máy hoặc thở oxy lâu dài; khó thở 
từ lúc sinh 

Suy giảm miễn dịch Sốt và nhiễm trùng tái đi tái lại (bao gồm nhiễm trùng không phải hô hấp); không phát 
triển 
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PHẦN B. ĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ 
CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Mục đích của xử trí hen ở trẻ nhỏ tương tự như ở bệnh nhân lớn hơn: 

   * Đạt được kiểm soát triệu chứng tốt và duy trì mức độ hoạt động bình thường 

   * Hạn chế đến mức tối thiểu các cơn kịch phát, sự phát triển phổi bị tổn hại và các tác dụng phụ của thuốc. 

+ Các đợt khò khè ở trẻ nhỏ nên được điều trị ban đầu với kích thích beta2 tác dụng ngắn hít, bất kể chẩn 
đoán hen đã có hay chưa. 

+ Điều trị với thuốc kiểm soát thử nên được cho, nếu kiểu triệu chứng gợi ý hen và các triệu chứng hô hấp 
không kiểm soát và/hoặc các đợt khò khè thường xuyên hoặc nặng. 

+ Đáp ứng điều trị nên được xem lại trước khi quyết định có tiếp tục hay không. Nếu không thấy đáp ứng, 
hãy xem xét các chẩn đoán khác. 

+ Sự lựa chọn ống hít nên dựa vào tuổi và năng lực của trẻ. Ống hít được ưa thích hơn là ống hít định liều 
áp suất và buồng hít, với mặt nạ mặt đối với trẻ <4 tuổi và ống ngậm đối với hầu hết trẻ 4-5 tuổi. 

+ Thường xuyên xem lại nhu cầu điều trị hen, bởi vì các triệu chứng giống hen tái phát ở nhiều trẻ nhỏ. 

MỤC ĐÍCH XỬ TRÍ HEN 

Như với các nhóm tuổi khác, mục đích của điều trị hen ở trẻ nhỏ là: 

+ Đạt được kiểm soát triệu chứng tốt và duy trì mức độ hoạt động bình thường 

+ Hạn chế nguy cơ tương lai; nghĩa là giảm nguy cơ cơn kịch phát, duy trì chức năng phổi và sự phát triển 
phổi càng gần bình thường càng tốt, và hạn chế đến mức tối thiểu các tác dụng phụ của thuốc. 

Duy trì mức độ hoạt động bình thường là đặc biệt quan trọng ở trẻ nhỏ bởi vì tham gia chơi đùa là quan 
trọng đối với sự phát triển xã hội và thể chất của chúng. Điều quan trọng là cũng làm rõ các mục đích của 
cha mẹ/người chăm sóc, bởi chúng có thể khác các mục đích y tế thông thường. 

Các mục đích của xử trí hen đạt được thông qua sự cộng tác giữa cha mẹ/người chăm sóc và tổ nhân viên 
y tế, với một chu kỳ: 

+ Đánh giá (chẩn đoán, kiểm soát triệu chứng, yếu tố nguy cơ, kỹ thuật hít thuốc, tuân thủ, ưa thích của cha 
mẹ) 

+ Điều chỉnh điều trị (thuốc, phương pháp không dùng thuốc, và điều trị các yếu tố nguy cơ thay đổi được) 

+ Xem lại đáp ứng bao gồm hiệu quả và tác dụng phụ của thuốc. 

Điều này được tiến hành với sự kết hợp với: 

+ Giáo dục cha mẹ/người chăm sóc, và trẻ (tùy theo tuổi của trẻ) 

+ Huấn luyện kỹ năng sử dụng ống hít hiệu quả và khuyến khích tuân thủ tốt 

+ Theo dõi các triệu chứng bởi cha mẹ/người chăm sóc 

+ Bản kế hoạch hành động hen viết. 

ĐÁNH GIÁ HEN 

Kiểm soát hen có nghĩa là phạm vi theo đó các biểu hiện hen được kiểm soát, có hoặc không điều trị.16,54 Nó 
gồm hai thành phần (Bảng 6-4): tình trạng hen của trẻ trong bốn tuần lễ vừa qua (kiểm soát triệu chứng), và 
cách hen có thể ảnh hưởng chúng trong tương lai (nguy cơ tương lai). Ở trẻ nhỏ, cũng như ở bệnh nhân lớn 
tuổi hơn, đề nghị cả kiểm soát triệu chứng lẫn nguy cơ tương lai nên được theo dõi (Chứng cứ D). Ở trẻ 
nhỏ, test chức năng phổi không khả thi đối với việc theo dõi kiểm soát hen. Lý lẽ đối với theo dõi cả hai lĩnh 
vực kiểm soát hen được mô tả trên trang 29 (‘Đánh giá nguy cơ tương lai của kết quả xấu’). 
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THUỐC KIỂM SOÁT TRIỆU CHỨNG VÀ GIẢM NGUY CƠ 

Chọn thuốc cho trẻ em dưới 5 tuổi 

Kiểm soát hen tốt có thể đạt được ở đa số trẻ nhỏ với phương pháp can thiệp dùng thuốc.457 Điều này nên 
được triển khai trong sự cộng tác giữa gia đình/người chăm sóc và nhân viên y tế. Như đối với trẻ lớn hơn 
và người lớn, các thuốc chỉ là một thành phần của xử trí hen ở trẻ nhỏ; các thành phần then chốt khác bao 
gồm giáo dục, huấn luyện kỹ năng sử dụng ống hít và tuân thủ, phương pháp không dùng thuốc bao gồm 
kiểm soát môi trường nơi phù hợp, theo dõi đều đặn, và tổng quan lâm sàng (xem các phần sau trong 
chương này). 

Khi đề nghị điều trị một trẻ nhỏ, ứng dụng cả các câu hỏi tổng quát và cá nhân (Bảng 3-3, t39). 

+ Tùy chọn thuốc ‘được ưa thích’ tại mỗi bậc điều trị để kiểm soát triệu chứng hen và hạn chế tới mức thấp 
nhất nguy cơ tương lai là gì? Các quyết định này dựa trên dữ liệu đối với tính hiệu quả, hiệu quả thực tế và 
sự an toàn từ các thử nghiệm lâm sàng, và dựa trên dữ liệu quan sát. 

+ Trẻ cụ thể này khác với trẻ hen ‘trung bình’ như thế nào theo: 

   * Đáp ứng với điều trị trước đây 

   * Ưa thích của cha mẹ (mục đích, niềm tin và quan ngại về thuốc) 

   * Vấn đề thực tế (chi phí, kỹ thuật hít thuốc và tuân thủ)? 

Các đề nghị điều trị sau đây đối với trẻ em 5 tuổi hoặc nhỏ hơn dựa trên chứng cứ có sẵn và trên ý kiến 
chuyên gia. Chứng cứ hạn chế, bởi vì hầu hết các thử nghiệm trong nhóm tuổi này không xác định đặc điểm 
của người tham gia theo kiểu triệu chứng của chúng, và các nghiên cứu khác nhau đã sử dụng các kết quả 
khác nhau và các định nghĩa khác nhau của cơn kịch phát. 

Phương pháp điều trị từng bậc được đề nghị (Bảng 6-5), dựa trên kiểu triệu chứng, nguy cơ cơn kịch phát 
và tác dụng phụ, và đáp ứng với điều trị ban đầu. Một cách tổng quát, điều trị bao gồm việc sử dụng hàng 
ngày, lâu dài các thuốc kiểm soát để giữ hen kiểm soát tốt, các thuốc giảm triệu chứng để làm giảm triệu 
chứng theo nhu cầu. Chọn ống hít cũng là một xem xét quan trọng (Bảng 6-7). 

Trẻ em nào nên được kê toa điều trị với thuốc kiểm soát đều đặn? 

Khò khè ngắt quảng hoặc theo đợt bất kỳ độ nặng nào có thể biểu hiện một đợt khò khè do vi rút kích phát, 
một đợt hen theo mùa hoặc do dị nguyên kích phát, hoặc hen không kiểm soát không được nhận biết. Điều 
trị ban đầu của khò khè giống nhau đối với tất cả - SABA mỗi 4-6 giờ theo nhu cầu trong một ngày hoặc hơn 
cho đến khi các triệu chứng biến mất. Điều trị tiếp theo của chính các đợt khò khè cấp tính được mô tả bên 
dưới (xem Cơn kịch phát hen cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi). Tuy nhiên, sự không chắc chắn quanh việc cho 
thêm các thuốc khác ở những trẻ em này, nhất là khi bản chất của đợt này còn không rõ. Nói chung, các 
nguyên tắc sau đây được ứng dụng. 

+ Nếu kiểu triệu chứng gợi ý chẩn đoán hen (Bảng 6-2) và các triệu chứng hô hấp không kiểm soát (Bảng 6-
4) và/hoặc thường xuyên có các đợt khò khè (NGHĨA LÀ. Ba hoặc hơn các đợt trong một mùa), điều trị với 
thuốc kiểm soát đều đặn nên được bắt đầu (Bậc 2, Bảng 6-5) và đáp ứng được đánh giá (Chứng cứ D). 
Điều trị với thuốc kiểm soát đều đặn cũng có thể được chỉ định ở một trẻ với các cơn kịch phát ít thường 
xuyên hơn, nhưng nặng hơn của khò khè do vi rút khởi phát (Chứng cứ D). 

+ Nếu chẩn đoán hen bị nghi ngờ, và liệu pháp SABA hít cần được lặp lại thường xuyên, NGHĨA LÀ. Hơn 
mỗi 6-8 tuần, điều trị thử thuốc kiểm soát đều đặn nên được xem xét để khẳng định các triệu chứng có phải 
do hen không (Chứng cứ D). 

Điều quan trọng là thảo luận về quyết định kê toa điều trị với thuốc kiểm soát và lựa chọn điều trị với cha em 
hoặc người chăm sóc của trẻ. Họ nên biết các lợi ích tương đối và các nguy cơ điều trị, và tầm quan trọng 
của việc duy trì mức độ hoạt động bình thường đối với sự phát triển thể chất và xã hội bình thường của con 
cái của họ. 
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Bậc điều trị để kiểm soát triệu chứng hen và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tương lai ở trẻ em 
dưới 5 tuổi 

Điều trị hen ở trẻ nhỏ theo phương pháp từng bậc (Bảng 6-5), với thuốc điều chỉnh lên hoặc xuống để đạt 
kiểm soát triệu chứng tốt và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tương lai của cơn kịch phát và tác dụng 
phụ của thuốc. Nhu cầu điều trị với thuốc kiểm soát nên được đánh giá lại đều đặn. Chi tiết thêm về các 
thuốc hen cho trẻ em 0-5 tuổi được cung cấp trong Phụ lục Chương 5, Phần C. 

Trước khi nâng bậc điều trị với thuốc kiểm soát 

Nếu kiểm soát triệu chứng kém và/hoặc cơn kịch phát dai dẳng dù đã 3 tháng điều trị với thuốc kiểm soát 
đầy đủ, hãy kiểm tra như sau trước khi xem xét nâng bậc điều trị. 

+ Khẳng định các triệu chứng là do hen thay vì một bệnh trạng cùng lúc hoặc khác (Bảng 6-3). Chuyển đến 
chuyên gia đánh giá nếu nghi ngờ chẩn đoán. 

+ Kiểm tra và chỉnh sửa kỹ thuật hít thuốc. 

+ Khẳng định tuân thủ tốt liều dùng đã kê toa. 

+ Hỏi về các yếu tố nguy cơ như dị nguyên hoặc phơi nhiễm khói thuốc lá (Bảng 6-4). 

BẬC 1: Kích thích beta2 tác dụng ngắn hít (SABA) theo nhu cầu 

Tùy chọn ưa thích: Kích thích beta2 tác dụng ngắn hít (SABA) theo nhu cầu 

Tất cả những trẻ có các đợt khò khè nên được cung cấp SABA hít để làm giảm triệu chứng (Chứng cứ D), 
mặc dù nó không hiệu quả ở tất cả các trẻ. Xem Bảng 6-7 về lựa chọn ống hít. 

Tùy chọn khác 

Liệu pháp thuốc giãn phế quản uống không được đề nghị do khởi động chậm hơn và mức tác dụng phụ cao 
hơn so với SABA hít (Chứng cứ D). Đối với trẻ có khò khè do vi rút kích phát từng đợt và không có triệu 
chứng giữa các đợt, thuốc SABA hít không đủ, ICS từng đợt có thể được xem xét 342,458,459 (xem Xử trí hen 
trở nặng và cơn kịch phát, p99), nhưng do nguy cơ tác dụng phụ, điều này chỉ nên được xem xét nếu thầy 
thuốc tin rằng điều trị sẽ được sử dụng phù hợp. 

BẬC 2: Điều trị với thuốc kiểm soát ban đầu, với SABA theo nhu cầu 

Tùy chọn ưa thích: ICS liều thấp đều đặn hàng ngày cộng với SABA theo nhu cầu 

ICS liều thấp, hàng ngày đều đặn (Bảng 6-6) được đề nghị là điều trị ban đầu được ưa thích để kiểm soát 
hen ở trẻ em dưới 5 tuổi (Chứng cứ A).460-462 Điều trị ban đầu này nên được cho trong ít nhất 3 tháng để 
thiết lập hiệu quả của nó trong việc đạt đến kiểm soát hen tốt. 

Tùy chọn khác 

Ở trẻ nhỏ có hen dai dẳng, điều trị đều đặn với kháng thụ thể leukotriene (LTRA) một cách khiêm tốn làm 
giảm các triệu chứng và nhu cầu corticosteroid so với giả dược.463 Ở trẻ nhỏ có khò khè do vi rút kích phát 
tái đi tái lại, LTRA đều đặn cải thiện một số kết quả hen so với giả dược, nhưng không làm giảm tần số nhập 
viện, các đợt prednisone, hoặc số lượng ngày không triệu chứng (Chứng cứ A).464 Đối với trẻ trước tuổi đi 
học có khò khè do vi rút kích phát thường xuyên và có triệu chứng hen giữa các đợt,465 ICS theo nhu cầu 466 
hoặc từng đợt có thể được xem xét nhưng nên thử ICS đều đặn trước tiên. 

BẬC 3: Điều trị với thuốc kiểm soát bổ sung, với SABA theo nhu cầu 

Nếu 3 tháng liệu pháp ban đầu với ICS liều thấp không kiểm soát các triệu chứng, hoặc nếu các cơn kịch 
phát dai dẳng, hãy kiểm tra như sau trước khi xem xét bất kỳ nâng bậc điều trị nào. 

+ Khẳng định các triệu chứng là do hen thay vì do một bệnh trạng cùng lúc hoặc khác (Bảng 6-3). 

+ Kiểm tra và chỉnh sửa kỹ thuật hít thuốc. 

+ Khẳng định tuân thủ tốt với liều dùng đã kê toa. 
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+ Hỏi về các yếu tố nguy cơ như là dị nguyên hoặc phơi nhiễm khói thuốc lá (Bảng 6-4). 

Tùy chọn ưa thích: ICS liều trung bình (‘nhân đôi’ liều ‘thấp’ hàng ngày) 

Nhân đôi ICS liều thấp ban đầu có thể là tùy chọn tốt nhất (Chứng cứ C). Đánh giá đáp ứng sau 3 tháng. 

Tùy chọn khác 

Cộng thêm một LTRA vào ICS liều thấp có thể được xem xét, dựa trên dữ liệu từ trẻ lớn tuổi hơn (Chứng cứ D). 

BẬC 4: Tiếp tục điều trị với thuốc kiểm soát và chuyển đến chuyên gia đánh giá 

Tùy chọn ưa thích: chuyển trẻ đến chuyên gia tư vấn và khám xét thêm (Chứng cứ D). 

Nếu nhân đôi liều ban đầu của ICS không đạt được và duy trì kiểm soát hen tốt, đánh giá cẩn thận kỹ thuật 
hít thuốc và tuân thủ thuốc bởi vì chúng là các vấn đề thường gặp ở nhóm tuổi này. Ngoài ra, đánh giá và đề 
cập kiểm soát các yếu tố môi trường nơi có liên quan, và xem xét lại chẩn đoán hen. Trẻ nên được chuyển 
đến chuyên gia đánh giá nếu kiểm soát triệu chứng vẫn kém và/hoặc các cơn kịch phát dai dẳng, hoặc nếu 
quan sát được hoặc nghi ngờ các tác dụng phụ của điều trị. 

Tùy chọn khác 

Điều trị tốt nhất đối với nhóm dân này chưa được thiết lập. Nếu chẩn đoán hen đã được khẳng định, các tùy 
chọn để xem xét, ưa thích hơn so với tư vấn chuyên gia, là: 

+ Tiếp tục tăng liều ICS (có lẽ kết hợp với định liều thường xuyên hơn) trong vài tuần đến khi kiểm soát hen 
của trẻ cải thiện (Chứng cứ D). 

+ Cho thêm LTRA, theophylline, hoặc một corticosteroid uống liều thấp (trong chỉ một vài tuần) đến khi kiểm 
soát hen cải thiện (Chứng cứ D). 

+ Cho thêm ICS từng đợt vào ICS hàng ngày đều đặn nếu cơn kịch phát là vấn đề chính (Chứng cứ D). 

Nhu cầu điều trị với thuốc kiểm soát bổ sung nên được đánh giá lại mỗi lần thăm khám và được duy trì trong 
thời gian càng ngắn càng tốt, tính đến các yếu tố nguy cơ và lợi ích có thể có. Mục đích điều trị và tính khả 
thi của chúng nên được xem xét lại và được thảo luận với gia đình/người chăm sóc của trẻ; có thể trở nên cần 
thiết để chấp nhận một mức độ các triệu chứng hen dai dẳng để tránh các liều thuốc quá nhiều và có hại. 

Không có đủ dữ liệu về tính hiệu quả và an toàn của các sản phẩm kết hợp ICS/Kích thích beta2 tác dụng 
dài hít ở nhóm tuổi này để đề nghị sử dụng chúng. 
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Bảng 6-5. Phương pháp từng bước để xử trí dài hạn hen ở trẻ em dưới 5 tuổi 

 

CHỌN LỰA 
THUỐC KIỂM 
SOÁT ƯA THÍCH 

BƯỚC 1 BƯỚC 2 

ICS liều thấp hàng ngày 
BƯỚC 3 

Nhân đôi ICS 
‘liều thấp’ 

BƯỚC 4 

Tiếp tục thuốc kiểm 
soát & chuyển đến 
chuyên gia đánh giá 

TÙY CHỌN THUỐC 
KIỂM SOÁT KHÁC 

 Kháng thụ thể 
leukotriene (LTRA) 

ICS từng đợt 

ICS liều thấp + 
LTRA 

Cho thêm LTRA 

Tăng tần số ICS 

Cho thêm ICS từng đợt 
THUỐC CẮT CƠN Kích thích beta2 tác dụng ngắn theo nhu cầu (tất cả trẻ em) 

 

Kiểu triệu chứng nhất quán 
với hen (Bảng 6-2) và triệu 
chứng hen không kiểm soát 
tốt (Bảng 6-4), hoặc ≥3 cơn 
kịch phát mỗi năm 

Chẩn đoán 
hen, và không 
kiểm soát tốt 
trên ICS liều 
thấp 

Không kiểm soát tốt 
trên ICS liều gấp đôi 

XEM XÉT BƯỚC 
NÀY ĐỐI VỚI TRẺ 
EM CÓ: 

Khò khè do vi rút 
không thường 
xuyên và không 
hoặc ít các triệu 
chứng giữa cơn 
(Bảng 6-2) Kiểu triệu chứng không nhất 

quán với hen (Bảng 6-2) 
nhưng các đợt khò khè xảy 
ra thường xuyên, NGHĨA 
LÀ. Mỗi 6-8 tuần. 

Cho thử chẩn đoán trong 3 
tháng. 

Đầu tiên hãy kiểm soát chẩn đoán, kỹ 
năng hít thuốc, tuân thủ, phơi nhiễm 

 

VẤN ĐỀ CHÍNH TẤT CẢ TRẺ EM 

+ Đánh giá kiểm soát triệu chứng, nguy cơ tương lai (Bảng 6-4), bệnh đi kèm 

+ Tự xử trí: giáo dục, kỹ thuật hít thuốc, bản kế hoạch hành động hen viết, tuân thủ 

+ Xem lại đều đặn: đánh gia đáp ứng, sự kiện xấu, thiết lập điều trị hiệu quả tối thiểu 

+ (Nơi có liên quan): kiểm soát môi trường đối với khói thuốc lá, dị nguyên, ô nhiễm không khí 
trong/ngoài nhà 

ICS: corticosteroid dạng hít; intermitt.: từng đợt; LTRA: kháng thụ thể leukotriene. Xem định nghĩa ICS ‘liều thấp’ ở trẻ em dưới 5 tuổi tại 
Bảng 6-6. 

Triệu chứng 
Cơn kịch phát 
Tác dụng phụ 
Sự hài lòng của cha mẹ 

Chẩn đoán 
Kiểm soát triệu chứng & yếu 
tố nguy cơ 
Kỹ thuật hít thuốc & tuân thủ 
Ưa thích của cha mẹ 

Thuốc hen 
Phương pháp không dùng 
thuốc 
Điều trị các yếu tố nguy cơ 
thay đổi được 
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Bảng 6-6. Liều hàng ngày thấp của corticosteroid dạng hít đối với trẻ em dưới 5 tuổi 

Thuốc Liều hàng ngày thấp (mcg) 

Beclomethasone dipropionate (HFA) 

Budesonide pMDI + buồng hít 

Budesonide phun sương 

Fluticasone propionate (HFA) 

Ciclesonide 

Mometasone furoate 

Triamcinolone acetonide 

100 

200 

500 

100 

160 

Không nghiên cứu dưới 4 tuổi 

Không nghiên cứu trong nhóm tuổi này 
 
HFA: hydrofluoralkane propellant; pMDI: ống hít định liều áp suất 
Đây không phải là bảng tương đương lâm sàng. Liều dùng hàng ngày thấp được định nghĩa là liều dùng không đi cùng với các tác 
dụng phụ trên lâm sàng trong các thử nghiệm vốn đã bao gồm các biện pháp an toàn. 

XEM LẠI ĐÁP ỨNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU TRỊ 

Đánh giá tại mỗi lần thăm khám nên bao gồm kiểm soát triệu chứng hen và các yếu tố nguy cơ (Bảng 6-4), 
và các tác dụng phụ. Chiều cao của trẻ nên được đo mỗi năm, hoặc thường xuyên hơn. Các triệu chứng 
giống hen tái phát ở một tỉ lệ lớn trẻ em 5 tuổi hoặc nhỏ hơn,467,469 do đó nhu cầu tiếp tục điều trị với thuốc 
kiểm soát nên được đánh giá đều đặn (NGHĨA LÀ. Mỗi 3-6 tháng) (Chứng cứ D). Nếu ngưng liệu pháp, lên 
lịch khám theo dõi 3-6 tuần sau để kiểm tra xem các triệu chứng có tái phát không, bởi vì liệu pháp có thể 
cần được tái khởi động (Chứng cứ D). 

Các dao động theo mùa đáng kể có thể gặp trong các triệu chứng và cơn kịch phát trong nhóm tuổi này. Đối 
với trẻ em có triệu chứng theo mùa, mà điều trị với thuốc kiểm soát dài hạn hàng ngày được cắt (NGHĨA LÀ. 
4 tuần sau khi mùa của chúng chấm dứt), cha mẹ/người chăm sóc nên được cung cấp một bản kế hoạch 
hành động hen viết, trình bày chi tiết các dấu hiệu đặc thù của hen trở nặng, các thuốc nên được bắt đầu để 
điều trị nó, và khi nào và cách nào liên lạc với cơ sở chăm sóc y tế. 

CHỌN ỐNG HÍT 

Liệu pháp hít là hòn đá tảng của điều trị hen ở trẻ em 5 tuổi và trẻ hơn. Ống hít định liều áp suất (pMDI) với 
buồng hít có van (có hay không có mặt nạ mặt, tùy vào tuổi của trẻ) là hệ thống cung cấp được ưa chuộng 
(470) (Bảng 6-7) (Chứng cứ A). Đề nghị này dựa trên các nghiên cứu với Kích thích beta2. Buồng hít nên 
được ghi nhận tính hiệu quả ở trẻ nhỏ. Liều dùng được cung cấp có thể dao động đáng kể giữa các buồng 
hít, do đó hãy xem xét đến điều này nếu thay đổi từ buồng hít này sang buồng hít khác. 

Kỹ thuật hít khả thi độc nhất ở trẻ nhỏ là hô hấp bình thường. Số lần hô hấp tối ưu cần để làm trống buồng 
hít tùy thuộc vào thể tích lưu thông, và khoảng chết và thể tích buồng hít. Nói chung 5-10 lần hít thở sẽ đủ 
để hít thuốc vào. Cách sử dụng buồng hít có thể ảnh hưởng đáng kể đến số lượng thuốc được cung cấp: 

+ Kích cỡ buồng hít có thể ảnh hưởng đến số lượng thuốc có sẵn để hít vào theo một cách phức tạp tùy 
thuộc vào loại thuốc được kê toa và pMDI được sử dụng. Trẻ nhỏ có thể sử dụng buồng hít với tất cả các 
kích cỡ, nhưng theo lý thuyết một buồng hít thể tích nhỏ hơn (<350 mL) thì tiện lợi hơn cho trẻ rất nhỏ. 

+ Một nhát phun pMDI riêng lẻ nên được cung cấp một lần, với ống hít lắc đều giữa hai lần. Nhiều nhát vào 
buồng hít trước khi hít vào làm giảm đáng kể số lượng thuốc được hít. 

+ Sự trì hoãn lúc phun pMDI vào buồng hít đến lúc hít vào có thể làm giảm số lượng thuốc có sẵn. Điều này 
thay đổi giữa các buồng hít, nhưng để cung cấp tối đa thuốc, nên bắt đầu hít sau khi phun càng sớm càng 
tốt. 

Nếu nhân viên y tế hoặc người chăm sóc cho thuốc bệnh nhân, họ chỉ nên phun pMDI khi trẻ sẵn sàng và 
khi buồng hít ở trong miệng trẻ. 

+ Nếu mặt nạ mặt được sử dụng, nó phải vừa khít quanh miệng và mũi của trẻ, tránh mất thuốc. 
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+ Bảo đảm van di động khi trẻ hít qua buồng hít. 

+ Tĩnh điện tích tụ trên một số buồng hít nhựa, thu giữ các phần tử thuốc và làm giảm sự phân phối đến 
phổi. Tĩnh điện này có thể được làm giảm bằng cách rửa buồng hít bằng thuốc tẩy (không xúc rửa) và phơi 
khô trong không khí, nhưng nó có thể tái tích tụ theo thời gian. Buồng hít chế tạo bằng vật liệu chống tĩnh 
điện hoặc kim loại ít chịu vấn đề này hơn. Nếu một bệnh nhân hoặc nhân viên y tế mang một buồng hít 
nhựa mới để sử dụng cấp cứu, nó nên được rửa đều đặn với thuốc tẩy (NGHĨA LÀ. Hàng tháng) để làm 
giảm tĩnh điện. 

Máy phun sương, hệ thống cung cấp khác duy nhất có thể hoạt động ở trẻ em, được để dành cho thiểu số 
trẻ không thể được dạy cách sử dụng buồng hít. Nếu máy phun sương được sử dụng để cung cấp ICS, nó 
không nên được sử dụng với ống miệng để tránh thuốc vào mắt. 

Bảng 6-7. Chọn ống hít đối với trẻ em dưới 5 tuổi 

Tuổi Thiết bị ưa thích Thiết bị khác 
0-3 tuổi 
 

4-5 tuổi 

Ống hít định liều áp suất cộng với buồng hít 
có mặt nạ 

Ống hít định liều áp suất cộng với buồng hít 
có ống miệng 

Phun sương với mặt nạ 

 
Ống hít định liều áp suất cộng với buồng hít với 
mặt nạ hoặc máy phun sương với ống miệng hoặc 
mặt nạ 

GIÁO DỤC TỰ XỬ TRÍ HEN ĐỐI VỚI NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ NHỎ 

Giáo dục tự xử trí hen nên được cung cấp cho thành viên gia đình và người chăm sóc trẻ khò khè dưới 5 

tuổi, khi khò khè bị nghi ngờ do hen gây ra. Chương trình giáo dục nên gồm: 

+ Giải thích cơ bản về hen và các yếu tố ảnh hưởng đến hen. 

+ Huấn luyện về kỹ thuật hít thuốc đúng. 

+ Thông tin về tầm quan trọng của tuân thủ theo toa thuốc được kê của trẻ. 

+ Bản kế hoạch hành động hen viết. 

Yếu tố quyết định đối với chương trình giáo dục hen thành công là sự cộng tác giữa cha mẹ/người chăm 

sóc với nhân viên y tế, với mức đồng ý cao về các mục đích điều trị đối với trẻ và theo dõi tích cực (Chứng 

cứ D).(17) 

Bản kế hoạch hành động hen viết 

Kế hoạch hành động hen nên được cung cấp cho gia đình/người chăm sóc của tất cả trẻ em bị hen, bao 

gồm trẻ em dưới 5 tuổi (Evidence D). Kế hoạch hành động hen, soạn thảo thông qua sự hợp tác giữa một 

nhà giáo dục hen, nhân viên y tế và gia đình, đã được chứng minh có giá trị ở trẻ lớn tuổi hơn,471 mặc dù 

chúng chưa được nghiên cứu sâu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Bản kế hoạch hành động hen gồm: 

+ Mô tả cách cha mẹ hoặc người chăm sóc nhận biết khi nào kiểm soát triệu chứng diễn tiến xấu. 

+ Các thuốc được cho. 

+ Khi nào và cách nào nhận được chăm sóc y tế, gồm các số điện thoại của dịch vụ cấp cứu có sẵn (NGHĨA 

LÀ. Phòng mạch bác sĩ, phòng cấp cứu và bệnh viện, dịch vụ xe cứu thương và nhà thuốc cấp cứu). Chi tiết 

về điều trị có thể bắt đầu tại nhà được cung cấp trong phần sau, Phần C: Xử trí hen trở nặng và cơn kịch 

phát ở trẻ em dưới 5 tuổi. 

VNRS - 
DO N

OT C
OPY



 112 

PHẦN C. XỬ TRÍ HEN TRỞ NẶNG VÀ CƠN KỊCH PHÁT Ở TRẺ EM 5 TUỔI VÀ NHỎ HƠN 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Các triệu chứng sớm của cơn kịch phát ở trẻ nhỏ có thể bao gồm các triệu chứng tăng lên: ho tăng lên, 

nhất là về đêm; lừ đừ hoặc giảm mức chịu đựng vận động; hoạt động hàng ngày kể cả ăn uống bị tổn hại; 

và đáp ứng kém với thuốc giảm triệu chứng. 

+ Cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ bị hen một bản kế hoạch hành động hen viết để họ có thể nhận biết cơn 

kịch phát nặng, bắt đầu điều trị, và xác định khi nào cần đến điều trị cấp cứu tại bệnh viện. 

   * Điều trị ban đầu tại nhà là với kích thích beta2 tác dụng ngắn (SABA), xem lại mỗi 1 giờ hoặc sớm hơn. 

   * Cha mẹ/người chăm sóc nên tìm đến chăm sóc y tế cấp cứu nếu trẻ bị nguy hiểm cấp tính, lừ đừ, không 

đáp ứng với liệu pháp thuốc giãn phế quản ban đầu, hoặc đang trở nặng, nhất là trẻ <1 tuổi. 

   * Nên tìm đến chăm sóc y tế ngay trong ngày nếu cần đến SABA hít thường xuyên hơn mỗi 3 giờ hoặc 

trong hơn 24 giờ. 

   * Chỉ có chứng cứ yếu ớt để hỗ trợ việc cha mẹ bắt đầu sử dụng corticosteroid uống. 

+ Ở trẻ đến cơ sở chăm sóc ban đầu hoặc cơ sở cấp cứu với cơn kịch phát hen: 

   * Đánh giá độ nặng của cơn kịch phát trong khi bắt đầu điều trị với SABA (2-6 nhát mỗi 20 phút trong giờ 

đầu tiên) và oxy (để duy trì độ bão hòa 94-98%). 

   * Đề nghị chuyển viện ngay nếu không đáp ứng với SABA hít trong vòng 1-2 giờ; nếu trẻ không thể nói 

được hoặc uống được hoặc có co kéo liên sườn hoặc tím tái; nếu phương tiện tại nhà thiếu; hoặc nếu độ 

bão hòa oxy <95% trong không khí phòng. 

   * Cho prednisone/prednisolone uống 1-2 mg/kg/ngày trong đến 5 ngày, đến tối đa 20 mg/ngày trong 0-2 

năm, và 30 mg/ngày trong 3-5 năm. 

+ Trẻ em từng bị cơn kịch phát hen có nguy cơ các cơn kịch phát tiếp theo. Theo dõi nên được thu xếp 

trong vòng 1 tuần của cơn kịch phát để lập kế hoạch điều trị hen đang diễn tiến. 

CHẨN ĐOÁN CƠN KỊCH PHÁT 

Cơn kịch phát hen ở trẻ em dưới 5 tuổi được định nghĩa là một diễn tiến xấu cấp hoặc bán cấp về kiểm soát 

triệu chứng, đủ để gây ra nguy hiểm hoặc nguy cơ đến sức khỏe, và cần đến nhân viên y tế thăm khám 

hoặc cần phải điều trị corticosteroid toàn thân. Chúng thỉnh thoảng được gọi là ‘episodes’. 

Các triệu chứng của cơn kịch phát có thể gồm bất kỳ triệu chứng nào sau đây: 

+ Tăng khò khè hoặc khó thở cấp tính hoặc bán cấp. 

+ Ho tăng lên, nhất là khi trẻ đang ngủ. 

+ Lừ đừ hoặc giảm chịu đựng vận động. 

+ Tổn hại hoạt động hàng ngày, kể cả ăn uống. 

+ Đáp ứng kém với thuốc giảm triệu chứng. 

Trong một nghiên cứu trẻ em 2-5 tuổi, sự kết hợp của tăng ho ban ngày, khò khè về đêm, sử dụng kích 

thích beta2 về đêm là một dự báo mạnh mẽ ở mức độ nhóm của một cơn kịch phát sắp đến (1 ngày sau). 
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Sự kết hợp này dự báo khoảng 70% các cơn kịch phát, với tỉ lệ dương tính sai, thấp là 14%. Ngược lại, 

không một triệu chứng riêng lẻ nào dự báo được cơn kịch phát hen sắp đến.472 

Các triệu chứng hô hấp trên thường xuyên xuất hiện trước lúc khởi phát cơn kịch phát hen, chỉ ra vai trò 

quan trọng của URTI vi rút trong việc đột ngột gây ra các cơn kịch phát ở nhiều, dù không phải tất cả trẻ em 

bị hen. 

XỬ TRÍ BAN ĐẦU TẠI NHÀ CƠN KỊCH PHÁT HEN 

Xử trí ban đầu bao gồm một kế hoạch hành động để giúp thành viên gia đình và người chăm sóc của trẻ 

nhận biết hen trở nặng và bắt đầu điều trị, nhận biết khi nào nó nặng, xác định khi nào điều trị cấp cứu tại 

bệnh viện là cần thiết, và cung cấp khuyến cáo đối với việc theo dõi (Chứng cứ D). Kế hoạch hành động nên 

bao gồm thông tin cụ thể về các thuốc và liều dùng, và khi nào và cách nào tiếp cận chăm sóc y tế. 

Nhu cầu chăm sóc y tế khẩn cấp 

Cha mẹ/người chăm sóc nên biết cần tìm đến chăm sóc y tế ngay lập tức nếu: 

+ Trẻ bị nguy cấp. 

+ Các triệu chứng của trẻ không giảm ngay bởi thuốc giãn phế quản hít. 

+ Giai đoạn thuyên giảm sau các liều SABA ngày càng trở nên ngắn hơn. 

+ Trẻ nhỏ hơn 1 tuổi cần đến SABA hít lặp đi lặp lại trong vài giờ. 

Điều trị ban đầu tại nhà 

SABA hít thông qua mặt nạ hoặc buồng hít, và xem lại đáp ứng 

Cha mẹ/người chăm sóc nên bắt đầu điều trị với hai nhát SABA hít (200 mcg salbutamol hoặc tương 
đương), cho một nhát một lần qua buồng hít có hoặc không có mặt nạ (Chứng cứ D). Có thể lặp lại hai lần 
nữa mỗi 20 phút, nếu cần thiết. Trẻ nên được quan sát bởi gia đình/người chăm sóc và, nếu cải thiện, hãy 
duy trì trong một khung cảnh yên bình và an ủi trong một giờ hoặc hơn. Nên khẩn cấp tìm đến chăm sóc y tế 
nếu bất kỳ một trong số các tính chất liệt kê phía trên xuất hiện; hoặc trong cùng ngày nếu cần đến 6 nhát 
SABA hít để làm giảm triệu chứng trong vòng 2 giờ đầu tiên, hoặc nếu trẻ không hồi phục sau 24 giờ. 

Corticosteroid do gia đình/người chăm sóc bắt đầu sử dụng 

Mặc dù được thực hiện ở một số nơi trên thế giới, chứng cứ ủng hộ việc gia đình/người chăm sóc bắt đầu 
điều trị corticosteroid uống (OCS) trong xử trí cơn kịch phát hen tại nhà ở trẻ em là yếu.473-477 Do khả năng 
có tác dụng phụ cao, nhất là nếu điều trị được tiếp tục một cách không phù hợp hoặc được cho thường 
xuyên, OCS do gia đình quản lý hoặc ICS liều cao chỉ nên được xem xét khi nhân viên y tế tin chắc rằng các 
thuốc sẽ được sử dụng phù hợp, và trẻ được theo dõi tác dụng phụ sát (xem t116 Điều trị cấp cứu và liệu 
pháp dùng thuốc ban đầu). 

Đối vận thụ thể leukotrien 

Ở trẻ em tuổi từ 2 – 5 có khò khè do vi rút từng đợt, một nghiên cứu cho thấy rằng một đợt ngắn LTRA uống 
(trong 7 – 20 ngày, bắt đầu lúc khởi động URTI hoặc dấu hiệu đầu tiên của các triệu chứng hen) làm giảm 
các triệu chứng, việc sử dụng chăm sóc y tế và thời gian phải nghỉ việc của người chăm sóc.478 Ngược lại, 
một nghiên cứu khác cho thấy không có tác dụng đáng kể những ngày không có cơn (kết quả chính), sử 
dụng OCS, sử dụng chăm sóc y tế, chất lượng cuộc sống hoặc nhập viện ở trẻ có hoặc không có Chỉ số Dự 
đoán Hen (API) dương tính. Tuy nhiên, giới hạn hoạt động và điểm số trục trặc triệu chứng được cải thiện 
đáng kể, đặc biệt là ở trẻ em có API dương tính.479 
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Bảng 6-8. Xử trí chăm sóc ban đầu hen cấp tính hoặc khò khè ở trẻ em tuổi hoặc nhỏ hơn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NHẸ hoặc VỪA 

Khó thở, kích động 

Mạch ≤ 200/phút (0-3 tuổi) hoặc ≤ 180/phút (4-5 tuổi) 

Bão hòa oxy ≥ 92% 

NẶNG hoặc ĐE DỌA TÍNH MẠNG 

Bất kỳ : 

Không thể nói hoặc uống 

Tím tái toàn thân 

Lẫn lộn hoặc lờ đờ 

Co kéo dưới sườn và/hoặc hạ thiệt 

Bão hòa oxy < 92% 

Ngực câm khi nghe 

Mạch > 200/phút (0-3 tuổi)  
hoặc > 180/phút (4-5 tuổi) 

KHỞI ĐỘNG ĐIỀU TRỊ 

Salbutamol 100 mcg hai nhát bằng ống hít định liều +  hoặc 2,5 mg 
phun sương 

Lập lại mỗi 20 phút trong vòng giờ đầu tiên nếu cần 

Oxy có kiểm soát (nếu cần và có sẵn): độ bão hòa mục tiêu 94 – 
98% 

 

THEO DÕI SÁT trong 1-2 giờ 

Chuyển đến chăm sóc cao hơn nếu : 

+ Không đáp ứng với salbutamol trong vòng 1-2 giờ 

+ Bất kỳ dấu hiệu nào của cơn kịch phát nặng 

+ Tăng nhịp thở 

+ Giảm bão hòa oxy 

TIẾP TỤC ĐIỀU TRỊ NẾU CẦN 

Theo dõi sát như trên 

Nếu triệu chứng tái phát trong vòng 3-4 giờ 

+ Cho thêm salbutamol 2-3 nhát mỗi giờ 

+ Cho uống prednisolone 2 mg/kg (tối đa 20 mg đối với trẻ < 2 
tuổi ; tốt đa 30 mg đối với trẻ 2-5 tuổi) 

CHUYỂN ĐẾN CHĂM SÓC CAO 
(NGHĨA LÀ. ICU) 

Trong lúc chờ đợi, cho : 

Salbutamol 100 mcg 6 nhát bằng ống 
hít định liều +  (hoặc 2,5 mg phun 
sương). Lập lại mỗi 20 phút khi cần. 

+ Oxy (nếu có) để giữ bão hòa 94-98% 

+ Prednisolone liều bắt đầu 2 mg/kg 
(tối đa 200 mg đối với trẻ < 2 tuổi; tối 
đa 30 mg đối với trẻ 2-5 tuổi) 

+ Xem xét 160 mcg ipratropium 
bromide (hoặc 250 mcg phun sương). 
Lập lại mỗi 20 phút trong 1 giờ nếu 
cần. 

RA VIỆN/LẬP KẾ HOẠCH THEO DÕI 

Bảo đảm rằng nguồn lực tại nhà là đầy đủ 

Thuốc giảm triệu chứng: tiếp tục khi cần 

Thuốc kiểm soát : xem xét nhu cầu, hoặc điều chỉnh, thuốc kiểm soát 

Kiểm tra kỹ thuật dùng ống hít và sự tuân thủ 

Theo dõi: trong vòng 1-7 ngày 

Cung cấp và giải thích kế hoạch hành động 

 

CHĂM SÓC BAN ĐẦU : Trẻ bị cơn kịch phát hen cấp tính / bán cấp hoặc 
 đợt khò khè cấp 

ĐÁNH GIÁ TRẺ : Xem xét chẩn đoán khác 
                             Yếu tố nguy cơ nhập viện 
                              Độ nặng của cơn kịch phát ? 
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THĂM KHÁM THEO DÕI 

Thuốc giảm triệu chứng: Giảm xuống theo nhu cầu 

Thuốc kiểm soát: Tiếp tục hoặc điều chỉnh tùy theo nguyên nhân 
cơn kịch phát, và thời gian cần đến salbutamol bổ sung 

Yếu tố nguy cơ: Kiểm tra và chỉnh lại các yếu tố nguy cơ thay đổi 
được, vốn có thể góp phần vào cơn kịch phát, kể cả kỹ thuật sử 
dụng ống hít và sự tuân thủ 

Kế hoạch hành động : Có được hiểu đúng ? Có được sử dụng phù 
hợp ? Có cần điều chỉnh ? 

Lên lịch lần thăm khám theo dõi kế tiếp 

 

 

XỬ TRÍ CƠN KỊCH PHÁT HEN CẤP TẠI CƠ SỞ CHĂM SÓC BAN ĐẦU HOẶC TẠI BỆNH VIỆN 

Đánh giá độ nặng cơn kịch phát 

Lấy bệnh sử vắn tắt và tiến hành khám cùng lúc với bắt đầu điều trị (Bảng 6-8, Bảng 6-9). Sự có mặt của bất 
kỳ tính chất nào trong các tính chất của cơn kịch phát nặng liệt kê trong Bảng 6-9 là một chỉ dấu nhu cầu 
điều trị khẩn cấp và chuyển viện ngay (Chứng cứ D). Độ bão hòa oxy từ đo oxy mạch đập <92% lúc đến 
(trước khi điều trị oxy hoặc thuốc giãn phế quản) đi cùng với tổn thương cao và có lẽ cần nhập viện; độ bão 
hòa oxy 92-95% cũng đi cùng với nguy cơ cao hơn.357 Kích động, buồn ngủ và lẫn lộn là các tính chất của 
hạ oxy huyết não. Ngực im lặng khi nghe chỉ ra thông khí ở mức tối thiểu, không đủ để tạo ra khò khè. 

Một vài hệ thống điểm số lâm sàng như là PRAM (Preschool Respiratory Assessment Measure) và PASS 
(Pediatric Asthma Severtity Score) đã được soạn thảo để đánh gia độ nặng của cơn kịch phát hen cấp tính 
ở trẻ em.480 

Bảng 6-9. Đánh giá ban đầu cơn kịch phát hen cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi 

Triệu chứng Nhẹ Nặng * 

Ý thức thay đổi 

Độ bão hòa oxy lúc đến (SaO2)** 

Lời nói † 

Nhịp tim 

Tím tái trung ương 

Độ nặng của khò khè 

Không 

>95% 

Từng câu 

<100 nhịp/phút 

Không 

Dao động 

Kích động, lẫn lộn hoặc buồn ngủ 

<92% 

Từng chữ 

>200 nhịp/phút (0-3 tuổi) 

>180 nhịp/phút (4-5 tuổi) 

Có thể có 

Ngực có thể câm 

* Bất kỳ tính chất nào trong số này chỉ ra cơn kịch phát hen nặng. ** Độ bão hòa oxy trước khi điều trị oxy hoặc thuốc giãn phế quản. † 
Khả năng phát triển bình thường của trẻ phải được tính đến. 

Chỉ định chuyển viện ngay lập tức 

Trẻ em với các tính chất cơn kịch phát nặng không giải quyết được trong vòng 1-2 giờ dù đã sử dụng SABA 
hít lặp đi lặp lại, có hoặc không OCS, phải được chuyển viện để thăm khám và điều trị tiếp (Chứng cứ D). 
Các chỉ định khác là ngưng hoặc dọa ngưng hô hấp; thiếu sự hướng dẫn ở nhà hoặc ở phòng mạch bác sĩ; 
và xuất hiện các dấu hiệu cơn kịch phát nặng trong vòng 48 giờ (nhất là nếu điều trị OCS đã được cho). 
Ngoài ra, nên tìm đến chăm sóc y tế đối với trẻ nhỏ hơn 2 tuổi khi nguy cơ mất nước và suy hô hấp tăng lên 
(Bảng 6-10). 
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Bảng 6-10. Chỉ định chuyển viện ngay lập tức đối với trẻ em dưới 5 tuổi 

Chuyển viện ngay nếu trẻ bị hen ≤5 tuổi có BẤT KỲ trong số sau đây: 

+ Lúc đánh giá ban đầu hoặc sau đó 

   * Trẻ không thể nói hoặc uống 

   * Tím tái 

   * Co kéo liên sườn 

   * Độ bão hòa oxy <92% khi hít thở không khí trong phòng 

   * Ngực im lặng khi nghe 

+ Thiếu đáp ứng với điều trị thuốc giãn phế quản ban đầu 

   * Thiếu đáp ứng với 6 nhát SABA hít (2 nhát riêng, lặp lại 3 lần) trong vòng 1-2 giờ 

   * Thở nhanh dai dẳng* dù đã cho 3 lần SABA hít, ngay cả dù trẻ có các dấu hiệu lâm sàng cải tiến khác 

+ Môi trường xã hội vốn làm hại việc cung cấp điều trị cấp, hoặc cha mẹ/người chăm sóc không thể xử trí 
hen cấp tính tại nhà 

* Nhịp thở bình thường: <60 nhịp/phút ở trẻ em 0-2 tháng; <50 nhịp/phút ở trẻ em 2-12 tháng; <40 nhịp/phút ở trẻ em 1-5 tuổi. 

Điều trị cấp cứu và liệu pháp thuốc ban đầu 

Oxy 

Điều trị hạ oxy huyết khẩn cấp với oxy qua mặt nạ để đạt được và duy trì độ bão hòa xuyên da 94-98% 
(Chứng cứ A). Để tránh hạ oxy huyết trong lúc thay đổi điều trị, trẻ em đang nguy cấp nên được điều trị ngay 
với oxy và SABA (2,5 mg salbutamol hoặc tương đương hòa trong 3 mL nước muối sinh lý tiệt trùng) cung 
cấp qua máy phun sương oxy (nếu có). Điều trị này không nên bị trì hoãn, và có thể được cho trước khi 
hoàn tất đánh giá đầy đủ. 

Liệu pháp thuốc giãn phế quản 

Liều SABA ban đầu có thể được cho qua pMDI với buồng hít và mặt nạ hoặc ống miệng hoặc máy phun 
sương không khí; hoặc nếu độ bão hòa oxy thấp, bằng máy phun sương oxy (như mô tả bên trên). Đối với 
hầu hết trẻ em, pMDI với buồng hít được ưa thích bởi vì nó hữu hiệu hơn so với máy phun sương đối với 
việc cho thuốc giãn phế quản 470,481 (Chứng cứ A). Liều SABA ban đầu là hai nhát salbutamol (100 mcg mỗi 
nhát) hoặc tương đương, trừ ở hen cấp tính nặng khi nên cho sáu nhát. Khi sử dụng máy phun sương, liều 
salbutamol 2,5 mg được đề nghị. Tần số liều tùy thuộc vào đáp ứng quan sát được qua 1-2 giờ (xem phía 
dưới). 

Đối với trẻ em có cơn kịch phát vừa-nặng và đáp ứng kém với SABA ban đầu, ipratropium bromide có thể 
được cho thêm, 2 nhát 80 mcg (hoặc 250 mcg phun sương) mỗi 20 phút chỉ trong một giờ.380 

Magnesium sulfate 

Vai trò magnesium sulfate chưa được thiết lập đối với trẻ em dưới 5 tuổi, bởi vì các ít nghiên cứu trong 
nhóm tuổi này. Magnesium sulfate đẳng trương được phun sương có thể được xem xét như là một bổ sung 
vào điều trị tiêu chuẩn với salbutamol và ipratropium phun sương trong giờ đầu điều trị đối với trẻ ≥2 tuổi bị 
hen nặng cấp tính (NGHĨA LÀ. Độ bão hòa oxy <95%, Bảng 6-8), nhất là trẻ có các triệu chứng kéo dài <6 
giờ.482 Magnesium sulfate tiêm tĩnh mạch một liều duy nhất 40-50 mg/kg (tối đa 2 g) bằng cách truyền chậm 
(20-60 phút) cũng đã được sử dụng. 

Đánh giá đáp ứng và điều trị thuốc giãn phế quản bổ sung 

Trẻ em với cơn kịch phát hen nặng phải được quan sát trong ít nhất 1 giờ sau khi bắt đầu điều trị, tại thời 
điểm này điều trị tiếp theo được lên kế hoạch. 

+ Nếu các triệu chứng dai dẳng sau thuốc giãn phế quản ban đầu: 2-6 nhát salbutamol nữa (tùy theo độ 
nặng) có thể được cho 20 phút sau liều đầu tiên và lặp lại mỗi 20 phút trong vòng một giờ. Không đáp ứng 
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lúc 1 giờ, hoặc diễn tiến xấu sớm hơn, nên nhập viện khẩn cấp và nên cho một đợt ngắn corticosteroid uống 
(Chứng cứ D). 

+ Nếu các triệu chứng cải thiện lúc 1 giờ nhưng tái phát trong vòng 3-4 giờ: Trẻ có thể được cho thêm nhiều 
liều thuốc giãn phế quản hơn (2-3 nhát mỗi giờ), và corticosteroid nên được cho. Trẻ có thể cần được tiếp 
tục ở phòng cấp cứu, hoặc, nếu ở nhà, nên được quan sát bởi gia đình/người chăm sóc và sẵn sàng đến cơ 
sở chăm sóc cấp cứu. Trẻ em không đáp ứng với 10 nhát SABA hít trong vòng 3-4 giờ nên được chuyển 
viện (Chứng cứ D). 

+ Nếu các triệu chứng tan biến nhanh sau thuốc giãn phế quản ban đầu và không tái phát trong 1-2 giờ: 
Không cần điều trị tiếp tục. SABA tiếp theo có thể được cho mỗi 3-4 giờ (đến tổng cộng 10 nhát/24 giờ) và, 
nếu các triệu chứng dai dẳng quá 1 ngày, các điều trị khác bao gồm corticosteroid dạng hít hoặc uống được 
chỉ định (Chứng cứ D), như phác họa phía dưới. 
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Bảng 6-11. Xử trí cơn kịch phát hen ban đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi 

Liệu pháp Liều dùng và cách cho thuốc 

Oxy bổ sung 24% được cung cấp qua mặt nạ (thường 1 L/phút) để duy trì độ bão hòa oxy 94-98% 
Kích thích beta2 tác 
dụng ngắn (SABA) 

2-4 nhát salbutamol qua buồng hít, hoặc 2,5 mg salbutamol qua phun sương, mỗi 20 phút 
trong giờ đầu tiên*, sau đó đánh giá lại độ nặng. Nếu các triệu chứng dai dẳng hoặc tái phát, 
cho 2-3 nhát bổ sung mỗi giờ. Nhập viện nếu cần >10 nhát trong 3-4 giờ. 

Corticosteroid toàn 
thân 

Cho liều ban đầu prednisolone uống (1-2 mg/kg đến tối đa 20 mg đối với trẻ em <2 tuổi;  
30 mg đối với trẻ em 2-5 tuổi) 

HOẶC, methylprednisolone tiêm tĩnh mạch 1 mg/kg mỗi 6 giờ ngày đầu 
Tùy chọn bổ sung trong giờ điều trị đầu tiên 

Ipratropium bromide 

 

Đối với trẻ em có cơn kịch phát trung bình – nặng, 2 nhát iprotropium bromide 80 mcg (hoặc 
250 mcg qua phun sương) mỗi 20 phút trong chỉ 1 giờ 

Magnesium sulfate Xem xét magnesium sulfate phun sương (150 mg) 3 liều trong giờ đầu tiên điều trị đối với trẻ 
em ≥2 tuổi có cơn kịch phát nặng (Bảng 6-8, p100) 

* Nếu không thể hít, terbutaline tiêm tĩnh mạch 2 mcg/kg có thể được cho trong 5 phút, theo sau bởi truyền liên tục 5 mcg/kg/giờ (483) 
(Chứng cứ C). Trẻ nên được theo dõi sát, và liều dùng nên được điều chỉnh theo cải thiện lâm sàng và tác dụng phụ. Xem điều trị bổ 
sung và đang diễn tiến, bao gồm liệu pháp thuốc kiểm soát. 

Điều trị bổ sung 

Khi điều trị bổ sung SABA được cần đến đối với cơn kịch phát, các tùy chọn có sẵn cho trẻ em ở nhóm tuổi 
này bao gồm ICS; một đợt ngắn corticosteroid; và/hoặc LTRA. Tuy nhiên, lợi ích lâm sàng của các can thiệp 
này - nhất là lúc cuối như nhập viện và kết quả dài hạn – không ấn tượng. 

Duy trì điều trị với thuốc kiểm soát hiện tại (nếu đã kê toa) 

Trẻ em đã được kê toa liệu pháp duy trì với ICS, LTRA hoặc cả hai nên tiếp tục sử dụng liều đã kê toa trong 
lúc và sau cơn kịch phát (Chứng cứ A). 

Corticosteroid dạng hít 

Đối với trẻ em trước chưa sử dụng ICS, liều ICS đầu tiên gấp đôi liều thấp hàng ngày chỉ định trong Bảng 6-
6 có thể được cho và tiếp tục trong một ít tuần hoặc tháng (Chứng cứ D). Một số nghiên cứu đã sử dụng 
ICS liều cao (1600 mcg/ngày, nên được chia thành bốn liều trong ngày và cho trong 5-10 ngày) bởi vì điều 
này có thể làm giảm nhu cầu OCS.342,458,459,484,485 Tuy nhiên, các tác dụng phụ có thể có với ICS liều cao nên 
được tính đến, và trẻ nên được theo dõi sát. Đối với những trẻ đã sử dụng ICS, nhân đôi liều dùng không 
hữu hiệu trong một nghiên cứu ở trẻ lớn tuổi hơn,340 và không có nghiên cứu ở trẻ em dưới 5 tuổi; phương 
pháp này nên được dành cho chủ yếu các trường hợp riêng lẻ, và bao giờ cũng nên theo dõi đều đặn 
(Chứng cứ D). 

Corticosteroid uống 

Đối với trẻ có cơn kịch phát nặng, liều OCS tương đương với prednisolone 1-2 mg/kg/ngày, tối đa 20 
mg/ngày đối với trẻ em dưới 2 tuổi và 30 mg/ngày đối với trẻ em 2-5 tuổi, được đề nghị hiện nay (Chứng cứ 
A),486 mặc dù một vài nghiên cứu không trình bày bất kỳ lợi ích nào khi cho sớm hơn (NGHĨA LÀ. Bởi cha 
mẹ) trong các đợt khò khè trở nặng (Chứng cứ D).473-476,487,488 Một đợt 3-5 ngày là đủ ở hầu hết các trẻ và có 
thể ngưng đột ngột (Chứng cứ D). 

Bất kể can thiệp là corticosteroid hoặc LTRA, độ nặng của các triệu chứng phải được theo dõi cẩn thận. Liệu 
pháp bắt đầu càng sớm so với lúc khởi phát triệu chứng, càng nhiều khả năng cơn kịch phát sắp đến có thể 
được làm yếu đi hoặc được ngăn chận. 

Xuất viện và theo dõi sau cơn kịch phát 

Trước khi xuất viện, tình trạng của trẻ nên ổn định (NGHĨA LÀ. Bé nên được ra khỏi giường và có thể ăn và 
uống không có vấn đề). 
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Trẻ em gần đây có cơn kịch phát hen có nguy cơ các cơn tiếp theo và cần được theo dõi. Mục đích là để 
bảo đảm hồi phục hoàn toàn, để tìm ra nguyên nhân cơn kịch phát, và khi cần, để thiết lập điều trị duy trì 
phù hợp và tuân thủ (Chứng cứ D). 

Trước khi xuất viện khỏi khoa cấp cứu hoặc bệnh viện, gia đình/người chăm sóc nên nhận được lời khuyên 
và thông tin sau (tất cả là Chứng cứ D). 

+ Chỉ dẫn về nhận biết các dấu hiệu tái phát và trở nặng của hen. Các yếu tố đột ngột gây nên cơn kịch phát 
nên được xác định, và phương pháp tránh các yếu tố này trong tương lai được thực hiện. 

+ Bản kế hoạch hành động viết, cá nhân hóa, bao gồm các chi tiết về dịch vụ cấp cứu có thể tiếp cận. 

+ Xem lại cẩn thận kỹ thuật hít thuốc. 

+ Lời khuyên điều trị tiếp theo giải thích rằng: 

   * SABA nên được sử dụng trên cơ sở nhu cầu, nhưng nhu cầu hàng ngày nên được ghi nhận để bảo đảm 
nó đang được giảm dần theo thời gian về mức trước cơn kịch phát 

   * ICS đã được bắt đầu khi phù hợp (gấp đôi liều thấp ban đầu trong Bảng 6-6 (t110) trong tháng đầu tiên 
sau khi xuất viện, sau đó điều chỉnh theo nhu cầu) hoặc tiếp tục đối với trẻ trước đây đã được kê toa thuốc 
kiểm soát. 

+ Cung cấp SABA và, nếu ứng dụng được, số còn lại của đợt corticosteroid uống, ICS hoặc LTRA. 

+ Hẹn tái khám theo dõi trong vòng 2-7 ngày và một lần khác trong vòng 1-2 tháng, tùy theo hoàn cảnh lâm 
sàng, xã hội và thực tế của cơn kịch phát. 
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2. TRẺ EM 5 TUỔI VÀ NHỎ HƠN 

Chương 7 

PHÒNG NGỪA HEN BAN ĐẦU 

 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Sự phát triển và kéo dài của hen được điều khiển bởi tương tác gen-môi trường. Đối với trẻ em, một ‘cửa 
sổ cơ hội’ hiện diện trong tử cung và trong lúc mới sinh, nhưng các nghiên cứu can thiệp còn hạn chế. 

+ Đối với các phương pháp can thiệp bao gồm tránh dị nguyên: 

   * Phương pháp hướng đến một dị nguyên riêng lẻ chưa hiệu quả 

   * Phương pháp đa phương diện có thể hiệu quả, nhưng các thành phần chủ yếu chưa được xác định. 

+ Đề nghị hiện tại, dựa trên chứng cứ chất lượng cao hoặc đồng thuận, bao gồm: 

   * Tránh phơi nhiễm khói thuốc lá trong môi trường lúc mang thai và năm đầu đời 

   * Khuyến khích sinh qua âm đạo 

   * Khuyên nuôi bằng sữa mẹ vì các lợi ích sức khỏe chung (không nhất thiết vì phòng ngừa hen) 

   * Nơi có thể, tránh sử dụng paracetamol (acetaminophen) và kháng sinh phổ rộng trong năm đầu đời. 

YẾU TỐ GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN HEN 

Hen được tin một cách tổng quát là bệnh đa dạng, sự bắt đầu và kéo dài được điều khiển bởi các tương tác 
gen-môi trường. Quan trọng nhất trong các tương tác này có thể xảy ra lúc đầu đời và thậm chí trong tử 
cung. Có sự đồng thuận rằng ‘cửa sổ cơ hội’ hiện diện lúc mang thai và lúc mới sinh khi các yếu tố môi 
trường có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hen. Nhiều yếu tố môi trường, cả sinh học lẫn xã hội học, có thể 
quan trọng trong phát triển hen. Dữ liệu ủng hộ vai trò của các yếu tố nguy cơ môi trường đối với sự phát 
triển hen tập trung vào: dinh dưỡng, dị nguyên (cả hít vào lẫn ăn uống), chất ô nhiễm (nhất là khói thuốc lá 
trong môi trường), vi khuẩn, và các yếu tố tâm lý - xã hội. Thông tin bổ sung về các yếu tố góp phần vào sự 
phát triển hen, kể cả hen nghề nghiệp, được tìm thấy ở Phụ lục Chương 2. 

‘Phòng ngừa ban đầu’ nói về phòng ngừa sự khởi phát bệnh. Chương này tập trung vào phòng ngừa ban 
đầu ở trẻ em. Xem t66 và các bài báo tổng quan(30) về phương pháp phòng ngừa hen nghề nghiệp. 

PHÒNG NGỪA HEN Ở TRẺ EM 

Dinh dưỡng 

Nuôi con bằng sữa mẹ 

Từng có lúc, ăn uống của người mẹ trong thai kỳ đã tập trung quan ngại việc phát triển dị ứng và hen ở trẻ. 
Không có chứng cứ vững chắc rằng ăn bất kỳ một loại thức ăn cụ thể nào trong thai kỳ làm tăng nguy cơ 
hen. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây trên một nhóm trước sinh nhận xét rằng mẹ ăn các thức ăn thường 
được xem là sinh dị ứng (đậu phộng và sữa) đi cùng với giảm dị ứng và hen ở trẻ sinh ra. 489 Dữ liệu 
tương tự đã được trình bày trong một nhóm rất lớn trẻ sinh Danish National, với việc đi kèm giữa ăn đậu 
phộng, hạt và/hoặc cá trong thai kỳ với giảm nguy cơ hen ở trẻ sinh ra.490,491 Do đó việc thay đổi ăn uống 
trong thai kỳ không được khuyến cáo để phòng ngừa dị ứng hoặc hen. 

Dữ liệu cho biết béo phì và tăng cân của mẹ trong thai kỳ làm tăng nguy cơ hen ở trẻ. Một phân tích gộp 
mới đây 492 cho thấy tăng cân của mẹ trong thai kỳ đi cùng với tỉ lệ từng hen hoặc khò khè, hoặc với tỉ lệ hen 
hoặc khò khè hiện tại; mỗi 1 kg/m2 tăng lên BMI của người mẹ đi cùng với 2% đến 3% tăng lên trong tỉ lệ 
hen của trẻ. Tăng cân nặng trong thai kỳ cao đi cùng với tỉ lên từng bị hen hoặc khò khè cao hơn. Tuy nhiên, 
hiện không có khuyến cáo nào, bởi vì giảm cân không hướng dẫn trong thai kỳ không được khuyến khích. 
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Nuôi con bằng sữa mẹ 

Dù có nhiều nghiên cứu báo cáo tác động có lợi của nuôi con bằng sữa mẹ trên phòng ngừa hen, kết quả 
còn đối chọi, 279 và nên cẩn thận khi khuyên các gia đình rằng nuôi con bằng sữa mẹ sẽ ngăn ngừa hen.493 
Nuôi con bằng sữa mẹ làm giảm các đợt khò khè lúc mới sinh; tuy nhiên, nó không ngăn được sự phát triển 
hen dai dẳng (Chứng cứ D). Bất kể ảnh hưởng của nó lên sự phát triển hen, nuôi con bằng sữa mẹ nên 
được khuyến khích vì tất cả các lợi ích tích cực khác của nó (Chứng cứ A). 

Vitamin D 

Tiếp nhận vitamin D có thể qua thức ăn, thuốc uống bổ sung hoặc ánh sáng mặt trời. Một tổng quan hệ 
thống của các nghiên cứu nhóm, trường hợp đối chứng và cắt ngang kết luận rằng mẹ tiếp nhận vitamin D 
và vitamin E đi cùng với nguy cơ khò khè thấp hơn ở trẻ em.494 

Trì hoãn cho ăn đặc 

Bắt đầu từ những năm 1990, nhiều cơ quan và hội nhi khoa quốc gia đề nghị trì hoãn cho ăn thức ăn đặc, 
nhất là đối với trẻ em có nguy cơ cao phát triển dị ứng. Các hướng dẫn hiện nay không đề nghị nghiêm ngặt 
tránh các thức ăn nguy cơ cao,279 nhưng cần các nghiên cứu đối chiếu cẩn thận, tiền cứu để giải quyết một 
cách kết luận sự trái ngược này. 

Chế phẩm vi sinh Probiotics 

Một phân tích gộp cung cấp chứng cứ không đầy đủ để đề nghị sử dụng phòng ngừa bệnh dị ứng (hen, 
viêm mũi, chàm hoặc dị ứng thức ăn).495 

Dị nguyên hít 

Nhạy cảm với dị nguyên trong không khí hít vào trong nhà thường quan trọng hơn nhạy cảm với dị nguyên 
ngoài trời đối với sự hiện diện của hen và/hoặc phát triển hen. Trong khi có vẻ có mối quan hệ tuyến tính 
giữa phơi nhiễm và nhạy cảm với mạt bụi nhà,496,497 mối quan hệ đối với dị nguyên động vật phức tạp 
hơn.279 Một số nghiên cứu thấy rằng phơi nhiễm dị nguyên thú nuôi đi cùng với nguy cơ tăng lên của nhạy 
cảm với các dị nguyên này,498,499 và của hen và khò khè.500,501 Ngược lại, các nghiên cứu khác trình bày một 
nguy cơ giảm xuống của phát triển dị ứng với phơi nhiễm thú nuôi.502,503 Một tổng quan của hơn 22.000 trẻ 
em tuổi đi học từ 11 tập thể ở Châu Âu không tìm thấy sự liên quan giữa phơi nhiễm thú nuôi trong nhà lúc 
mới sinh và tỉ lệ mắc bệnh hen cao hơn hoặc thấp hơn ở trẻ em.504 Đối với trẻ có nguy cơ hen, ẩm ướt, nấm 
mốc thấy được và mùi mốc trong môi trường nhà ở đi cùng với nguy cơ phát triển hen tăng lên.505 Nói tóm 
tắt, có không đủ dữ liệu để đề nghị nỗ lực hoặc giảm hoặc tăng phơi nhiễm trước sinh hoặc mới sinh với các 
dị nguyên gây nhạy cảm thường gặp, bao gồm thú nuôi, để phòng ngừa các dị ứng và hen. 

Các nghiên cứu nhóm sinh sản cung cấp một số chứng cứ để xem xét. Một phân tích gộp thấy rằng các 
nghiên cứu can thiệp tập trung vào việc giảm phơi nhiễm một dị nguyên riêng lẻ không ảnh hưởng đáng kể 
đến sự phát triển hen, nhưng các can thiệp đa diện như nghiên cứu Isle of Wight,506 nghiên cứu Canadian 
Asthma Primary Prevention,507 và nghiên cứu Prevention of Asthma in Children 508 đi cùng với nguy cơ thấp 
hơn của chẩn đoán hen ở trẻ em nhỏ hơn 5 tuổi.509 Hai nghiên cứu đa diện theo dõi trẻ em đến quá 5 tuổi 
minh họa một tác động bảo vệ đáng kể cả trước và sau 5 tuổi.506,510 Nghiên cứu Isle of Wight cho thấy lợi ích 
tích cực liên tục đối với can thiệp sớm suốt đến 18 tuổi;511 tuy nhiên, các thành phần can thiệp chính xác 
nào là quan trọng và thay đổi cơ chế riêng biệt nào được kích hoạt vẫn khó biết được. 

Chất ô nhiễm 

Hút thuốc lá của mẹ trong thai kỳ là đường trực tiếp nhất của phơi nhiễm khói thuốc lá môi trường trước 
sinh.512 Một phân tích gộp kết luận rằng hút thuốc lá trước sinh có tác động mạnh nhất lên trẻ nhỏ, trong khi 
hút thuốc lá của mẹ sau sinh có vẻ chỉ liên quan đến sự phát triển hen ở trẻ lớn hơn.513 

Phơi nhiễm các chất ô nhiễm ngoài trời, như sống gần đường chính, đi cùng với nguy cơ hen tăng lên,514 
nhưng một nghiên cứu đề nghị rằng điều này có thể chỉ quan trọng đối với trẻ cũng phơi nhiễm khói thuốc lá 
trong tử cung và trong thời nhũ nhi.515 
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Tác dụng vi sinh 

‘Thuyết vệ sinh’, và ‘thuyết quần thể vi sinh’ và ‘thuyết đa dạng sinh học’ mới được đặt ra,516 đề nghị tương 
tác người với quần thể vi sinh có thể có lợi trong việc phòng ngừa hen. Ví dụ, có nguy cơ hen thấp hơn ở trẻ 
được nuôi trên cánh đồng với ô nhiễm ngựa và uống sữa tươi so với trẻ em của không phải nông dân.517 
Nguy cơ hen cũng giảm ở trẻ mà phòng ngủ của chúng có nồng độ nội độc tố lipopolysaccharide từ vi khuẩn 
cao hơn.518,519 Tương tự, trẻ em ở nhà với ≥2 con chó hoặc mèo ít khả năng dị ứng hơn so với trẻ ở nhà 
không có chó hoặc mèo.503 Phơi nhiễm của trẻ đối với vi khuẩn âm đạo của mẹ lúc sinh qua ngả âm đạo 
cũng có thể có lợi; tỉ lệ mắc bệnh hen cao hơn ở trẻ sinh mổ so với trẻ sinh qua ngả âm đạo.520 Điều này có 
thể liên quan đến sự khác nhau trong vi sinh đường ruột trẻ tùy theo kiểu sinh của chúng.521 

Thuốc và các yếu tố khác 

Việc sử dụng kháng sinh lúc mang thai và ở trẻ nhỏ và trẻ tập đi cùng với sự phát triển hen sau này,522-524 

mặc dù không phải tất cả các nghiên cứu đều cho thấy sự đi cùng này.525 Sử dụng thuốc giảm đau, 
paracetamol (acetaminophen), có thể đi cùng với hen ở cả trẻ em lẫn người lớn 526, mặc dù việc phơi nhiễm 
trong thai kỳ có thể bị trộn lẫn bởi việc sử dụng paracetamol để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp.526 Việc 
thai phụ thường xuyên sử dụng paracemol đi cùng với hen ở con cái của họ.527 

Yếu tố tâm lý 

Môi trường xã hội mà trẻ em phơi nhiễm cũng góp phần vào sự phát triển và độ nặng của hen. Đau đớn tâm 
lý của mẹ kéo dài từ lúc trẻ mới sinh đến lúc bắt đầu tuổi đến trường đi cùng với nguy cơ tăng lên của trẻ 
phát sinh hen.522 

LỜI KHUYÊN VỀ PHÒNG NGỪA HEN BAN ĐẦU 

Dựa trên kết quả của các nghiên cứu nhóm và quan sát, và một phân tích dựa vào GRADE đối với Viêm mũi 
Dị ứng và Tác dụng của nó lên Hướng dẫn Hen (ARIA),279 cha mẹ thắc mắc về cách làm giảm nguy cơ con 
cái của họ phát sinh hen có thể được cung cấp lời khuyên tóm tắt ở Bảng 7-1. 

Người ta quan tâm đến nghiên cứu các phương pháp khác để phòng ngừa hen, dựa trên sự đồng hành đã 
biết. Ví dụ, nhiễm vi rút hô hấp hợp bào đi cùng với khò khè tái đi tái lại sau đó, và điều trị phòng ngừa ở trẻ 
sinh non với kháng thể đơn dòng chích hàng tháng, palivizumab, (kê toa phòng vi rút hô hấp hợp bào) đi 
cùng với giảm khò khè tái đi tái lại trong năm đầu đời.528 

Có thể yếu tố quan trọng nhất là nhu cầu cung cấp một môi trường tích cực, hỗ trợ, vốn làm giảm stress, và 
khuyến khích gia đình chọn lựa điều họ cảm thấy dễ chịu. 
 

Bảng 7-1. Lời khuyên về phòng ngừa hen ban đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi 

Cha mẹ thắc mắc về cách nào làm giảm nguy cơ con cái họ phát sinh hen có thể được cung cấp các lời khuyên 
sau: 

+ Trẻ không nên phơi nhiễm với khói thuốc lá trong môi trường lúc mang thai và sau khi sinh 

+ Sinh qua ngả âm đạo nên được khuyến khích nếu có thể 

+ Nuôi con bằng sữa mẹ được khuyên, vì các lý do khác hơn là phòng ngừa dị ứng và hen 

+ Việc sử dụng kháng sinh phổ rộng trong năm đầu đời không nên được khuyến khích 
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3. ỨNG DỤNG VÀO THỰC HÀNH LÂM SÀNG 

Chương 8 

ỨNG DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC XỬ TRÍ HEN VÀO HỆ THỐNG Y TẾ 

 

CÁC ĐIỂM THEN CHỐT 

+ Nhằm cải thiện chăm sóc hen và kết cục bệnh nhân, các đề nghị dựa trên chứng cứ phải không chỉ được 
soạn thảo, mà còn phải được phổ biến và ứng dụng ở cấp độ quốc gia và địa phương, và tích hợp vào thực 
hành lâm sàng. 

+ Các đề nghị về việc ứng dụng các chiến lược chăm sóc hen dựa trên nhiều chương trình đã thành công 
trên toàn thế giới. 

+ Ứng dụng đòi hỏi chiến lược liên quan đến những nhóm chuyên môn và những người có liên quan, và nên 
tính đến các điều kiện văn hóa và kinh tế - xã hội tại chỗ. 

+ Giá cả - lợi ích của các chương trình ứng dụng nên được đánh giá sao cho ra được quyết định theo đuổi 
hoặc điều chỉnh chúng. 

+ Điều chỉnh và ứng dụng các phương pháp chăm sóc hen tại chỗ được hỗ trợ bởi việc sử dụng các công 
cụ được soạn thảo cho mục đích này. 

GIỚI THIỆU 

Do sự tăng trưởng theo hàm mũ của các bài báo nghiên cứu y học, cần các tổng hợp thực hành để hướng 
dẫn người hoạch định chính sách và nhân viên y tế trong việc chăm sóc dựa vào chứng cứ. Khi chăm sóc 
hen phù hợp với các khuyến cáo dựa vào chứng cứ, kết cục được cải thiện.(134,529,530) Chiến lược Toàn 
cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen là một văn bản nguồn đối với nhân viên y tế để thiết lập các mục đích chính 
của điều trị hen và các hành động cần thiết để bảo đảm hoàn thành các mục đích này, cũng như tạo thuận 
lợi cho việc đạt được các tiêu chuẩn chăm sóc hen có chất lượng. 

Việc chấp nhận gần đây các phương pháp nghiêm túc như là GRADE 2 để biên soạn các khuyến cáo thực 
hành lâm sàng, và ADAPTE 521 và các tiếp cận tương tự để hỗ trợ việc cải biên các khuyến cao sao cho phù 
hợp với các điều kiện quốc gia và khu vực tại chỗ, đã giúp làm giảm các ý kiến thiên lệch, là cơ sở của các 
chương trình hen toàn cầu. Việc cải biên các khuyến cáo thực hành lâm sàng theo điều kiện tại chỗ, sử 
dụng phương pháp GRADE là tốn kém và thường đòi hỏi sự chuyên sâu vốn không có sẵn tại chỗ; ngoài ra, 
cập nhật đều đặn là cần thiết để duy trì hướng dẫn sát hợp với các tiến bộ, bao gồm thuốc sẵn có và chứng 
cứ mới, và điều này không dễ dàng đạt được.532 Hơn nữa, nói chung chứng cứ chất lượng cao rất hạn chế, 
đề cập đến nhiều điểm quyết định trong hướng dẫn thực hành lâm sàng toàn diện, nhất là ở các nước đang 
phát triển. 

CẢI BIÊN VÀ ỨNG DỤNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG HEN 

Ứng dụng các chiến lược xử trí hen có thể được tiến hành ở quốc gia, khu vực hay địa phương.533 Một cách 
lý tưởng, ứng dụng nên là một nỗ lực đa ngành liên quan đến nhiều người có liên quan, và sử dụng các 
phương pháp có chi phí hiệu quả hợp lý trong diễn dịch kiến thức.533-535 Mỗi sáng kiến ứng dụng cần được 
xem xét tính chất hệ thống y tế tại chỗ và nguồn lực của nó (nghĩa là, nhân lực, cơ cở hạ tầng, điều trị hiện 
có) (Bảng 8-1). Hơn nữa, mục đích và phương pháp ứng dụng cần thay đổi từ nước này sang nước khác và 
trong từng nước, dựa trên kinh tế, văn hóa và môi trường vật chất và xã hội. Ưu tiên nên được dành cho 
các can thiệp có ảnh hưởng lớn.  

Các bước cụ thể cần được theo trước khi các khuyến cáo thực hành lâm sàng có thể đưa vào thực hành 
lâm sàng tại chỗ và trở thành tiêu chuẩn chăm sóc, nhất là ở cơ sở nguồn lực thấp. Các bước riêng lẻ được 
tóm tắt trong Bảng 8-2, và mô tả chi tiết các qui trình liên quan trong từng bước có thể tìm thấy trong Phụ lục 
Chương 7 của GINA, có trực tuyến tại www.ginasthma.org. 
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Bảng 8-1. Phương pháp ứng dụng Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen 

TOÀN CẦU Cập nhật chẩn đoán và xử trí hen 

Sản phẩm của Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen và các công cụ 
 

TẠI CHỖ Đánh giá nhu cầu tại chỗ 

Cải biên các đề nghị hướng dẫn theo hoàn cảnh địa phương 

Soạn thảo khung ứng dụng và kế hoạch từng bước 

Đánh giá sự tiếp thu, tính hiệu quả và tính duy trì được 

Sản phẩm của Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen và các công cụ 
 

Bảng 8-2. Các yếu tố thiết yếu cần để ứng dụng phương pháp có liên quan đến y tế 

Các bước ứng dụng phương pháp hen vào hệ thống y tế 

1. Phát triển nhóm làm việc đa ngành 

2. Đánh giá tình trạng hiện tại của cung cấp chăm sóc hen, các khoảng cách chăm sóc và những nhu cầu hiện tại 

3. Chọn tài liệu để ứng dụng, đồng ý các mục đích chính, xác định các đề nghị then chốt để chẩn đoán, điều trị, và điều 
chỉnh chúng theo hoàn cảnh hoặc môi trường tại chỗ 

4. Xác định các rào cản và các yếu tố thuận lợi đối với ứng dụng 

5. Chọn khung ứng dụng và các phương pháp thành phần của nó 

6. Soạn thảo một kế hoạch ứng dụng từng bước: 

   * Chọn các nhóm dân mục tiêu và các kết quả đánh giá được 

   * Xác định nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ việc ứng dụng 

   * Đặt mốc thời gian 

   * Phân nhiệm vụ cho các thành viên 

   * Đánh giá kết quả 

7. Liên tục xem lại tiến triển và các kết quả để quyết định xem có cần điều chỉnh phương pháp không 

THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC 

Nhiều rào cản và nhiều thuận lợi đối với các qui trình ứng dụng đã mô tả.535-538 Một số rào cản đối với việc 
ứng dụng xử trí hen dựa vào chứng cứ liên quan đến việc phân phối chăm sóc, trong các rào cản khác liên 
quan đến thái độ của bệnh nhân (xem Bảng 8-3, và ví dụ trong Phụ lục Chương 7, Bảng 7-1). Các rào cản 
văn hóa và kinh tế có thể đặc biệt ảnh hưởng đến việc ứng dụng các đề nghị. 

Bảng 8-3. Ví dụ các rào cản đối với việc ứng dụng các đề nghị dựa vào chứng cứ 

Nhân viên y tế Bệnh nhân 

Không đủ kiến thức về các đề nghị 

Thiếu đồng thuận với các đề nghị hoặc mong muốn 
chúng sẽ có hiệu quả 

Chống lại thay đổi 

Rào cản bên ngoài (hạn chế về tổ chức, chính sách 
y tế, tài chính) 

Thiếu thời gian và nguồn lực 

Vấn đề pháp lý y khoa 

Hiểu biết y tế kém 

Không đủ hiểu biết về hen và xử trí hen 

Thiếu đồng thuận với các đề nghị 

Rào cản văn hóa và kinh tế 

Ảnh hưởng của người chung quanh 

Thái độ, niềm tin, ưa thích, sợ hãi và hiểu lầm 
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ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH ỨNG DỤNG 

Một phần quan trọng của qui trình ứng dụng là thiết lập một phương tiên đánh giá hiệu quả của chương 
trình và bất kỳ cải thiện nào trong chất lượng chăm sóc (xem Phụ lục Chương 7, Bảng A7-3). Cochrane 
Effective Practice and Organization of Care Group (EPOC) đưa ra các đề nghị về cách đánh giá hiệu quả 
của các can thiệp.539 

Đánh giá liên quan đến khảo sát các chỉ số dịch tễ truyền thống, như là tỉ lệ thương tật và tỉ lệ tử vong, cũng 
như kiểm tra đặc thù cả quá trình và kết quả trong các bộ phận khác nhau của hệ thống y tế. Mỗi quốc gia 
nên quyết định bộ dữ liệu tối thiểu của mình để kiểm tra thành quả y tế. 

CÁCH GINA HỖ TRỢ ỨNG DỤNG? 

GINA, thông qua công việc của Ủy ban Phổ biến và Ứng dụng, hỗ trợ trong quá trình điều chỉnh và ứng 
dụng các đề nghị trong báo cáo Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen. Báo cáo GINA cung cấp 
một bản tóm tắt cập nhật hàng năm của các chứng cứ liên quan đến chẩn đoán, xử trí và phòng ngừa hen, 
có thể được sử dụng trong việc công thức hóa diễn giải và điều chỉnh các hướng dẫn tại chỗ; nơi chứng cứ 
thiếu thốn, báo cáo GINA cung cấp phương pháp để xem xét. ‘Bộ dụng cụ’ ứng dụng dựa trên web sẽ cung 
cấp một khuôn mẫu và hướng dẫn việc điều chỉnh và ứng dụng tại chỗ của các đề nghị này, cùng với các tài 
liệu và lời khuyên từ thành công về phát triển và ứng dụng hướng dẫn thực hành lâm sàng hen tại các cơ 
sở khác nhau. 

Tài liệu và công cụ giáo dục dựa vào Chiến lược Toàn cầu Xử trí và Phòng ngừa Hen có ở nhiều dạng và có 
thể tìm thấy tại trang web GINA (www.ginasthma.org). 
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