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I. TỔNG QUAN 
1.1 Định nghĩa: 
- Suy giảm cấp tính trong trao đổi khí giữa phổi và máu gây ra tình trạng thiếu oxy có hoặc không kèm tăng CO2 máu. Gồm hai loại 

chính là: 
+ Suy hô hấp thiếu oxy máu (suy hô hấp loại 1) là tình trạng thiếu oxy mà không có tăng CO2 và với áp suất riêng phần của oxy 

(PaO₂) trong động mạch là <60 mmHg (<8 kPa).  
+ Suy hô hấp tăng CO2 máu (suy hô hấp loại 2) là tình trạng thiếu oxy với áp suất riêng phần động mạch của carbon dioxide 

(PaCO₂) > 50 mmHg (> 6,5 kPa) trong không khí. 

1.2 Dịch tễ học 
- Suy hô hấp cấp là nguyên nhân hàng đầu bệnh nhân phải nằm tại các khoa Hồi sức (60 – 70% ). Các nghiên cứu về suy hô hấp cấp 

tính tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở châu Âu báo cáo tỷ lệ mắc bệnh là 77,6 trên 100.000 mỗi năm ở Thụy Điển, Đan Mạch và 
Iceland, 88,6 trên 100.000 mỗi năm ở Đức và 149,5 trên 100.000 mỗi năm ở Phần Lan; tỷ lệ tử vong khoảng 40%. 

- Tại Mỹ, số ca nhập viện do suy hô hấp cấp đã tăng từ 1.007.549 năm 2001 lên 1.917.910 ca năm 2009. Trong cùng thời kỳ, tỷ lệ tử 
vong giảm từ 27,6% xuống 20,6%. Tỷ lệ thở máy (không xâm lấn hoặc xâm lấn) vẫn khá ổn định trong giai đoạn 9 năm này; tuy 
nhiên, việc sử dụng thông khí không xâm lấn đã tăng từ 4% lên 10%. Tử vong liên quan đến suy hô hấp cấp tính thường liên quan 
đến sức khỏe tổng thể của một người và sự phát triển tiềm ẩn của rối loạn chức năng cơ quan hệ thống có thể xảy ra với bệnh cấp 
tính. 

- Suy hô hấp cấp thường liên quan đến nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng phổ biến nhất là viêm phổi. Năm 2017, bệnh viêm phổi đã giết 
chết 808.694 trẻ em dưới 5 tuổi, chiếm 15% tổng số trẻ em dưới 5 tuổi tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh báo 
cáo rằng tỷ lệ tử vong của Hoa Kỳ do các bệnh đường hô hấp dưới trong năm 2015 là 48,2 người trên 100.000 người và 17,8 người 
trên 100.000 người do cúm và viêm phổi, với tỷ lệ cao hơn ở các nhóm dân số lớn tuổi. 
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1.3 Nguyên nhân 
1.3.1 Nguyên nhân hô hấp bao gồm: 
- Đợt cấp của bệnh hen suyễn 
- Thuyên tắc phổi: huyết khối động mạch phổi có thể xảy ra do tình trạng tăng đông, chẳng hạn như do mang thai, sử dụng thuốc 

tránh thai, thiếu hụt protein di truyền (ví dụ: protein C, protein S, antithrombin III, thiếu hụt yếu tố V Leiden), và các tình trạng tự 
miễn dịch (ví dụ, hội chứng kháng phospholipid, lupus ban đỏ hệ thống) 

- Phù phổi 
- Hội chứng suy hô hấp cấp tính, bao gồm cả do nhiễm COVID-19 
- Viêm phổi 
- Viêm nắp thanh quản cấp tính 
- Phù phổi do tim 
- Chấn thương phổi 
- Chấn thương do hít phải (với khói hoặc khí độc bao gồm clo, khói, carbon monoxide, hydro sulfide) 
- Tắc nghẽn đường thở trên / dưới (ví dụ, dị vật, áp xe hầu họng, viêm nắp thanh quản và sưng tấy do dị ứng cấp tính hoặc phản vệ) 
- Tràn khí màng phổi 
- Bệnh phổi mãn tính (ví dụ: COPD, xơ nang, xơ phổi, bệnh phổi kẽ mãn tính) 
- Giãn phế quản 
- Bất thường phế nang (ví dụ: khí phế thũng, hội chứng Goodpasture, u hạt kèm viêm đa ống [trước đây gọi là u hạt Wegener]) 
- Bất thường thành ngực (ví dụ, bệnh kyphoscoliosis) 
- Bệnh ác tính 
- Suy tim sung huyết mất bù 
- Bệnh mạch collagen.
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✴ Riêng về Nguyên nhân Suy hô hấp cấp từ Hội chứng suy hô hấp cấp tính, còn gọi là “hội chứng suy hô hấp tiến triển ở người 
lớn” (Adult Respiratory Distress Syndrome, ARDS), có đặc điểm:  

- Là một nguyên nhân quan trọng của suy hô hấp cấp và thường kết hợp với suy đa cơ quan.  
- Một số rối loạn lâm sàng có thể thúc đẩy vào ARDS gồm viêm phổi, nhiễm trùng huyết, hít dịch dạ dày và chấn thương nặng. 
- Về sinh lý bệnh, ARDS đặc trưng bởi phù phổi tăng tính thấm, thiếu oxy máu động mạch nghiêm trọng và giảm thải CO2.  
- Điều trị ARDS là bao gồm thông khí cơ học, giới hạn khối lượng dịch, dự phòng loét tì đè và huyết khối tĩnh mạch, hỗ trợ dinh 

dưỡng và điều trị điều trị bệnh lý cơ bản.  
- Tỷ lệ tử vong của ARDS đã được cải thiện đáng kể với chiến lược thở máy có bảo vệ phổi với thể tích khí lưu thông thấp (6 ml/kg), 

PEEP vừa đủ và giới hạn áp lực bình nguyên < 30 cm H2O. Điều trị bằng thuốc hiện nay chưa mang lại hiệu quả rõ ràng.  

✴ Riêng về tác nhân, triệu chứng lâm sàng; diễn tiến sepsis & suy hô hấp cấp do nhiễm COVID-19, có đặc điểm: 
- Mốc thời gian: Ngày 31/12/2019: Chính quyền TP Vũ Hán (Hồ Bắc, TQ) xác nhận hàng chục bệnh nhân viêm phổi do một tác 

nhân lạ. Ngày 11/03/2020: WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Cuối 9/2020: Nhiễm ~ 33 triệu, Tử vong ~ 1 triệu. 
- Tác nhân gây bệnh: Đầu tiên gọi tên là nCoV (2019 novel coronavirus); Sau đó đổi lại thành SARS-CoV-2 (severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2). Tên Bệnh: COVID-19 (coronavirus disease): bệnh do coronavirus năm 2019.  
- Triệu chứng lâm sàng thường gặp từ cao - thấp: Sốt 87.9%;  Ho khan 67.7%; Mệt mỏi 38.1%; Tăng tiết đờm 33.4%, Thở nhanh 

18.6%; Đau cơ hoặc đau khớp 14.8%; Đau họng 13.9%; Đau đầu 13.6%; Ớn lạnh 11.4%; Nôn hay mửa 5%; Nghẹt mũi 4.8%; Ỉa 
chảy 3.7%; Ho ra máu 0.9%; Sung huyết kết mạc 0.8% (Nguồn WHO-China/ dựa vào xét nghiệm xác định 55974 ca Covid-19 
ngay từ 20/1/2020).  

- Hầu hết người nhiễm Corona chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và thường tự hồi phục sau 01 tuần. Một số trường hợp 
bị viêm phổi, viêm phổi nặng, diễn tiến tới suy hô cấp, sốc nhiễm trùng, rối loạn thăng bằng kiềm-toan, suy chức năng cơ quan dẫn 
đến tử vong. Thời gian có diễn biến nặng thường khoảng sau 7-8 ngày từ khi có triệu chứng ban đầu. Các trường hợp tử vong 
thường xảy ra nhiều hơn đối với người cao tuổi, suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mạn tính kèm theo. 
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- Hầu hết bệnh nhân có kết cục lâm sàng tốt trong khi một số bệnh nhân, thông thường là người già, có bệnh đồng mắc mạn tính, diễn biên 
xấu. Cho đến 1/3/2020, WHO ghi nhận từ Trung quốc đại lục, tỷ lệ nặng là 18,1% và tử vong là 3,5%. Các biến chứng nặng bao gồm suy 
hô hấp (ARDS), loạn nhịp tim, rối loạn chức năng gan, sốc, suy thận cấp và nhiễm trùng thứ phát. Các biến chứng nặng gắn liền với kết 
cục xấu. Diễn biến bệnh có khuynh hướng nhanh hơn ở người già. Thời gian từ khi có triệu chứng khởi đầu tới tử vong nhanh hơn ở người 
từ 65 trở lên. Đặc điểm lâm sàng này cũng giống như đối với bệnh nhân nhiễm H7N9. 

- Diễn tiến Sepsis & Suy HH cấp: Survivors (Sepsis /day 9, ARDS /day 10); Non-survivors (Sepsis /day 10, ARDS /day 12) ...
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1.3.2 Nguyên nhân không hô hấp bao gồm: 
- Giảm thể tích máu (do xuất huyết hoặc mất nước) 
- Sốc (nhiễm trùng và tim mạch) 
- Thiếu máu nghiêm trọng (ví dụ, do xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết thứ phát do chấn thương mạch máu hoặc cơ quan rắn) 
- Quá liều ma túy (opioid và thuốc an thần) 
- Rối loạn thần kinh cơ (ví dụ: Guillain-Barre, bệnh nhược cơ, loạn dưỡng cơ, bệnh thần kinh vận động, bệnh bại liệt) 
- Rối loạn hệ thần kinh trung ương (ví dụ: nhiễm trùng, đột quỵ, ung thư thâm nhiễm, ung thư hàng loạt, tổn thương thân não) 
- Rối loạn cột sống (ví dụ, khối trên ống sống có chèn ép dây, hẹp ống sống cổ, chấn thương tủy sống cổ) 
- Biến dạng cột sống xương (ví dụ, bệnh kyphoscoliosis, viêm cột sống dính khớp) 
- Thủng tim từ phải sang trái (ví dụ, bệnh tim bẩm sinh tím tái) 
- Độc tố (ví dụ: ngộ độc thịt) 
- Chất độc (ví dụ, khí clo, cacbon monoxit). 

1.3.3 Nguyên nhân chấn thương bao gồm: 
- Mất máu (giảm thể tích tuần hoàn với giảm tưới máu phổi) 
- Chấn thương trực tiếp lồng ngực (gãy xương sườn, lồng ngực, vết thương thấu phổi, vết thương mạch máu phổi xuyên thấu, vết 

thương cơ hoành làm mất chức năng cơ hoành, đụng dập phổi với phù nề và chảy máu vào mô phổi) 
- Chấn thương cột sống 
- Chấn thương đầu với hiệu ứng khối xuất huyết và chấn thương não trực tiếp 
- Nhồi máu phổi với xuất huyết trong nhu mô 
- Thuyên tắc phổi do chấn thương của mỡ tủy và các yếu tố tế bào thứ phát sau gãy xương lớn. 
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1.4 Sinh lý bệnh 
Hệ thống hô hấp chịu trách nhiệm trao đổi oxy và carbon dioxide giữa máu và khí quyển. Suy hô hấp xảy ra khi sự trao đổi này không 
thành công và nhu cầu trao đổi chất đối với oxy và ổn định axit-bazơ của hệ thống cơ thể không được duy trì, tạo ra sự không phù hợp 
về thông khí-tưới máu. 

Sự thất bại trong trao đổi oxy dẫn đến sự phát triển của tình trạng giảm oxy máu  
nghiêm trọng (cả suy hô hấp loại 1 và loại 2) với thiếu oxy tế bào và ngạt mô.  
Điều này có thể xảy ra với tất cả các dạng bệnh phổi, bao gồm: 
- Chất lỏng làm đầy khoảng trống phế nang; 
- Thu hẹp khoảng trống phế nang; 
- Phân phối lại lưu lượng máu từ các đơn vị phế nang đang hoạt động (shunting); 
- Mất lưu lượng máu đến mô phế nang (ví dụ, thuyên tắc phổi); 
- Mất cơ bản của mô phổi (ví dụ, khí phế thũng, chấn thương, xơ hóa); và 
- Dày hoặc tích tụ dịch ở màng phế nang làm ức chế trao đổi khí (ví dụ, viêm phổi). 

Việc trao đổi khí cacbonic không thành công dẫn đến suy hô hấp tăng CO2 (suy hô hấp loại 2), làm tăng cacbon đioxit trong máu 
động mạch. Sự tích tụ carbon dioxide dẫn đến sự tích tụ axit cacbonic trong các mô, dẫn đến nhiễm toan đường hô hấp. Sự giữ lại ion 
bicarbonate ở thận xảy ra để bù lại tình trạng nhiễm toan hô hấp mãn tính. 
Suy hô hấp tăng CO2 máu xảy ra với các rối loạn phổi làm hạn chế sự trao đổi khí carbon dioxide từ máu vào khí quyển. Các rối loạn 
phổi này bao gồm: 
- Chức năng cơ thông khí kém, như xảy ra với rối loạn thần kinh cơ (ví dụ, Guillain-Barre, quá liều thuốc); 
- Tắc nghẽn đường thở và phế nang (ví dụ, hen suyễn, COPD, phù phổi); 
- Tiết dịch trong đường thở nhỏ và phế nang (ví dụ, COPD, xơ nang); và 
- Các bất thường về thành ngực (ví dụ, lồng ngực do chấn thương, bệnh kyphoscoliosis).
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1.5 Phân loại 
Suy hô hấp cấp tính 
Suy hô hấp cấp tính được đặc trưng bởi tình trạng thiếu oxy cấp tính của hệ thống hô hấp, hoặc suy hô hấp cấp tính để loại bỏ carbon 
dioxide (CO₂) khỏi máu.  

Suy hô hấp mãn tính 
Suy hô hấp mãn tính được định nghĩa là tình trạng hệ thống hô hấp bị thiếu oxy trong thời gian dài. Nó gây ra tình trạng nhiễm toan hô 
hấp ngày càng trầm trọng hơn (tích tụ axit cacbonic do hệ thống hô hấp loại bỏ CO₂ khỏi máu một cách kém hiệu quả) ở những người 
bị giảm áp lực riêng phần động mạch (PaO arterial) mãn tính hoặc áp lực riêng phần động mạch tăng mãn tính mức CO₂ (PaCO₂).  

Suy hô hấp giảm oxy máu 
Còn được gọi là suy hô hấp loại 1. Điều này xảy ra khi PaO₂ <60 mmHg (<8 kPa). PaO₂ của bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính có thể 
thấp đến 50 mmHg (6,7 kPa) bình thường, và ở những bệnh nhân này, suy hô hấp được xác định là giảm 10% số đo oxy động mạch ban 
đầu.  

Suy hô hấp tăng CO2 máu 
Còn được gọi là suy hô hấp loại 2. Điều này xảy ra khi thiếu oxy (PaO₂ <60 mmHg [<8 kPa]) kết hợp với PaCO₂> 50 mmHg (> 6,7 kPa).  

Suy hô hấp hỗn hợp do chấn thương cấp tính, phẫu thuật hoặc sốc 
Suy giảm cấp tính trong việc cung cấp trao đổi cả oxy và CO2 giữa phổi và máu do tổn thương hoặc thiếu tưới máu cho hệ hô hấp. 
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II. CHẨN ĐOÁN 

Tiêu chuẩn chẩn đoán 

Suy hô hấp giảm oxy máu được chẩn đoán ở những bệnh nhân không mắc bệnh phổi mãn tính khi trong không khí trong phòng có: 
• Độ bão hòa oxy xung SpO2 giảm từ 92%, hoặc 
• Độ bão hòa oxy xung SpO2 ban đầu < 80%. 

Suy hô hấp nặng được chẩn đoán khi khí máu động mạch cho thấy áp suất riêng phần của oxy (PaO₂) trong động mạch là <8 kPa (<60 
mmHg) ở không khí trong phòng. 
Bệnh nhân bị bệnh phổi mãn tính có thể có chỉ số đo oxy trong mạch thấp và giá trị PaO₂ ban đầu là 6,7 kPa (50 mmHg), làm cho tình 
trạng thiếu oxy trở nên trầm trọng hơn khó nhận biết.  
Lượng oxy ban đầu giảm 10% có thể cho thấy suy hô hấp sắp xảy ra ở những bệnh nhân bị bệnh phổi mãn tính. 

Suy hô hấp tăng CO2 máu được chẩn đoán ở những bệnh nhân không mắc bệnh phổi mãn tính khi có tình trạng thiếu oxy và: 
• Tăng cấp tính của PaCO₂ động mạch > 6,0 đến 6,7 kPa (> 45 đến 50 mmHg), và 
• Nhiễm toan kèm theo (pH <7,35). 

Bệnh nhân bị bệnh phổi mãn tính thường có thể chịu đựng được mức PaCO2 lên đến 10,7 kPa (80 mmHg) với bù trừ thứ phát ở thận.  
Tuy nhiên, tăng toan (pH giảm) ở những bệnh nhân này cho thấy có suy hô hấp. 
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A. Chẩn đoán suy hô hấp cấp trong cấp cứu ban đầu 
2.1. Chẩn đoán xác định  
- Khó thở:  

+ Là triệu chứng báo hiệu quan trọng và nhạy  
+ Khó thở nhanh (> 25 lần/ phút) hoặc chậm ( < 12 lần/ phút) hoặc loạn nhịp thở (Kussmaul, Cheyne - Stockes ... ), biên độ thở 
nhanh hoặc giảm 

- Tím: Xuất hiện khi Hb khử > 5g/ dL, là biểu hiện của suy hô hấp nặng + Sớm: tím quanh môi, môi, đầu chi 
+ Nặng, muộn: tím lan rộng ra toàn thân 
+ Không có tím hoặc tím xuất hiện muộn nếu ngộ độc khí CO  

- Vã mồ hôi  
- Rối loạn tim mạch:  

+ Mạch nhanh, có thể rối loạn nhịp (rung nhĩ, cơn nhịp nhanh trên thất, rung thất... )  
+ Huyết áp tăng, nếu nặng có thể tụt huyết áp  
+ Thường kết hợp triệu chứng suy hô hấp và suy tuần hoàn. Thực tế cần phân biệt suy hô hấp là nguyên nhân hay hậu quả  

-Rối loạn thần kinh và ý thức: là triệu chứng nặng của SHH  
+Nhẹ: lo lắng, hốt hoảng, thất điều 
+Nặng: vật vã hoặc ngủ gà, lờ đờ, hôn mê, co giật  

Lưu ý:  
+ Các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng có thể chỉ xuất hiện khi đã suy hô hấp nặng, khi đã có các rối loạn trao đổi khí nặng nề và 
nguy hiểm. Triệu chứng thở nhanh, mạch nhanh, tăng huyết áp có thể chỉ xuất hiện khi SaO2 đã giảm rất thấp < 70-80%. Tím có 
thể chỉ xuất hiện khi PaO2 < 45 mmHg, đặc biệt khi bệnh nhân bị thiếu máu  
+ Các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng của suy hô hấp là không đặc hiệu, có thể cũng xuất hiện trong các trường hợp không có 
suy hô hấp 
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2.2. Chẩn đoán mức độ 
Phân loại mức độ suy hô hấp 

YẾU TỐ TRUNG BÌNH NẶNG NGUY KỊCH 

Glasgow 15 13-15 <13,lờ đờ, hôn mê 

Mạch 100 - 120 120 - 140 > 140

Nhịp thở 25-30 30 - 40 > 40 hoặc < 10 

Nói Câu dài Câu ngắn -

Tím + ++ +++

Vã mồ hôi + ++ +++

HA bình thường tăng giảm

pH 7,35 - 7,45 7,25 - 7,35 < 7,25 

PaO2 > 60 55 - 60 < 55

PaCO2 45-55 55 - 60 > 60
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2.3 Chẩn đoán nguyên nhân 
-Định hướng chẩn đoán:  
  Hỏi tiền sử bệnh: hen phế quản, COPD, bệnh lý tim mạch...  
  Đặc điểm lâm sàng:  
+ Co kéo cơ hô hấp: tiếng rít, khó thở thanh quản, ran rít, co thắt phế quản  
+ Biên độ thở yếu (nhược cơ, mệt cơ), mạnh (toan chuyển hóa)  
+ Cách xuất hiện: 

   Đột ngột: dị vật, nang, tràn khí màng phổi. 
   Nhanh: OAP, hen phế quản, viêm phổi... 
   Từ từ: u phổi, tràn dịch màng phổi, suy tim mất bù...  

+ Đau ngực: tràn khí màng phổi, nhồi máu phổi, viêm màng phổi, nhồi máu cơ tim 
+ Sốt (nhiễm trùng): viêm phổi, viêm phế quản... 

- Thăm khám: cần khám kỹ về hô hấp, tim mạch, thần kinh 
+ Thăm khám kỹ phổi: Ran ẩm, ran rít. Hội chứng 3 giảm, đông đặc, tam chứng của tràn khí màng phổi. 
+ Thăm khám tim mạch: dấu hiệu và triệu chứng suy tim, bệnh tim...  
+ Thăm khám thần kinh: ý thức, triệu chứng liệt cơ hô hấp... 

- Các xét nghiệm cơ bản:  
+ XQ phổi  
+ Khí máu động mạch.  
+ Điện tim. 
+ Các xét nghiệm khác tùy theo trường hợp cụ thể và tình trạng nặng của bệnh nhân có cho phép không: Siêu âm tim. Chụp nhấp 

nháy phổi + Chụp CT scan phổi. Định lượng D – Dimer (nêu ở phần B)
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B. Chẩn đoán suy hô hấp cấp cơ bản 
2.4 Tiếp cận 
-Điều quan trọng là xác định suy hô hấp kịp thời để bắt đầu hồi phục và tối đa hóa cơ hội sống sót cũng như kết quả tốt.  
- Trong trường hợp khẩn cấp, điều này bao gồm đánh giá Đường thở, Thở, Tuần hoàn, Khuyết tật, Tiếp xúc (ABCDE), sau đó là đo 

oxy xung, phân tích khí máu, xét nghiệm máu, ECG và chụp X-quang ngực. Các xét nghiệm tiếp theo có thể bao gồm đo huyết áp, 
độc chất học, kiểm tra chức năng phổi, chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực, chụp mạch phổi CT, chụp phổi thông khí / tưới máu và siêu 
âm tim lồng ngực. 

2.5 Hỏi & khám  
Các yếu tố chẩn đoán chính  
Phổ biến 
- Các yếu tố nguy cơ (thường gặp bao gồm sử dụng thuốc lá, tuổi trẻ, tuổi già, bệnh hệ hô hấp, chấn thương hoặc nhiễm trùng, suy tim 

và tình trạng tăng đông máu). 
-  Chấn thương cột sống cổ có thể gây mất chức năng thần kinh vận động các cơ hô hấp. Chấn thương ngực và bụng có thể gây tràn 

khí màng phổi, tràn máu màng phổi và / hoặc tràn máu phổi. Chấn thương ngực và bụng có thể dẫn đến chấn thương cấu trúc của 
thành ngực và cơ hoành, dẫn đến chức năng hô hấp kém.  

- Chứng khó thở - Nhu cầu sinh lý để thở mạnh hơn để bù lại lượng oxy mô bị giảm là một dấu hiệu của giảm oxy máu. Khó thở nên 
được phân biệt với tăng thông khí xảy ra với nhiễm toan chuyển hóa (nhiễm toan ceton do đái tháo đường) và các cơn hoảng sợ.  

- Lú lẫn - Suy hô hấp tăng CO2 máu có thể gây suy nhược hệ thần kinh trung ương, có thể biểu hiện như lú lẫn và buồn ngủ. Giảm nỗ 
lực thông khí liên quan đến kiệt sức và mệt mỏi cũng liên quan đến lú lẫn và buồn ngủ.  

- Nhịp thở nhanh (tachypnoea) - Suy hô hấp giảm oxy máu thường dẫn đến nỗ lực tăng cường thông khí và hút oxy từ không khí. Tốc 
độ hô hấp nhanh (RR) là một chỉ số nhạy cảm đối với tình trạng suy hô hấp, vì đây là một trong những phản ứng sinh lý đầu tiên đối 
với tình trạng thiếu oxy.
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- Huy động cơ trợ thở - Việc sử dụng cơ bụng và cơ cổ để tăng độ giãn nở của lồng ngực cho thấy tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng.  
- Thở rít (stridor) - Có thể gợi ý khả năng tắc nghẽn đường hô hấp trên. Tắc nghẽn đường thở có thể do dị vật, nhiễm trùng, khối u, 

dịch tiết, phản vệ hoặc khối bên ngoài.  
- Không có khả năng nói - Có thể gợi ý khả năng tắc nghẽn đường hô hấp trên. Tắc nghẽn đường thở có thể do dị vật, nhiễm trùng, 

khối u, dịch tiết, sốc phản vệ hoặc một khối bên ngoài. Cũng có thể xảy ra ở những bệnh nhân khó thở cực độ mà không có tắc 
nghẽn đường hô hấp trên (ví dụ, hen suyễn nặng).  

- Co rút kẽ liên sườn - Xảy ra trong tình trạng suy hô hấp do bất kỳ nguyên nhân nào, bao gồm cả tắc nghẽn đường hô hấp trên.  
- Tím tái - Chứng xanh tím cấp tính hoặc mãn tính có thể phát triển khi lượng oxy trong máu giảm. Chứng xanh tím trung ương (khám 

dưới lưỡi) xảy ra đầu tiên và có thể tiến triển thành tím tái ngoại biên (thấy ở mặt, cổ và tứ chi). 

Không phổ biến 
- Mất phản xạ đường thở/phản xạ họng hầu - Bộc lộ bằng dụng cụ hạ lưỡi hoặc lưỡi soi thanh quản. Cho biết sự cần thiết phải đặt nội 

khí quản khẩn cấp. 

Các yếu tố chẩn đoán khác  
Phổ biến  
- Sự lo ngại - Thiếu oxy cung cấp đến não có thể dẫn đến lo lắng và kích động. Bệnh nhân bị giảm oxy máu thường cảm thấy lo lắng 

và sợ hãi không đặc hiệu.  
-Đau đầu - Không đặc hiệu nhưng thường gặp ở cả suy hô hấp giảm oxy máu và tăng CO2 máu. Suy hô hấp tăng CO2 máu có thể 

gây giãn mạch máu não và tăng áp lực nội sọ.  
- Giảm thông khí. 
- Rối loạn nhịp tim. 

Không phổ biến: Rối loạn thần kinh cơ tiềm ẩn; sử dụng ma tuý; co giật; hôn mê phù gai thị...
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2.6 Đánh giá các kết quả kiểm tra 
Đánh giá ABCDE là cần thiết cho tất cả bệnh nhân.  
- Việc này nên được đánh giá lại thường xuyên và bao gồm đánh giá sự thông thoáng của đường thở và khả năng bảo vệ đường thở 

của bệnh nhân bằng cách kiểm tra phản xạ thở / hầu họng bằng dụng cụ hạ lưỡi hoặc ống soi thanh quản. 

Suy hô hấp cấp giảm oxy máu (suy hô hấp loại 1).  
- Các dấu hiệu của điều này bao gồm thở nhanh (tốc độ hô hấp> 24 nhịp thở mỗi phút ở người lớn), sử dụng các cơ thở phụ và tím tái.  
- Nếu không can thiệp nhanh chóng và hiệu quả, có thể xảy ra suy hô hấp giảm oxy máu, bệnh não, rối loạn chức năng tim, suy đa hệ 

thống và tử vong. 

Suy hô hấp tăng CO2 máu (suy hô hấp týp 2)  
- Thường khó nhận biết hơn suy hô hấp giảm oxy máu vì nhịp thở nhanh thường ít sâu hơn, nếu có. Các dấu hiệu ban đầu có thể tinh 

tế và bao gồm kích động, nói lắp, ngủ gật và giảm mức độ ý thức.  
- Không nhận biết và đảo ngược tình trạng suy hô hấp cấp do tăng CO2 máu cấp có thể dẫn đến nhiễm toan hô hấp nặng kèm theo suy 

cơ tim, mất cân bằng điện giải và suy đa hệ cơ quan. 

Đo oxy xung SpO₂ kết quả SpO₂ <80% 
-Đo oxy xung được đo trong quá trình kiểm tra và cung cấp các phép đo độ bão hòa oxy mao mạch (SpO2) không xâm lấn bằng cách 

sử dụng các nguồn ánh sáng truyền qua và hấp thụ. SpO₂ thấp hoặc SpO₂ giảm tạm thời có thể cho thấy suy hô hấp sắp xảy ra.  
- Phép đo oxy trong mạch có thể bị giới hạn bởi một số yếu tố, bao gồm thiếu máu, sơn móng tay, tưới máu ít đến vị trí gắn máy đo 

oxy và kết quả đo không chính xác. Vấn đề này có thể được khắc phục bằng cách gắn đầu dò vào vành tai. 
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Phân tích khí máu 
- Khí máu động mạch được yêu cầu rất sớm và cần được lấy càng sớm càng tốt sau khi đánh giá ABCDE. 
- Phân tích cung cấp các biện pháp nhạy cảm về chức năng phổi. PaO₂ thấp (<60 mmHg [<8 kPa]) cho thấy tình trạng giảm oxy máu 

và hỗ trợ chẩn đoán suy hô hấp giảm oxy máu. PaCO₂ tăng cao (> 50 mmHg [> 6,7 kPa]) khi thiếu oxy (PaO₂ <60 mmHg [<8 kPa]) 
cho thấy sự hiện diện của suy hô hấp tăng CO2 và có thể dẫn đến nhiễm toan hô hấp.  

- Suy hô hấp cấp do tăng CO2 máu được đặc trưng bởi PaCO₂ tăng và pH giảm. Các dạng suy hô hấp tăng CO2 mãn tính được đặc 
trưng bởi thận giữ lại bicarbonat để trung hòa axit cacbonic dư thừa. Điều này dẫn đến giảm nhẹ pH, tăng PaCO₂ và tăng 
bicarbonate huyết thanh.  

Xét nghiệm máu 
- Xét nghiệm máu có thể giúp chẩn đoán nguyên nhân cơ bản. Có thể lấy mẫu khi đạt được đường truyền tĩnh mạch trong hoặc sau khi 
đánh giá ABCDE. 

- Nồng độ bicarbonate (HCO₃) trong huyết thanh. Nhiễm toan chuyển hóa cấp tính thường làm giảm nồng độ HCO₃ tương đối 
nhanh. Nhiễm toan hô hấp mãn tính, thường thấy với COPD, có liên quan đến HCO₃ tăng cao, chậm phát triển theo thời gian. HCO₃ 
tăng cao kết hợp với phát triển suy hô hấp cấp tính ngụ ý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tiềm ẩn như một tình trạng bệnh đi kèm.  

- Công thức máu toàn bộ (hiển thị công thức bạch cầu bất thường) có thể giúp phát hiện nhiễm trùng cơ bản, cũng như bệnh đa hồng 
cầu thường đi kèm với suy hô hấp mãn tính. 

- Xét nghiệm D-dimer để phát hiện thuyên tắc phổi có thể có giá trị nào đó nếu xét nghiệm âm tính (trong giới hạn bình thường). Thử 
nghiệm D-dimer bị hạn chế vì khả năng dương tính giả.  
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X quang ngực 
- Chụp X quang phổi di động có thể được thực hiện sau khi đánh giá ABCDE và bệnh nhân đủ ổn định. Điều này sẽ giúp chẩn đoán 

nguyên nhân cơ bản. 
- Thâm nhiễm lan tỏa hoặc loang lổ trên X quang phổi có thể liên quan đến viêm phổi, phù phổi, chọc hút, bệnh phổi kẽ tiến triển, tràn 

máu phổi và xuất huyết phế nang. Những thay đổi tối thiểu trên X quang phổi thường thấy trong bệnh hen suyễn, thuyên tắc phổi và 
ức chế hô hấp. Khi đánh giá chụp X quang phổi của bệnh nhân bị bệnh phổi mãn tính, thường cần chụp X quang trước đó để so sánh 
và xác định xem có những thay đổi cấp tính hay không. 

Capnometry 
- Capnometry, thường được thực hiện cùng với đặt nội khí quản, đo CO₂ hết hạn và phản ánh CO₂ động mạch. Các phép đo phụ thuộc 

vào tình trạng tưới máu phổi (cung lượng tim và dòng máu phế nang).  
- Hai loại máy ghi chép thường được sử dụng là máy ghi chép dòng chính, sử dụng cảm biến CO₂ đặt trong mạch thở (thường là giữa 
ống nội khí quản và đầu nối máy thở cơ học dòng khí) và máy ghi chép dòng bên, nơi đặt cảm biến CO₂ cách xa mạch thở (thường 
được nối với một ống bên, được nối với mạch thở để lấy mẫu CO₂ trong mạch thở).  

- Chụp cắt lớp vi tính dòng bên có thể được sử dụng khi bệnh nhân không được đặt nội khí quản và ngày càng được sử dụng phổ biến 
hơn trong việc đánh giá và theo dõi bệnh nhân bị bệnh cấp tính hoặc chấn thương, 

Kiểm tra chức năng phổi 
- Tốc độ dòng thở ra đỉnh (PEFR) và / hoặc thể tích thở ra cưỡng bức (FEV) thấp hơn giá trị dự đoán cho thấy sự tắc nghẽn dòng 

khí. Theo dõi xu hướng trong các xét nghiệm chức năng phổi này cung cấp dấu hiệu lâm sàng về sự cải thiện hoặc suy giảm chức 
năng hô hấp.  

- FEV trong 1 giây (FEV1) <50% giá trị dự đoán theo tuổi và giới tính cho thấy suy hô hấp nặng.  
- Giá trị lực hít vào âm (NIF) trên -25 cm H₂O (tức là lưu lượng âm ít hơn) có liên quan đến suy hô hấp.
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Kiểm tra độc chất 
- Xét nghiệm độc chất trong huyết thanh và nước tiểu có thể hữu ích trong việc xác nhận các nguyên nhân nghi ngờ do thuốc hoặc 

thuốc kích thích gây ra suy hô hấp (ví dụ, quá liều opioid). 

CT ngực 
CT ngực có thể cho biết bệnh phổi mãn tính, tràn dịch và hợp nhất phổi, bệnh nhu mô, giãn phế quản và thuyên tắc phổi liên quan đến 
các động mạch phổi cỡ lớn và vừa.. 

Chụp CT động mạch phổi (CTPA) 
CTPA là nghiên cứu hình ảnh được lựa chọn ở những bệnh nhân có D-dimer bất thường hoặc khả năng cao bị thuyên tắc phổi. CTPA 
sử dụng môi trường cản quang, được tiêm vào tĩnh mạch cùng lúc với chụp CT ngực.  

Quét phổi thông khí / tưới máu (V / Q) 
Chụp phổi V / Q, tốt hơn là sử dụng chụp cắt lớp vi tính phát xạ photon đơn (SPECT, có thể làm giảm số lần quét không kết luận), là 
một phương pháp thay thế cho CTPA. Chụp V / Q âm tính loại trừ thuyên tắc phổi một cách hiệu quả.  

Siêu âm tim mạch 
Siêu âm tim lồng ngực là một công cụ chẩn đoán bổ sung góp phần đưa ra quyết định điều trị sớm dựa trên dữ liệu sinh lý bệnh có thể 
tái tạo được (hợp nhất nhu mô phổi, bằng chứng tràn khí màng phổi, đánh giá chức năng và đổ đầy thất phải).  

Các thử nghiệm mới 
Theo dõi CO₂ qua da có tiềm năng sử dụng trong việc theo dõi liên tục PaCO₂ của một bệnh nhân đang được duy trì với hỗ trợ thông 
khí không xâm lấn. Hiện tại, công nghệ theo dõi CO₂ qua da đang phát triển...
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2.7 Chẩn đoán phân biệt.  
Tăng thông khí thứ phát sau nhiễm toan chuyển hoá  
- Nhiễm toan ceton do đái tháo đường và nhiễm toan do các nguyên nhân khác (ví dụ, ngộ độc aspirin) làm khó thở (Kussmaul).  
- Phân tích khí máu động mạch cho thấy nhiễm toan chuyển hóa (pH thấp, bicarbonate thấp) và tăng thông khí (giảm PaCO₂). Đo oxy 

xung cho thấy độ bão hòa oxy bình thường.  

Tăng thông khí thứ phát sau lo lắng  
- Cơn hoảng sợ cấp tính và các dạng lo lắng khác thường xuất hiện với tình trạng suy hô hấp rõ rệt, đặc trưng bởi "đói không khí" 

hoặc cảm giác khó thở.  
- Phân tích khí máu động mạch cho thấy nhiễm kiềm hô hấp với pH tăng và PaCO₂ giảm. Đo oxy xung cho thấy độ bão hòa oxy bình 

thường.  

Ngưng thở khi ngủ  
- Chứng ngưng thở khi ngủ được đánh dấu có thể xuất hiện kèm theo giảm thông khí và ngưng thở kéo dài trong khi ngủ.  
- Trong thời gian ngừng thở, phân tích khí máu động mạch có thể cho thấy PaO₂ giảm và PaCO₂ tăng và đo oxy theo mạch cho thấy 

tình trạng thiếu oxy. Khi tỉnh táo và được kích thích bởi thói quen hàng ngày, khí huyết động mạch thường bình thường. Chứng 
ngưng thở khi ngủ được chẩn đoán bởi một nghiên cứu chính thức về giấc ngủ.  

Béo phì  
- Béo phì rõ rệt có thể xuất hiện kèm theo giảm thông khí và ngưng thở kéo dài khi ngủ.  
- Trong thời gian ngừng thở, phân tích khí máu động mạch có thể cho thấy PaO₂ giảm và PaCO₂ tăng và đo oxy theo mạch cho thấy 

tình trạng thiếu oxy. Khi tỉnh táo và được kích thích bởi thói quen hàng ngày, khí huyết động mạch thường bình thường.
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3. XỬ TRÍ 
Việc xử trí suy hô hấp cấp có thể được chia thành giai đoạn hồi sức khẩn cấp sau đó là giai đoạn chăm sóc liên tục.  
Mục tiêu của giai đoạn hồi sức khẩn cấp là ổn định bệnh nhân càng nhiều càng tốt và ngăn chặn bất kỳ tình trạng xấu đi đe dọa tính 
mạng nào nữa. Khi những mục tiêu này được hoàn thành, trọng tâm sẽ chuyển sang chẩn đoán quy trình cơ bản, và sau đó là tổ chức 
điều trị nhằm mục tiêu đảo ngược căn nguyên chính của ARF. 

3.1 Xử trí cấp cứu  
3.1.1 Đảm bảo nguyên tắc xử trí cấp cứu: Phát hiện ngay tình trạng suy hô hấp nguy kịch để can thiệp thủ thuật theo trình tự của dây 
truyền cấp cứu ABCD, theo dõi và kiểm soát tốt chức năng sống của bệnh nhân. 
  
- Khai thông đường thở khi có hạn chế thông khí bằng các biện pháp:  

+ Cổ ưỡn (dẫn lưu tư thế); Canuyn Grudel hoặc Mayo chống tụt lưỡi  
+ Hút đờm dãi, hút rửa phế quản  
+ Tư thế nằm nghiêng an toàn nếu có nguy cơ sặc  
+ Nghiệm pháp Heimlich nếu có dị vật đường thở  
+ Nội khí quản (hoặc mở khí quản): biện pháp hữu hiệu khai thông đường thở  

- Chỉ định đặt nội khí quản khi có: 
+ Tắc nghẽn đường hô hấp trên  
+ Mất phản xạ bảo vệ đường thở 
+ Khả năng khạc đờm giảm nhiều hoặc mất 
+ Thiếu oxy máu nặng không đáp ứng thở oxy 
+ Cần thông khí nhân tạo xâm nhập
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- Kiểm soát thông khí: Các trường hợp cần hỗ trợ thông khí 
+ Giảm thông khí: Toan hô hấp với pH < 7,25; Có nguy cơ giảm thông khí hoặc giảm thông khí sẽ tiến triển nặng thêm: PaCO2 tăng 
dần. Thở nhanh và có cảm giác thiếu khí.Liệt hoặc mệt cơ hoành (thở bụng nghịch thường, dung tích sống < 15 ml/kg, áp lực hít vào 
tối đa ≥ - 30 cmH2O)  

+ Thiếu oxy máu nặng kém đáp ứng với thở oxy  
- Theo dõi và kiểm soát tốt chức năng sống của bệnh nhân. 

3.1.2. Oxy liệu pháp với các dụng cụ đảm bảo yêu cầu 
- Nguyên tắc: phải đảm bảo ô xy hóa máu SpO2 > 90% 
- Các dụng cụ thở 

+ Canuyn mũi: là dụng cụ có dòng ô xy thấp 1 - 5 l/phút. Nồng độ ô xy dao động từ 24%-48%. Thích hợp 
cho các bệnh nhân có mức độ suy hô hấp trung bình, bệnh nhân COPD hoặc các nguyên nhân suy hô hấp 
không có shunt hoặc shunt trong phổi thấp  
+ Mặt nạ ô xy: là dụng cụ tạo dòng thấp 5-10 l/phút. Nồng độ ô xy dao động 35%- 60%. Thích hợp cho các 
bệnh nhân suy hô hấp mức độ trung bình do tổn thương màng phế nang mao mạch (ALI/Acute Lung 
Injury, ARDS). Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân nôn do tăng nguy cơ hít chất nôn vào phổi.  
+ Mặt nạ không thở lại: là dụng cụ tạo dòng ô xy thấp 8-15 l/phút. Nồng độ ô xy cao dao động ở mức cao 
60%-100% tùy thuộc vào nhu cầu dòng của bệnh nhân và độ kín của mặt nạ. Thích hợp cho bệnh nhân suy 
hô hấp mức độ nặng do tổn thương màng phế nang mao mạch (phù phổi, ALI, ARDS), bệnh nhân viêm 
phổi nặng. Thận trọng khi dùng cho bệnh nhân nôn do tăng nguy cơ hít chất nôn vào phổi  
+ Mặt nạ venturi: là dụng cụ tạo ô xy dòng cao, có thể đáp ứng được nhu cầu dòng của bệnh nhân. Nồng 
độ ô xy từ 24%- 50%. Ưu điểm là dùng cho những bệnh nhân cần nồng độ ô xy chính xác (COPD) 
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3.1.3. Thông khí nhân tạo đúng chỉ định 
- Thông khí nhân tạo không xâm nhập áp lực dương: hỗ trợ thông khí cho bệnh nhân qua mặt nạ (mũi, mũi miệng, toàn bộ mặt...)  
Chỉ định: Suy hô hấp do phù phổi cấp huyết động, đợt cấp của COPD và Hen PQ khi  

+ Suy hô hấp nặng có dấu hiệu mệt cơ: thở gắng sức + nhịp thở > 30 lần/phút.  
+ Toan hô hấp cấp ( pH < 7,25-7,30)  
+ Tình trạng oxy hoá máu tồi đi (tỷ lệ PaO2/FiO2 < 200)  

Chống chỉ định:  
+ Ngừng thở  
+ Tình trạng nội khoa không ổn định (Tụt HA hay TMCB cơ tim không kiểm soát được)  
+ Mất khả năng bào vệ đường thở  
+ Đờm dãi quá nhiều  
+ Vật vã hay không hợp tác  
+ Tình trạng bệnh nhân không cho phép đặt mặt nạ hay không bảo đảm tình trạng kín khít của mặt nạ  

- Thông khí nhân tạo xâm nhập: khi TKNT không xâm nhập có chống chỉ định hoặc thất bại.  

3.1.4. Điều trị thuốc đúng chỉ định hoặc khi có bằng chứng cần thiết  
- Thuốc giãn phế quản (chất chủ vận beta 2; thuốc kháng cholinergic): chỉ định với suy hô hấp do có co thắt phế quản (COPD, hen phế 
quản). Nên ưu tiên dùng đường khí dung trước, nếu không đáp ứng thì chuyển sang truyền tĩnh mạch  
- Corticoid: chỉ định cho các đợt cấp của hen phế quản, COPD  
- Kháng sinh: khi có dấu hiệu của viêm (viêm phổi, đợt cấp COPD có bằng chứng nhiễm khuẩn)  
- Lợi tiểu: suy tim ứ huyết, phù phổi cấp huyết động, quá tải thể tích  
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3.2 Xử trí theo quy trình kiểm soát & đảo ngược căn nguyên 
3.2.1 Tiếp cận 
- Mục tiêu điều trị bao gồm hỗ trợ vai trò của hệ thống hô hấp trong việc cung cấp oxy và loại bỏ carbon dioxide khỏi máu và các mô, 

trong khi nguyên nhân cơ bản của suy hô hấp được kiểm soát hoặc loại bỏ. 
- Các phương pháp điều trị bắc cầu như cung cấp oxy bổ sung, hỗ trợ thông khí không xâm lấn và thở máy được sử dụng để hỗ trợ hô 

hấp trong khi điều trị nguyên nhân cơ bản. 
-Đánh giá Đường thở, Thở, Tuần hoàn, Khuyết tật, Tiếp xúc (ABCDE) là bước quản lý đầu tiên đối với tất cả bệnh nhân và cần được 
đánh giá lại thường xuyên trong suốt quá trình điều trị.  

Cung cấp oxy bổ sung cho bệnh nhân thiếu oxy 
-Điều này nên được thực hiện như một phần hoặc ngay sau đánh giá ABCDE ban đầu. Bệnh nhân (còn ý thức hoặc bất tỉnh) có hô 

hấp tự phát và đường thở còn nguyên vẹn có thể được duy trì nhờ oxy bổ sung với điều kiện không có tổn thương cơ quan quan 
trọng nào và đường thở / phản xạ hầu họng vẫn còn nguyên vẹn. 

- Cung cấp oxy bổ sung bằng ống thông mũi, mặt nạ, hoặc thông khí không xâm lấn (áp suất dương) (non-invasive ventilation NIV) là 
quan trọng để điều trị ban đầu tình trạng thiếu oxy khi không có vấn đề về ngừng hô hấp. Khi được dung nạp, oxy lưu lượng cao 
bằng ống thông mũi có thể có hiệu quả như việc cung cấp mặt nạ.  

- Nên sử dụng phương pháp dễ dung nạp nhất, ít hạn chế bệnh nhân nhất để cung cấp oxy bổ sung đủ để duy trì độ bão hòa oxy (được 
theo dõi bằng đo oxy xung liên tục và phân tích khí máu động mạch). NIV có thể được khuyến cáo cho những bệnh nhân tỉnh táo và 
tỉnh táo, và nên sử dụng hết sức thận trọng.  

- Cần phải chăm sóc khi cung cấp oxy bổ sung cho bệnh nhân COPD và áp lực riêng phần carbon dioxide tăng cao mãn tính, vì những 
bệnh nhân này phụ thuộc vào các thụ thể oxy trung tâm phát hiện tình trạng giảm oxy máu để thúc đẩy thông khí. Tăng nồng độ oxy 
trong máu cấp tính ở những bệnh nhân này có thể dẫn đến ức chế hô hấp. Độ bão hòa oxy mao mạch mục tiêu (SpO₂) từ 94% đến 
96% được đề xuất cho tất cả bệnh nhân mắc bệnh nguy kịch. 
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Đường thở bị tắc nghẽn (được phát giác bởi đánh giá của ABCDE) 
- Nếu đánh giá ABCDE cho thấy tắc nghẽn đường thở, đường thở phải được khai thông để đảm bảo rằng đường thở trên được mở để 

thông khí.  
- Có thể phải soi thanh quản trực tiếp hoặc soi phế quản để lấy dị vật đường thở. Có thể cần phẫu thuật cắt tuyến cận giáp khẩn cấp 

hoặc mở khí quản để kiểm soát các chướng ngại vật cấu trúc ở cấp độ thanh môn hoặc hạ thanh môn.  
-Điều trị cấp tính có thể được yêu cầu để giảm sưng của đường thở bị tắc do sốc phản vệ. 

Không có tắc nghẽn đường hô hấp trên cấp tính: hô hấp tự phát, đường thở còn nguyên vẹn (được phát giác bởi đánh giá ABCDE) và 
ổn định 
- Bệnh nhân có hô hấp tự phát và phản xạ hầu họng còn nguyên vẹn, không suy giảm nhanh chóng hoặc tổn thương cơ quan quan 

trọng, được duy trì bằng oxy bổ sung. Nếu điều trị oxy bổ sung không thành công, cần đặt nội khí quản và thở máy. Tuy nhiên, NIV 
(non-invasive ventilation) có thể được thử trước ở những bệnh nhân có ý thức, thở tự nhiên nếu điều này chưa được thử.  

- NIV có thể được thực hiện bằng áp lực đường thở dương liên tục (CPAP) hoặc áp lực đường thở dương hai mức (BiPAP). Cả hai 
hình thức cung cấp oxy bằng cách sử dụng mặt nạ kín và có thể cải thiện oxy bằng cách mở các phế nang đã đóng trước đó. Việc đeo 
khẩu trang kín có nghĩa là một số bệnh nhân không thể chịu đựng được NIV. Các biến chứng bao gồm căng tức dạ dày với giảm 
chuyển động cơ hoành và nôn mửa thứ phát, loét tì đè xung quanh khu vực khẩu trang chật và tràn khí màng phổi.  

- Việc sử dụng BiPAP hoặc CPAP được ưa chuộng trong điều trị suy hô hấp thứ phát sau suy tim sung huyết cấp tính vì chúng không 
liên quan đến việc giảm đáng kể cung lượng tim. Hơn nữa, BiPAP và CPAP đều liên quan đến việc cải thiện các thông số sinh lý 
ngắn hạn và cải thiện khả năng sống sót trong điều kiện chăm sóc cấp tính. Bệnh nhân được duy trì bằng CPAP có thể không cần đặt 
nội khí quản nếu các bất thường về hệ hô hấp cơ bản được hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về việc sử dụng CPAP 
cấp cứu cho cả suy hô hấp thiếu oxy và tăng CO2 máu đã không cho thấy sự giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân này.  

- Có bằng chứng cho thấy BiPAP đặc biệt hiệu quả trong điều trị suy hô hấp do tăng CO2 máu. Nó hoạt động bằng cách cung cấp một 
áp suất dương trong quá trình hít thở cụ thể để tăng cường nỗ lực tạo cảm ứng và một áp lực thấp để thở ra.
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- Chống chỉ định đối với NIV (non-invasive ventilation) trong suy hô hấp tăng CO2 là biến dạng khuôn mặt như không thể lắp mặt nạ, 
bỏng mặt và tắc nghẽn cố định đường hô hấp trên. Chống chỉ định tương đối khi sử dụng NIV ở bệnh nhân tăng CO2 máu bao gồm 
pH huyết thanh <7,15, pH <7,25 với các đặc điểm bất lợi (ví dụ: tiết nhiều dịch), điểm Glasgow Coma Scale (GCS) < 8, lú lẫn / kích 
động hoặc suy giảm nhận thức .  

- Không có bằng chứng cho thấy giới hạn pH thấp hơn mà thử nghiệm NIV sẽ không phù hợp, mặc dù pH càng thấp thì nguy cơ thất 
bại càng cao. NIV không hỗ trợ thông khí đầy đủ cho bệnh nhân suy hô hấp cấp với điểm GCS thấp (<8 là chống chỉ định tương đối) 
và nhiễm toan hô hấp không cải thiện trong vòng 1 giờ sau khi bắt đầu thủ thuật. Bệnh nhân phải được theo dõi rất chặt chẽ với việc 
nhanh chóng đặt nội khí quản và thông khí xâm nhập nếu cần.  

-Đối với những bệnh nhân hen suyễn có tình trạng tinh thần thay đổi hoặc suy kiệt, nên đặt nội khí quản ngay lập tức và hỗ trợ thở 
máy. Cần có thêm bằng chứng trước khi khuyến nghị sử dụng NIV ban đầu cho bệnh nhân hen cấp tính có suy hô hấp.  

Không có tắc nghẽn đường hô hấp trên cấp tính: Mất phản xạ hầu họng, suy giảm nhanh chóng hoặc tổn thương cơ quan quan trọng 
(được phát hiện qua đánh giá ABCDE) 
- Cần đặt nội khí quản và thở máy ở những bệnh nhân còn tỉnh hoặc bất tỉnh khi có tình trạng thiếu oxy hoặc tăng CO2 tiến triển (đến 

mức các cơ quan quan trọng bị tổn thương và không điều chỉnh được tình trạng toan hô hấp) hoặc khi mất phản xạ đường thở / hầu 
họng. Nó được thực hiện để bảo vệ đường thở và giảm nguy cơ hít phải dị vật.  

-Đặt nội khí quản thường được yêu cầu trong trường hợp cấp cứu khi các nỗ lực thông khí ít xâm lấn khác không thành công và bệnh 
nhân xấu đi nhanh chóng. 

Đặt nội khí quản và thở máy 
-Đặt nội khí quản cho phép kiểm soát một phần hoặc toàn bộ chức năng thông khí và hút và làm thông đường thở trên để tăng cường 

luồng khí. Thở máy cho phép kiểm soát áp lực đường thở, thể tích cảm hứng và nhịp thở. Thông khí xâm lấn bằng máy thở máy là 
phương pháp kiểm soát tốt nhất để xử trí suy hô hấp.
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-Đặt nội khí quản với thở máy kiểm soát thời gian và tốc độ thở và thở ra để tối đa hóa việc cung cấp oxy. Đặt nội khí quản với thở 
máy cũng cho phép xác định vị trí đặc biệt của bệnh nhân để tối ưu hóa lưu lượng máu và thông khí phế nang. Định vị nằm nghiêng 
đôi khi được sử dụng và có thể đặc biệt hữu ích cho những bệnh nhân giảm oxy máu nặng, nhưng hiệu quả của kỹ thuật này trong 
việc giảm tỷ lệ tử vong còn nhiều tranh cãi.  

- Trong khi đặt nội khí quản với thở máy thường sẽ ổn định bệnh nhân suy hô hấp, điều quan trọng là phải nhận ra rằng thủ thuật là 
một liệu pháp tạm thời để cho phép điều chỉnh hoặc đảo ngược nguyên nhân cơ bản của suy hô hấp. 

- Cài đặt máy thở cơ học ban đầu thường được đặt cho thể tích lưu thông ở người lớn ở mức 8 đến 10 mL / kg và tốc độ thở 12 đến 14 
nhịp thở mỗi phút. Áp lực dương cuối thở ra (PEEP) được áp dụng với thở máy sẽ mở ra các phế nang đã đóng trước đó để cải thiện 
chức năng phổi.  

Điều trị nguyên nhân cơ bản cho tất cả bệnh nhân 
- Việc điều tra nguyên nhân cơ bản thường bắt đầu như một phần của đánh giá ABCDE (với ABG, can thiệp tĩnh mạch và lấy mẫu 

máu). Các cuộc điều tra sâu hơn, chẳng hạn như chụp X-quang phổi và ECG, được thực hiện ở các giai đoạn sau.  
-Điều trị nguyên nhân cơ bản của suy hô hấp là điều cần thiết và được bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi nguyên nhân được biết. Thở 

máy có thể ổn định tạm thời tình trạng suy hô hấp, nhưng nguyên nhân cơ bản phải được kiểm soát hoặc điều trị để đảm bảo hồi 
phục. 

-Điều trị có thể bao gồm liệu pháp kháng sinh để điều trị nhiễm trùng, epinephrine để điều trị phản vệ, đảo ngược opioid với 
naloxone, giãn phế quản / liệu pháp corticosteroid cho bệnh phổi mãn tính, giải nén / đặt ống ngực cho tràn khí màng phổi, truyền 
dịch để giảm thể tích tuần hoàn, tiêu huyết khối / cắt khối u cho thuyên tắc phổi, xạ trị cho bệnh ác tính và phẫu thuật chấn thương 
hoặc bệnh ác tính.
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3.2.2 Phác đồ điều trị 
Bước đầu tiên - thông đường thở  
- Sự tắc nghẽn của đường thở được phát hiện qua đánh giá Đường thở, Thở, Tuần hoàn, Khuyết tật, Tiếp xúc của bệnh nhân. 
- Có thể phải soi thanh quản trực tiếp hoặc soi phế quản để lấy dị vật đường thở. Có thể cần phẫu thuật cắt tuyến cận giáp khẩn cấp 

hoặc mở khí quản để kiểm soát các chướng ngại vật cấu trúc ở cấp độ thanh môn hoặc hạ thanh môn. Điều trị cấp tính có thể được 
yêu cầu để giảm sưng của đường thở bị tắc do sốc phản vệ.  

Bước tiếp - bổ xung oxy  
-Điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn 
-Điều này nên được thực hiện bằng ống thông mũi, mặt nạ, hoặc thông khí không xâm lấn (áp suất dương) (NIV) cho tất cả bệnh 

nhân thiếu oxy như một phần hoặc ngay sau khi đánh giá Đường thở, Thở, Tuần hoàn, Khuyết tật, Tiếp xúc ban đầu. Khi được dung 
nạp, oxy lưu lượng cao bằng ống thông mũi có thể có hiệu quả như việc cung cấp mặt nạ. 

- Nên sử dụng phương pháp dễ dung nạp nhất, ít hạn chế bệnh nhân nhất để cung cấp oxy bổ sung đủ để duy trì độ bão hòa oxy (được 
theo dõi bằng đo oxy xung liên tục và phân tích khí máu động mạch). NIV có thể được khuyến cáo cho những bệnh nhân tỉnh táo và 
tỉnh táo, và nên sử dụng hết sức thận trọng. 

Phụ trợ thêm - điều trị các nguyên nhân cơ bản  
-Điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn 
- Nếu nguyên nhân cơ bản đã được xác định, nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. 
-Điều trị có thể bao gồm liệu pháp kháng sinh để điều trị nhiễm trùng, epinephrine để điều trị phản vệ, đảo ngược opioid với 

naloxone, giãn phế quản / liệu pháp corticosteroid cho bệnh phổi mãn tính, giải nén / đặt ống ngực cho tràn khí màng phổi, truyền 
dịch để giảm thể tích tuần hoàn, tiêu huyết khối / cắt khối u cho thuyên tắc phổi, xạ trị cho bệnh ác tính và phẫu thuật chấn thương 
hoặc bệnh ác tính. 
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Không tắc nghẽn đường thở trên cấp tính:  Ổn định 

* Có ý thức 
Bước đầu tiên - bổ xung oxy  
  
Phụ trợ thêm - điều trị các nguyên nhân cơ bản  
-Điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn 
- Nếu nguyên nhân cơ bản đã được xác định, nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. 

Biện pháp tiếp theo - thông khí không xâm lấn (áp xuất dương - NIV)  
- NIV có thể được sử dụng cho những bệnh nhân tỉnh táo với hô hấp tự phát và phản xạ hầu họng còn nguyên vẹn và không bị suy 

giảm nhanh chóng hoặc tổn thương cơ quan quan trọng. 
- Áp lực đường thở dương liên tục không xâm lấn (CPAP) hoặc áp lực đường thở dương hai mức (BiPAP) có thể được thực hiện nếu 

cung cấp oxy bổ sung bằng ống thông mũi hoặc mặt nạ đã được thử trước nhưng không thành công.  
- Sử dụng BiPAP hoặc CPAP được ưu tiên cho suy hô hấp thứ phát sau suy tim sung huyết cấp tính vì chúng không liên quan đến 

giảm cung lượng tim đáng kể. Bệnh nhân được duy trì bằng CPAP có thể không cần đặt nội khí quản nếu các bất thường về hệ hô 
hấp cơ bản được hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, các nghiên cứu về việc sử dụng CPAP cấp cứu cho cả suy hô hấp thiếu oxy và 
tăng CO2 máu đã không cho thấy sự giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân này.  

- Có bằng chứng cho thấy BiPAP đặc biệt hiệu quả để điều trị suy hô hấp do tăng CO2 máu. Nó hoạt động bằng cách cung cấp một áp 
suất dương trong quá trình hít thở cụ thể để tăng cường nỗ lực truyền cảm hứng và một lực cản áp suất thấp khi thở ra.  



30

* Bất tỉnh  
Biện pháp đầu tiên - bổ xung oxy  
- Thông khí không xâm lấn (áp lực dương) (NIV) không được sử dụng ở những bệnh nhân bất tỉnh. 
- Cần phải chăm sóc khi cung cấp oxy bổ sung cho bệnh nhân COPD và áp lực riêng phần carbon dioxide tăng cao mãn tính, vì những 

bệnh nhân này phụ thuộc vào các thụ thể oxy trung tâm phát hiện tình trạng giảm oxy máu để thúc đẩy thông khí...  

Phụ trợ thêm - điều trị các nguyên nhân cơ bản  
-Điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn 
- Nếu nguyên nhân cơ bản đã được xác định, nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt. 

Biện pháp thứ 2 - đặt nội khí quản và thở máy  
- Bắt buộc nếu liệu pháp oxy bổ sung không thành công ở những bệnh nhân bất tỉnh với hô hấp tự phát và phản xạ hầu họng còn 

nguyên vẹn, và không suy giảm nhanh chóng hoặc tổn thương cơ quan quan trọng. 
- Nó được thực hiện để bảo vệ đường thở và giảm nguy cơ hít phải. Thông khí xâm lấn bằng máy thở máy là phương pháp kiểm soát 

tốt nhất để xử trí suy hô hấp.  
-Để giảm thời gian và thời gian an thần cần thiết cho việc đặt nội khí quản liên tục và thở máy cho bệnh nhân suy hô hấp tăng CO2 

mãn tính, thông khí Bi-PAP hoặc CPAP không xâm lấn có thể là một chiến lược cai máy hợp lý.  

Phụ trợ thêm - kỹ thuật khởi mê nhanh (rapid sequence induction - RSI)  
-Điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn 
-Đặt nội khí quản có thể được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách sử dụng RSI gây mê (với thuốc an thần và thuốc tê liệt) trước khi đặt 

nội khí quản. 
- Nó an toàn khi được sử dụng bởi những người đặt nội khí quản có kinh nghiệm; tuy nhiên, RSI sẽ làm mất phản xạ hô hấp có thể 

dẫn đến việc hít nhiều chất trong miệng và dạ dày. 
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 Không tắc nghẽn đường thở trên cấp tính:  Không ổn định  
Biện pháp đầu tiên - bổ xung oxy  
- NIV chỉ được sử dụng cho những bệnh nhân còn tỉnh táo vì nguy cơ hít phải nếu bị bất tỉnh hoặc bất tỉnh.  

Tiếp theo - đặt nội khí quản và thở máy  
-Điều trị được khuyến nghị cho TẤT CẢ bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn 
- Cần thiết khi có tình trạng thiếu oxy hoặc tăng CO2 tiến triển (đến mức các cơ quan quan trọng bị tổn thương và không thể điều 

chỉnh được tình trạng nhiễm toan hô hấp) hoặc khi mất phản xạ thở / hầu họng. Nó được thực hiện để bảo vệ đường thở và giảm 
nguy cơ hít phải. Thông khí xâm lấn & thở máy là phương pháp kiểm soát tốt nhất để xử trí suy hô hấp. 

-Để giảm thời gian và thời gian an thần cần thiết cho việc đặt nội khí quản liên tục và thở máy cho bệnh nhân suy hô hấp tăng CO2 
mãn tính, thông khí Bi-PAP hoặc CPAP không xâm lấn có thể là một chiến lược cai sữa hợp lý.  

Phụ trợ - áp dụng kỹ thuật khởi mê nhanh (rapid sequence induction - RSI)  
-Điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn 
-Đặt nội khí quản có thể được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách sử dụng RSI gây mê (với thuốc an thần và thuốc tê liệt) trước khi đặt 

nội khí quản. 
- Nó an toàn khi được sử dụng bởi những người đặt nội khí quản có kinh nghiệm; tuy nhiên, RSI sẽ làm mất phản xạ hô hấp có thể 

dẫn đến việc hít nhiều chất trong miệng và dạ dày.  

Phụ trợ - điều trị các nguyên nhân cơ bản  
-Điều trị được khuyến nghị cho MỘT SỐ bệnh nhân trong nhóm bệnh nhân được chọn 
- Nếu nguyên nhân cơ bản đã được xác định, nên bắt đầu điều trị càng sớm càng tốt.
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3.2.3 Phương pháp điều trị mới  
Thuốc chẹn beta đường uống 
Thuốc chẹn beta đường uống có thể làm giảm tỷ lệ tử vong khi nhập viện và tỷ lệ tử vong trong 1 năm ở bệnh nhân trong khoa chăm 
sóc đặc biệt được điều trị suy hô hấp cấp tính. Các nghiên cứu sâu hơn là cần thiết. 

Oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) 
ECMO đối với suy hô hấp cấp tính nặng ở người lớn và trẻ em hiện nay rất phức tạp và tốn kém, và chỉ có thể được tiến hành an toàn 
ở những trung tâm có đủ kinh nghiệm, khối lượng và chuyên môn.  

Tạo nhịp cơ hoành cho rối loạn chức năng thần kinh 
Tạo nhịp cơ hoành, tương tự như nhịp tim, có thể có lợi ích tiềm năng cho những người bị suy giảm chức năng cơ hoành do thần 
kinh. Tuy nhiên, một nghiên cứu đơn lẻ cho thấy rằng việc bổ sung tạo nhịp cơ hoành vào chăm sóc tiêu chuẩn với thông khí không 
xâm lấn có liên quan đến việc giảm khả năng sống sót ở bệnh nhân mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS).  

3.2.4 Phòng ngừa  
Phòng ngừa sơ cấp  
- Thực hành tiêu chuẩn là tiêm vắc xin cúm và phế cầu cho những bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp (ví dụ như bệnh nhân COPD, hen 

suyễn) Phòng ngừa thứ cấp 
- Cai thuốc lá cho tất cả các bệnh nhân bị bệnh phổi hạn chế sự tiến triển của rối loạn chức năng phổi.  

Phòng ngừa thứ cấp 
Theo dõi và tiếp tục quản lý y tế đối với bệnh nhân mắc bệnh phổi mãn tính liên quan (ví dụ, hen suyễn) giúp hạn chế các đợt cấp và 
giảm nguy cơ suy hô hấp.



33

4. THEO DÕI 
4.1 Giám sát 
- Bệnh nhân đã khỏi suy hô hấp cần được theo dõi sát sao trong tuần đầu tiên sau khi bắt đầu hồi phục...  
- Cần theo dõi thêm những bệnh nhân đã được đặt nội khí quản để đánh giá tình trạng hẹp khí quản mãn tính và / hoặc nhiễm trùng 

bệnh viện (viêm phổi muộn và / hoặc có thể áp xe phổi). 

4.2 Theo dõi phát hiện các biến chứng

TAI BIẾN KHUNG THỜI GIAN KHẢ NĂNG XẢY RA

Tràn khí màng phổi thời gian ngắn cao

Ống nội khí quản bị lạc đường hoặc bung ra thời gian ngắn cao

Nhiễm trùng bệnh viện thời gian ngắn cao

Đau họng khi đặt nội khí quản thời gian ngắn Trung bình

Nhiễm trùng do áp lực đường thở dương liên tục (CPAP) hoặc áp lực đường thở 
dương hai mức (BiPAP)

thời gian ngắn Thấp

Chấn thương răng và chấn thương mô mềm của môi và miệng khi đặt nội khí 
quản

dài hạn cao

Viêm và hẹp khí quản với đặt nội khí quản dài hạn Trung bình

Hoại tử da do áp lực đường thở dương liên tục (CPAP) hoặc áp lực đường thở 
dương hai mức (BiPAP)

dài hạn Thấp

Tổn thương niêm mạc mũi Biến đổi cao
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4.3 Tiên lượng 
- Tử vong liên quan đến suy hô hấp cấp tính thường liên quan đến sức khỏe tổng thể của một người và sự phát triển tiềm ẩn của rối 

loạn chức năng cơ quan hệ thống có thể xảy ra với bệnh cấp tính. 
  
- Bệnh nhân mắc bệnh hô hấp mãn tính tiềm ẩn, bao gồm cả hen suyễn, có nguy cơ cao tái phát suy hô hấp và cần được theo dõi chặt 

chẽ tình trạng bệnh lý nguyên nhân sau khi suy hô hấp của họ đã được điều chỉnh. 

- Các biến chứng của điều trị với áp lực đường thở dương liên tục (CPAP), áp lực đường thở dương hai mức (BiPAP) và đặt nội khí 
quản cần được điều trị sau khi bệnh nhân khỏi các đợt cấp. 

- Dữ liệu từ CDC chỉ ra rằng tỷ lệ sống sót của những bệnh nhân cần xử trí suy hô hấp là cao
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