
CTMTQG PHÒNG CHỐNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN 
MẠN TÍNH VÀ HEN PHẾ QUẢN



Đọc kết quả ?

Cần thêm gì ?





 Hiện đang có sự tách rời giữa bác sỹ - kỹ

thuật viên đo chức năng hô hấp – bệnh nhân



Bạn có dùng thuốc chữa khó thở trong vòng 24 giờ trước không ?

Nếu có thì đó là thuốc gì ?.............................................................

Bạn dùng thuốc cách đây bao lâu ? .............................................

Trong tuần trước có dùng thuốc điều trị tim, đau ngực, tăng huyết áp 

không ?

Nếu có đó là  thuốc gì ?

Bạn hiện có đang mặc quần áo chật ?

Hút thuốc lá 1 giờ trước ?

Uống rượu trong vòng 4 giờ trước ?

Gắng sức mạnh 30 phút trước ?

Ăn quá no trong vòng 2 giờ trước ?

Bạn đang có thai ?



Bạn có dùng thuốc chữa khó thở trong vòng 24 giờ trước không ?

Hai tuần trước bạn có bị cảm lạnh không ?

Bạn có bị ho kéo dài không ? 

Nếu có là trong bao lâu

Nếu có ho kéo dài thì ho có nặng lên khi  gắng sức, trời lạnh hoặc hít khói, bụi 

?

Bạn có từng bị thở rít không ? 

Nếu có thì thở rít có gây khó thở cho bạn không ?

Bạn có bị khó thở khi ra khỏi nhà ? khó thở khi gắng sức, khi leo dốc, khi đi 

trên đường bằng không ?

Bạn có bị khó thở khi có cảm xúc mạnh không ?

Bạn có từng tiếp xúc với khói, bụi có thể gây bệnh phổi cho bạn không ?

Nếu có đó là khói, bụi gì ? .............................................................

Tiếp xúc trong bao nhiêu năm ?.....................................................



Bạn có từng hút thuốc lá, thuốc lào ?

Nếu có là trong bao lâu? ................................................................

Hút bao nhiêu điếu/ ngày ? ............................................................

Hiện đã bỏ hút thuốc ?....................................................................

Bạn đã từng có chấn thương hoặc phẫu thuật vùng ngực ?

Bạn hiện đang có bệnh gù vẹo cột sống hoặc dị dạng lồng ngực ?

Bạn hiện đang mang áo nẹp ngực ? 

Bạn có bị đột quỵ, bại liệt hoặc bệnh về cơ ?

Bạn đã từng được bác sỹ chẩn đoán có bệnh phổi ? 

Nếu có đó là bệnh gì ?

Bạn đang có thai ?



Yếu tố phát hiện Xử trí

Có dùng thuốc chữa khó thở 

trong 24 giờ trước

Hẹn đo CNHH sau 4h (từ khi dùng thuốc) khi bệnh nhân đã dùng các

thuốc salbutamol, terbutanyl, ipratropium, theophyllin

Hẹn đo CNHH sau 12h (từ khi dùng thuốc) khi bệnh nhân đã dùng

các thuốc salmeterol, formoterol, theostat

Hẹn đo CNHH sau 24h (từ khi dùng thuốc) khi bệnh nhân đã dùng

các thuốc bambuterol

Đang dùng thuốc điều trị tim, 

đau ngực, tăng huyết áp 

không

Dựa theo thuốc hiện đang dùng. Cần dừng thuốc chẹn beta adrenergic

trước đo CNHH ít nhất 6 tiếng

Có đang mặc quần áo chật Hướng dẫn người bệnh nới lỏng quần áo trước khi đo CNHH

Hút thuốc lá 1 giờ trước Hướng dẫn bệnh nhân chờ, đo CNHH sau hút thuốc ít nhất 1 tiếng

Uống rượu trong vòng 4 giờ 

trước

Hướng dẫn bệnh nhân chờ, đo CNHH sau uống rượu ít nhất 4 tiếng

Gắng sức mạnh 30 phút trước Nghỉ ngơi và đo CNHH sau 30 phút

Ăn quá no trong vòng 2 giờ 

trước

Ngồi nghỉ, và đo CNHH sau ăn 2 tiếng





 Thời gian từ khi hít tối đa đến khi bắt đầu đo FVC < 
1 giây

 Có bình nguyên 1 giây trên đường cong thể tích -
thời gian

 Điểm kết thúc test hình lõm xuống trên đường cong 
lưu lượng – thể tích

 Thời gian đo kéo dài ít nhất 6 giây với người lớn, 3 
giây với trẻ em

 Đường cong lưu lượng – thể tích không có gấp khúc.

 Việc hít vào có được thực hiện với gắng sức cao nhất
hay ko

 Gắng sức có đạt mức cao nhất khi thở ra hay ko













 Việc hít vào có được thực hiện với gắng sức 

cao nhất hay ko

 Gắng sức có đạt mức cao nhất khi thở ra hay 

ko



 Có ít nhất 3 đường cong đạt các tiêu chuẩn

chấp nhận nêu trên

 Chênh lệch giữa hai kết quả có FVC cao nhất ít

hơn 150ml (< 100ml khi FVC<1.0L)





1. Nhận biết nhanh: 
máy tự động làm và 
hiển thị “Reproducible” 
hoặc thấy hình 3 
đường cong trùng 
nhau
2. Nhận biết dựa 
theo số đo FVC



 Kỹ thuật viên ghi nhận





Ngập ngừng



Ho trong khi đo



Chưa có cao nguyên thở ra







Không quen thiết bị

Sai khi định chuẩn

Không bảo trì máy thường xuyên

Không hướng dẫn bệnh nhân đầy đủ



 Chưa đọc kỹ hoặc hiểu rõ hướng dẫn thực hiện

 Tư thế không đúng

 Hít vào chưa hết sức

 Thở ra chưa hết sức

 Ngập ngừng/lưỡng lự trước khi thở ra

 Ngậm ống thổi không kín

 Ho hoặc đang nói khi đo

 Đóng nắp thanh môn

 Dùng sai kẹp mũi

 Chưa quen với các thiết bị riêng biệt







Đường cong FVC 
trong RLTKHC



Đường cong FVC trong RLTKTN



 Các dạng bất thường thông khí

 Bất thường kiểu tắc nghẽn (a, b)

 Bất thường kiểu hạn chế (c)

 Bất thường hỗn hợp (d)

Diễn giải kết quả theo ATS/ERSDiễn giải kết quả theo ATS/ERS



RLTK
tắc nghẽn

TN đường 
thở trung tâm

TN ngoài LN

TN trong LN

Các RLTK



“In is out, out is in”

Thì hít vào – Ngoài lồng ngực

Thì thở ra – Trong lồng ngực



 Nếu FEV1/FVC < 70%: có RLTKTN. 

 Người già giới hạn này <65%; trong khi người trẻ lại > 75%

Nếu FEV1/FVC bình thường

Không có RLTK

Có RLTK tắc nghẽn: khi đường cong thở ra lõm: dựa thêm vào 

lâm sàng để chỉ định làm thêm thăm dò: test kích thích PQ

Có RLTK hạn chế



Nếu FEV1/FVC bình thường

FEV1; FVC bình thường: không có RLTK

FEV1, FVC giảm: hướng tới RLTK hạn chế

FEV1, FVC bình thường: nhưng đường cong lưu lượng thể

tích lõ xuống => có thể có RLTK tắc nghẽn: kết hợp thêm

lâm sàng; làm thêm test kích thích.



Nếu FEV1/FVC < 70%:

Dựa vào FEV1 để đánh giá mức độ RLTK tắc nghẽn với

các giá trị: < 30%; 30 – 49%; 50 – 79%; ≥ 80%

Khi đã có FEV1/FVC < 70%: FEV1, FVC thường cũng giảm

theo, nên không dựa vào các chỉ số này để đánh giá RLTK

hạn chế. Nếu còn nghi ngờ: phối hợp khám lâm sàng và

đo TLC để chẩn đoán xác định





* Rối loạn thông khí tắc nghẽn :

 Gaensler (FEV1/FVC) giảm < 70% 

 Tùy thuộc mức độ giảm FEV1 để đánh giá mức độ nặng 

RLTKTN. Theo GOLD 2009 

 Giai đoạn I:    80% : Nhẹ

 Giai đoạn II:  50- <80% : Trung bình

 Giai đoạn III :  30  < 50%  : Nặng

 Giai đoạn IV:   < 30% : Rất nặng



 Để chẩn đoán phân biệt RLTKTN hồi phục hoàn

toàn và không hoàn toàn: sau test hồi phục phế

quản:

- Nếu test hồi phục phế quản dương tính , tỷ số

FEV1/FVC và FEV1/VC > 70% => RLTKTN hồi phục

hoàn toàn

- Nếu test hồi phục phế quản dương tính nhưng

FEV1/FVC và hoặc FEV1/VC < 70%. => RLTKTN hồi

phục không hoàn toàn



 VC, FVC giảm < 80% giá trị dự đoán và FEV1/FVC 

bình thường hay tăng => có thể hướng tới RLTKHC. 

 Có thể gợi ý mức độ RLTKHC theo VC (hoặc FVC) 

như sau

Rối loạn FEV1 FVC

Hạn chế Nhẹ 61 – 80% 61 – 80%

Hạn chế Trung bình 41 – 60% 51 – 60%

Hạn chế nặng ≤ 40% ≤ 50%



 Chẩn đoán chắc chắn có RLTKHC => đo TLC.

 Khi TLC ≤ 80% và FEV1/FVC bình thường hay 

tăng => Có RLTKHC.

 Đánh giá mức độ nặng của RLTKHC theo TLC 

như sau

 Nhẹ: TLC = 65-80%

 Trung bình: TLC = 50-64%

 Nặng: TLC < 50%



 Đối chiếu phiếu đánh giá yếu tố nguy cơ trước

đo CNHH

 Khám lâm sàng tìm các dấu hiệu phù hợp

RLTK hạn chế

 Khi thấy nghi ngờ: đo TLC



 FEF25-75: thay đổi giống như FEV1, nhưng thường

giảm trước FEV1 trong sự phát hiện tắc nghẽn

đường thở ở giai đoạn sớm

 FEF25-75 đôi khi giảm trong khi FVC, FEV1 và

MVV bình : gặp ở người già với triệu chứng nghèo

nàn. Chỉ số này biến thiên lớn nên một số tác giả

khuyên phải thận trọng khi đọc chỉ số này.



 MVV sẽ thay đổi trong hầu hết các trường hợp

như là FEV1. Với FEV1 bình thường thì MVV

thường sẽ bình thường.

 Nếu FEV1 giảm do RLTKTN thì MVV cũng sẽ giảm.

 Nếu FEV1 giảm do RLTKHC thì MVV luôn luôn

giảm nhưng không phải giảm nhiều như FEV1

 FEV1 bình thường, MVV giảm: tắc nghẽn đường

thở ngoài lồng ngực



 Xịt 400 mcg salbutamol, sau 15 phút đo lại. 

 Test đáp ứng với thuốc giãn phế quản âm 

tính:FEV1 tăng < 10 % hoặc < 200ml

 Test đáp ứng với thuốc giãn phế quản dương tính 

: Nếu FEV1 và/ hoặc FVC (VC) tăng > 12% và 

200 ml.

 Trường hợp hen không điển hình, làm test này có 

thể phát hiện ra. 



* Rối loạn thông khí tắc nghẽn :

 Tiffeneaux (FEV1/VC) giảm < 70% và/hoặc Gaensler

(FEV1/FVC) giảm < 70% 

 Tùy thuộc mức độ giảm FEV1 để đánh giá mức độ nặng

RLTKTN. Theo GOLD 2009 

 Giai đoạn I:    80% : Nhẹ

 Giai đoạn II:  50- <80% : Trung bình

 Giai đoạn III :  30  < 50%  : Nặng

 Giai đoạn IV:   < 30% : Rất nặng



 Để chẩn đoán phân biệt RLTKTN hồi phục hoàn

toàn và không hoàn toàn: sau test hồi phục phế

quản:

- Nếu test hồi phục phế quản dương tính , tỷ số

FEV1/FVC và FEV1/VC > 70% => RLTKTN hồi phục

hoàn toàn

- Nếu test hồi phục phế quản dương tính nhưng

FEV1/FVC và hoặc FEV1/VC < 70%. => RLTKTN hồi

phục không hoàn toàn



 Hen phế quản 

 COPD

 Giãn phế quản 

 Giãn phế nang

 U khí phế quản.



 Bệnh lý tại phổi: 

 Xơ phổi vô căn

 Viêm phổi mô kẽ

 Viêm tiểu phế quản tắc nghẽn viêm phổi tổ chức hóa 

(BOOP)

 Sarcoidosis 

 Viêm phổi tăng cảm

 Viêm phổi tăng bạch cầu ái toan



 Bệnh lý ngoài phổi: 

 Thay đổi thể tích: thai, TDMP, TKMP, tim to, u lớn 

trong lồng ngực

 TK-cơ: bệnh xơ cứng cột bên teo cơ, bệnh nhược 

cơ, loạn dưỡng cơ, chấn thương tủy sống, liệt cơ

hoành

 Thành ngực: béo phì, gù, vẹo cột sống, viêm cột 

sống dính khớp



 Bệnh phổi nghề nghiệp gây rối loạn thông khí hạn chế

thường gặp

 Bệnh bụi phổi ở công nhân than (Phổi đen)

 Bệnh bụi amiăng

 Bệnh bụi silic phổi

 Viêm phổi quá mẫn (Phổi của người nông dân)

 Nhiễm độc berry (Beryllium – tác nhân làm cứng hợp

kim)

 Tổn thương phổi do ngộ độc khí đường hít



 Bệnh phổi nghề nghiệp gây rối loạn thông khí hạn chế

thường gặp

 Bệnh bụi phổi ở công nhân than (Phổi đen)

 Bệnh bụi amiăng

 Bệnh bụi silic phổi

 Viêm phổi quá mẫn (Phổi của người nông dân)

 Nhiễm độc berry (Beryllium – tác nhân làm cứng hợp

kim)

 Tổn thương phổi do ngộ độc khí đường hít



FVC FEV1 FEV1/FVC%

Bình thường Bình thường Bình thường Bình thường

Tắc nghẽn Bình thường hoặc 
giảm

Giảm Giảm

Hạn chế Giảm Giảm Bình thường 
hoặc tăng



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 6.00 120%
FEV1 3.96 4.80 121%
FEV1/FVC   79% 80% 101%

A.  Bình thường
B. Tắc nghẽn
C. Hạn chế



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 3.00 60%
FEV1 3.96 3.00 76%
FEV1/FVC   79% 100% 127%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C.  Hạn chế
D. Không chấp nhận  được



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 1.80 36%
FEV1 3.96 1.78 45%
FEV1/FVC   79% 99% 125%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 3.20 64%
FEV1 3.96 0.89 22%
FEV1/FVC   79% 28% 35%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được



Pred Actual
%Pred

FVC 5.00 4.45 89%
FEV1 3.96 3.00 76%
FEV1/FVC   79% 67% 85%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 4.45 89%
FEV1 3.96 3.00 76%
FEV1/FVC   79% 67% 85%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Trẻ em? Yếu?



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 5.00 100%
FEV1 3.96 3.79 96%
FEV1/FVC   79% 76% 96%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 5.00 100%
FEV1 3.96 3.79 96%
FEV1/FVC   79% 76% 96%

A.  Bình thường (biến thể)
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 5.00 100%
FEV1 3.96 3.47 88%
FEV1/FVC   79% 69% 87%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được (ho)



FEV1
Dự đoán 3.23
Lần 1 2.65
Lần 2 1.99
Lần 3 2.12
Lần 4 1.33
Lần 5 1.23



FEV1
Dự đoán 3.23
Lần 1 2.65
Lần 2 1.99
Lần 3 2.12
Lần 4 1.33
Lần 5 1.23







FEV1/FVC < mức giới hạn dưới bình thường hoặc 70%



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 4.60 92%
FEV1 3.96 2.74 69%
FEV1/FVC   79% 60% 76%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được



Pred Actual %Pred
FVC 5.00 4.60 92%
FEV1 3.96 2.74 69%
FEV1/FVC   79% 60% 76%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn trung bình
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được



Pred Actual %Pred
FVC 3.58 2.65 74%
FEV1 2.93 2.53 86%
FEV1/FVC   82% 96% 122%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế
D. Không chấp nhận được



Pred Actual %Pred
FVC 3.58 2.65 74%
FEV1 2.93 2.53 86%
FEV1/FVC   82% 96% 122%

A.  Bình thường
B.  Tắc nghẽn
C. Hạn chế nhẹ
D. Không chấp nhận được



 Đo chức năng thông khí là một phương pháp đơn 

giản để chẩn đoán rối loạn thông khí 

 Tầm soát người có nguy cơ bị bệnh phổi

 Đánh giá nguy cơ, tiên lượng trước phẫu thuật 

 Theo dõi tiến triển bệnh trong quá trình điều trị

 Đánh giá mức độ tàn tật v.v..


