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FEV1

(% predicted)

GOLD 1 ≥ 80

GOLD 2 50-79

GOLD 3 30-49

GOLD 4 < 30

FEV1/FVC < 0,7

Sau test HPPQ

≥ 2 hoặc

≥ 1 đợt cấp

nhập viện ĐT

0 hoặc 1

(không

nhập viện)

Tiền sử

Đợt cấp

C D

A B

mMRC 0-1
CAT < 10

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 

Triệu chứng

Chẩn đoán

dựa vào CNHH

Đánh giá hạn chế

đường thở

Đánh giá triệu

chứng/đợt cấp

PHÂN NHÓM COPD



Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD

Modified MRC (mMRC) Questionnaire

mMRC: đánh giá tình trạng sức khỏe và nguy cơ tử vong trong tương lai.

Chọn một trong các ý

• mMRC 0: khó thở khi hoạt động gắng sức

• mMRC 1: khó thở khi đi nhanh hoặc leo dốc

• mMRC 2: Đi chậm hơn người cùng tuổi do khó thở, hoặc đang đi tôi phải

dừng lại để thở

• mMRC 3: phải dừng lại để thở sau khi đi 100m hoặc đi được vài phút

• mMRC 4: tôi khó thở khi đi lại trong nhà hoặc khi mặc quần áo
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CAT



LAMA

LABA + ICSLAMA + LABA

Đợt cấp

Nhóm C Nhóm D

Nhóm BNhóm A

Tiếp tục, dừng hoặc thay
bằng thuốc giãn phế
quản nhóm khác

Thuốc giãn phế quản

Hiệu quả
Ảnh hưởng

LAMA  

+ LABA 

+ ICS

Thêm roflumilast nếu
FEV, < 50% trị số dự

đoán và BN có viêm PQ Thêm macrolide
(Còn hút thuốc)

LABA + ICSLAMA LAMA + LABA

Đợt cấp

Đợt cấp

Triệu chứng dai
dẳng/đợt cấp

LAMA + LABA

Thuốc giãn PQ tác dụng kéo dài

(LABA or LAMA)

Triệu chứng
dai dẳng
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ĐIỀU TRỊ BPTNMT
2.1. Thuèc gi·n phÕ qu¶n

Thuốc Biệt dược Liều dùng

Cường beta 2 tác dụng ngắn

Salbutamol Salbutamol,

Ventoline

Salbutamol

- Viên 4mg, uống ngày 4 viên, chia 4 lần, hoặc

- Nang 5mg, KD ngày 4 nang, chia 4 lần, hoặc

- Salbutamol 100mcg, xịt ngày 4 lần, mỗi lần 2 nhát

Terbutaline Bricanyl
- Viên 5mg, uống ngày 4 viên, chia 4 lần, hoặc

- Nang 5mg, KD ngày 4 nang, chia 4 lần

Cường beta 2 tác dụng kéo dài

Formoterol Oxis - Dạng hít 4,5mcg/ liều. Hít ngày 2 lần, mỗi lần 2 liều

Salmeterol Serevent - Dạng xịt, 25mcg/liều , xịt ngày 2 lần, mỗi lần 2 liều

Bambuterol Bambec - Viên 10mg, uống ngày 1-2 viên, chia lần,



ĐIỀU TRỊ BPTNMT

2.1. Thuèc gÜan phÕ qu¶n

Thuốc Biệt dược Liều dùng

Kháng cholinergic

Ipratropium 

bromide 
Atrovent - Nang 2,5ml, KD ngày 3 nang, chia 3 lần

Tiotropium Spiriva - Dạng hít ngày 1 viên 18mcg

Kết hợp cường beta 2 tác dụng ngắn và kháng cholinergic

Fenoterol/ 

Ipratropium 
Berodual

- 500/250mcg/ml, KD ngày 3 lần, mỗi lần pha

1-2ml Ipratropium/fenoterol với 3 ml

Natriclorua 0,9%

- 50/20 mcg, xịt ngày 3 lần, mỗi lần 2 nhát

Salbutamol/ 

Ipratropium 
Combivent - Nang 2,5ml, KD ngày 3 nang, chia 3 lần



ĐIỀU TRỊ BPTNMT

2.1. Thuèc gÜan phÕ qu¶n

Thuốc Biệt dược Liều dùng

Nhóm Methylxanthine

 liều (bao gồm tất cả các thuốc nhóm methylxanthine) không quá 10mg/kg/ngày

Không dùng kèm thuốc nhóm macrolide

Aminophylline Diaphyllin

- Ống 240mg. Pha truyền TM ngày 2 ống,

hoặc

- Pha 1/2 ống với 10ml glucose 5%, tiêm tĩnh

mạch chậm trong cấp cứu cơn khó thở cấp

Theophylline (SR) Theostat
- Viên 0,1g hoặc 0,3g. Liều 10mg/kg/ngày,

uống chia 2 lần.



ĐIỀU TRỊ BPTNMT
2.2. Corticoide

Thuốc Biệt dược Liều dïng

Glucocorticosteroids dạng phun hÝt (Cần xóc miệng sau sử dụng)

Beclomethasone Becotide - 100mcg/ liều. Xịt ngµy 4 liều, chia 2 lần

Budesonide 
Pulmicort

xịt, KD

- Nang 0,5mg. KD ngµy 2 - 4 nang, chia 2
lần, hoặc

- Dạng hÝt, xịt, 200mcg/ liều. Dïng 2 - 4 liều/

ngµy, chia 2 lần.

Fluticasone Flixotide - Nang 5mg, KD ngµy 2-4 nang, chia 2 lần

Glucocorticosteroids đường toàn th©n

Prednisone Prednisone
- Viªn 5mg. Uống ngµy 6 - 8v, 1 lần sau ăn

s¸ng. Dïng > 10ngµy ph¶i gi¶m liÒu dÇn



ĐIỀU TRỊ BPTNMT

2.3. D¹ng phèi hîp

Thuốc Biệt dược Liều dùng

Kết hợp cường beta 2 tác dụng kéo dài và Glucocoticosteroids

Formoterol/ 

Budesonide 
Symbicort

- Dạng ống hít. Liều 160/4,5

- Dùng 2-4 liều/ ngày, chia 2 lần

Salmeterol/ 

Fluticasone Seretide

- Dạng xịt

- Liều 50/250 hoặc 25/250 cho 1 liều

- Dùng ngày 2-4 liều, chia 2 lần.



1. Bệnh nhân nam 60t, ts hút thuốc 15 bao năm, mới bỏ 

1 tháng nay vì ho khạc đờm trắng và khó thở khi gắng 

sức. Đợt này bệnh nhân khó thở nhiều, ho tăng đi
khám đo CNHH phát hiện COPD. CAT =8 điểm



2. Bệnh nhân nam 50 tuổi, tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, hiện còn đang 

hút thuốc, đi khám vì ho khạc đờm mạn tính 3 năm nay, đờm trắng có lúc 

lẫn ít đờm đen, khó thở khi đi bộ nhanh hoặc leo dốc, chưa khám hoặc 

điều trị ở đâu; CAT: 8 điểm.



3. Bn nam 72 tuổi, tiền sử ho khó thở mạn 3 năm nay được chẩn 

đoán COPD cách 2 năm tại BV Tỉnh, điều trị theo đơn không đều, đã 

nhập viện 3 lần vì khó thở nhiều năm trước đó, khó thở khi đi bộ 

nhanh hoặc leo dốc; CAT 12 đ



4. Bệnh nhân nam 83 tuổi, tiền sử hút thuốc 90 bao năm, ho khạc đờm
mạn tính 1 năm nay, chưa khám và điều trị gì. Đợt này 2 tháng nay ho 
khạc đờm tăng,  khó thở khi gắng sức, điều trị theo đơn BV huyện không
đỡ phải nhập viện; CAT 9 điểm



5. BN nữ 73 tuổi, tiền sử đun làm ruộng, nhà có đun bếp rơm rạ và 

bếp củi 50 năm nay, chồng có hút thuốc lào 50 năm

Ho khạc đờm mạn tính, khó thở 2 năm nay, đã nhập viện 2 lần tại 

bệnh viện Tỉnh vì khó thở trong vòng 1 năm nay

Bệnh nhân nói khó thở làm bệnh nhân hạn chế đi lại, CAT 14 đ



6. Bệnh nhân nữ 65 tuổi, tiền sử làm công nhân nhà máy sản xuất thuốc 

lá trong vòng 30 năm, gia đình có chồng hut thuốc lá >30 năm thường 

hút thuốc trong nhà.

3 tháng nay ho khạc đờm trắng ít kéo dài, khó thở nhẹ khi gắng sức, 
chưa khám và điều trị gì

CAT 7đ



7. Bệnh nhân nam 57t, tiền sử hút thuốc lá 40 bao năm, ho khạc đờm 

mạn tính 5 năm nay đã khám và điều trị nhiều đợt tại bệnh viện tuyến 

dưới vì khó thở không rõ chẩn đoán, 1  năm nay khó thở tăng lên nhiều, 

khó thở ngay cả khi đi lại trong  nhà, đã từng nhập viện 1 lần tại bệnh 

viện tỉnh cách 5 tháng, phải thở máy thở không xâm nhập; CAT 18. 
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