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CÁC MODE THỞ

NGUYÊN LÝ, CÀI ĐẶT, ĐIỀU CHỈNH

BS. Huỳnh Quang Đại

Khoa Hồi sức tích cực, BV Chợ Rẫy

Bộ môn Hồi Sức Cấp Cứu Chống Độc

Mục tiêu thở máy

• Đạt được:

– Mục tiêu oxy hóa máu: PaO2, SaO2

– Mục tiêu thông khí: PaCO2, pH, PetCO2

• Hạn chế được:

– Áp lực đường thở quá cao  chấn thương áp 
lực

– Thể tích quá cao  chấn thương thể tích

– Các biến chứng khác

CÁC MODE THỞ CHÍNH

Volume ventilation
(thông khí thể tích) 

Pressure ventilation 
(thông khí áp lực) 

A/C V-A/C P-A/C (PCV)

SIMV V-SIMV P-SIMV

Support VSV PSV

A/C: assist/control # IPPV, CMV

SIMV: synchronized intermittent mandatory ventilation

VSV: volume support ventilation

PSV: pressure support ventilation

Volume-Assisted/Controlled 
Ventilation

• Cài đặt trước Tidal volume (Vt)

• Cài đặt trước Peak flow (PF), hoặc Ti, I/E. 

• Chọn dạng sóng của Peak flow (PF): hình chữ 
nhật hoặc giảm dần 

• Cài đặt trước Rate, PEEP, FiO2

Airway Pressure (Pa) sẽ tùy thuộc vào
– Thông số cài đặt: Vt; Peak flow (PF), Ti, I/E; PEEP

– Airway resistance (Raw): Kháng lực đường thở

– Lung compliance (C): độ giãn nở của phổi (sức đàn)

Volume-Assisted/Controlled 
Ventilation

Máy thở Bennett 840: 
Cài Peak Flow (VMAX), chọn dạng dòng hình vuông (SQUARE)

Volume-Assisted/Controlled 
Ventilation

Máy thở Drager vừa cài Ti, vừa cài flow
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Volume-Assisted/Controlled 
Ventilation

Máy thở C2 Hamilton 
Cài I/E máy  tự chỉnh Peak Flow 

Volume-Assisted/Controlled 
Ventilation

• Máy thở GE Carescape R860: 
• Cài I/E máy tự tính Ti, Te, Flow – Có thể mặc định cài đặt Flow hoặc Ti/ Te

Volume-Assisted/Controlled 
Ventilation

• Cài đặt trước 

– Tidal volume (Vt) = 400 ml

– Peak flow (PF) = 50 l/ph

– Rate = 15 l/ph

– PEEP = 5 cmH2O

– FiO2 = 50%

• Thông khí phút là bao nhiêu?

• Áp lực đỉnh đường thở (PIP) là bao nhiêu?

Volume-Assisted/Controlled 
Ventilation

• Thông khí phút

– Bệnh nhân ngưng thở: VE = 400ml x 15 = 6 lít

– Bệnh nhân thở 10 l/ph: VE = 400ml x 15 = 6 lít

– Bệnh nhân thở 20 l/ph: VE = 400ml x 20 = 8 lít

• Áp lực đỉnh đường thở (PIP):

– Thay đổi theo Raw, C

• Theo dõi:

– Cài đặt báo động áp lực đỉnh đường thở cao (PIP 
alarm) 10cmH2O trên mức PIP trung bình. 

Volume-Assisted/Controlled 
Ventilation

Khi sức đàn của phổi giảm, 
 áp lực sẽ tăng để duy trì thể tích cài đặt không đổi

PIP ALARM

Pressure-Assisted/Controlled 
Ventilation

• Cài đặt trước Pressure (P)

• Cài đặt trước Inpiratory time (Ti)

• Cài đặt trước Rate, PEEP, FiO2

Tidal volume (Vt) và Flow sẽ tùy thuộc vào

– Mức áp lực P

– Thời gian Ti

– Airway resistance (Raw): Kháng lực đường thở

– Lung compliance (C): sức đàn của phổi
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Pressure-Assisted/Controlled 
Ventilation

• Cài đặt trước 

– P = 20 cmH2O

– Ti: 0.8 s

– Rate = 15 l/ph

– PEEP = 5 cmH2O

– FiO2 = 50%

• Thông khí phút là bao nhiêu?

• Áp lực đỉnh đường thở (PIP) là bao nhiêu?

Pressure-Assisted/Controlled 
Ventilation

• Thông khí phút: 

– thay đổi theo Raw, C

• Áp lực đỉnh đường thở (PIP):

– PIP = P + PEEP = 20 + 5 = 25 cmH2O

• Theo dõi: 

– Cài đặt báo động thể tích khí lưu thông thấp 
(low Vt alarm), thấp hơn 20% Vt trung bình.

Volume vs Pressure

Kiểm soát thể tích

• Đảm bảo Vt  đảm bảo 
thông khí phút

• Không kiểm soát được áp 
lực  chấn thương áp 
lực

• Theo dõi dể dàng sự thay 
đổi Raw và C dựa trên PIP

• Peak Flow cố định 
bệnh nhân khó đồng bộ 
với máy thở hơn

Kiểm soát áp lực
• Kiểm soát áp lực  tránh 

chấn thương áp lực

• Không kiểm soát được thể 
tích  giảm thông khí phút 
 ứ CO2 nếu:
– Kháng lực đường thở thay 

đổi

– Sức đàn của phổi thay đổi

– Tần số thở quá nhanh

• Peak Flow thay đổi 
bệnh nhân dễ đồng bộ với 
máy thở hơn

Volume vs Pressure

Kiểm soát thể tích

• Mode cài đặt chuẩn, 
thường dùng

• Đảm bảo thông khí phút

• Thích hợp trong các 
trường hợp
– Sức cản đường thở thay 

đổi: đàm nhớt, COPD

– Sức đàn thay đổi: viêm 
phổi, phù phổi, tràn dịch, 
tràn khí màng phỏi

Kiểm soát áp lực

• Chưa chứng minh được 
là tốt hơn Volume limitted

• Xem xét ở bệnh nhân:

 ARDS cài Vt thấp gây 
tăng PaCO2 nhiều

 Kém đồng bộ với máy 
thở

 “High drive” cần cài 
đặt flow cao

Cài đặt ban đầu

Kiểm soát thể tích
• Vt: 6 – 8 ml/kg IBW

 Pplat < 30 cmH2O

 Ppeak < 40 cmH2O

• Peak Flow: 40 – 80 l/ph 

• Rate: 10 – 20 l/ph

• Ins pause: 0.1 – 0.2s

• FiO2 : 0.4 – 1.0

• PEEP: 5 cmH2O

Kiểm soát áp lực
• P: 15 – 25 cmH2O

 Vt: 6 – 8ml/kg IBW

• Ti: 0.7 – 1s

• Rate: 10 – 20 l/ph

• Rise time: 25%

• FiO2 : 0.4 – 1.0

• PEEP: 5 cmH2O

Công thức tính cân nặng dự đoán (PBW):
Nam = 50 + 0.91 x (chiều cao (cm) – 152.4) kg
Nữ = 45.5 + 0.91 x (chiều cao (cm) – 152.4) kg

Cài đặt ban đầu

• Tình huống:
– Bệnh nhân nam, 60t nặng 90kg, cao 165 cm
– Nhồi máu não diện rộng bán cầu trái
– G = 6đ  đặt NKQ, thở máy

• Cài đặt:
– Mode: Volume A/C ventilation
– Vt: 8ml x 90 = 720 ml ?

Vt: 8ml x 61.5 = 492 = 500 ml
– PF: 50l/ph
– Rate: 18 l/ph
– FiO2: 40%
– PEEP = 5 cmH2O

Công thức tính cân nặng dự đoán (PBW):
Nam = 50 + 0.91 x (chiều cao (cm) – 152.4) kg
Nữ = 45.5 + 0.91 x (chiều cao (cm) – 152.4) kg
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ASSIST/CONTROL MODE

• Là mode thở khởi đầu và là mode thở chính 
cho bệnh nhân trong quá trình thở máy khi 
thở tự nhiên của bệnh nhân chưa tốt.

• Thuận lợi:

– An toàn, luôn bảo đảm thông khí

– Duy trì thở tự nhiên của bệnh nhân.

• Bất lợi:

– Nếu bệnh nhân thở nhanh gây ra kiềm hô hấp

– Thở kéo dài gây ra teo cơ hô hấp.

Lựa chọn mode thở

• Lựa chọn mode kiểm soát thể tích hay áp 
lực không làm giảm tỉ lệ tử vong của bệnh 
nhân

• Lựa chọn tùy thuộc vào:

– Đặc điểm của từng bệnh nhân

– Mục tiêu muốn kiểm soát

– Sự đồng bộ của bệnh nhân với máy thở

– Khả năng theo dõi của nhân viên y tế

– Quen thuộc của ekip nhân viên y tế

Thông khí bắt buộc ngắt 
quãng đồng bộ

Synchronized Intermittent Mandatory 

Ventilation (SIMV)

Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ 
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)

• Máy thở cung cấp các nhịp thở bắt buộc
theo tần số cài đặt nhưng đồng bộ với
bệnh nhân.

• Giữa các nhịp thở bắt buộc, bệnh nhân
được thở tự do vì thế thể tích khí lưu
thông ở các nhịp thở này sẽ thay đổi tùy
theo gắng sức hô hấp của bệnh nhân.

Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ 
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)

Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ 
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)
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Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ 
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)

Ưu điểm

• Duy trì sức cơ hô hấp, 
tránh teo cơ

• Tránh kiềm hô hấp

• Giảm áp lực đường thở 
trung bình

• Giúp cai máy thở

Nhược điểm

• Khi sử dụng để cai máy, 
nếu chuyển mode quá 
sớm có thể gây mệt cơ 
hô hấp, liên quan đến 
những nhịp tự thở không 
được hỗ trợ của bệnh 
nhân  phối hợp với 
mode PSV.

Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ 
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)

• Chỉ định:

– Cai máy 

– Bệnh nhân thở máy dài ngày có thở tự nhiên 
tương đối tốt

Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ 
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)

Rise time
Psupport

Pgiới hạn

Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ 
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV)

• Cài đặt:

– Vt: 500ml, PF: 50l/ph

– Tần số cài đặt: 10 l/ph  tần số tổng: 18 l/ph

– Ps: 15 cmH2O

– FiO2: 40%

• Thông khí phút là bao nhiêu?

– VE = (10 x 500 ml) + (8 x Vt trung bình)

THỞ TỰ NHIÊN
Spontaneous Breathing

THỞ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC
Continuous Possitive Airway Pressure (CPAP)
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THÔNG KHÍ HỖ TRỢ
Support Ventilation

• THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC

Pressure Support Ventilation (PSV)

• THÔNG KHÍ HỖ TRỢ THỂ TÍCH

Volume-Support Ventilation (VSV)

THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

• Ta cài đặt mức hỗ trợ áp lực (pressure 
support (Ps))  mỗi nhịp thở của bn máy 
sẽ hỗ trợ áp lực hít vào ở mức ta cài đặt.

• Tất cả các nhịp thở đều do bệnh nhân  
quyết định: trigger máy, Ti, thở ra... Bệnh 
nhân ngưng thở máy sẽ không đẩy khí 
vào

• Thể tích khí lưu thông Vt sẽ thay đổi theo 
từng nhịp thở

THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

• Thể tích khí lưu thông Vt sẽ thay đổi ở 
từng nhịp thở tùy thuộc vào:

– Mức hỗ trợ áp lực

– Gắng sức hít vào của bệnh nhân 

– Sức cản đường thở

– Độ giãn nở của phổi

– Sự đồng bộ của bệnh nhân với máy thở

CPAP + THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
CPAP + Pressure Support Ventilation (PSV)

THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

Ưu điểm

• Giúp bn thở tự nhiên, cho 
phép bn tự kiểm soát Vt, 
f, Ti, Ve

• Giảm công thở (WoB) 
nhờ máy hỗ trợ áp 
lực/thể tích

• Giảm teo cơ

• Giúp bn dể chịu, giảm 
nhu cầu an thần

• Giúp cai máy thở

Nhược điểm

• Đòi hỏi bn phải có nhịp thở 
tự nhiên đầy đủ

• Làm bn kiệt sức và thở 
nhanh nếu Psupport không đủ

• Vt tùy thuộc vào đặc tính cơ 
học của phổi và sự đồng bộ 
của bn với máy thở, gắng 
sức của bệnh nhân

• Cần phải cài đặt mode 
“back up” nếu bn ngưng thở 
> 20s
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THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

• Chỉ định:

– Cai máy 

– Bệnh nhân thở máy dài ngày có thở tự nhiên 
tương đối tốt.

THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

• Cài đặt:
– Khởi đầu bằng PS = 10 cmH2O, FiO2, PEEP

– Tăng mỗi lần 2 - 3 cmH2O cho tới khi Vt đạt 
mức ta mong muốn, tối đa chỉ nên 15 – 20 
cmH2O.

• Mức hỗ trợ áp lực thích hợp khi:
– Vt đo được # 5 - 8 ml/kg

– Tần số thở bệnh nhân < 25 - 30 l/ph

– Giảm hoạt động của cơ hô hấp đến mức tối 
thiểu.

THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

• Theo dõi: 

– Tần số thở

– Kiểu thở: co kéo, gắng sức

– Vt, thông khí phút (VE)

• Cài alarm: low VE, Low VT, high rate

• Cài mode “back up” nếu ngưng thở > 20s: 
Pressure A/C hoặc Volume A/C

THÔNG KHÍ HỖ TRỢ ÁP LỰC
Pressure Support Ventilation (PSV)

• Nếu thở mode PSV, bệnh nhân thở nhanh:
 tăng dần Ps # 15 – 20 cmH2O
 Thử phối hợp PSV + SIMV.
Nếu không được phải chuyển lại A/C.

• Ngưng thở máy khi PS còn # 5 – 8 cmH2O

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU 

CÁC THÔNG SỐ THỞ MÁY
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Câu hỏi 1: 
Bệnh nhân có chỉ định thở máy?

Chỉ định thở máy

1. Ngưng tim hoặc ngưng thở

2. Thở nhanh (>35l/ph) hay thở chậm dần, suy kiệt 
cơ hô hấp, dọa ngưng thở

3. Toan hô hấp cấp (PaCO2 > 55 mmHg với pH < 
7.35)

4. Giảm O2 máu nặng (khi PaO2 không thể duy trì 
>60mmHg với FiO2>90%) hay Pa02/Fi02 < 200

5. Giảm oxy tế bào: ngộ độc Cyanic hay Carbon 
monoxide

6. Shock với tình trạng tăng công thở

44

Chỉ định thở máy

7. Bệnh thần kinh cơ mới chẩn đoán với dung tích 
sống  <10 -15 mL/kg (Bình thường 65 – 75 
ml/kg)

8. Gắng sức hít vào  - 25 cmH2O (Bình thường -
50  -100 cmH2O)

9. Thở máy không xâm lấn thất bại

10.Suy giảm ý thức, không có khả năng bảo vệ 
đường thở (GSC< 8) hoặc không khạc đàm 
nhớt được gây giảm thông khí hoặc tăng công 
thở 

45

Câu hỏi 2:
Chọn lựa mode thở nào?

A. Mục tiêu thở máy nhằm kiểm soát gì?

– Oxy hóa máu: Mục tiêu PaO2, SaO2 ?

– Thông khí: PaCO2, PetCO2, pH ?

– Giảm công thở

– Bảo vệ đường thở, duy trì nhịp thở khi trung 
tâm hô hấp bị tổn thương hay ức chế (co giật, 
TBMN, quá liều thuốc...)

Câu hỏi 2:
Chọn lựa mode thở nào?

B. Bệnh nhân có còn nhịp thở tự nhiên tốt 
không?

– Bệnh nhân tỉnh, có nhịp thở tự nhiên tốt: 
thông khí mode hỗ trợ (PSV)

– Bệnh nhân có xu hướng ngưng thở (quá liều 
thuốc, tổn thương thân não...), mê sâu, liệt: 
chọn mode đảm bảo VE như A/C

– Bệnh nhân có khả năng trigger máy, cần đánh 
giá lại trước khi chuyển từ A/C sang PSV

Câu hỏi 2:
Chọn lựa mode thở nào?

C. Tình trạng bệnh hiện tại và bệnh nền tảng 
của bệnh nhân?

– ARDS, OAP, viêm phổi  suy hô hấp giảm 
oxy  FiO2 cao, PEEP cao, VT thấp, f cao...

– Đợt cấp COPD, hen PQ  suy hô hấp tăng 
thán: không cần FiO2 và PEEP cao...



07/04/2018

9

Câu hỏi 2:
Chọn lựa mode thở nào?

D. Bệnh nhân đáp ứng với thở máy như thế 
nào?

– Tình trạng hô hấp có cải thiện ?

– Bệnh nhân có “chống máy” ?

– ...

Câu hỏi 3:
Cài đặt các thông số?

CÁC THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

Mode kiểm soát  
thể tích

• FiO2

• PEEP

• Tần số (f)

• Tidal volume (VT) 

• Peak flow, Kiểu dòng

• I:E

• Trigger

Mode kiểm soát 
áp lực

• FiO2

• PEEP

• Pressure

• Tần số (f)

• TI

• I:E

• Trigger

Mode hỗ trợ 
áp lực (PSV)

• FiO2

• PEEP

• Pressure

• Trigger

• Bệnh nhân đã đặt NKQ:

– Assist/control kiểm soát thể tích (Volume A/C): 
thường dùng là mode khởi đầu

– SIMV hoặc PSV hoặc SIMV + PSV: xem xét ở 
bệnh nhân có tự thở, sức cơ hô hấp tương đối 
tốt, nhu cầu thông khí phút không cao, không 
có giảm oxy máu nặng.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

1. MODE THỞ

• Nếu có thâm nhiễm phổi trên XQ

– FIO2: khởi đầu 0.8-1.0, giảm dần theo SpO 2

– PEEP: khởi đầu với 5 cm H2O, tăng dần theo
PaO2 hoặc SpO2, theo nhu cầu FIO2 và ảnh
hưởng đến huyết động. Xem xét sử dụng
thang PEEP/FIO2

– Mục tiêu: SpO2 >90%, FIO2 ≤ 0.6

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

2. OXY

• Không có thâm nhiễm phổi trên XQ 
(COPD, hen, thuyên tắc phổi)

– FiO2: khởi đầu 0.4 và điều chỉnh theo SpO2

(xem xét khởi đầu cao hơn nếu nghi ngờ cao
là thuyên tắc phổi) 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

2. OXY 
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• Tidal volume (Vt): khởi đầu với 8 mL/kg cân
nặng ước đoán (PBW); giảm 6 mL/kg PBW sau
vài giờ nếu có ARDS

• Rate: khởi đầu 10-20 nhịp/phút (10-15 nếu không
toan máu; 15-20 nếu toan máu); có thể tăng f # 
20 – 25 l/ph nếu suy hô hấp giảm oxy nặng, điều 
chỉnh theo pH, mục tiêu pH > 7.3 với nhịp thở tối
đa là 35.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

3. THÔNG KHÍ 

• Trigger: cài để giảm tối đa gắng sức, tăng sự 
đồng bộ bệnh nhân-máy thở
– Flow trigger: 1 – 3 l/ph

– Pressure trigger: (-1) – (-2) cmH2O

• Peak Flow (PF), tỉ lệ I/E
– Peak flow cài từ 30-80 L/min, tùy thuộc vào dạng 

PF (vuông hoặc giảm dần), chỉnh PF để I/E =  1/2. 
Bệnh nhân có co thắt PQ I/E = 1/3, bệnh nhân 
ARDS có thể I/E # 1/1

– Chú ý I/E sẽ thay đổi nếu tần số thở của bệnh 
nhân cao hơn tần số thở cài đặt trên máy thở, cần 
chỉnh Flow lại để đạt I/E mong muốn. 

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

4. CÁC THÔNG SỐ KHÁC

• Kiểu dòng: dạng giảm dần giúp giảm áp lực
đỉnh đường thở so với dạng vuông 
(chú ý: dạng dòng của thông khí kiểm soát áp lực 
là dạng giảm dần)

• Auto-PEEP: cần đánh giá đặc biệt ở bệnh nhân có 
tắc nghẽn đường thở (vd: hen, COPD)

• PIP và Pplat: PIP < 40 và Pplat < 30 cmH2O. 
Nếu PIP tăng cần tìm nguyên nhân là Pres tăng (tắc 
NKQ, co thắt phế quản...) hay Pplat tăng (TKMP, 
OAP, viêm phổi, xẹp phổi...)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

4. CÁC THÔNG SỐ KHÁC

• Lâm sàng: Huyết áp, ECG, tình trạng thở máy
(đánh giá mức độ tương hợp, nhịp tự thở của
bệnh nhân)

• KMĐM, pulse oximetry

• Máy thở: thể tích khí lưu thông (Vt), thông khí
phút (Vm), áp lực đường thở (bao gồm auto-
PEEP), sức đàn của phổi...

• Alarm: high PIP, low VT, low VE, high rate...

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT BAN ĐẦU

5. THEO DÕI

CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG
Setting Alarm

Thông
số hiện
tại

Giới
hạn
trên/
dưới

CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG
Setting Alarm
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Ca lâm sàng
• BN 70 tuổi với tiền sử hút thuốc lâu ngày 

• Cân nặng 75 kg, cao 165 cm

• Bệnh 3 ngày, sốt, ho, khó thở tăng dần

• Nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, HA: 140/70, M: 
120 l/ph, SpO2: 89%

• Không đáp ứng với thở NPPV

• Khí máu ĐM: 

– pH 7.30

– PaCO2 70 mmHg

– PaO2 48 mmHg

– HCO3 = 35

Cài đặt các thông số máy thở như thế nào? 62

Ca lâm sàng

• Mode: IPPV (A/C 
VC)

• FiO2: 1.0

• VT: 650 mL

• Peak Flow: 30 l/ph

• f: 12 lần/phút

• Ti = 1.5s

• PEEP: 5 cmH2O

• Trigger: 2 cmH2O

63

Ca lâm sàng

• Pplat 20 cm H2O, Ppeak 45 cm H2O
• I:E = 1:1.5
• f: 25/ph
• HA 90/60 mm Hg, nhịp tim 130 lần/ph
• Khí máu: 

– pH 7.32 
– PaCO2 68 mmHg, 
– PaO2 215 mmHg,
– HCO3 = 34

® 64

Ca lâm sàng

®

Điều chỉnh các thông số cài đặt trên máy 
thở như thế nào?

• Điều chỉnh

– IPPV

– FiO2: 0.5

– Vt = 8ml/kgPBW=500mL

– Peak flow: 45l/ph

– f: 12 lần/ph  an thần

– PEEP 5 cm H2O

– Trigger: 2 l/ph

– Thuốc giãn phế quản

• Thông số hiện tại

– Mode: IPPV

– FiO2: 1.0

– VT: 650 mL

– Peak Flow: 30 l/ph

– f: 12 lần/phút

– PEEP: 5 cm H2O

– Trigger: 2cmH2O

Ca lâm sàng

65
®

• Pplat = 20 cm H2O, Ppeak 32 cm H2O

• I:E = 1:3.5

• F: 18/ph

• HA 110/60 mm Hg, nhịp tim 110 lần/ph

• Khí máu: 
– pH 7.35 

– PaCO2 45 mmHg, 

– PaO2 115 mmHg, 

– HCO3 = 33

Take home messages

• Mode thở phân chia chủ yếu dựa trên đặc điểm
của chu kỳ hô hấp gồm : khởi động nhịp thở
(trigger), giới hạn thì hít vào (insp limit) và chuyển
từ thì hít vào sang thì thở ra (cycle)

• Máy thở chỉ kiểm soát thể tích hoặc áp lực tại mỗi
thời điểm

• Mode A/C kiểm soát thể tích hay áp lực thường là
mode khởi đầu thở máy

• Chọn lựa mode thở, cài đặt thông số cần theo dõi
và điều chỉnh tùy thuộc vào tương tác giữa bệnh
nhân và máy thở
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Take home messages

• Lựa chọn mode thở tùy thuộc vào:

– Đặc điểm của từng bệnh nhân

– Mục tiêu muốn kiểm soát

– Sự đồng bộ của bệnh nhân với máy thở

– Khả năng theo dõi của nhân viên y tế

– Quen thuộc của ekip nhân viên y tế

“fit your ventilator to the patient, not the 
patient to the ventilator.”

Tài liệu tham khảo

• Maclntyre N R, Branson R D. Mechanical ventilation. 2nd ed. W.B. 
Saunders company. 2001

• Goldman L, Schafer A I, Goldman’s Cecil Medicine, 24th ed. W.B. 
Saunders company. 2012.

• Tobin MJ, Principles and practice of mechanical ventilation, 2 nd ed, 
The McGraw-Hill companies 2006.

• Papadakos P J, Lachmann B. Mechanical Ventilation: Clinical 
Applications and Pathophysiology, 1st ed. Saunders 2008.

• Vincent J L, Abraham E, Moore F A. Textbook of Critical Care , 6th

ed. Saunders, 2011.

• Parrillo J E, Dellinger R P. Critical Care Medicine: Principles of 
Diagnosis and Management in the Adult, 3rd ed. Mosby 2008.

Thank you for 
your attention
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Nguyên lý, cấu tạo máy thở &
các thông số cơ bản trong cài đặt 

máy thở

BS Huỳnh Quang Đại

Khoa Hồi sức Cấp cứu, BV Chợ Rẫy

BM Hồi sức Cấp cứu Chống độc, ĐHYD TPHCM

Nguyên lý hô hấp

Thở tự nhiên (Thông khí áp lực âm) Thở tự nhiên (Thông khí áp lực âm)

Thì hít vào

Thở tự nhiên (Thông khí áp lực âm)

Thì thở ra

+
+

+
+

Ventilator

₊ ₊

Thở máy (Thông khí áp lực dương)
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Thở máy (Thông khí áp lực dương)

Thì hít vào

Thở máy (Thông khí áp lực dương)

Thì thở ra

Cấu tạo máy thở Cấu tạo máy thở

• Input power: nguồn

• Drive mechanism: cơ chế đẩy

• Control circuit: vòng điều khiển

• Output waveforms: biểu đồ sóng

• Alarms: báo động

Cấu tạo máy thở - Input power

Gas mixing unit – O2 blender

Cấu tạo máy thở - Drive mechanism
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Cấu tạo máy thở - Control circuit
Cấu tạo máy thở - Control circuit
Ventilator Breathing System 

Cấu tạo máy thở - Control circuit
Heat & moisture exchanger (HME filter)

15

Cấu tạo máy thở - Output waveforms

Cấu tạo máy thở - Alarm

Các thông số cơ bản 
trong cài đặt máy thở
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Các thông số thể tích Các thông số thể tích

• Thể tích khí lưu thông (TV: Tidal 
Volume)

• Là thể tích khí huy động trong một 
lần thở vào hoặc thở ra bình thường, 
không gắng sức.

• Bình thường: 8–10ml /kg

Các thông số thể tích

• Thông khí phút: (Minute ventilation (VM)): 
• VM = Tidal volume x tần số hô hấp = VT x f
• Bình thường: 5 – 8 lít/phút

Các thông số thể tích

• Thể tích khoảng chết (Dead 
space)

• Khoảng chết giải phẫu
(Anatomical dead space)

• Khoảng chết sinh lý
(Physiologic dead space)

Các thông số thể tích

• Khoảng chết giải phẫu
(Anatomical dead space)

• Thể tích đường dẫn khí không
có chức năng trao đổi khí

• Bình thường: khoảng 150ml 
(2.2ml/kg)

Các thông số thể tích

• Khoảng chết sinh lý (Physiologic
dead space)

• Thể tích bao gồm khoảng chết giải
phẫu và các phế nang mà sự trao
đổi khí không xảy ra hoặc trao đổi
khí không hoàn toàn

• Thường do bất tương hợp thông khí
– tưới máu
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Thông khí khoảng chết và thông khí phế nang Các thông số thể tích

• Thông khí phế nang (Alveolar ventilation (VA))

• VA = Thông khí phút - thông khí khoảng chết

• VA = VM – VD = VT x f – VD x f = (VT – VD) x f

Thông khí khoảng chết và thông khí phế nang

• Ví dụ:
• VT = 450 ml

• VD = 150 ml

• f/min = 12

• VA = (450 – 150) x 12 

= 3600 ml

VA = (VT – VD) x f/min

Ảnh hưởng của tần số và độ thở sâu trên thông khí
phế nang

Các thông số áp lực Các thông số áp lực

• Áp lực đẩy (Driving pressure): 
• Là chênh lệch áp lực giữa điểm đầu và điểm cuối của ống thở. 

• Đây chính là áp lực để đẩy khí qua đường thở



07/04/2018

6

Cơ học hô hấp Tính đàn hồi & suất đàn của phổi 

• Suất đàn của phổi (Lung compliance (CL)):

• Suất đàn được định nghĩa là sự thay đổi thể tích phổi (∆V) trên 

một đơn vị thay đổi áp suất (∆P). Đơn vị của CL là L/cmH2O. 

• �� =
∆� (�)

∆� (�����)

• Bình thường, CL trung bình khoảng 0.1 L/cmH2O. Tức mỗi 1 cmH20 

áp lực, làm thể tích phổi tăng thêm 100ml

Thay đổi suất đàn của phổi Nguyên nhân làm thay đổi suất đàn của phổi

• Suy tim sung huyết

• ARDS

• Xẹp phổi

• Đông đặc phổi

• Xơ hóa

• Phế nang căng quá mức

• Tràn khí màng phổi áp lực

• Tràn dịch màng phổi

• Tăng áp lực ổ bụng

• Phù thành ngực

• Dị dạng thành ngực

Suất đàn của phổi giảm trong trường hợp: 

Tràn khí màng phổi áp lực Kháng lực đường thở (Raw)

• Kháng lực đường thở (Airway resistance (Raw))

• Là thương số giữa áp suất xuyên đường thở  (chênh lệch áp suất giữa 

miệng và áp suất phế nang) và vận tốc dòng khí.

• ��� =
∆� (�� ���)

� (
�

��â�
)

• Bình thường, Raw khoảng 0,5–1,5 cmH2O/L/giây
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Kháng lực đường thở (Raw)

• Kháng lực đường thở tăng: 
• Đàm nhớt

• Co thắt phế quản

• Ống NKQ nhỏ

Định luật Poiseuille cho áp lực

• V: lưu lượng khí qua ống dẫn

• P: áp suất

• r: bán kính ống dẫn

• L: chiều dài ống dẫn

• ᶯ : độ nhớt máu

• ᴫ/8: hằng số

Định luật Poiseuille cho áp lực Áp lực đường thở (PAW)

• Áp lực đỉnh đường thở trong thì hít vào (PIP) bao gồm: 

• Áp lực đẩy khí thắng sức cản của hệ thống hô hấp (Pres)

• Thắng sự đàn hồi của phổi và thành ngực để mở phế nang (Pel)

• Thắng áp lực dương của đường thở cuối thì thở ra (PEEP)

Áp lực dương cuối kỳ thở ra (PEEP)

• PEEP là mức áp lực duy trì trong phổi ở cuối kỳ thở ra

• PEEP giúp duy trì thể tích phổi trong tình trạng ổn định như ở trạng thái
bình thường

Áp lực đường thở

Pres

Pel

PEEP

Pplat

Pao
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Đo kháng lực đường thở (Raw)
và suất đàn tĩnh của phổi (Cst)

Cảm ơn quý vị
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MỘT SỐ CẬP NHẬT VỀ THÔNG 
KHÍ NHÂN TẠO Ở BN ARDS

BSCKII Phan Thị Xuân

Khoa HSCC - BVCR

Fan E et al. JAMA.2018;319(7):698-710. 

Fan E et al. JAMA.2018;319(7):698-710. 

Thở máy không xâm lấn

Thở máy 
xâm lấn, 
thông khí 
bảo vệ phổi

Nằm sấp
Thuốc giãn cơ
TT mở phổi

ECMO, HFOV

Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(9):1253-1263. 

Thể tích khí lưu thông (VT)
ARDS NETWORK

PART I: VENTILATOR SETUP AND ADJUSTMENT 

1. Calculate predicted body weight (PBW) 
Males = 50 + 2.3 [height (inches) - 60] 
Females = 45.5 + 2.3 [height (inches) -60] 

2. Select any ventilator mode 
3. Set ventilator settings to achieve initial VT = 8 

ml/kg PBW 
4. Reduce VT by 1 ml/kg at intervals ≤ 2 hours until 

VT = 6ml/kg PBW. 
5. Set initial rate to approximate baseline minute 

ventilation (not > 35 bpm). 
6. Adjust VT and RR to achieve pH and plateau 

pressure goals below. 

PLATEAU PRESSURE GOAL: ≤ 30 cm H2O 

Check Pplat (0.5 second inspiratory pause), at least 
q 4h and after each change in PEEP or VT. 

• If Pplat > 30 cm H2O: decrease VT by 1ml/kg steps 
(minimum = 4 ml/kg). 

• If Pplat < 25 cm H2O and VT< 6 ml/kg, increase VT 
by 1 ml/kg until Pplat > 25 cm H2O or VT = 6 ml/kg. 

• If Pplat < 30 and breath stacking or dys-synchrony 
occurs: may increase VT in 1ml/kg increments to 7 
or 8 ml/kg if Pplat remains < 30 cm H2O. 

Thể tích khí lưu thông (VT)
ARDS NETWORK
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pH GOAL: 7.30-7.45 

• Acidosis Management: (pH < 7.30) 

 If pH 7.15-7.30: Increase RR until pH > 7.30 
or PaCO2 < 25 (Maximum set RR = 35). 

 If pH < 7.15: Increase RR to 35. 

 If pH remains < 7.15, VT may be increased in 
1 ml/kg steps until pH > 7.15 (Pplat target of 
30 may be exceeded). 

 May give NaHCO3

• Alkalosis Management: (pH > 7.45) Decrease vent 
rate if possible. 

Thể tích khí lưu thông (VT)
ARDS NETWORK

Nghiên cứu hồi cứu

 3562 bệnh nhân từ 9 nghiên cứu RCT trước đó

Phương pháp: multilevel mediation analysis

Tiêu chí chính: Áp lực đẩy, DP=Vt/Crs (Vt 
hiệu chỉnh theo kích thước vùng phổi chức 
năng) giúp tiên lượng sống còn tốt hơn Vt, 
PEEP, Ppla

NEJM 2015, 372, 747-55

Áp lực đẩy (driving pressure)

Driving pressure = Vt/Crs = Ppla - PEEP

9 10

DP tăng DP không đổi DP giảm

11 12

Điểm cắt 14 cmH2O
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Độ đàn hồi thành ngực: vấn đề của 
respiratory driving pressure

Hai BN có cùng áp lực đẩy có nguy cơ VILI khác 
nhau, nếu chest wall elastance cao thì nguy cơ căng 
phổi thấp và ngược lại

Critical Care 2004, 8:350-355

Áp lực xuyên phổi (stress)

Transpul. pressure = alveolar pressure – pleural pressure

 Là áp lực tác động trực tiếp vào nhu mô phổi 

 Loại bỏ ảnh hưởng của thành ngực

N Engl J Med 2013;369:2126-36

Áp lực xuyên phổi (stress)

BN tự thở, áp lực màng phổi có thể âm, áp lực đo 
trên máy thở không phản ánh chính xác lực nén 
(stress) thực sự lên nhu mô phổi

N Engl J Med 2013;369:2126-36

Áp lực xuyên phổi

Respir Care 2014;59(11):1773–1794 

Cài đặt Vt theo áp lực xuyên phổi

• Đặt catheter vào thực quản, áp lực thực quản 
được xem như bằng áp lực màng phổi

• Áp lực xuyên phổi = Áp lực bình nguyên – áp lực 
màng phổi 

• VT được điều chỉnh để duy trì áp lực xuyên phổi 
cuối thì hít vào < 25 cm H2O (27 cmH2O)

• Gattinoni và cs: duy trì áp lực xuyên phổi cuối thì 
hít vào < 15 cmH2O tương ứng với strain khoảng 
70 - 75% total capacity.

• Đo áp lực thực quản được khuyến cáo sử dụng ở 
bn béo phì, phù toàn thân, HC tăng áp lực ổ bụng, 
bệnh lý ảnh hưởng đến độ giãn nở của thành 
ngực.

Kallet RH. Respir Care 2016;61(6):876 –890
Am J Respir Crit Care Med 2017 Vol 196, Iss 12, pp 1519–1525.  

Strain: là tỉ lệ dung tích phổi nở so với dung 
tích phổi nghỉ tĩnh trong chu kỳ hô hấp

Total Strain = (Vt + VPEEP)/FRC

Strain tĩnh: Static strain = VPEEP/FRC

Strain  động: Dynamic strain = Vt/FRC

Tổn thương phổi chỉ xảy ra khi strain >1.5-2.0

Static strain ít gây tổn thương phổi hơn 
dynamic strain

Am J Respir Crit Care Med Vol 196, Iss 12, pp 1519–1525, Dec 15, 2017 

Cài đặt Vt theo strain
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Cài đặt Vt theo strain

 Đo dung tích phổi cuối thì thở ra (EELV, khi có 
PEEP) hoặc dung tích khí cặn chức năng (FRC, khi 
không có PEEP)

 Chọn Vt để Vt/EELV hoặc Vt/FRC <1.5

 Phối hợp chỉnh PEEP để hạn chế dynamic strain

 Đo EELV bằng phương pháp nitrogen wash-
in/wash-out, hoặc bán định lượng bằng EIT (đo trở 
kháng thành ngực liên tục)

Am J Respir Crit Care Med Vol 196, Iss 12, pp 1519–1525, Dec 15, 2017 

Lấy CO2 qua màng ngoài cơ thể 
Extracorporeal carbon dioxide removal 

(ECCO2R) 

• Chỉ định

 ARDS sử dụng thông khí bảo vệ phổi hoặc 
siêu bảo vệ phổi có PaCO2 tăng cao

 Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn

• Thiết bị

 Lấy áp lực ĐM đẩy máu qua màng trao đổi 
CO2

 Máy lọc máu

 Máy ECCO2R

 Máy ECMO

Morelli A et al. Intensive Care Med. 2017 Apr;43(4):519-530.

Morelli A et al. Intensive Care Med. 2017 Apr;43(4):519-530.

Cài PEEP / ARDS

Lợi ích của PEEP trong ARDS

• Cải thiện oxy máu

• Giảm tổn thương phổi do thở máy (VILI): ngăn 
hiện tượng phồng – xẹp phế nang theo chu kỳ 
hô hấp (atelectrauma)

Tác hại của PEEP 

• Căng phồng phế nang quá mức gây VILI

• (bảng slide sau)

Gattinoni L et al. Ann Transl Med 2017;5(14):288
Sahetya SK et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(11):1429-1438
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Hess DR; Kacmarek RM. Essential of MV. 3 rd, 2014
Cressoni M et al. Intensive Care Med 2017;43:603-611
Gattinoni L et al. Ann Transl Med 2017;5(14):288 

Opening pressure = compressive forces (10–15 cmH2O) +
surface tension (15–20 cmH2O) + chest wall (5–10 cmH2O) =
30–45 cmH2O

Huy động phế nang thì hít vào
Áp lực mở phổi (opening presure)

Cressoni M et al. Intensive Care Med 2017;43:603-611
Gattinoni L et al. Ann Transl Med 2017;5(14):288 

Đường kẻ màu đỏ: mức áp lực 45 cmH2O đã huy động (mở)
phần lớn các phế nang có thể huy động, còn 2 - 3% cần mức
áp lực cao hơn 45 – 60 cmH20

Huy động phế nang thì hít vào
Áp lực mở phổi (opening presure)

• Đường kẻ đứt quãng cho thấy áp lực giữ cho phổi mở thì
thở ra thấp hơn áp lực mở phổi vì không cần áp lực chống
lại sức căng bề mặt.

• Phần lớn các đơn vị phổi ở trạng thái mở với mức áp lực
quanh 10 cmH2O, mức áp lực 20 – 25 cmH2O cần để giữ
trạng thái mở của thêm một số đơn vị phổi.

Huy động phế nang thì thở ra
Giữ cho phổi mở (keep the lung open)

Cressoni M et al. Intensive Care Med 2017;43:603-611
Gattinoni L et al. Ann Transl Med 2017;5(14):288 

Cài đặt PEEP
Các phương pháp đánh giá khả năng huy động phế nang 
của PEEP 
• Hình ảnh học: trực tiếp

 CT scan: tốt nhất
 Electric impedence tomography (EIT): chụp cắt lớp 

trở kháng điện 
 Siêu âm

• Chọn PEEP qua các thông số đánh giá trao đổi khí / cơ 
học phổi
 Dựa vào mối liên hệ giữa PEEP, CRS, FRC, và P/F
 Thủ thuật tái huy động phế nang
 Dựa vào vòng P-V
 Dựa vào áp lực thực quản
 Dựa vào stress index
 Dựa vào bảng FiO2/PEEP của ARDS net
 …… Gattinoni L et al. Ann Transl Med 2017;5(14):288

Sahetya SK et al. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(11):1429-1438
Kallet RH. Respir Care 2016;61(6):876 –890 
Gattinoni L et al. Curr Opin Crit Care 2015, 21:50 – 57 

Electric impedence tomography (EIT): 
Chụp cắt lớp trở kháng điện 
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An adult mechanically ventilated patient examined 
by electrical impedance tomography (EIT)

Frerichs I, et al. Thorax 2017;72:83–93. 

The images belong to two mechanically ventilated anesthetized children: (1) 1 year old and (2) 
2 months old.
a. Atelectasis is observed as subpleural consolidations with air bronchograms and coalescent B-
lines.
b. Color Doppler revealed lung vessels within the atelectasis showing a radial distribution to the 
lung periphery.
c. Normal lung tissue after successful treatment of the atelectasis by a recruitment maneuver, 
the normal aeration prevents the pulmonary vessels from being seen by lung sonography.

Acosta CM et al. Critical Ultrasound Journal 2016; 8:19

The relationship between oxygenation (A), functional residual capacity (B), and 
dynamic lung compliance (C) as PEEP is titrated from 0 to 15 cm H2O. 

Chọn PEEP dựa vào TT tái huy động phế nang 

PCV, tăng PEEP 4cmH2O mỗi 3 phút cho đến PEEP tối
đa 36, sau đó giảm dần PEEP 2cmH2O mỗi 3 phút cho
đến khi xác định được mức PEEP mở phổi (độ giãn nở
phổi cao nhất)

Garcia et al, Med intensiva 2012, 36:77-88

Cài PEEP dựa vào vòng P-V

• Cài PEEP 2 – 3 cmH2O trên điểm uốn dưới (LIP) hoặc 
• Cài PEEP ở mức áp lực bắt đầu có hiện tượng xẹp (mất 

huy động) phế nang
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Cài đặt PEEP dựa vào áp lực thực quản

• Áp lực xuyên phổi = Áp lực bình nguyên – áp 
lực màng phổi 

• Áp lực xuyên phổi cuối thì thở ra âm báo hiệu 
có tình trạng xẹp phế nang quan trọng xảy ra, 
vì thế PEEP được điều chỉnh để áp lực xuyên 
phổi cuối thì thở ra từ 0 – 10 cmH2O.

Kallet RH. Respir Care 2016;61(6):876 –890 

Ann Am Thorac Soc. 2017;14(Suppl 4):S297-S303. 

Phân tích 6 thử nghiệm LS, PEEP cao không giảm tử vong 
so với PEEP thấp. 

Ann Am Thorac Soc. 2017;14(Suppl 4):S297-S303. 

• Based on our findings, we suggest higher PEEP 
not be used among unselected patients with ARDS 
of any severity.

• Rather, we suggest higher PEEP strategies for 
selected patients deemed to have greater amounts 
of potentially recruitable lung (e.g., moderate to 
severe ARDS).

• Furthermore, we would discourage the use of high 
PEEP for patients without potential for lung 
recruitment with high PEEP (e.g.,mild ARDS)

Ann Am Thorac Soc. 2017;14(Suppl 4):S297-S303. 
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Thủ thuật mở phổi (tái huy động phế nang) gây tăng tỉ lệ tử vong?

NC của Kacmarek RM và cộng sự, 200 bn ARDS, so sánh 2 nhóm bn 

- Can thiệp: TT mở phổi, chọn PEEP theo TT mở phổi 

- Chứng: Vt thấp, PEEP thấp theo ARDS network protocol

- KQ không khác biệt tử vong ngày 60, 29% vs 33%, P=0,18
Crit Care Med. 2016;44 (1):32-42. 

NC của Cavalcanti AB và cộng sự 1010 bn ARDS, so sánh 2 nhóm bn 

- Can thiệp: TT mở phổi, chọn PEEP theo TT mở phổi

- Chứng: Vt thấp, PEEP thấp theo ARDS network protocol

- KQ: Nhóm TT mở phổi tử vong ngày 28 cao hơn 55,3% vs 49,3%, P=0,041
JAMA. 2017;318(14):1335-1345. 

JAMA. 2017;318(14):1335-1345. 

Thủ thuật mở phổi (tái huy động phế nang) có làm 
tăng tỉ lệ tử vong?

 120 ICU, 9 quốc gia, 1010 BN

 501 BN huy động phế nang để chọn PEEP

 509 BN trong nhóm chứng (Low VT (4-8 mL/kg PBW) 
and low PEEP strategy)

JAMA. 2017;318(14):1335-1345. JAMA. 2017;318(14):1335-1345. 

 Tăng tử vong 28 ngày ở nhóm huy động phế nang và 
chỉnh PEEP so với nhóm chứng (55.3% vs 49.3%)

 Tăng tử vong 6 tháng sau ở nhóm can thiệp (65.3% vs 
59.9%)

 Tăng nguy cơ tràn khí phải dẫn lưu (3.2% vs 1.2%)

JAMA. 2017;318(14):1335-1345. 

In summary, concerns with the study design, methodology, data analyses, and
results—in addition to possible major differences with health care systems—
provide solid arguments to question the results of the ART trial and the
advisability of generalizing its results to other settings. We believe there is still
a strong pathophysiological rationale for the use of RM and decremental
PEEP trial in moderate- to-severe ARDS, supporting the principle that
“never give the lung a chance to collapse”. Unfortunately, the ART study
forces us to reassess the use of RMs and decremental PEEP trials since
the results of the ART trial conflict with previously acquired data. The
results of this study have not dampened our enthusiasm for the OLA but have
identified the need for another RCT that is designed and implemented in a
manner that will more appropriately test the ability of the OLA to improve
outcome in ARDS

J Thorac Dis 2017;9(12):4871-4877 
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PCV, P=15 cmH20

Tăng PEEP 25, 35, 45 

cmH2O trong 4 phút, sau 

đó giảm dần PEEP, chọn 

PEEP có độ giãn nở tĩnh 

cao nhất. Sau đó mở phổi 

lại và cài PEEP đã chọn.

Trial. ARDSnet 2012

Cressoni M et al. Intensive Care Med 2017;43:603-611
Gattinoni L et al. Ann Transl Med 2017;5(14):288 

Đường kẻ màu đỏ: mức áp lực 45 cmH2O đã huy động (mở)
phần lớn các phế nang có thể huy động, còn 2 - 3% cần mức
áp lực cao hơn 45 – 60 cmH20

Huy động phế nang thì hít vào
Áp lực mở phổi (opening presure)

Tonetti T et al. Ann Transl Med 2017;5(14):286 

Evolution of the concept of VILI 

 ergotrauma: reduce VT; reduce respiratory rate; reduce PEEP 

ECMO tĩnh mạch – tĩnh mạch (V-V ECMO)

Oxy hoá máu qua màng ngoài cơ thể 
Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)

1. Suy hô hấp giảm oxy đang thở máy

• Chỉ định: PaO2/FiO2 <100 mmHg với FiO2 >90% 
và/hoặc Murray score 3 – 4 (tử vong  80%).

• Cân nhắc: PaO2/FiO2 < 150 mmHg với FiO2 >90% 
và/hoặc Murray score 2 – 3 (tử vong  50%).

2. Toan hô hấp nặng ở bn thở máy với áp lực bình
nguyên đường thở Ppla > 30cmH2O.

3. HC rò rỉ khí nặng (tràn khí màng phổi nặng, vỡ rách 
khí, phế quản.)

4. Thuyên tắc phổi, tắc nghẽn đường thở không đáp 
ứng với điều trị tối ưu.

5. BN chờ ghép phổi có chỉ định thở máy xâm lấn.

CHỈ ĐỊNH V-V ECMO

ELSO Adult Respiratory Failure Guidelines, 2017

Điểm Murray = tổng của từng đặc điểm / 4
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Không có chống chỉ định tuyệt đối

Chống chỉ định tương đối: 

• Nguyên nhân gây ARDS hoặc bệnh đi kèm
không thể hồi phục.

• Thở máy với FiO2 > 90%, Ppla >30 trong thời
gian ≥ 7 ngày

• Suy giảm miễn dịch nặng (BC đa nhân < 
400/mm3)

• Cao tuổi

• Mới bị xuất huyết não.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH V-V ECMO

ELSO Adult Respiratory Failure Guidelines, 2017

Kết luận

Chiến lược thông khí bảo vệ phổi ở bn ARDS:

• Nhiều vấn đề liên quan đến Vt thấp đang được 
nghiên cứu: áp lực đẩy, áp lực xuyên phổi, 
strain, lấy CO2 qua màng ngoài cơ thể 
(ECCO2R).

• PEEP: nhiều phương tiện giúp cá thể hoá việc 
cài PEEP để mang lại lợi ích tốt nhất, giảm tác 
hại.

• VILI: khái niệm mới ergotrauma.
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CAI MÁY THỞ VÀ
RÚT NỘI KHÍ QUẢN

BS CK II PHAN THI XUÂN

KHOA HSCC – BV CHỢ RẪY

Vấn đề cai máy thở
Khi nguyên nhân gây suy hô hấp đã được điều trị hoặc tự
thoái lui => ngưng thở máy hoặc cai thở máy.

80% bn thở máy không cần quá trình cai máy thở, thường
là bn thở máy < 1 tuần (1)

CAI

MÁY THỞ

QUÁ SỚM (2)

 Trao đổi khí

Viêm phổi hít

 Thời gian thở máy(3)

Viêm phổi bệnh viện

 Nguy cơ tử vong

QUÁ TRỄ (2)

 Thời gian nằm SSĐB

 Chi phí điều trị

 An thần

 Nguy cơ nhiễm trùng

 Nguy cơ tử vong

(1) Cairo JM (2016), Pilbeam’s Mechanical ventilation, 6th ed, 387- 408
(2) Macintyre N R (2012). Respir Care, 57(10), 1611-1618.
(3) Thille A W, Richard J C, Brochard L (2013),  Am J Respir Crit Care Med, 187(12), 1294-1302

2

Định nghĩa cai máy thở
Cai máy thở là quá trình giảm dần sự hỗ trợ thông khí

cơ học ở bn tình trạng suy hô hấp đang cải thiện(1).

Thông thường quá trình cai máy thở gồm 2 giai đoạn(2):

oGiảm dần sự hỗ trợ máy thở và

oRút nội khí quản hoặc canule mở khí quản

(1) Cairo JM (2016), Pilbeam’s Mechanical ventilation, 6th ed, 387- 408
(2) Phạm Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Hữu Hiển (2013). Giáo trình hồi sức cấp cứu chống độc, NXB y học. tr.79-88.

3

Thời gian cai máy thở

4

Gánh nặng thở máy

5

Core topics in mechanical ventilation.

Mức độ kiểm soát bệnh nhân

6
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Diễn tiến cai máy thở

7

1

(1) BN có thể cai máy thở không ?

• Hồi phục bệnh lý cấp tính khiến bn được đặt nội khí 

quản

• Khả năng oxy hoá đủ

PaO2/FiO2>200 với PEEP<8 và FiO2<40%

• Huyết động ổn định

TS tim<140l/p, HA tâm thu 90-160mmHg, không dùng 

hoặc dùng vận mạch liều thấp

• Tri giác ổn định

BN tỉnh táo hoặc dễ thức tính, GSC>10 8

(1) BN có thể cai máy thở không ?

• Khả năng ho khạc và thải chất tiết

Có khả năng ho khạc, đánh giá bằng phản xạ ho khi 

hút đàm qua ống nội khí quản

• Tình trạng chuyển hoá ổn định

Không sốt, pH>7,3; Hb>8g/dl (Hb>10 ở bệnh nhân có 

bệnh lý mạch vành)

• Các chỉ số dự đoán cai máy thở

9

Các chỉ số dự đoán cai máy thở
Chỉ số dự đoán Ý nghĩa

Chỉ số thở nhanh nông < 105 nhịp/lít/phút dự đoán thành công

Khí máu động mạch PaO2/FiO2 < 238 dự đoán thành công

PaO2/PAO2 > 0,35 dự đoán thành công

Thông khí phút < 10 lít/phút dự đoán thành công

Áp lực hít vào tối đa < - 30 cmH2O dự đoán thành công

Dung tích sống > 10 ml/kg dự đoán thành công

Áp lực bít đường thở < - 6 cmH2O dự đoán thất bại

B type Natriuretic

Peptides

Dự đoán thất bại do nguyên nhân tim mạch

BNP < 275 ng/ml dự đoán thành công

NT-proBNP không giúp dự đoán kết quả 

Tobin M J, Jurbran A (2013), Principles and practice of mechanical ventilation, 3 ed, pp1307-1347

10

Chỉ số thở nhanh nông

• Được báo cáo lần đầu tiên 

trong dự đoán cai máy thở 

1991 do Yang và Tobin(1)

• Ưu việt hơn chỉ số khác(1)

• Đo bằng hô hấp kế cầm 

tay(2)

• Nhiều ưu điểm(1):

o Dễ đo và dễ sử dụng

o Không cần BN nỗ lực

o Giá trị tiên đoán cao

o Cut-off dễ nhớ (<100)

(1) Yang K L, Tobin M J (1991). N Engl J Med, 324(21), 1445-1450
(2) Tobin M J, Jurbran A (2013), Principles and practice of mechanical ventilation, 3 ed, pp1307-1347
BN: bệnh nhân

11

Chỉ số thở nhanh nông

• BN thất bại TNTTN xuất 

hiện kiểu thở nhanh nông 

(tăng f và giảm Vt) trong 

vài phút đầu ngưng hỗ trợ 

thông khí.

• Nhóm thất bại: MV không 

thay đổi, VC , 

Compliance lồng ngực .

• Hậu quả làm tăng CO2

máu

Tobin M J, Perez W, Guenther S M, Semmes B J, Mador M J, Allen S J, et al. (1986). Am Rev Respir Dis, 134(6), 1111-1118
BN: bệnh nhân; TNTTN: thử nghiệm thở tự nhiên; f: tần số thở; Vt: thể tích khí lưu thông; MV: thông khí phút; VC: dung tích 
sống; Compliance: độ giãn nở

12
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Chỉ số thở nhanh nông

13

Áp lực hít vào tối đa (NIF)

• Là áp lực âm nhất trong pha hít vào

gắng sức khi bít đầu ống NKQ

• Giá trị bình thường -50 đến -100

cmH2O, phản xạ ho hiệu quả cần

áp lực âm tối thiểu là -20cmH2O

(ngưỡng mức độ nặng)

• Có thể gây khó chịu và buộc bệnh

nhân phải gắng sức ít nhất 20 giây

Kỹ thuật: A, áp kế; B, ống nối; C, cổng bít (ngón cái); D,
van 1 chiều; E, cỗng nối với NKQ. BS bít ngón cái vào
cổng C, BN hít vào liên tục, van 1 chiều giúp BN giảm V
phổi đến dung tích cặn. Áp lực âm nhất sau 20 giây

Áp lực hít vào tối đa (NIF)

15

Áp lực bít đường thở (P 0,1)

16
• Giá trị bình thường 0  -2 cmH2O

• Hoạt động của trung tâm hô hấp

• Sức cơ hô hấp

Không phát hiện BN có thể cai máy !!!

1. Không tầm soát bệnh nhân một cách thường quy: 

thiếu phác đồ cai máy thở

2. Hỗ trợ thông khí quá mức: không thể đánh giá 

khả năng tự thở của BN

3. Thiếu nhân lực

4. An thần, giãn cơ quá mức

 Kéo dài thời gian thở máy

 Gia tăng biến chứng 17

(?) Có thể rút NKQ ở BN sẵn sàng 
cai máy thở không?

Nguy cơ thất bại rút NKQ

§ Tuổi>65 hoặc bệnh tim phổi mạn

§ APACHE II tại thời điểm cai máy, suy hô hấp cấp do NN tim mạch

§ Đặt NKQ vì viêm phổi, RSBI cao, cân bằng dịch dương

§ Bệnh lý thần kinh

§ GSC<10, PaCO2>44 khi tiến hành TNTT, chất tiết đường hô hấp 

rất nhiều

§ Lưu lượng thở ra đỉnh<60L/p và RSBI > 100

§ Chất tiết đường hô hấp trung bình, phản xa ho khạc giảm hoặc 

mất, Hb<10g/dl

§ Tăng BNP khi tiến hành TNTT

§ Giảm ScvO2 >4,5% sau tiến hành TNTT 30 phút

18
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Diễn tiến cai máy thở

19

2

(2) Tiến hành thử nghiệm tự thở

§ TNTT là nghiệm pháp để bệnh nhân tự thông khí mà 

không hỗ trợ áp lực hoặc chỉ hỗ trợ tối thiểu

§ Thời gian 30 đến 120 phút.

§ Phương pháp

§ Hỗ trợ bằng máy thở

§ Psup khoảng 5 cmH2O  bù trừ công hô hấp cần có 

để thắng sức cản dây dẫn

§ Theo dõi Vt và f liên tục 

§ Sử dụng ống chữ T

§ Mô phỏng chính xác hơn tình trạng sau rút NKQ

20

TNTT bằng ống T

Nhánh dự trữ: giúp duy trì hằng định FiO2 mong 

muốn khi bệnh nhân hít vào
21

TNTT bằng PSV

22

DUNG NẠP thử nghiệm tự thở

• TS thở< 35 l/p

• Trao đổi khí tốt (SpO2>88%; PO2>55 mmHg; 

• pH >7.3; tăng PaCO2<10 mmHg 

• Huyết động ổn định (TS tim<140 l/p, 90< HAtâm thu <180

• Không RL nhịp đáng kể (NTT thất, nhịp nhanh trên thất) 

• Không có dấu hiệu tăng công thở

• Không dấu hiệu mệt mỏi quá mức

• Tri giác ổn định
23

THẤT BẠI thử nghiệm tự thở

24

§ TS thở>35 l/p (tăng 50% trong 5 phút hoặc hơn)

§ SpO2<90% (PaO2 < 60 mmHg với FiO2 >0.5)

§ PaCO2>50 mmHg (PaCO2 hoặc EtCO2 tăng > 8 mmHg)

§ pH <7.33 (giảm 0.07 hoặc hơn)

§ HA tâm thu < 80-90 mmHg hoặc HA tâm thu>180 mmHg

§ TS tim >130-140 l/p (hoặc dao động hơn 20-30%) 

§ Triệu chứng tăng công thở (co kéo cơ hô hấp phụ, ngực 

bụng đảo ngược)

§ Vã mồ hôi, mệt mỏi nặng dần

§ Thay đổi tri giác (lo lắng, kích động, mất định hướng)
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THẤT BẠI thử nghiệm tự thở

25

Diễn tiến cai máy thở

26

3

(3) TNTT có giúp dự đoán rút nội 
khí quản không ?

Dung nạp 

TNTT

Thất bại 

TNTT

Rút NKQ thành công 1710 ?

Rút NKQ thất bại 252 ?

27

• Giá trị tiên đoán dương = 1710/(1710+252) = 0,87

• Trong 10 BN dung nạp TNTT, vẫn có 1 BN rút 

NKQ không thành công

Weaning from mechanical ventilation, Boles et al. ERJ 2007;29:1033-56 

(?) BN có thể TỰ DỰ ĐOÁN khả 
năng rút NKQ không ?

o Nghiên cứu quan sát, tiến cứu, 211 BN đã dung nạp TNTT

o “Ông/bà có thể tự thở không cần sự hỗ trợ của máy thở không?

28

Perren A et al. ICM 2010;36:2045-52 

Diễn tiến cai máy thở

29

PHÂN LOẠI BỆNH NHÂN

Phân loại bệnh nhân cai máy thở

Nhóm Định nghĩa Tử vong

Cai máy 

đơn giản

Bệnh nhân thành công rút NKQ ngay lần đầu 

tiên cai máy thở mà không có khó khăn.

5%

Cai máy 

khó khăn

Bệnh nhân thất bại cai máy lần đầu và chỉ 

thành công cai máy thở sau 3 lần tiến hành 

TNTTN hoặc 7 ngày kể từ TNTTN đầu tiên.

25%

Cai máy 

kéo dài

Bệnh nhân thất bại ít nhất 3 lần cai máy thở 

và phải cai máy thở dài hơn 7 ngày kể từ 

TNTTN đầu tiên.

(1) Boles J M, Bion J, Connors A, Herridge M, Marsh B, Melot C, et al. (2007). Eur Respir J, 29(5), 1033-1056
NKQ: nội khí quản, TNTTN: thử nghiệm thở tự nhiên

30
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Phân loại bệnh nhân cai máy thở

31

Weaning from mechanical ventilators, in: “Textbook of critical care 7e” (2017)

32

Dự hậu theo phân loại cai máy

Weaning from mechanical ventilators, in: “Textbook of critical care 7e” (2017)

Dự hậu theo phân loại cai máy

33

Weaning from mechanical ventilators, in: “Textbook of critical care 7e” (2017)

(?) Bệnh nhân cai máy khó khăn có 
đặc điểm gì ?

§ Nguyên nhân suy hô hấp cấp chưa điều trị tốt

§ Đánh giá lâm sàng trước cai máy không chính xác

§ Chưa phát hiện đầy đủ những yếu tố nguy cơ

§ Xuất hiện vấn đề mới trong thời gian cai máy thở

§ Bệnh nhân COPD

§ Mức độ nặng khi nhập ICU

34

Perren A. et al ICM 2013;39:1885-95 

Sinh lý bệnh thất bại cai máy

CAI MÁY 

THẤT BẠI

HÔ HẤP

 trao đổi khí

Thay đổi cơ học hô hấp 

( độ giãn nở,  kháng lực)

 sức mạnh cơ hô hấp

 công thở

RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA

 phosphate máu, 

 magne máu,  kali máu

Suy dinh dưỡng

Béo phì

TIM MẠCH

 hồi lưu tĩnh mạch 

  hậu tải 

  tiêu thụ oxy cơ tim

 nhu cầu chuyển hóa 

  cung lượng tim

THẦN KINH – CƠ

 hoạt động trung tâm hô hấp

 hoạt động trung tâm hô hấp

Rối loạn CN thần kinh ngoại 
biên

TÂM THẦN KINH

Sảng

Lo âu, trầm cảm

Boles J M, Bion J, Connors A, Herridge M, Marsh B, Melot C, et al. (2007). Eur Respir J, 29(5), 1033-1056

35

Quá trình kiểm soát thông khí

36

Core topics in mechanical ventilation.
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Nguyên nhân cai máy khó khăn

37

Perren A. et al ICM 2013;39:1885-95 

Tiếp cận NN cai máy thất bại
PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN

Cai máy đơn giản Giảm thức tỉnh do tác dụng an thần
Thiếu tầm soát
Hỗ trợ thông khí quá mức
Thiếu nhân lực

Cai máy khó khăn Tác dụng tích luỹ an thần
Quá tải dịch
Suy tim trái
Yếu cơ hô hấp (bệnh lý cơ)
Tăng tải hô hấp (nhiễm trùng, đàm nhớt, 
nhiễm khuẩn huyết chưa ổn)

Cai máy kéo dài Suy tim mạn nặng
Suy hô hấp mạn nặng
Yếu cơ hô hấp kéo dài (bệnh lý thần kinh cơ)
Trầm cảm
Giảm chất lượng giấc ngủ, táo bón nặng, 
nhiễm khuẩn huyết dai dẳng

38

Perren A. et al ICM 2013;39:1885-95 

(?) Bệnh nhân cai máy kéo dài có 
đặc điểm gì ?

39

§ Đoàn hệ tiến cứu trên 4968 bn ở 349 khoa ICU trên 23 quốc gia

§ Phân tích số liệu trên 2714 bn cai máy thành công và được rút 

nội khí quản
What characterises patients with prolonged weaning?  Peñuelas O et al. AJRCCM 2011;184:430-7 

§ Yếu tố dự đoán cai máy khó khăn và cai máy kéo dài

§ Mức độ nặng khi nhập ICU (thang điểm SAPS II)

§ Thời gian thở máy trước khi cai máy

§ Bệnh phổi mạn (dãn phế quản, bệnh phổi mô kẽ)

§ Bệnh lý thần kinh cơ

§ Chỉ định thở máy vì viêm phổi

§ Cần PEEP cao trước khi cai máy thở

§ Tỉ lệ tử vong chỉ tăng đối với cai máy kéo dài (khi vượt 

qua mốc thời gian cai máy 7 ngày) 
40

(?) Bệnh nhân cai máy kéo dài có 
đặc điểm gì ?

What characterises patients with prolonged weaning?  Peñuelas O et al. AJRCCM 2011;184:430-7 

Lựa chọn phương pháp TNTT
TNTT bằng ống T

Công hô hấp khi thở bằng ống T mô phỏng chính 

xác hơn công thở sau rút NKQ

41

TNTT bằng PSV so với ống T

42

Esteban A, et al. AJRCCM 1997;156:459-65 

Tỉ lệ thất bại thấp hơn có ý nghĩa khi thở bằng PSV 
so với ống T (14% vs 22%)
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TNTT bằng PSV so với ống T

43

60 BN cai máy khó 

khăn thực hiện 

TNTT bằng ống T 

hoặc PSV 8cmH2O, 

30 bn mỗi nhóm.

Cai máy với PSV 

8cmH2O tốt hơn 

trong trường hợp 

cai máy khó

Croat Med J. 2004 Apr;45(2):162-6

TNTT bằng PSV so với ống T

44

Cai máy bằng PSV so với ống T

§ Khả năng thành công TNTT cao hơn 6% (CI 2-10%)

§ Khả năng thành công rút NKQ cao hơn 6% (CI 1-12%)

Diễn tiến cai máy thở

45

4

(4) Thở máy không xâm lấn có 
vai trò gì trong cai máy thở ?

46

Minerva Anestesiol 2011;77:921-6 

1. NIV tạo thuận

2. NIV phòng ngừa

3. NIV điều trị

Thở máy không xâm lấn (NIV tạo thuận) và 

thở máy xâm lấn

BMJ 2009;338:b1574

§ Thở máy > 24 giờ

§ 12 TNLS, 530 bệnh nhân

§ Rút NKQ và thở NIV so với tiếp tục thở máy xâm lấn

§ Tiêu chí chính: tử vong, viêm phổi thở máy, thời 

gian nằm ICU, thời gian nằm viện, cai máy thở

Tiêu chí tử vong

1.COPD

2. KHÔNG COPD

3. CHUNG

RR 0.42 (0.25-0.69)

RR 0.72 (0.39-1.32)

RR 0.55 (0.38-0.79)
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Các tiêu chí khác

§ Reduced mortality (RR 0.55, 95% CI 0.38 to 0.79), 

§ Ventilator associated pneumonia (0.29, 95% 0.19 to 0.45), 

§ LOS in ICU (weighted mean difference −6.27 days, −8.77 

to −3.78) and hospital (−7.19 days, −10.80 to −3.58)

§ Duration of ventilation, and of invasive ventilation. 

§ No effect on weaning failures or weaning time. 

§ Benefits on mortality and weaning failures were non-

significantly greater in trials that exclusively enrolled 

patients with COPD versus mixed populations.

49

NIV cứu vãn, NIV điều trị

§ TNLS đa trung tâm, 221 bn thở máy trên 48 giờ, 

xuất hiện suy hô hấp sau rút NKQ

§ 114 bn thở NIV, 107 bn điều trị chuẩn

§ Tiêu chí nghiên cứu: hiệu quả của NIV
50

Kết quả nghiên cứu

§ Tỉ lệ đặt lại NKQ không khác biệt (RR 0,99; CI 0,76-1,3)

§ Tử vong cao hơn (25% sv 14%; RR 1,78; CI 1,03 - 3,2)

§ Thời gian đến lúc đặt lại NKQ dài hơn (12 giờ sv 2,5 giờ 

p=0,02)

51

q16 TNLS, 994 BN 

qTiêu chí đánh giá: tử vong, thất bại cai máy thở, đặt 

lại NKQ, viêm phổi thở máy, thời gian thở máy, thời 

gian nằm viện, thời gian nằm ICU
52

Tử vong

53

Giảm tử vong trên nhóm COPD
Không khác biệt ở dân số chung 

Thất bại cai máy thở

54Giảm thất bại cai máy trên nhóm COPD
Không khác biệt ở dân số chung 
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Đặt lại nội khí quản

55

Giảm đặt lại NKQ trên nhóm COPD
Không khác biệt ở dân số chung 

Thời gian nằm ICU

56Giảm thời gian nằm ICU trên nhóm COPD
Không khác biệt ở dân số chung 

(4) Thở máy không xâm lấn có 
vai trò gì trong cai máy thở ?

57

Minerva Anestesiol 2011;77:921-6 

1. NIV tạo thuận

2. NIV phòng ngừa

3. NIV điều trị

Tóm tắt khuyến cáo lâm sàng
1. Thở máy

§ Hạn chế sử dụng an thần

§ Sử dụng mode thở cho phép BN tự thở

§ Thử nghiệm thức tỉnh mỗi ngày

§ Tập vận động sớm và thường xuyên

2. Đánh giá sẵn sàng cai máy

§ Chuẩn hoá phác đồ tầm soát cai máy thở

§ Phát hiện càng sớm càng tốt ngay khi NN thở máy 

chưa hồi phục hoàn toàn

§ Tránh hỗ trợ thông khí quá mức

§ Đánh giá chỉ số thở nhanh nông (RSBI) 58

Recommendations from the American College of Chest Physicians (ACCP)/American Association for 
Respiratory Care (AARC)/Society of Critical Care Medicine (SCCM) Evidence-Based Weaning Guidelines 
Task Force; Respir Care (2002) 47:29-30.

Tóm tắt khuyến cáo lâm sàng

3. Thử nghiệm tự thở

§ Ít nhất 1 lần 1 ngày

§ SBT 30 phút với BN xác suất thành công tiền nghiệm cao

§ SBT > 120 phút với BN xác suất thành công tiền nghiệm thấp

4. Rút nội khí quản

§ Đối với BN dung nạp thử nghiệm tự thở

§ Hỏi BN có nghĩ mình tự thở được sau khi rút NKQ?

§ Đánh giá nguy cơ tắc nghẽn đường thở trên (leak test, cân 

nhắc corticoids)

§ Cân nhắc thở máy không xâm lấn nhằm tạo thuận (COPD)

§ Cân nhắc thở máy không xâm lấn phòng ngừa cho đối tượng 

nguy cơ cao
59

Tóm tắt khuyến cáo lâm sàng

5. Cai máy khó khăn

§ Tìm nguyên nhân một cách toàn diện

§ Suy yếu khả năng hô hấp, RLCN tim, yếu cơ

§ Điều chỉnh mọi nguyên nhân có thể

§ Cân nhắc đo BNP hướng dẫn điều trị

§ Tiến hành TNTT khi đã điều chỉnh bất thường

6. Cai máy kéo dài

§ Mở khí quản tạo sự thoải mái cho người bệnh

§ Tiếp cận toàn diện, bao gồm đánh giá dinh dưỡng, giấc ngủ 

và yếu tố tâm lý

§ Cân nhắc chuyển đơn vị cai máy thở, thở máy tại nhà

§ Thảo luận cùng thân nhân về mục tiêu điều trị

60
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KHUYẾN CÁO CAI MÁY THỞ

Khuyến cáo 1: nguyên nhân lệ thuộc máy thở

qKhảo sát tất cả nguyên nhân có thể dẫn đến lệ 

thuộc máy thở ở bệnh nhân thở máy > 24 giờ. Đặc 

biệt chú ý đến bệnh nhân đã từng cai máy thất bại. 

Điều chỉnh tất cả những nguyên nhân, có hoặc 

không liên quan đến thông khí, là nền tảng cho quá 

trình cai máy thở

61

KHUYẾN CÁO CAI MÁY THỞ

Khuyến cáo 2: tiêu chuẩn đánh giá sẵn sàng cai máy thở

qNhững bệnh nhân được thông khí cơ học vì suy hô hấp cần 
được đánh giá khả năng bỏ máy thở khi thỏa những tiêu 
chuẩn sau đây:

o Bằng chứng hồi phục bệnh cơ bản dẫn đến suy hô hấp

o Oxy hóa máu đầy đủ ( PaO2/ FiO2> 150- 200, PEEP  5- 8 
cmH2O, FiO2 0,4- 0,5); và pH ³ 7,25

o Huyết động ổn định: không có thiếu máu cơ tim tiến triển, 
không tụt huyết áp đáng kể (không dùng vận mạch  hoặc 
chỉ dùng vận mạch liều thấp như dopamin hoặc dobutamin 
< 5mcg/kg/phút)

o Có khả năng hít vào gắng sức

o Cần cá nhân hóa việc dùng tiêu chuẩn trên trong đánh giá 
bệnh nhân. Một số bệnh nhân không thỏa toàn bộ những 
tiêu chuẩn kể trên vẫn có thể cai máy thở. 62

KHUYẾN CÁO CAI MÁY THỞ

Khuyến cáo 3: đánh giá trong thử nghiệm tự thở

qNên đánh giá khả năng bỏ máy thở khi tiến hành 

TNTT hơn là khi bệnh nhân có hỗ trợ của máy thở. 

Đánh giá dung nạp của bệnh nhân đối với TNTT 

dựa vào (1) kiểu thở (respiratory pattern), (2) trao 

đổi khí đầy đủ, (3) huyết động ổn định và (4) cảm 

giác thoải mái. Dung nạp TNTTN trong thời gian 

30- 120 phút dự báo bệnh nhân có thể bỏ máy thở 

thành công (³77% ).
63

KHUYẾN CÁO CAI MÁY THỞ

Khuyến cáo 4: rút nội khí quản hoặc mở khí quản

qRút nội khí quản hoặc mở khí quản ở bệnh nhân bỏ máy 

thở thành công nên dựa vào độ thông thoáng của 

đường thở và khả năng bảo vệ đường thở của bệnh 

nhân. Nguy cơ tắc nghẽn đường thở sau rút NKQ 

tăng theo thời gian thở máy, chấn thương, đặt nội khí 

quản tái đi tái lại hoặc gây chấn thương khi đặt nội khí 

quản. Steroid và/ hoặc adrenalin với mục đích phòng 

ngừa tắc nghẽn sau rút NKQ nên dùng trước khi rút nội 

khí quản 24 giờ.
64

KHUYẾN CÁO CAI MÁY THỞ

Khuyến cáo 5: thất bại TNTT

qNên tìm và sửa chữa nguyên nhân làm bệnh nhân thất 

bại TNTTN. Một khi đã điều chỉnh nguyên nhân thất bại 

và bệnh nhân vẫn đủ tiêu chuẩn cai máy thở, tiến hành 

nghiệm pháp thở tự nhiên ít nhất một lần mỗi 24 giờ.

Khuyến cáo 6: duy trì thông khí trên bệnh nhân thất 

bại TNTT

qBệnh nhân suy hô hấp - thở máy thất bại với TNTTN nên 

được hỗ trợ hô hấp bằng phương thức thở ổn định, thoải 

mái và không gây mệt.
65

KHUYẾN CÁO CAI MÁY THỞ

Khuyến cáo 7: chiến lược và phác đồ dùng thuốc an 

thần, gây mê

qPhác đồ dùng các thuốc gây mê, an thần và chiến lược 

thở máy (giảm liều, ngắt quãng hơn là liên tục) nhắm 

tới rút nội khí quản sớm phải được sử dụng trên những 

bệnh nhân hậu phẫu.

Khuyến cáo 8: phác đồ cai máy thở

qPhác đồ cai máy thở dành cho nhân viên chăm sóc sức 

khỏe (không phải bác sĩ) nên được xây dựng và sử dụng 

trong khoa săn sóc đặc biệt. Những phác đồ này nên 

nhắm tới tối ưu hóa sử dụng thuốc an thần.
66
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KHUYẾN CÁO CAI MÁY THỞ

Khuyến cáo 9: vai trò mở khí quản trong cai máy thở

qMở khí quản nên tiến hành trên bệnh nhân đã có một thời gian 

thở máy ổn định và phải cân nhắc đến lợi ích việc mở khí quản 

đem lại. Cân nhắc mở khí quản SỚM cho bệnh nhân thở máy 

dài ngày trong các trường hợp sau:

o Cần an thần liều cao để dung nạp các ống xuyên thanh 

quản (translaryngeal tubes).

o Bệnh nhân suy yếu cơ học hô hấp (thường biểu hiện thở 

nhanh), canule mở khí quản có kháng lực thấp có thể giảm 

nguy cơ quá tải cho cơ hô hấp.

o Cần hỗ trợ tâm lý: ăn qua đường miệng, trao đổi, truyền 

thông qua dụng cụ hỗ trợ phát âm, tăng khả năng vận động.

o Bệnh nhân mà tăng khả năng vận động giúp ích cho tập vật 

lý trị liệu.

67

KẾT LUẬN

§ Điều kiện tiên quyết thành công cai máy thở là phải giải 

quyết nguyên nhân khiến BN thở máy

§ Cần đánh giá hằng ngày và tiến hành TNTT rút ngắn thời 

gian thở máy

§ Các chỉ số dự đoán được xem như test sàng lọc

§ RSBI: quan trọng dự đoán thành công

§ NIF: quan trọng dự đoán cai máy thất bại

§ TNTT được xem như test chẩn đoán khả năng rút NKQ

§ NIV có vai trò tạo thuận hoặc phòng ngừa sau rút NKQ 68

CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ VỊ

69
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Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

Bs Huỳnh Quang Đại

Khoa Hồi sức tích cực

ĐẠI CƯƠNG

Trai tráng Bủng beo

ĐẠI CƯƠNG

• Hơn một nửa bệnh nhân ICU trên toàn thế giới được

nuôi dưỡng không đủ

• Chỉ 50% bệnh nhân được cung cấp đủ lượng protein &

calorie mục tiêu trong 14 ngày đầu nằm ICU.

•Thời gian bắt đầu dd bằng đường ruột trung bình

46.5 giờ (8.2 – 149.1 giờ)

Cahill NE. Crit Care Med. 2010 Feb;38(2):395-401

ĐẠI CƯƠNG

• Dinh dưỡng kém liên quan đến kết cục không tốt:
• Tăng nguy cơ nhiễm trùng
• Tăng thời gian nằm viện
• Tăng thời gian thở máy
• Tăng tỉ lệ tử vong

McClave et al. JPEN.2009;33(3):277-316

ĐẠI CƯƠNG

• NC quan sát đoàn hệ tiến cứu

• 167 khoa ICU

• 21 quốc gia

• 2772 bệnh nhân thở máy

• Tiêu chí chính: tử vong 60 ngày; số ngày không thở
máy (VFDs)

ĐẠI CƯƠNG

• Trung bình: 1,034 kcal/ngày và 47g protein/ngày

• Nếu tăng thêm 1,000 cal/ngày giúp
• Giảm tỉ lệ tử vong [OR 0.76; 95% CI: 0.61-0.95,

p = 0.014] và
• Tăng số ngày không thở máy (3.5 VFD, 95% CI 1.2-5.9, p

= 0.003)

• Tăng thêm mỗi 30g protein cũng giúp giảm tỉ lệ tử
vong
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THỪA DINH DƯỠNG! 
LỢI hay HẠI?

•Tăng đường huyết và tăng nhiễm khuẩn

•Tăng urê huyết

•Tăng thán khí và khó cai máy thở

•Tăng lipid máu

•Gan nhiễm mỡ

•Suy cơ quan

• Tốn kém vô ích

Dinh dưỡng cho bệnh nhân ICU

•Đúng lượng (right amounts)

•Đúng cách (right way)

•Đúng lúc (right time)

•Đúng loại (right nutrients)

CLINICAL GUIDELINES

Crit Care Med. 2016 Feb;44(2):390-438
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb;40(2):159-211

CLINICAL GUIDELINES

•Đánh giá dinh dưỡng

•Xác định nhu cầu năng lượng

Crit Care Med. 2016 Feb;44(2):390-438
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb;40(2):159-211

ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG

• Tầm soát nguy cơ dinh dưỡng cho tất cả bệnh nhân

ICU, sử dụng

• Thang điểm NRS 2002 (nutritional risk screening) hoặc

• NUTRIC score

Crit Care Med. 2016 Feb;44(2):390-438
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb;40(2):159-211

ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG

•Không sử dụng những chỉ số dinh dưỡng truyền
thống (albumin, prealbumin, transferrin,
retinolbinding protein) hay những marker thay thế
(interleukin-1, tumor necrosis factor (TNF),
interleukin-6, citrulline).

Crit Care Med. 2016 Feb;44(2):390-438
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb;40(2):159-211
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ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG

NRS 2002

Kondrup et al. 2003

ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG

Heyland et al. 2011

The Nutrition Risk in Critically ill (NUTRIC) score

ĐÁNH GIÁ DINH DƯỠNG

Nguy cơ
thấp

Nguy cơ Nguy cơ
cao

NRS score < 3 3-4 ≥ 5

NUTRIC 
score

4 ≥ 5

• BN có nguy cơ dinh dưỡng cao có lợi từ liệu
pháp EN sớm, giúp cải thiện kết cục (giảm
nhiễm trùng BV, biến chứng, tử vong).

XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH 
DƯỠNG

XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG

• Năng lượng tiêu thụ hàng
ngày (TDEE) gồm:

• Năng lượng chuyển hóa
cơ bản lúc nghỉ (REE)

• Năng lượng hoạt động
thể chất

• Năng lượng khác

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI 
CHUYỂN HÓA CƠ BẢN (REE)
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Các yếu tố ảnh hưởng tới TDEE

Tăng EE
• Phẫu thuật lớn: 20 – 40%
• Chấn thương: 20 – 60%

• Sepsis: 60%
(Sepsis shock: không tăng)

• Thân nhiệt tăng 10C: EE 
tăng 7 – 10%

• Sảng, co giật, kích thích...
• Thuốc vận mạch, 

corticoids

Giảm EE
• Hạ thân nhiệt
• b-blockers

• An thần
• Giãn cơ

• Thở máy

Đo chuyển hóa năng lượng cơ bản 

Tính nhu cầu năng lượng hàng ngày

Công thức Harris- benedict
R.E.E. nam (kJ/day) = (66.47 + 13.75 W + 5.0 H – 6.76 A) x 4.2

R.E.E. nữ (kJ/day) = (655.1 + 9.56 W + 1.85 H – 4.68 A) x 4.2

Trong đó:
• R.E.E. (năng lượng tiêu thụ lúc nghỉ)
• W = trọng lượng (kg)
• H = chiều cao (centimeters)
• A = tuổi (năm)

Năng lượng nghỉ (REE) ~ 25 kCal/kg/day 

Tính nhu cầu năng lượng hàng ngày

AEE= REE x AF x IF x TF 
• A.E.E. (năng lượng tiêu thụ thực tế-actual energy

expenditure)
• AF: activity factor: yếu tố hoạt động
• IF: Injury factor: yếu tố tổn thương
• TF: thermal factor: yếu tố nhiệt

AEE= REE x AF x IF x TF BÉO PHÌ ?
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XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG

• Khi không có dụng phương pháp đo năng lượng

gián tiếp, sử dụng công thức dự đoán năng lượng đã

được công bố.

• Hoặc sử dụng công thức ACCP

• Kcal: 25 – 30 kcal/kg/ngày.

• Protein: 1,2 – 2 g/kg/ngày.

Crit Care Med. 2016 Feb;44(2):390-438
JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016 Feb;40(2):159-211

Thay đổi nhu cầu chuyển hóa theo giai 
đoạn bệnh

Thay đổi nhu cầu chuyển hóa theo giai 
đoạn bệnh

Thay đổi nhu cầu chuyển hóa theo giai 
đoạn bệnh

British Journal of Anaesthesia 113 (6): 945–54 (2014)

XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG

Một lượng dinh dưỡng cố định không thể
nào thích hợp với tất cả bệnh nhân, ở tất

cả các giai đoạn của bệnh...

XÁC ĐỊNH NHU CẦU DINH DƯỠNG

• Sử dụng phương pháp đo năng lượng gián tiếp

(indirect calorimetry – IC) để xác định nhu cầu năng

lượng.

• IC được xem như “tiêu chuẩn vàng” trong đánh giá

năng lượng tiêu thụ
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Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

Deltatrac
Datex

Quark
Cosmed

ms15 Bangkok Nov 19, 2017

COVX
GE

Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

•Oxygen consumption

 Amount of inspired O2 minus the amount of

expired O2

 VO2 = MVinsp x FiO2 - MVexp x FeO2

Carbon dioxide production

 Amount of expired CO2 minus the amount

of inspired CO2

 VCO2 = MVexp x FeCO2 - MVinsp x FiCO2

ml/min

ml/minVCO2

VO2

.

.

.
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Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

•Direct and continuous measurement of

• Oxygen Consumption
• Carbon Dioxide Production

VO2

VCO2

.

.
ml/min

ml/min

Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

•Calculated values for

• Respiratory Quotient 
• RQ = VCO2/VO2

• Energy Expenditure
• EE = 5.5xVO2+1.7xVCO2+2xUN

RQ

EE

no unit

kcal/24h

Đo năng lượng gián tiếp 
(Indirect Calorimetry – IC) 

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KỸ THUẬT ĐO NHIỆT 

LƯỢNG GIÁN TIẾP ĐỂ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NĂNG 

LƯỢNG Ở BỆNH NHÂN THỞ MÁY XÂM NHẬP

BỘ Y TẾ                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

VŨ SƠN TÙNG

ĐẶT VẤN ĐỀ

Khảo sát mức độ tiêu hao năng lượng lúc nghỉ ở 
bệnh nhân thở máy xâm nhập bằng phương pháp 
đo nhiệt lượng gián tiếp.

So sánh các giá trị năng lượng đo được với các giá 
trị ước tính qua một số phương trình tính nhu cầu 
năng lượng trong thực hành lâm sàng.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1

2

 Hướng dẫn ASPEN 2016: 25 – 30 kcal/kg

 Phương trình Harris – Benedict.
REE (nam) = 66.4730 + (13.7516 x W) + (5.0033 x H) – (6.7550 x A)

REE (nữ) = 655.0955 + (9.5634 x W) + (1.8496 x H) – (4.6756 x A)

Trong đó: W là cân nặng (kg) H là chiều cao (cm) A là tuổi (năm)

 Áp dụng cho BN nặng: thường nhân thêm hệ số (yếu tố

stress), giá trị từ 1.1 – 2.1.

 Phương trình Penn State 2003.

REE = (0.85 x giá trị HBE *) + (175 x Tmax) + (33 x VE) – 6433

Trong đó: *: phương trình Harris – Benedic theo cân nặng thực tế

Tmax: nhiệt độ cao nhất trong vòng 24h

VE: thể tích thông khí phút (lít/phút)

CÁC PHƯƠNG TRÌNH, CÔNG THỨC ƯỚC 
TÍNH REE
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ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

 Chọn mẫu: Chúng tôi chọn được 40 bệnh nhân vào

nghiên cứu

 Phương tiện

 Máy thở CareScape R860 của hang GE Healthcare

 Module phế dung kế E-COVX

 Monitor theo dõi, cân nằm, thước dây

 Mẫu bệnh án theo mục tiêu nghiên cứu

 Các XN được thực hiện tại BV Bạch Mai

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

 Quy trình nghiên cứu

 Mỗi BN đo 2 lần ở các thời điểm

 T1: Ổn định nhất trong thời gian từ 6h – 18h

 T2: Ổn định nhất trong thời gian từ 18h – 6h

 Các thông số đo 24h là số trung bình kết quả 2 lần đo

 Ước tính REE theo công thức/phương trình ở ngày đo

 Xử lý số liệu:

 Theo phương pháp thống kê y học

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tiêu hao năng lượng lúc nghỉ theo tuổi

- Klausen (1997): REE ở BN trung niên (40 – 65 tuổi) thấp hơn BN tuổi trẻ (< 40 tuổi)

Tuổi

REEm (kcal/24h)

18 – 40 tuổi
(n = 8)

40 – 60 tuổi
(n = 11)

≥ 60 tuổi
(n = 21)

p

REEm 1455 ± 305 1360 ± 331 1190 ± 268 p < 0.05

REEm/kg 27.6 ± 4 25.3 ± 6 24.7± 5.8 p > 0.05

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tiêu hao năng lượng lúc nghỉ và biểu hiện SIRS

- Frankenfield và cộng sự (1997): REE nhóm có SIRS cao hơn nhóm không có SIRS
- Moriyama và cộng sự (1999): REE nhóm không có SIRS là 855 ± 204 kcal/24h, nhóm SIRS đơn thuần 

948 ± 214 kcal/24h, nhóm Sepsis là 1149 ± 339 kcal/24h

SIRS

REEm (kcal/24h)

Có SIRS
(n = 29)

Không có SIRS
(n = 11)

p

REEm 1367 ± 286 1086 ± 273 p < 0.05

REEm/kg 26.31 ± 5.32 23.27 ± 6 p < 0.05

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tỷ lệ ước tính đúng của phương trình Harris - Benedict
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Chung (n=40) Nam (n=30) Nữ (n=10) BMI < 18,5 (n=17) BMI ≥ 18,5 (n=23)

45 46.7

40

47.1

43.5

37.5 36.7
40

35.3
39.1

17.5 16.6
20

17.6 17.4Tỷ
 lệ

 %

Ước tính thấp Ước tính đúng Ước tính cao

- Kross và cộng sự (2012): Ước tính đúng: Chung 31,3% - Nam 30,5% - Nữ 32,8%
- Pirat và cộng sự (2009): Ước tính đúng 41%, ước tính thấp và cao là 29%
- Campbell và cộng sự (2005): Ước tính đúng 17% (cân nặng thực), 38% (cân nặng lý tưởng), chủ yếu ước 

tính thấp

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tỷ lệ ước tính đúng của phương trình Penn State 2003
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Chung (n=40) Nam (n=30) Nữ (n=10) BMI < 18,5 (n=17) BMI ≥ 18,5 (n=23)
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47.5
43.3

60
64.7

34.8

47.5

53.3

40
35.3

56.5

Tỷ
 lệ

 %

Ước tính thấp Ước tính đúng Ước tính cao

- MacDonald và Hildebrandt (2004): Ước tính đúng 39% (n = 76)
- Frankenfield (2004): Ước tính đúng 72% (n = 47), 79% ở nhóm BMI < 30 (n = 29)
- Frankenfield (2008): Ước tính đúng 64% (n = 212)
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KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tỷ lệ ước tính đúng của công thức 25kcal/kg

0
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40
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60

Chung (n=40) Nam (n=30) Nữ (n=10) BMI < 18,5 (n=17) BMI ≥ 18,5 (n=23)

37.5 36.7
40

58.8

21.7
25 23.3

30

17.6

30.5

37.5
40

30

23.6

47.8

Tỷ
 lệ

 %

Ước tính thấp Ước tính đúng Ước tính cao

- Kross và cộng sự (2012): Ước tính đúng 12% (chung), 22,1% (BMI bình thường), < 10% (BMI > 25)
- Segadilha và cộng sự (2016): Ước tính đúng 25,8%, chủ yếu ước tính cao (n/c gồm các bệnh nhân > 65 

tuổi)
- Boullata và cộng sự (2007): Ước tính đúng 43%

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tỷ lệ ước tính đúng của công thức 30kcal/kg
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Tỷ
 lệ

 %

Ước tính thấp Ước tính đúng Ước tính cao

- MacDonald (2004): Ước tính đúng 43% (BMI < 30), 39% (BMI < 25)

Độ chính xác, độ tin cậy của một số phương trình, công

thức ước tính tiêu hao năng lượng

 Phương trình Penn State 2003 là phương trình có tỷ lệ ước

tính chính xác cao nhất: 47,5% (nhóm chung), 60% (nữ) và

64,7% (BMI < 18,5)

 Công thức 30 kcal/kg có tỷ lệ ước tính đúng cao ở nhóm BN

có BMI < 18,5 (58,8%)

 Nhìn chung các phương trình và công thức ước tính trong

nghiên cứu đều có tỷ lệ ước tính đúng hạn chế và độ tin cậy

chưa cao

Kết luận
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