
Cơn hen cấp
Đánh giá mức độ nặng cơn hen cấp

Nhẹ
- KD SABA 2,5-5mg/lần, hoặc 
SABA 2-4 nhát/lần ở trẻ ≤ 5 

tuổi; hoặc 4-10 nhát/lần ở trẻ > 
5 tuổi qua pMDI hoặc buồng 
đệm; lặp lại mỗi 20 phút/giờ 

đầu
- Phối hợp SABA + 

corticosteroid KD 0,5-1mg hoặc 
prednisolone uống 1-2mg/kg/
ngày ngay từ đầu nếu có một 

trong các yếu tố nguy cơ

Trung bình
- KD SABA 2,5-5mg/lần, hoặc 
SABA 2-4 nhát/lần ở trẻ ≤ 5 

tuổi; hoặc 4-10 nhát/lần ở trẻ > 
5 tuổi qua pMDI hoặc buồng 
đệm; lặp lại mỗi 20 phút/giờ 

đầu
- Phối hợp SABA + 

corticosteroid KD liều cao 1mg 
hoặc prednisolone uống 1-

2mg/kg/ngày ngay từ đầu nếu 
có một trong các yếu tố nguy 

cơ

Nặng
- Phối hợp SABA(2,5-5mg)+ 
Ipratropium bromide (125-
250µg) KD mỗi 20 phút/giờ 

đầu.
- Corticosteroid KD liều cao 

1mg
- Corticosteroid TM 

(methylprednisolone 1mg/kg) 
mỗi 6 giờ/ngày đầu

Đe doạ tính mạng
- Phối hợp SABA (2,5-5mg)+ 
Ipratropium bromide (125-
250µg) KD mỗi 20 phút/giờ 

đầu.
- Corticosteroid KD liều cao 

1mg
- Corticosteroid TM 

(methylprednisolone 1mg/kg) 
mỗi 6 giờ/ngày đầu. Phối hợp 

Adrenaline

Nhắc lại corticosteroid KD liều cao 1mg lần 2 sau 30-60 phút (khi 
không đáp ứng hoặc đáp ứng kém)

Đánh giá sau 1 giờ

SABA lần đầu thất bại
- SABA + Ipratropium bromide + 
Corticosteroid KD liều cao 1mg
Hoặc
- SABA + Ipratropium bromide + 
Prednisolone

Đáp ứng một phần/ không đáp ứng
Điều trị tăng một bậc Đáp ứng tốt

Điều trị sau cơn hen cấp:
Corticosteroid KD (1mgx2 lần/ngày) trong 5 ngày hoặc 
prednisolone (1-2mg/kg/ngày) uống trong 5 ngày

Đánh giá sau 1 giờ

Đáp ứng một phần/ Không đáp ứng
Chuyển HSCC

Theo dõi đánh giá

Kiểm soát tốt
- Kiểm tra tốt sau 3 tháng: giảm liều CS KD xuống 
25-50% (liều tối thiểu 0,25mg/ngày)
- Kiểm soát tốt trong 1 năm: xem xét dừng thuốc

Kiểm soát kém
Kiểm soát kém sau 1 tháng, nâng bậc điều trị:
- Tăng liều 1mg/ngày nếu đang điều trị CS KD liều 0,5mg/ngày
- Phối hợp với LTRA nếu đang điều trị CS KD liều 1mg/ngày

Điều trị sớm cơn hen cấp tại nhà
- Tăng gấp đôi liều ICS hoặc corticosteroid KD tại nhà
- Thời gian điều trị 1-2 tuần (không quá 2 tuần), sau đó về lại liều điều trị duy trì

CS: Corticosteroid; ICS: Corticosteroid dạng hít; KD:Khí dung
* Khi có một trong các yếu tố nguy cơ cóthểdẫn đến cơn cấp hen trong tương lai
** Adrenaline 1‰ 0,01 mL/kg, tối đa 0,3 mL/lần tiêm bắp mỗi 20 phút, cho đến khi cắt cơn, tối đa 3 lần, dùng ngaytừ đầu khi cơn hen cấp đi 
kèm sốc phản vệ hay phù mạch.
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