CÁC THUỐC THIẾT YẾU ĐIỀU
TRỊ TRIỆU CHỨNG
(TRỪ ĐAU)
TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

1.Thuốc điều trị khó thở
• Furosemide (uống và tiêm)
• Hyoscine butylbromide hoặc các thuốc
kháng cholinergic khác
• Morphine (uống và tiêm)

2. Sử dụng opioid trong xử trí khó thở
• Opioid làm giảm khó thở mà không kèm theo một hiệu
quả có thể đo lường được về tần số thở hay độ tập trung
khí máu.
• Opioid hoạt động ở cả ngoại vi và trung ương
• Ở những bệnh nhân không có tiền sử dùng opioid, liều
thấp có thể có hiệu quả. Ví dụ:
– Morphine 5-10 mg uống hoặc 2- 4mg tiêm tĩnh mạch/ tiêm
dưới da 2- 4 giờ/lần theo nhu cầu

• Nếu khó thở nặng và dai dẳng, cho liều thường xuyên
theo giờ và chế sẵn một liều đột xuất bổ sung:
– 5% của tổng liều điều trị hàng ngày, 15-30 phút/lần
theo nhu cầu
• Khi được sử dụng một cách hoàn hảo, các opioid dùng
để giảm đau và khó thở dường như không thể thúc đẩy
cái chết hoặc dẫn đến nghiện.
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Cortisol tù sinh  Dïng opioids (codein, morphin...) kiÓm so¸t ®au =>
Na+, Ca++, H2O, kiÓm so¸t ®-îc mét sè rèi lo¹n cña c¬ thÓ
K+  t¨ng chuyÓn ho¸
gan vµ thËn

2

Phæi lµm viÖc nhiÒu h¬n
=> rèi lo¹n kh¸c ë phæi
=> cã thÓ gÆp toan
chuyÓn ho¸,

Kh«ng nªn ®-a glucose v× lµm t¨ng sö dông O2 c¬ thÓ,
biÓu hiÖn lµ thë gÊp  rèi lo¹n ®iÖn gi¶i ®å
(cã quan ®iÓm sö dông insulin lµm gi¶m ®-êng huyÕt)
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Chuét rót nÕu kh«ng
®-a n¨ng l-îng kÞp thêi
cho c¬ thÓ

Sau khi kiÓm so¸t ®-îc ®au mới dïng glucose, lipid,
®-êng cao ph©n tö, acid amin truyÒn TM

Sử dụng các thuốc giải lo âu
trong xử trí khó thở
• Không nên là điều trị khởi đầu cho khó thở
• Có thể giúp ích khi bệnh nhân có biểu hiện đồng
thời cả lo âu và các cơn khó thở (thử dùng
opioid trước)
• An toàn trong sự phối hợp với các opioid mặc
dù có thể làm tăng tác dụng an thần
• Ví dụ:
– Lorazepam 0,5-1mg uống 1 giờ/lần theo nhu cầu cho
đến khi trấn tĩnh, sau đó cho liều đều đặn 4-8 giờ/lần
để giữ sự bình tĩnh.
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Điều trị đặc hiệu
khó thở dựa vào căn nguyên
• Những chất tiết đường hô hấp/ “ tiếng nấc hấp
hối”
– Hyoscine butylbromide 20 mg uống 2 giờ/lần hoặc
20 mg 2 giờ/lần tiêm dưới da theo nhu cầu

• Bệnh gây phản ứng đường thở (bệnh hen, bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính)
– Điều trị chuẩn: Thuốc giãn phế quản, steroids
– Morphine nếu điều trị chuẩn không hiệu quả và nếu
phù hợp với mục đích chăm sóc
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3. Thuốc điều trị nôn/buồn nôn

Nôn/buồn nôn
•
•
•
•

Haloperidol (uống và tiêm)
Metoclopramide (Primperan)
Dexamethasone (uống và tiêm)
Diphenhydramine hoặc thuốc chẹn H1 khác
(uống và tiêm).
• Hyoscine hydrobromide hoặc các thuốc kháng
cholinergic qua được hàng rào máu-não.
• Benzodiazepine

Các loại thuốc được sử dụng
trong xử trí triệu chứng buồn nôn và nôn
•
•
•
•
•
•

Kháng dopamine: haloperidol, prochlorperazine
Kháng histamines: diphenhydramine
Kháng cholinergics: scopolamine, hyoscine butylbromide
Kháng Serotonin: ondansetron
Các thuốc nhóm Prokinetic: metoclopramide
Kháng acid: ranitidine (H2 blocker), omeprazole (ức chế
bơm proton)
• Khác :
– Steroid: dexamethasone
– Giảm lo âu: lorazepam
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Điều trị đặc hiệu buồn nôn
và nôn dựa vào căn nguyên (1)

1. Độc tính của thuốc, các chất điều hoà
phản ứng viêm, virus, độc tính của vi khuẩn, rối
loạn chuyển hoá
– Haloperidol 0,5-2 mg theo nhu cầu hoặc 2-4 lần/ngày,
uống, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da
– Prochlorperazine 5-10 mg theo nhu cầu hoặc 3-4
lần/ngày uống hoặc tiêm tĩnh mạch, hoặc 25 mg đặt
đại tràng theo nhu cầu hoặc 2 lần/ngày
– Dexamethasone 8-20 mg/ngày chia thành 1-2 lần
uống hoặc tiêm tĩnh mạch
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Điều trị đặc hiệu buồn nôn và nôn
dựa vào căn nguyên (2)
2. Sự kích thích/ nhạy cảm hoá bộ phận
tiền đình
– Diphenhydramine 25-50 mg 3-4 lần/ngày,
uống hoặc tiêm tĩnh mạch
– Scopolamine 1.5-6 mg miếng dán da 72
giờ/lần, hoặc 0.1-0.2 mg tiêm dưới da 6-8
giờ/lần
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Điều trị đặc hiệu buồn nôn và nôn
dựa vào căn nguyên (3)
3.Hoá trị liệu, xạ trị liệu ở vùng bụng
– Ondansetron 8 mg có thể dùng tới 3 lần/ngày,
uống hoặc tiêm tĩnh mạch
– Dexamethasone 8-20 mg/ngày chia thành 1-2
lần, uống hoặc tiêm tĩnh mạch
– Metoclorpamide 10mg
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Điều trị đặc hiệu buồn nôn và nôn
dựa vào căn nguyên (4)
4. Tăng áp lực nội sọ
– Dexamethasone 8-20 mg/ngày chia thành 1-2 lần,
uống hoặc tiêm tĩnh mạch

5. Lo âu
– Diazepam 2-10 mg theo nhu cầu hoặc 2-3 lần/ngày
uống, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da
– Lorazepam 0,5-2 mg tuỳ theo nhu cầu hoặc 3-6
lần/ngày, uống, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da
– Clonazepam 0,5-1 mg theo nhu cầu hoặc 1-2
lần/ngày, uống
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Điều trị đặc hiệu buồn nôn và nôn
dựa vào căn nguyên (5)
6. Viêm dạ dày/ loét đường tiêu hoá
– Ranitidine 150 mg 2 lần/ngày, uống hoặc 50 mg 8
giờ/lần, tiêm tĩnh mạch. Tần số liều dùng nên giảm ở
những bệnh nhân suy thận
– Omeprazole 20-40 mg 1-2 lần/ngày, uống

7. Liệt ruột/ Liệt dạ dày
– Metoclopramide 10 mg 4 lần/ngày, uống hoặc tiêm
tĩnh mạch
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Điều trị đặc hiệu buồn nôn và nôn
dựa vào căn nguyên (6)
8. Gan to do khối u
– Dexamethasone 8-20 mg chia thành 1-2 lần, uống
hoặc tiêm tĩnh mạch

9) Tắc ruột do khối u
– Dexamethasone 8-20 mg chia thành 1-2 lần, uống
hoặc tiêm tĩnh mạch
– Đặt ống thông mũi-dạ dày hoặc mở thông dạ dày để
dẫn lưu ( nếu phù hợp với mục tiêu chăm sóc)
– Phẫu thuật giảm nhẹ (nếu phù hợp với mục tiêu chăm
sóc)
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Điều trị đặc hiệu buồn nôn và nôn
dựa vào căn nguyên (7)
9.Táo bón
– Xem phần điều trị táo bón

10. Các thuốc hỗ trợ điều trị buồn nôn và
nôn do bất kỳ nguyên nhân gì
– Diphenhydramine 25-50 mg 3-4 lần/ngày,
uống hoặc tiêm tĩnh mạch
– Scopolamine 1,5-6 mg dán da 72 giờ/lần,
hoặc 0,1-0,3 mg tiêm dưới da 6-8 giờ/lần
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4. Thuốc điều trị táo bón
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Thuốc điều trị táo bón
• Các thuốc nhuận tràng kích thích
• Kích thích đại tràng và tăng nhu động ruột
• Ví dụ: bisacodyl

• Các thuốc nhuận tràng thẩm thấu
• Kéo nước vào lòng ruột, tăng độ ẩm thành phần của phân,
tăng thể tích phân.
• Đòi hỏi bù nước tôt
• Ví dụ:lactulose, sorbitol

• Các thuốc nhuận tràng tẩy (các chất làm mềm
phân)
• Tạo điều kiện cho sự phân huỷ của mỡ trong nước và tăng
thành phần nước trong phân
• Ví dụ: chất thụt natri docusate, natri biphosphate
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Thuốc điều trị táo bón
• Các chất Prokinetic
• Kích thích đám rối Auerbach ở ruột, tăng nhu động ruột và
sự di chuyển của phân
• Ví dụ: metoclopramide

• Các chất bôi trơn
• Bôi trơn phân và kích thích đại tràng, vì thế làm tăng nhu
động ruột sự di chuyển của phân
• Ví dụ: dầu thô (dung dịch paraffin)

• Chất thụt thể tích lớn
• Làm mềm phân bằng cách tăng thành phần nuớc của phân.
Chúng còn làm căng giãn đại tràng và gây ra nhu động
• Ví dụ: thụt nước ấm
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Điều trị đặc hiệu táo bón
dựa vào căn nguyên
1. Táo bón thứ phát sau dùng các thuốc opioid:
(tiếp)
–
–
–
–

Sorbitol 5g, uống 1-4 lần/ngày hoặc siro lactulose
15-30ml 1-4 lần/ngày
Dầu khoáng 5-30 ml uống buổi tối trước khi đi ngủ
Chất thụt (natri biphosphate hoặc dầu paraffin hoặc
dầu ăn hay mật ong) 1 lần/ngày
Đối với những trường hợp nặng: naloxone 1-2 mg
uống 8 giờ/lần
21

Điều trị đặc hiệu táo bón
dựa vào căn nguyên
2. Các thuốc gây táo bón khác: kháng
cholinergics, sắt, thuốc chẹn kênh canxi
– Dừng những thuốc gây táo bón nếu có thể.
– Sorbitol và/hoặc dầu ăn và/hoặc bisacodyl
và/hoặc thuốc thụt như trên
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5. Thuốc điều trị tiêu chảy
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Các mầm bệnh gây tiêu chảy trong
bệnh nhiễm HIV
• Ký sinh trùng (Cryptosporidium, Giardia
lamblia, Entamoeba histolytica, Isospora belli,
Microsporidia)
• Cryptosporidium là mầm bệnh phổ biến nhất và là nguyên
nhân chính của bệnh đi ngoài phân nhiều nước kéo dài kèm
theo kém hấp thu, sụt cân nhiều và suy dinh dưỡng.

• Vi khuẩn (Salmonella, Shigella, Campylobacter,
E. coli)
• Độc tố của vi khuẩn (Clostridium difficile)
• Các virus (virus đường ruột, CMV, HSV, HIV)
• Mycobacterium avium trong tế bào
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Những điều trị gây tiêu chảy
• Kháng virus (ARVs): ddI, d4T, nelfinavir
• Kháng sinh:
– Macrolides (erythromycin)
– Sự phát triển quá mức của các loại vi khuẩn
Clostridium difficile

• Các thuốc nhuận tràng (lạm dụng)
• Hoá trị liệu và xạ trị liệu điều trị ung thư ở vùng
bụng
– Gây viêm ruột, thường khỏi 1-2 tuần sau khi ngừng
điều trị.
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Điều trị đặc hiệu tiêu chảy dựa
vào nguyên nhân
Vô căn, viêm ruột do tia xạ,không đáp ứng với các
thuốc diệt trùng, điều trị hoá chất, phẫu thuật
cắt bỏ đại tràng, suy tụy
–

Nếu không có sốt hoặc phân không máu hoặc
không nhày (chỉ ra có nhiễm trùng):
•
•

–

Loperamide 4mg uống , sau đó 2 mg sau mỗi lần đi ngoài
Tối đa 16 mg/ngày

Các thuốc khác:
1. Diphenoxylate + atropine (5 mg + 0.05 mg) có thể cho tối
đa đến 4 lần/ngày nếu cần.
2. Paregoric (cồn opium) : Opizoic, Morphine…
3. Có thể cân nhắc các chất xơ, cholestyramine, hyoscine,
hoặc octreotide.
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Điều trị đặc hiệu tiêu chảy dựa
vào căn nguyên
Sự lèn chặt của phân (gây đi ngoài nhiều
lần)
– Lấy phân bằng tay và điều trị táo bón

Bán tắc ruột do khối u
– Dexamethasone 4-16 mg/ngày chia thành 1-2
lần uống hoặc tiêm tĩnh mạch
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Tiêu chảy/táo bón
• Loperamide
• Thuốc xổ: sorbitol, lactulose
• Kích thích nhuận tràng: bisacodyl (uống và
đặt trực tràng).
• Naloxone (uống)
• Dầu khoáng (uống và thụt)

6. Đau miệng / nuốt đau
• Fluconazole
• Acyclovir
• Lidocaine bôi ngoài da

7. Suy nhược / Mệt mỏi / Sốt
• Methylphenidate
• Prednisolone
• Paracetamol (uống và đặt trực tràng)

8.Kích thích / Sảng
• Haloperidol (uống và tiêm)

9. Trầm cảm/lo lắng
• SSRI (bất cứ loại nào trừ paroxetine)
• Amitriptyline hoặc các thuốc chống trầm
cảm 3 vòng – TCA)
• Benzodiazepine (diazepam)

10. Ngứa
• Ngứa là triệu chứng về da phổ biến nhất ở
bệnh nhân HIV/AIDS.
• Rất nhiều nguyên nhân gây ngứa ở bệnh
nhân HIV/AIDS.
• Ngứa còn gặp ở những bệnh nhân có khối
u hoặc bệnh cảnh toàn thân giai đoạn
cuối.

Vì sao gãi có tác dụng giảm ngứa?
• Những sợi thần kinh hướng tâm điều hoà ngứa
là một tập hợp các cảm thụ đau (C- nociceptor)
đa hình thái điều hoà đau.
• Khi gãi, một kích thích vào tập hợp các cảm thụ
đau (C-nociceptors), nhiều nơron cảm nhận đau
ở sừng sau tuỷ sống sẽ được hoạt hoá để gây
đau và ngứa có thể bị ngăn lại.

Sinh bệnh học của một số
dạng ngứa cụ thể
1. Suy thận mạn (ngứa do tăng ure máu)
– Khô da
– Suy tuyến cận giáp thứ phát
– Tăng sinh dưỡng bào ở da/ tăng độ tập trung
histamine ở da
– Nồng độ vitamin A tăng
– Tăng sinh những tận cùng thần kinh cảm giác không
đặc hiệu ở da
– Bệnh lý thần kinh ngoại biên
– Nồng độ serotonin tăng lên ở da
– Chất chuyển hoá gây ngứa khác chưa xác định được

Sinh bệnh học của một số
dạng ngứa cụ thể
2. Ứ mật
– Ứ đọng muối mật và/hoặc các chất trung gian
gây ngứa chưa xác định được trong quá trình
tổng hợp muối mật
– Hoạt hoá các dưỡng bào giải phóng
histamine
– Các opioid nội sinh gây ngứa hoạt động trung
tâm tích tụ do hậu quả của suy giảm chức
năng bài tiết của tế bào gan

Sinh bệnh học của một số
dạng ngứa cụ thể
3. Ngứa do opioid
– Xảy ra ở 1% số bệnh nhân điều trị opioid đường
toàn thân và ở 20-90% số bệnh nhân điều trị opioid
qua đường tủy sống
– Opioid làm giải phóng histamine từ các dưỡng bào,
nhưng đây dường như không phải cơ chế chính của
ngứa
– Sừng sau của hành não điều hoà ngứa và hành vi
gãi mặt
•

Chất đối kháng opioid của những chất ức chế vận chuyển
glycine và GABA có thể gây ngứa

Điều trị đặc hiệu ngứa
theo nguyên nhân (1)
1. Giữ cho móng tay bệnh nhân được cắt ngắn để làm
giảm thiểu nguy cơ trầy xước và nhiễm trùng da
2. Da khô: kem làm mềm da
3. Viêm da tiếp xúc: steroids hiệu lực cao dùng tại chỗ
4. Sẩn ngứa:
- Steriod hiệu lực cao
- Kháng histamine đường uống: diphenhydramine

Điều trị đặc hiệu ngứa
theo nguyên nhân (2)
4. Ghẻ
– Bôi kem Permethrin từ cằm đến các ngón chân, giữ nguyên
trong 8-10 giờ. Lặp lại sau 1 tuần.

– Lindane 1% , bôi từ cằm đến các ngón chân, giữ nguyên trong
8-10 giờ. Không dùng cho phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.
– Ivermectin 200mcg/kg uống ngày 1 lần. Lặp lại sau 2 tuần.
– Benzyl benzoate
– Kháng histamine như diphenhydramine để làm giảm triệu chứng
cho đến khi ghẻ được chữa khỏi.
– Tránh lây lan: Điều trị những người tiếp xúc gần gũi và giặt tất
cả bộ đồ giường và quần áo bằng nước nóng

Điều trị đặc hiệu ngứa
theo nguyên nhân (3)
5. Ghẻ Nauy
– Permethrin hoặc ivermectin như trên
– Lây lan rất mạnh: điều trị những người tiếp
xúc gần gũi và giặt quần áo như trên

6. Viêm nang lông tăng bạch cầu ái toan
(bệnh nhân HIV/AIDS )
– Itraconazole 200 mg/ ngày, uống cho đến
lúc khỏi

7. Viêm nang lông do vi khuẩn (thường
do tụ cầu vàng Staph. aureus)
– Erythromycin hoặc clindamycin bôi tại chỗ
hoặc kháng sinh chống tụ cầu dùng đường
toàn thân

Điều trị đặc hiệu ngứa
theo nguyên nhân (4)
8. Ứ mật
–

–
–
–

Cholestyramine 4 g hoà với nước dùng trước và sau bữa sáng
kèm theo những liều bổ sung theo nhu cầu dùng trước bữa
trưa và bữa tối. Tối đa 16 mg / ngày.
Rifampin 150 mg uống 2 lần/ngày ( không dùng cho bệnh nhân
có nguy cơ mắc lao)
Ondansetron 8 mg uống 2 lần/ngày ;
Dẫn lưu đường mật nếu có thể và nếu phù hợp với những mục
đích chăm sóc.

9. Do opioid
–
–
–

Thay opioid nếu có thể.
Diphenhydramine 12.5-50 mg giờ/lần uống hoặc tiêm tĩnh
mạch tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân.
Hydroxyzine 10-50 mg 6 giờ/lần uống hoặc tiêm dưới da tùy
thuộc vào tình trạng bệnh nhân.

Điều trị đặc hiệu ngứa
theo nguyên nhân(5)
10. Các nguyên nhân khác: HIV, khối u ác tính, tăng ure
máu
– Diphenhydramine hoặc hydroxyzine như trên.
– Prednisilone 20-80 mg/ngày uống;
– Dexamethasone 4-20 mg/ngày chia thành 1-2 lần
uống hoặc tiêm tĩnh mạch.

11. Xử trí loét

Xử trí loét do nằm (do tì đè)
• Giai đoạn 1 hoặc 2 Loét do nằm liệt giường
– Giảm áp lực tì đè lên vết loét:
• Đệm mềm
• Thay đổi tư thế bệnh nhân thường xuyên
• Lót gót chân hoặc nâng cao gót chân lên khỏi giường

–
–
–
–

Giữ bệnh nhân khô ráo
Tránh tổn thương da do trượt
Điều trị đau
Đắp màng bán thấm

Giai đọan 1: Lóet do nằm

Giai đọan 2: Loét do nằm

Giai đọan 3: Loét do nằm

Xử trí loét do nằm
• Giai đoạn 3
– Giảm áp lực tì đè lên vết loét
– Giữ bệnh nhân khô ráo
– Tránh tổn thương da do trợt
– Điều trị đau
– Vệ sinh bằng povidine-iodine 10%
– Đắp đường-povidine-iodine hoặc băng
hydrocolloid (Duoderm) hoặc băng calcium
alginate

Giai đọan 4 Loét do nằm

Xử trí loét do nằm
• Giai đoạn 4
Giảm áp lực tì đè lên vết loét
Giữ bệnh nhân khô ráo
Tránh tổn thương da do trượt
Điều trị đau
Băng ướt đến khô hoặc băng alginate
Đối với vảy dày hoặc hoại tử rộng, phẫu thuật cắt bỏ
hoặc đắp đường-povidine-iodine.
– Đối với vết thương có mùi hôi, tán nhỏ viên
metronidazole (hoặc mở bao của viên con nhộng
metronidazole) và rắc bột lên vết thương
–
–
–
–
–
–

Vết thương ác tính
• Những nguyên nhân thường gặp
– Ung thư da nguyên phát
– Ung thư đầu và cổ không đáp ứng với điều trị
hoá chất và tia xạ
– Ung thư vú hoặc những ung thư khác di căn
đến da

Vết thương ác tính

Xử trí vết thương ác tính
• Xử trí đau
– Dùng opioid đường toàn thân cho đau nặng

• Giữ vết thương sạch sẽ
• Cắt lọc nhẹ nhàng
• Đối với vết thương có mùi hôi, tán nhỏ viên
metronidazole (hoặc mở bao viên con nhộng
metronidazole) và rắc bột lên vết thương
• Kiểm soát chảy máu
• Sử dụng băng phù hợp

Các vết loét nhiễm trùng
• Các vết loét có thể trở lên hôi thối
• Mùi thối thường do nhiễm trùng vi khuẩn kị khí
và/hoặc vệ sinh kém
– Đối với những nhiễm trùng bề mặt: dùng
metronidazole tại chỗ như trên hoặc bạc sulfadiazine
2-3 lần/ngày
– Đối với những nhiễm trùng mô mềm, cho dùng đường
toàn thân metronidazole 250-500mg 8 giờ/lần uống
hoặc tiêm tĩnh mạch cùng với xử trí tại chỗ

Hình ảnh thuèc thiÕt yÕu trong CSGN
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