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LIỆU PHÁP ĐIỀU TRỊ OXY CAO ÁP 
 BSCKI. Trần Xuân Nghĩa 
 BS. Phạm Thạch Thảo 
I. Định nghĩa: 
 Điều trị oxy cao áp (OXCA) là phương pháp làm tăng tốc độ hòa tan của 
ôxy trong chất lỏng của cơ thể (huyết tương) bằng việc tăng áp lực. Phương 
pháp này dựa trên hai định luật vật lý của Dalton và Henry để áp dụng cho cơ 
thể sống. 
 Khi ở áp suất bình thường trong 100 mL máu chỉ có 0,3 mL oxy dạng hòa 
tan, đối với môi trường oxy cao áp thì nồng độ oxy hòa tan có thể tăng từ 10 – 
13 lần. Vì vậy, oxy cao áp đã được sử dụng nhằm chủ động cung cấp lượng oxy 
cần thiết trong điều trị các tình trạng bệnh lý do thiếu oxy của cơ thể. 
 Điều trị oxy cao áp là phương pháp điều trị mà người bệnh được thở oxy 
nguyên chất hoặc hỗn hợp khí giàu oxy trong một thiết bị có khả năng chịu áp 
lực cao gọi là buồng cao áp dưới điều kiện áp suất lớn hơn áp suất khí quyển. 
Trong lâm sàng, liệu pháp này được dùng để điều trị hoặc hỗ trợ điều trị nhiều 
bệnh lý khác nhau. 
II. Chỉ định: 
 OXCA là kỹ thuật điều trị hiện đại, đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới. 
Ở Việt Nam, Bộ Y tế đã cho triển khai liệu pháp này tại nhiều bệnh viện trên 
toàn quốc. OXCA được sử dụng để điều trị bệnh và ngày càng được biết đến 
nhiều hơn để hồi phục sức khỏe và thẩm mỹ. 
 1. Chỉ định chính thức: 

1. Các nghẽn mạch do không khí hoặc khí (tắc mạch máu do bọt khí) 
2. Giai đoạn tiếp sau cấp cứu bệnh giảm áp thợ lặn 
3. Ngộ độc CO, CO2, Cyanide (nhưng chưa bị hôn mê và kích thích mạnh) 
4. Bệnh hoại thư sinh hơi (Gas gangren) 
5. Các tổn thương do đụng dập  
6. Hội chứng chèn ép khoang 
7. Các thiếu máu do chấn thương cấp tính 
8. Thiếu máu do viêm tắc động mạch, thiếu máu nặng 
9. Áp xe nội sọ, phù não 
10. Nhiễm trùng phần mềm hoại tử, vết thương, vết loét chậm liền 
11. Viêm tủy xương mạn tính dai dẳng 
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12. Các tổn thương chậm liền do bức xạ (tổn thương phần mềm và hoại tử xương) 
13. Tổn thương do bỏng cấp tính. 
14. Điếc đột ngột 
15. Tổn thương não do treo cổ, do đuối nước gần 

Ghi chú: Các chỉ định này có tham khảo chỉ định của Hội Y học dưới 
nước và cao áp quốc tế (UHMS) và Hội Y học dưới nước và Ôxy cao áp Việt 
Nam – 2019 

2. Các chỉ định điều trị hỗ trợ bệnh lý ngoại khoa (Ngoại khoa cao áp) 
16. Tổn thương do chèn ép và chỗ nối bị đứt rời 
17. Sau cấy ghép da 
18. Sau ghép các mô cơ quan 
19. Chấn thương sọ não kín, hở 
20. Đau sau mổ (do phù nề và chèn ép) 
21. Hỗ trợ mổ tim và phục hồi chức năng tim sau mổ 
22. Tổn thương do gãy xương 

3. Các chỉ định điều trị hỗ trợ bệnh nội khoa và các bệnh khác 
23. Nhồi máu não, xuất huyết não giai đoạn thoái lui 
24. Tắc động mạch Trung tâm võng mạc 
25. Tắc ruột cơ năng (do liệt ruột) 
26. Các bệnh tự miễn 
27. Mất ngủ kéo dài 
28. Rối loạn tiền đình 
29. Bệnh lý mạch vành (nhồi máu cơ tim cấp, thiếu máu cơ tim) 
30. Các loại tổn thương do đái tháo đường 
31. Nhiễm trùng kỵ khí (Anerobic Infection) 
32. Viêm da cơ địa dị ứng 
33. Đau cột sống cấp và mạn tính 
34. Bệnh thoái hóa khớp 
35. Viêm khớp nhiễm khuẩn 
36. Tổn thương dây thần kinh ngoại biên và bệnh lý thần kinh 
37. Đau nửa đầu kiểu Migraine 
38. Điếc đột ngột và điếc do thiếu máu tai trong và thiếu máu não 
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39. Tự kỷ trẻ em 
 4. Hỗ trợ trong phục hồi chức năng 

40. Phục hồi chức năng trí tuệ do các nguyên nhân khác nhau: Di chứng não 
sau tai biến mạch máu não, sau ngộ độc gây tổn thương não, mất trí nhớ sau 
nhiễm độc hay do chấn thương,… 
41. Phục hồi chức năng vận động sau tai biến não, tủy 
42. Chứng liệt não, co giật do thiếu oxy não 
43. Phục hồi chức năng não ở những bệnh nhân bị đời sống thực vật 
44. Bệnh thần kinh cột sống do đụng dập và thoái hóa bó mạch – thần kinh 
45. Chứng liệt hai chi, tứ chi do chèn ép bó mạch – thần kinh không hoàn 
toàn 
46. Hỗ trợ phục hồi chức năng cho các chi ghép nối với chi giả 

 5. Phục hồi sức khỏe 
47. Mệt mỏi mạn tính, stress do căng thẳng thần kinh tâm lý 
48. Hỗ trợ thẩm mỹ 

Trước khi thực hiện kỹ thuật điều trị OXCA phải xem xét, cân nhắc cẩn 
thận chỉ định dựa trêntình trạng lâm sàng của từng bệnh nhân. 
III. Chống chỉ định 

1. Khi người bệnh đang sử dụng 1 số loại thuốc sau đây: 
+ Các thuốc điều trị bệnh bạch cầu. 
+ Một số thuốc chữa chứng bệnh nghiện rượu mạn tính. 
+ Thuốc là đồng phân của các nguyên tố bạch kim. 

2. Tràn khí, tràn dịch màng phổi chưa điều trị khỏi. 
3. Xuất huyết não cấp tính. 
4. Suy tim nặng. 
5. Có thai 3 tháng đầu. 
6. Viêm tắc vòi tai, viêm xoang, mũi, họng, viêm tai giữa. 
7. Các rối loạn dạng co giật do nguyên nhân thực tổn ở não, tiền sử động 

kinh, bệnh động kinh. 
8. Khí phế thũng có tăng CO2, hen phế quản, co thắt phế quản cấp tính. 
9. Có các khoang (nang, hang, áp xe) ở trong phổi. 
10. Hội chứng sợ buồng kín mà không thể thích nghi được. 
11. Các trường hợp sốt cao (>380). 
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12. Viêm dây thần kinh thị giác. 
13.  Tăng huyết áp (HA > 160/90 mmHg). 
14.  Mẫn cảm với oxy. 

IV. Tình hình điều trị oxy cao áp của bệnh viện C Đà Nẵng 
 Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện đầu tiên của khu vực miền Trung và 
Tây Nguyên triển khai kỹ thuật điều trị oxy cao áp từ ngày 25/04/2016. Hiện tại, 
bệnh viện có 2 máy điều trị oxy cao áp là 1 máy buồng đơn 1 chỗ hiệu 
SECHRIST (Hoa Kỳ) và 1 máy buồng đơn 2 chỗ hiệu PERRY (Hoa Kỳ) được 
đặt tại Trung tâm Đột Quỵ. 
 Về nhân lực: có 3 bác sỹ và 3 điều dưỡng được đào tạo và cấp chứng chỉ 
chuyên về khám và chữa bệnh bằng liệu pháp oxy cao áp. 
 Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã thực hiện điều trị oxy cao áp cho 
tổng số gần 6.000 lượt bệnh nhân, hiệu quả đạt được là trên 95% tổng số các 
bệnh nhân cải thiện triệu chứng rõ rệt sau mỗi liệu trình điều trị (trong đó các 
trường hợp điếc đột ngột, mất ngủ kéo dài, suy nhược cơ thể, yếu liệt sau tai 
nhồi máu não hay xuất huyết não là cải thiện ngoạn mục). Chưa ghi nhận tai 
biến nào liên quan đến điều trị oxy cao áp. 
 Hiện tại, Trung tâm Đột Quỵ bệnh viện C Đà Nẵng đang thực hiện điều trị 
oxy cao áp cho cả bệnh nhân đối tượng bảo hiểm y tế và đối tượng dịch vụ theo 
yêu cầu trong giờ hành chính và một số trường hợp khác cần liên hệ trước. Bên 
cạnh đó, bệnh viện chúng tôi cũng hỗ trợ đào tạo liệu pháp oxy cao áp cho các 
bệnh viện Quân Y 17 quân khu 5 và bệnh viện Chỉnh hình – Phục hồi chức năng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
 Để được tư vấn khám và điều trị oxy cao áp, vui lòng liên hệ với Trung 
tâm Đột quỵ-Bệnh viện C Đà Nẵng qua số điện thoại: 0236.3991.397 (trong giờ 
hành chính). 

Máy SECHRIST 
Buồng đơn 1 chỗ 

Máy PERRY 
Buồng đơn 2 chỗ 
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IV. Một số kết quả điều trị oxy cao áp 
 Case 1: Bệnh nhân nữ, 55 tuổi, vào viện vì vết thương mô mềm do tai nạn 
giao thông. Vết thương mô mềm lâu liền, nên điều trị kết hợp oxy cao áp. Sau 
liệu trình, kết quả vết thương lên mô hạt tốt, liền tốt. 

Hình ảnh vết thương trước điều trị 
 
 
 
 
 
 
 

Hình ảnh sau điều trị10 ngày, vết thương lên mô hạt tốt 

 
 Case 2:bệnh nhân nữ, 58 tuổi, vào viện vì điếc đột ngột, qua thăm khám 
được chẩn đoán Rối loạn tuần hoàn tai trong. Được điều trị thuốc kèm oxy cao 
áp phối hợp. Sau liệu trình điều trị 5 ngày, bệnh nhân cải thiện triệu chứng rõ 
rệt. Sau liệu trình 10 ngày oxy cao áp, bệnh nhân phục hồi hoàn toàn. (hình ảnh 
đã được sự cho phép của bệnh nhân) 
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 Case 3: bệnh nhân Nam 57 tuổi, vào viện vì chóng mặt, khó ngủ, chóng 
mặt tăng khi thay đổi tư thế. Bệnh nhân được chỉ định điều trị oxy cao áp đến 
ngày thứ 3 thì triệu chứng cải thiện rõ, chóng mặt đỡ, ngủ ngon hơn. Sau kết 
thúc liệu trình điều trị 10 ngày, bệnh nhân hoàn toàn hết chóng mặt và có thể trở 
về sinh hoạt bình thường.(hình ảnh đã được sự cho phép của bệnh nhân) 

 
 

Tài liệu tham khảo: Quyết định số 2539/QĐ-BYT ngày 19/6/2019 của 
Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật điều trị bằng Oxy 
cao áp. 


