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BỆNH VIỆN ĐA KHOA VẠN HẠNH 

KHOA TAI MŨI HỌNG 

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ  

VIÊM MŨI XOANG CẤP TÍNH 

Ban hành: lần 01 Mã số: HD.TMH.08 Số trang: 05 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định 

này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc  

bệnh viện. 

3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ 

sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng Hợp để có bản 

đóng dấu kiểm soát. Nhân viên y tế  được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ 

thông tin khi cần. 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

TT 
Ngày sửa 

đổi 

Vị trí sửa 

đổi (trang) 
Nội dung sửa đổi Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh) 

TT NƠI NHẬN TT NƠI NHẬN 

 Ban Giám đốc  Phòng khám 1 

 Các Phòng chức năng: KHTH, TCKT  Phòng khám 2 

 Khoa Dược   

 Tổ QLCL   
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Mã ICD 10:  J01: Viêm xoang cấp 

I. ĐẠI CƯƠNG 

Viêm mũi xoang được hiểu theo nghĩa rộng là viêm mũi và các xoang cạnh mũi, gây 

ra một nhóm các rối loạn. 

Phân loại viêm mũi xoang theo thời gian bị viêm gồm có: cấp tính (từ 4 tuần trở lại), 

bán cấp tính (4-12 tuần) và mạn tính (trên 12 tuần). Có thể phân chia thành viêm mũi 

xoang cấp tính tái phát (lớn hơn hoặc bằng 4 đợt trong một năm mà không có triệu chứng 

của viêm mũi xoang mạn tính) và viêm mũi xoang cấp tính kịch phát. 

II. NGUYÊN NHÂN 

Viêm mũi xoang do các nhóm nguyên nhân chính như sau: 

2.1. Sau cảm cúm (viêm nhiễm virus đường hô hấp trên) 

Viêm mũi xoang do nhiễm khuẩn cấp tính điển hình thường bắt đầu với viêm nhiễm 

virus đường hô hấp trên kéo dài hơn 10 ngày. Trong một số trường hợp, viêm mũi xoang 

nhiễm khuẩn cấp tính thứ phát do hậu quả của sự bít tắc lỗ thông mũi xoang (do phù nề 

niêm mạc) và có thể do sự tổn thương hệ thống màng nhầy lông chuyển. Kết quả cuối 

cùng là ứ đọng chất nhầy trong xoang và tạo ra môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát 

triển. Các tác nhân phổ biến nhất gây ra viêm xoang cấp tính bao gồm Streptococcus 

Pneumonia, Haemophilus Influenza, và Moraxella Catarrahalis. 

2.2. Các nguyên nhân khác 

 Dị ứng. 

 Trào ngược dạ dày - thực quản. 

 Hít phải các chất kích thích (bụi, khói thuốc lá, hoá chất…). 

 Bất thường về giải phẫu mũi xoang (vẹo vách ngăn, xoang hơi cuốn giữa, quá phát 

mỏm móc, bóng sàng). 

 VA quá phát. 

 Chấn thương mũi xoang. 

 Các khối u vòm mũi họng. 

 Bệnh toàn thân: suy giảm miễn dịch, rối loạn chức năng lông chuyển, bệnh xơ 

nang (Cystic fibrosis) … 

III. CHẨN ĐOÁN 

3.1. Chẩn đoán xác định 

Cần phải nghĩ tới viêm mũi xoang cấp tính do vi khuẩn khi viêm nhiễm đường hô 

hấp trên do virus sau 5-7 ngày triệu chứng ngày càng xấu đi hoặc kéo dài hơn 10 ngày 

chưa khỏi bệnh. 

Các triệu chứng giúp chẩn đoán viêm mũi xoang cấp tính gồm có: 

3.1.1. Triệu chứng chính: 

 Cảm giác đau và nhức ở vùng mặt 

 Sưng và nề vùng mặt 
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 Tắc ngạt mũi 

 Chảy mũi, dịch đổi mầu hoặc mủ ra mũi sau. 

 Ngửi kém hoặc mất ngửi 

 Có mủ trong hốc mũi 

 Sốt 

3.1.2. Triệu chứng phụ 

 Đau đầu 

 Thở hôi 

 Mệt mỏi 

 Đau răng 

 Ho 

 Đau nhức ở tai 

3.1.3. Soi mũi trước: là cần thiết với tất cả các người bệnh nghi ngờ bị viêm 

mũi xoang. Cần chú ý phát hiện chất nhầy mủ, sung huyết, dị hình vách ngăn… 

3.1.4. Thăm khám nội soi: Phương pháp nội soi mũi là cần thiết để xác định 

viêm mũi xoang. Những dấu hiệu có giá trị bao gồm: mủ nhầy tại phức hợp lỗ ngách và 

ngách sàng bướm, sự phù nề, sung huyết… niêm mạc mũi. Đối với viêm mũi xoang cấp 

tính do nhiễm khuẩn, nội soi rất hữu ích cho chẩn đoán và lấy bệnh phẩm từ khe giữa. 

3.2. Cận lâm sàng 

 Chẩn đoán hình ảnh: 

 Chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) là phương pháp đang được lựa chọn trong 

chẩn đoán viêm mũi xoang. Tuy nhiên hình ảnh trong viêm mũi xoang cấp tính do 

nhiễm khuẩn sẽ không được rõ ràng trừ khi có biến chứng. 

 Chụp cộng hưởng từ (MRI) của xoang thường ít được thực hiện hơn CT 

Scanner bởi vì phương pháp này không tạo được hình ảnh xương rõ ràng. Tuy nhiên, 

MRI thường có thể giúp phân biệt được dịch nhầy còn đọng lại trong xoang với khối u 

của nhu mô khác dựa trên những đặc điểm đậm độ tín hiệu, mà có thể không phân biệt 

được trên phim CT Scanner; chính vì vậy, MRI có thể rất có giá trị để phân biệt xoang 

có khối u với xoang có ứ đọng dịch. MRI cũng là một phương pháp hữu ích khi nghi 

ngờ có bệnh tích xâm lấn ổ mắt - nội sọ. 

 Xét nghiệm: không thực sự có giá trị trong việc đánh giá viêm mũi xoang cấp tính. 

Tuy nhiên trong một số trường hợp viêm mũi xoang cấp tính cũng cần tiến hành một số 

xét nghiệm để đánh giá tình trạng suy giảm miễn dịch, HIV, bệnh tự miễn… 

3.3. Chẩn đoán phân biệt 

Viêm mũi xoang cấp tính cần chẩn đoán phân biệt với nhiều bệnh khác gồm có: viêm 

mũi do virus (cảm cúm), đau nhức khớp thái dương hàm, đau đầu (bao gồm cả hội chứng 

đau nửa đầu - Migraine); đau răng, đau mũi, đau dây thần kinh V và khối u tân sinh trong 

xoang. Triệu chứng đau nhức vùng mặt, chảy mũi mủ, sung huyết mũi, ngửi giảm, đau 

răng và kém đáp ứng với thuốc co mạch có thể giúp phân biệt. 
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3.3.1. Viêm mũi do virus (cảm cúm) 

 Trong chẩn đoán viêm mũi xoang cấp, vấn đề khó khăn nhất là phân biệt nó với viêm 

mũi do virus vì diễn biến của bệnh và sự giống nhau về triệu chứng. Tuy nhiên, khi thăm 

khám thấy có mủ trong hốc mũi có thể nghĩ tới viêm mũi xoang cấp. Đặc biệt phải nghĩ 

đến viêm xoang nếu các triệu chứng viêm mũi xấu đi sau 5 ngày hoặc kéo dài hơn 10 

ngày. Triệu chứng cấp tính của một bên mặt cũng liên quan hơn tới viêm xoang. 

3.3.2. Đau nhức khớp thái dương hàm 

 Đau nhức khớp thái dương hàm rất phổ biến và dễ bị nhầm lẫn với đau của viêm 

xoang. Đau nhức khớp thái dương hàm thường gây ảnh hưởng đến trí nhớ, trí tuệ, tinh 

thần và chất lượng cuộc sống. 

3.3.3. Đau đầu và đau nửa đầu 

 Đau đầu và đau nửa đầu có thể rất dễ nhầm lẫn với đau do viêm xoang. Đau nửa đầu 

có đặc điểm là đau ở một bên và kéo dài từ 4-72 giờ. Sự xuất hiện của những cơn này 

thường ngắn và đáp ứng với thuốc chữa đau nửa đầu như là ergot alkaloids. Cảm giác 

căng ở vùng trán như đeo đai cùng với đau đầu đặc thù sẽ giảm đi ở những ngày sau đó. 

3.3.4. Đau răng và đau dây thần kinh số V 

Đau răng có thể là do viêm xoang và có thể nhầm với đau do viêm xoang. 

Đau dây thần kinh số V thường không phổ biến, nhưng có thể gây ra cơn đau nhói 

kịch phát theo đường đi của dây thần kinh V. Cảm giác này trái với triệu chứng đau kéo 

dài liên tục của viêm xoang. 

3.3.5. U xoang 

 U xoang thường không phổ biến, nhưng với tiền sử tắc mũi và chảy máu mũi một bên 

cần chụp CT Scanner và nội soi mũi. X quang, u xoang được thể hiện ở một bên và 

xương bị ăn mòn. 

IV. ĐIỀU TRỊ 

4.1. Nguyên tắc điều trị 

Đối với viêm mũi xoang cấp tính chủ yếu là điều trị nội khoa. Phẫu thuật chỉ đặt ra 

trong những trường hợp cần thiết. 

4.2. Điều trị cụ thể 

4.2.1. Thuốc kháng sinh 

Tỷ lệ các vi khuẩn thường gặp trong viêm mũi xoang cấp tính kháng thuốc ngày càng 

cao. Đối với S. Ppneumoniae có 25% kháng lại penicillin và kháng lại macrolides cũng 

như trimethoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) rất phổ biến. Có 30% H. Influenzae và 

hầu hết nhóm M. Catarrhalis tạo ra -Lactamase. Những hướng dẫn gần đây cho sự lựa 

chọn thuốc kháng sinh trong điều trị viêm mũi xoang cấp nhiễm khuẩn cần phụ thuộc vào 

mức độ nặng của bệnh và cần cân nhắc người bệnh đã sử dụng thuốc kháng sinh trong 4-

6 tuần gần đây không. 

 Đối với thể nặng thời gian điều trị từ 10-14 ngày. 

 Với thể trung bình và gần đây không sử dụng thuốc kháng sinh, nên sử dụng 

amoxicillin/clavulanate hoặc cefpodoxime, cefuroxime hoặc cefdinir. Nếu người lớn dị 
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ứng với β-Lactam thì nên dùng TMP/SMX, doxycycline hoặc macrolide và trẻ em dị ứng 

β-Lactam nên sử dụng TMP/SMX hoặc macrolide. Tuy nhiên tỉ lệ thất bại với thuốc 

kháng sinh không phải nhóm β-Lactam có thể tới 25%. 

 Đối với những người sử dụng thuốc kháng sinh gần đây hoặc bệnh chưa ở mức 

nguy hiểm, việc lựa chọn thuốc uống ban đầu nên bao gồm thuốc quinolone đường hô 

hấp, amoxicillin/clavulanate, ceftriaxone hoặc kết hợp với kháng sinh phổ rộng đối với 

người lớn và amoxicillin/clavulanate, ceftriaxone đối với trẻ em. Người lớn bị dị ứng - 

Lactam nên được điều trị với thuốc quinolone đường hô hấp hoặc clindamycin và 

rifampin, trong khi, trẻ em dị ứng β-Lactam nên sử dụng TMP/SMX, macrolide hoặc 

clindamycin. Nếu phương pháp chữa trị trong 72 giờ thất bại, nên đánh giá lại và thay đổi 

phương pháp điều trị. Trong trường hợp này, CT Scanner, nội soi mũi và nuôi cấy vi 

khuẩn nên được cân nhắc. 

 Hiệu quả của kháng sinh trong điều trị viêm xoang cấp tính được thể hiện trong 

bảng dưới đây: 

 

Kháng sinh đường uống 

Tác nhân gây bệnh 

S. Pneumonia Haemophilus 

SPP 

Moraxella 

Catarrahalis 

Penicillin/Amoxicillin + 0 0 

 

Cephalosporins 

Thế hệ thứ nhất ± 0 0 

Thế hệ thứ 2 + + + 

Thế hệ thứ 3 ± + + 

Amoxicillin/Clavulanate + + + 

Macrolides ± ± ± 

Clindamycin + 0 0 

Imipenem/Meropenem + + + 

Trimethoprim/Sulfamethoxazole - + + 

Quiniolones (cũ) hoặc 

Aminoglycosides 

± + + 

Quinolones (mới) + + + 

0: Không hoặc rất ít tác dụng (<30%) 

±: Tương đối tác dụng (30 - 80%) 

 Tác dụng tốt (>80%) 

 Rửa mũi và xịt mũi: 

 Cùng với liệu pháp kháng sinh toàn thân, điều trị tại mũi là rất cần thiết: 
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 Rửa mũi thường xuyên bằng nước muối sinh lý hoặc nước muối ưu trương có 

thể giúp giữ ẩm và làm sạch dịch trong hốc mũi. 

 Xịt trực tiếp corticoid vào mũi có thể làm giảm tiết dịch (ít gây ảnh hưởng đến 

toàn thân). 

 Xịt oxymetazoline hydrochloride thời gian ngắn (ví dụ 3 ngày) để giảm các 

triệu chứng của viêm mũi xoang cấp hoặc tránh viêm mũi xoang cấp chuyển thành mạn 

tính. Ngược lại nếu xịt kéo dài có thể làm bệnh nặng hơn. 

4.2.2. Liệu pháp corticoid toàn thân, thuốc làm thông mũi và những liệu 

pháp điều trị khác 

 Sử dụng corticoid toàn thân có hiệu quả chống viêm cao tuy nhiên chỉ sử dụng giới 

hạn và cần được kiểm soát cẩn thận. 

 Các thuốc làm thông mũi và tan nhầy theo đường toàn thân như là guaifenesin có 

thể giúp giảm các triệu chứng. 

 Các thuốc đối kháng thụ thể Leukotriene (montelukast, zafirlukast) và thuốc kháng 

sinh macrolide có hiệu quả chống viêm, có thể chữa trị có hiệu quả. 

4.2.3. Điều trị dị ứng 

Đối với người bệnh dễ bị dị ứng, kiểm soát dị ứng là cần thiết để ngăn chặn sự phát 

triển của viêm mũi, chính vì vậy có thể ngăn chặn quá trình phát triển thành viêm xoang. 

4.2.4. Điều trị phẫu thuật 

Tối đa sau 4-6 tuần điều trị bằng thuốc kháng sinh phù hợp, corticoid tại chỗ và liệu 

pháp corticoid toàn thân không kết quả nên cân nhắc phẫu thuật. Điều trị phẫu thuật có 

thể cần thiết nếu có những bằng chứng về tổn thương niêm mạc hoặc tắc phức hợp lỗ 

ngách (khi được xác định bằng CT Scanner hoặc khám nội soi) vẫn dai dẳng mặc dù đã 

điều trị liên tục. Người bệnh chắc chắn có các bất thường về giải phẫu mũi xoang có thể 

cũng phải phẫu thuật. 

 Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang: Chỉ định: 

 Phẫu thuật nội soi chức năng mũi xoang dựa trên một số quan sát quan trọng: 

 Quan sát rõ ràng tại vị trí của lỗ thông mũi xoang không bình thường có thể sẽ 

không đảm bảo cho dẫn lưu xoang trực tiếp của dòng niêm dịch. 

 Chít hẹp giải phẫu phức hợp lỗ ngách. 

 Niêm mạc mũi xoang bị tổn thương khó hồi phục và làm mất chức năng hệ 

thống lông chuyển ảnh hưởng đến sự dẫn lưu dịch. 

 Phẫu thuật xoang mở: 

Mặc dù phương pháp nội soi chức năng mũi xoang có nhiều ưu điểm, đôi khi vẫn cần 

dùng tới phương pháp phẫu thuật xoang mở như phẫu thuật Caldwel-Luc. Phẫu thuật này 

mở vào xoang, cho phép sinh thiết xoang và mở lỗ dẫn lưu vào hốc mũi. 

V. TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG 

5.1. Tiên lượng 



Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm mũi xoang cấp tính HD.TMH.08 
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Tiên lượng viêm xoang cấp tính là rất tốt, với ước tính khoảng 70% người bệnh mắc 

bệnh sẽ tự khỏi mà không được chữa trị. Kháng sinh đường uống có thể giảm thời gian 

người bệnh có triệu chứng. Tuy nhiên trong một số trường hợp viêm xoang có thể gây ra 

một số biến chứng. 

5.2. Biến chứng 

5.2.1. Viêm nhiễm ổ mắt 

Hốc mắt được ngăn cách với xoang sàng bởi xương giấy vốn rất mỏng và dễ bị rạn 

nứt. Mặt khác hệ thống tĩnh mạch mắt có liên hệ với mạch sàng, bởi vậy nhiễm khuẩn 

hốc mắt là biến chứng phổ biến nhất của viêm xoang cấp. Tỷ lệ mắc biến chứng của hốc 

mắt ở trẻ nhỏ thường cao hơn so với ở người lớn. Một số nhiễm khuẩn hốc mắt do biến 

chứng của viêm xoang là: phù nề, viêm nhiễm ở mi mắt; viêm mô tế bào ổ mắt; viêm tắc 

tĩnh mạch xoang hang. 

5.2.2. Viêm màng não 

Viêm màng não thường xảy ra do nhiễm khuẩn từ xoang sàng và xoang bướm. Khi 

thăm khám, người bệnh có biến chứng này có thể giảm hoặc không đáp ứng với các kích 

thích. Có thể có các dấu hiệu của viêm màng não như Kernig và Brudzinski (+). Nếu phát 

hiện viêm màng não do biến chứng của viêm xoang, cần phải chụp CT Scanner não, CT 

Scanner xoang và chọc rò tủy sống giúp chẩn đoán. 

5.2.3. Áp xe ngoài màng cứng 

Áp xe ngoài màng cứng là sự tích tụ mủ giữa xương sọ và màng cứng, điển hình liên 

quan đến viêm xoang trán. Một mặt do viêm nhiễm trực tiếp từ xoang lan rộng, mặt khác 

theo đường máu, có thể dẫn tới viêm mủ dưới màng cứng và cuối cũng dẫn tới áp xe não. 

5.2.4. Tắc tĩnh mạch xoang hang 

Cục huyết khối nhiễm khuẩn từ mắt có thể chảy về phía sau thông qua hệ tĩnh mạch 

mắt tới xoang hang, gây ra nhiễm khuẩn, viêm nhiễm và cuối cùng là nghẽn mạch xoang. 

Người bệnh có những triệu chứng ở mắt như: phù kết mạc, đồng tử phản ứng chậm chạp, 

liệt mắt và mù lòa. 

5.2.5. Khối sưng phồng của Pott 

Nếu viêm nhiễm trong xoang trán lan đến tuỷ xương trán, hiện tượng viêm xương tuỷ 

khu trú kết hợp với phá huỷ xương có thể gây ra khối sưng mềm vùng trán được mô tả 

kinh điển là khối sưng phồng của Pott. 

VI. PHÒNG BỆNH 

 Có chế độ điều trị, nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý khi mắc cảm cúm. 

 Tránh tiếp xúc với các yếu tố kích thích (bụi, khói thuốc lá, hoá chất…). 

 Quan tâm điều trị trào ngược dạ dày - thực quản. 

 Giải quyết các bất thường về giải phẫu mũi xoang (vẹo vách ngăn, xoang hơi cuốn 

giữa, quá phát mỏm móc, bóng sàng). 

 Nạo VA quá phát. 

 Điều trị các khối u vòm mũi họng. 

 Quan tâm, điều trị các bệnh toàn thân. 


