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NỘI DUNG 

1. Các kiểu đau 

2. Phân loại thuốc giảm đau 

3. Một số thuốc giảm đau thƣờng dùng 



CÁC KIỂU ĐAU 



PHÂN LOẠI THUỐC GIẢM ĐAU (WHO) 

• Acetaminophen 

• NSAIDs Non-
opioid 

• Mạnh: Morphine, fentanyl, 
oxycodone… 

• Yếu: Codein, tramadol… Opioid  

• Corticoid, biphosphonate 

• Thuốc chống động kinh 
(pregabalin, gabapentin…), thuốc 
chống trầm cảm (amitriptylin…)… 

Thuốc hỗ 
trợ 





MỘT SỐ LOẠI THUỐC GIẢM ĐAU 

THƢỜNG DÙNG 



ACETAMINOPHEN 

 Thuốc giảm đau thông dụng nhất 

 Quá liều gây hoại tử gan, độc gan 

 Liều an toàn <3g/24h 



NSAIDS – CƠ CHẾ  

 



NSAIDS – PHÂN LOẠI 



NSAIDS – NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG 

• Cân nhắc lợi ích – nguy cơ 

• Đánh giá cơ địa bệnh nhân, thuốc đang sử dụng để 

lựa chọn thuốc 

• Không phối hợp 2 NSAIDs hoặc phối hợp với 

corticoids 

• Sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả và trong thời 

gian ngắn nhất có thể 

• Theo dõi thƣờng xuyên tác dụng phụ khi điều trị 

kéo dài 



NSAIDS – CCĐ VÀ THẬN TRỌNG 

• Loét hoặc có tiền căn loét dạ dày tá tràng 

• Đang xuất huyết tiêu hóa 

• Suy gan, suy thận 

• Bệnh lí tim mạch 

• Có thai hoặc cho con bú 



Lựa chọn 

NSAIDs  

như thế nào? 



 



Nguy cơ thấp: 

<65 tuổi 

Nguy cơ tim mạch (-) 

Không dùng ASA, 
corticosteroid, thuốc 
chống đông 

Không điều trị kéo dài/ 
liều cao 

 NSAIDs 

 Thời gian ngắn 

nhất 

 Liều thấp nhất 
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Nguy cơ trung bình: 

≥ 65 tuổi 

Nguy cơ tim mạch 
thấp 

TS bệnh lý dạ dày (+) 

Yêu cầu điều trị kéo 
dài/ liều cao 

 coxib ± PPI 

 NSAIDs + PPI 

 Nếu dùng ASA: liều 

thấp 

 Nếu kèm ASA, 

NSAID dùng trƣớc 

ASA ≥ 2 h 



Nguy cơ cao: 

Cao tuổi, suy kiệt/ 
bệnh thận/ bệnh gan 
/ tăng HA 

TS bệnh tim mạch & 
dùng ASA/ kháng 
tiểu cầu 

TS suy tim 

TS bệnh lý dạ dày 
(+) 

 Dùng acetaminophene < 

3g/ ngày 

 NSAIDs: dùng cách 

khoảng, liều thấp, loại tác 

dụng ngắn 

 Nếu dùng kéo dài: 

coxib+PPI  

 Kiểm soát HA 

 Tầm soát creatinin & ĐG 





NSAIDS – LIỀU DÙNG 



NSAIDS – TÁC DỤNG PHỤ 

Tiêu hóa 

• Viêm loét, xuất huyết, thủng ống tiêu hóa 

• Rối loạn chức năng gan 

Tim mạch 

• Phù, tăng huyết áp, khó kiểm soát huyết áp 

• NMCT, đột quỵ 

Thận 
• Suy thận cấp 

Khác 

• Tăng nguy cơ chảy máu, dị ứng (mề đay, phù mạch, 
hen PQ…), thần kinh (giảm trí nhớ, đau đầu…) 



CORTICOIDS – PHÂN LOẠI 



CORTICOIDS – CƠ CHẾ 



CORTICOIDS – CƠ CHẾ 



CORTICOIDS – NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG 

 Liều tối thiểu có tác dụng, giảm liều ngay khi có thể 

 Chọn lựa đƣờng dùng phụ thuộc tình trạng bệnh và 

tính chất bệnh lý 

 Nên dùng thuốc vào buổi sáng 



CORTICOIDS –  

CHỈ ĐỊNH TRONG BỆNH LÝ CXK 

Bệnh hệ thống VKDT, lupus, viêm đa cơ 

tự miễn, viêm mạch hệ 

thống, bệnh mô liên kết 

hỗn hợp… 

Bệnh lý viêm không  dung 

nạp/CCĐ với NSAIDs 



 Toàn 

thân 
Tại chỗ 

Bệnh hệ 

thống 

Bệnh lý viêm 

không dung 

nạp/CCĐ với 

NSAIDs 

Viêm 1 hoặc ít 

khớp lớn/bệnh 

hệ thống 





CORTICOIDS – PHÂN LIỀU 



CORTICOIDS – TÁC DỤNG PHỤ 

 



OPIOIDS 

 Chỉ định trong điều trị đau vừa (opioids yếu), đau 

nhiều (opioids mạnh) 

 

 Tác dụng phụ: ngầy ngật, nôn ói, buồn nôn, táo 

bón, ngứa và suy hô hấp. Ít gặp hơn: hƣng phấn, 

rối loạn cảm xúc 

 

 CCĐ, thận trọng: nhạy cảm với thuốc, chấn thƣơng 

hoặc tổn thƣơng đầu có kèm tăng áp lực nội sọ, 

hen và các bệnh lí hô hấp khác, liệt ruột 



NHÓM THUỐC HỖ TRỢ 

Nhóm Hoạt chất Chỉ định TDP 

Chống 

động 

kinh 

Gabapentin, 

Pregabalin 

Đau có nguồn gốc 

TK 

Buồn ngủ, chóng mặt, mệt mỏi,, 

thất điều, khô miệng, mờ mắt… 

Chống 

trầm 

cảm 

Amitrityline Đau mạn tính, 

đau có nguồn gốc 

TK 

Ngầy ngật, khô miệng, nhìn mờ, 

bón, bí tiểu, hạ HA tư thế, RL 

nhịp, NMCT, đột quị, tâm thần 

phân liệt, liệt ruột 

*CCĐ: sau NMCT cấp, dị ứng, 

dùng cùng nhóm MOAI 

*Thận trọng: co giật, bí tiểu, 

glaucome góc đóng, cường giáp, 

bệnh tim mạch, tuổi cao 



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 


