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Khái niệm chung 
Có hai loại đau chính: cấp tính và mạn tính. 
Đau cấp tính bắt đầu đột ngột và thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nó có thể từ mức độ nhẹ đến nặng và có thể 
do nhiều nguyên nhân khác nhau. Đau cấp tính không nhất thiết có nghĩa là cơn đau nghiêm trọng. Nó có nghĩa là cơn 
đau tồn tại trong thời gian ngắn (kéo dài trong một vài giây, vài ngày hoặc vài tuần). Loại đau này đang cảnh báo quý vị 
rằng cơ thể quý vị đang bị thương theo một cách nào đó. 
Đáp lại, quý vị bảo vệ khu vực bị tổn hại và tìm kiếm sự giúp đỡ để giải quyết nguyên nhân. Khi cơ thể quý vị lành lại, cơn 
đau cấp tính thường giảm đi hoặc hết hẳn. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này? 
Phương thức điều trị của quý vị sẽ phụ thuộc vào loại cơn đau quý vị 
đang gặp phải. Việc điều trị cũng sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân gốc rễ 
của cơn đau. Bác sĩ sẽ xem xét bất kỳ chấn thương hoặc bệnh nào liên 
quan đến cơn đau cấp tính của quý vị. 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ sẽ yêu cầu quý vị từ từ giảm hoặc ngừng thuốc khi cơn đau của 
quý vị bắt đầu đỡ hoặc hết. 
Nếu cơn đau cấp tính của quý vị không đỡ, bác sĩ có thể đề nghị thay 
đổi loại thuốc hoặc liều lượng. 
Đôi khi, cơn đau cấp tính có thể chuyển thành cơn đau mạn tính. If Nếu 
điều này xảy ra, bác sĩ có thể:

• Thảo luận về các phương án kiểm soát cơn đau khác nhau cho chứng 
đau mạn tính

• Giải thích cho quý vị hiểu một số loại thuốc phù hợp với cơn đau cấp 
tính, nhưng không an toàn và hiệu quả đối với cơn đau mạn tính

• Giới thiệu quý vị đến phòng khám chuyên khoa, nếu các phương 
pháp điều trị cơn đau của quý vị không hiệu quả 

Tôi nên làm gì? 
Dưới đây là những điều quý vị có thể làm để giúp kiểm soát cơn đau cấp 
tính của mình:

• Không tăng liều lượng thuốc trừ khi có chỉ định của chuyên gia y tế

• Hãy cho bác sĩ biết nếu quý vị đang mang thai - một số loại thuốc giảm đau có thể đi vào cơ thể của em bé và có thể gây hại

• Không dùng thêm bất kỳ loại thuốc tự mua không cần đơn nào mà không hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị

• Không dùng thuốc lâu hơn khuyến nghị của bác sĩ, vì một số loại thuốc giảm đau có thể gây hại nếu dùng quá lâu

Các Lựa chọn về Thuốc cho 
Cơn đau Cấp tính

Tờ thông tin về Bệnh
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Các loại thuốc giảm đau chính được sử 
dụng cho cơn đau cấp tính là: 

• paracetamol
• thuốc chống viêm không chứa 

steroid (NSAID) - những thuốc giảm 
đau và giảm tình trạng sưng và tấy 
đỏ (ví dụ như ibuprofen)

• thuốc có chứa opioid - dành riêng 
cho những cơn đau nặng hơn và chỉ 
được sử dụng trong thời gian ngắn 
(ví dụ như tramadol, morphin và 
oxycodone)

• một số loại thuốc chống trầm cảm
• một số loại thuốc chống động kinh 

Bác sĩ gia đình của quý vị có thể cung 
cấp cho quý vị thêm thông tin về các 
phương án dùng thuốc giảm đau của 
quý vị

Các loại thuốc cho cơn 
đau cấp tính



Các Lựa chọn về Thuốc cho Cơn đau Cấp tính

Thông tin này dành cho người đã được bác sĩ chẩn 
đoán bệnh. Thông tin này không được soạn ra để 
dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế cho việc chăm 
sóc y tế liên tục

Các tờ thông tin thuộc Danh Mục Tài Nguyên Y Tế 
(Health Resource Directory) được sự chuẩn y của Ủy 
Ban Tư Vấn Cộng Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản 
Tây Nam Sydney (South Western Sydney PHN’s 
Community Advisory Committee) và của các bác sĩ gia 
đình tại địa phương

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Better Health Channel – cơn đau và kiểm soát cơn đau: betterhealth.vic.gov.au 
• Dịch vụ Kê toa Quốc gia (National Prescribing Service) – các loại thuốc giảm đau: nps.org.au

Thuốc của tôi có các tác dụng phụ gì?

Làm sao tôi biết được liệu tôi có cần dùng thuốc giảm đau 
hay không?

Nếu tôi vẫn cảm thấy đau thì sao?

Tôi nên dùng thuốc trong bao lâu?

Nếu dùng thuốc mà không đỡ thì sao?

Tôi nên uống thuốc gì nếu tôi đang mang thai?

Tôi nên biết về những rủi ro nào?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?

file:https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/pain-and-pain-management-adults
file:https://www.nps.org.au/consumers/medicines-for-pain-relief-what-are-the-options

