Thông Tin Dành Cho Gia Đình và Bệnh Nhân

Đánh Giá Mức Độ Đau ở Trẻ Em

Các công cụ đánh giá mức độ đau

Tài liệu này giải thích về năm thang đánh giá mức độ đau được sử dụng tại Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle. Phải căn
cứ vào mức độ phát triển để xác định thang đánh giá nào là phù hợp nhất. Chỉ sử dụng tuổi để tham khảo thôi.

THANG ĐÁNH GIÁ THEO ĐIỂM 0-10 dành cho trẻ em trên 7 tuổi
Trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó “0” là không đau và “10” là đau dữ dội nhất có thể tưởng tượng được, vậy
con số nào phản ánh cơn đau của cháu hiện nay?
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THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐAU QUA BIỂU HIỆN TRÊN MẶT – ĐÃ CHỈNH SỬA
(FPS-R) dành cho trẻ em trên 3 tuổi
Chỉ vào khuôn mặt cho thấy mức độ đau của cháu.

Những hình mặt người này
cho thấy các mức độ đau
khác nhau.
Hình mặt người ở ngoài
cùng bên trái cho thấy không
bị đau. Các hình mặt người
tiếp theo cho thấy cơn đau
tăng dần cho đến hình mặt
người ngoài cùng bên phải –
thể hiện là đau dữ dội.

THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐAU FLACC dành cho trẻ em từ 1 đến 3 tuổi
Thang FLACC (Là chữ viết tắt Face, Legs, Activity, Cry, Consolability - Mặt, Cẳng chân, Hoạt động, Khóc, Đáp ứng
khi được dỗ dành) là một thang đánh giá mức độ đau dựa trên hành vi, được sử dụng cho bệnh nhân không biết hoặc
chưa biết nói và không thể tự miêu tả mức độ đau của mình. Đánh giá mức độ đau của con quý vị theo mỗi mục trong
năm mục dưới đây, sau đó cộng điểm với nhau và ghi lại tổng điểm thể hiện mức độ đau (0-10).
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Mặt

Không có biểu hiện gì
hoặc không cười

Thi thoảng nhăn nhó hoặc nhíu mày, thu mình
hoặc thờ ơ

Thường xuyên đến liên tục nhíu
mày, nghiến răng, cằm run lên

Cẳng chân

Tư thế bình thường
hoặc thoải mái

Bứt rứt, không yên, căng thẳng

Đạp hoặc co rút chân

Hoạt động

Nằm yên, tư thế bình
thường, cử động dễ
dàng

Nằm không yên, ngoáy ngó, căng thẳng

Cong, cứng người lại, hoặc co
giật

Khóc

Không khóc
(lúc tỉnh hay lúc ngủ)

Kêu rên rỉ hoặc khóc thút thút, thi thoảng kêu
đau

Khóc không dứt, kêu thét lên
hoặc khóc nức nở, thường
xuyên kêu đau

Đáp ứng khi
được dỗ dành

Thoải mái, thư giãn

Thấy an tâm khi thi thoảng được vỗ về, ôm ấp,
hoặc “nói chuyện”; Có thể làm cho quên đau

Khó dỗ dành hoặc vỗ về

1 trong 3 trang

Các Thang Đánh Giá Mức Độ Đau của Trẻ Em

THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐAU, KHÓ CHỊU, VÀ AN THẦN Ở TRẺ SƠ SINH NPASS dành cho trẻ chưa đầy một tuổi
Thang Đánh Giá Mức Độ Đau, Khó Chịu và An Thần Ở Trẻ Sơ Sinh (Neonatal Pain, Agitation, and Sedation Scale hay
N-PASS) là một thang đánh giá mức độ đau dành cho trẻ sơ sinh. Nhóm nhân viên y tế sẽ hợp tác với quý vị trong việc
đánh giá mức độ đau của con quý vị theo mỗi mục trong năm mục; cộng điểm lại rồi ghi tổng điểm đánh giá mức độ
đau (0 đến 10) và tổng điểm đánh giá mức độ an thần (0 đến -10) tùy theo tình trạng của cháu.
Đánh giá mức độ đau ở trẻ sinh non: +1 nếu chưa đầy 30 tuần tuổi điều chỉnh.
Các Tiêu Chí
Đánh Giá

Mức Độ An Thần
-2

-1

An Thần
/Đau
0/0

1
Dễ cáu hoặc khóc
nhưng không liên
tục
Có thể dỗ được (có
thể an ủi)

Khóc the thé hoặc
không thành tiếng –
liên tục
Không thể dỗ được
(không thể vỗ về)

Bứt rứt, nằm không
yên

Cong người, chân đạp
loạn xạ
Liên tục không ngủ
hoặc thức ít
Không cử động (mà
không dùng thuốc an
thần)

Khóc
Dễ Cáu

Không khóc khi
có tác nhân kích
thích đau

Kêu rên hoặc
khóc nhỏ khi có
tác nhân kích
thích đau

Không an thần

Hành Vi

Không có phản
ứng khi có tác
nhân kích thích

Phản ứng ít khi
có tác nhân kích
thích

Không an thần

Không cử động

Cử động ít

Miệng thoải mái
Không có biểu
hiện gì

Có một chút biểu
hiện khi có tác
nhân kích thích

Không an thần

Độ Chắc Cánh Tay

Không có phản
xạ nắm tay

Phản xạ nắm yếu

và Cẳng Chân

Lực yếu (ẻo lả)

Biểu Hiện Trên Mặt

Các Dấu Hiệu Sinh
Tồn: Nhịp Tim,
Nhịp Thở, Huyết
Áp, Độ Bão Hòa
Oxy (SaO2)

Không thay đổi khi
có tác nhân kích
thích
Giảm thông khí
hay tạm ngừng
hô hấp

Giảm độ chắc
của cơ

Thay đổi chưa
đến 10% so với
mức ban đầu khi
có tác nhân kích
thích

Mức Độ Đau/Khó Chịu

Không có dấu
hiệu đau

Không có dấu
hiệu đau

Thức dậy liên tục

2

Có bất kỳ biểu hiện
đau nào cho dù
không liên tục

Có bất kỳ biểu hiện đau
nào liên tục

Không an thần
Không có dấu
hiệu đau

Thi thoảng nắm chặt
hai bàn tay, mím
chặt ngón chân hoặc
các ngón tay duỗi ra
(xòe rộng)
Cơ thể không căng

Liên tục nắm chặt hai
bàn tay và mím chặt
ngón chân hoặc các
ngón tay duỗi ra (xòe
rộng)
Cơ thể căng cứng

Không an thần
Không có dấu
hiệu đau

Tăng 10-20% so với
mức ban đầu
SaO2 76-85% khi có
tác nhân kích thích –
tăng nhanh

Tăng nhiều hơn 20%
so với mức ban đầu
SaO2 bằng hoặc dưới
75% khi có tác nhân
kích thích – tăng chậm
Thở không nhịp
nhàng/kháng cự lại
máy thở

Không có dấu
hiệu đau
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Các Thang Đánh Giá Mức Độ Đau của Trẻ Em

THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐAU r-FLACC (thang FLACC có chỉnh sửa) dành cho trẻ
nhỏ bị khuyết tật phát triển không thể tự miêu tả mức độ đau của mình.
Thang FLACC (Là chữ viết tắt Face, Legs, Activity, Cry, Consolability - Mặt, Cẳng chân, Hoạt động, Khóc, Đáp ứng khi
được dỗ dành) là một thang đánh giá mức độ đau dựa trên hành vi, được sử dụng cho bệnh nhân không thể miêu tả mức độ
đau của mình do bị khuyết tật phát triển. Đánh giá mức độ đau của con quý vị theo mỗi mục trong năm mục dưới đây, sau đó
cộng điểm với nhau và ghi lại tổng điểm thể hiện mức độ đau (0-10).
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Mặt

Không có biểu hiện gì hoặc
không cười

1
Thi thoảng nhăn nhó hoặc nhíu
mày, thu mình hoặc thờ ơ; tỏ ra
buồn bã hoặc lo lắng

2
Thường xuyên đến liên tục nhíu mày, nghiến răng,
cằm run lên; khuôn mặt trông đau buồn; thể hiện sự
sợ hãi hay hoảng sợ
Hành vi khác theo miêu tả của gia đình:
____________________________

Cẳng chân

Hoạt động

Tư thế bình thường
hoặc thoải mái; độ săn chắc của
cơ bắp và vận động chân tay
bình thường

Bứt rứt, không yên, căng thẳng; thi
thoảng rùng mình

Nằm yên, tư thế bình thường, cử
động dễ dàng; nhịp thở (hô hấp)
đều đặn bình thường

Nằm không yên, ngoáy ngó, vận
động căng thẳng hoặc thận trọng;
hơi bị kích thích (đầu ngoái đi ngoái
lại, cáu); thở nông, giảm thở (hô
hấp) vì nhức; thi thoảng thở dài

Đạp hoặc co rút chân; co cứng cơ tăng đáng kể; liên
tục rùng mình hoặc co giật
Hành vi khác theo miêu tả của gia đình:
____________________________
Cong, cứng người lại, hoặc co giật; tình trạng kích
động mạnh; đập đầu; run rẩy (không phải run do sốt);
nín thở, thở hổn hển hoặc thở gấp; giảm thở rất
nhiều vì nhức
Hành vi khác theo miêu tả của gia đình:
____________________________

Khóc

Không khóc
(lúc tỉnh hay lúc ngủ)

Kêu rên rỉ hoặc khóc thút thút, thi
thoảng kêu đau; thi thoảng kêu ầm
lên hoặc càu nhàu

Khóc không dứt, kêu thét lên hoặc khóc nức nở,
thường xuyên kêu đau; các cơn khóc ầm ĩ tái diễn;
liên tục càu nhàu
Hành vi khác theo miêu tả của gia đình:
____________________________

Đáp ứng khi
được dỗ dành

Thoải mái, thư giãn

Thấy an tâm khi thi thoảng được vỗ
về, ôm ấp, hoặc “nói chuyện”; Có
thể làm cho quên đau

Khó dỗ dành hoặc vỗ về; từ chối người chăm sóc;
không muốn được chăm sóc hoặc dỗ dành
Hành vi khác theo miêu tả của gia đình:
____________________________

Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle cung cấp dịch vụ thông dịch miễn phí cho các bệnh nhân, thành viên gia đình và đại diện hợp pháp bị điếc, khiếm
thính, hay không biết nói tiếng Anh. Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle sẵn sàng cung cấp thông tin này bằng hình thức khác tùy theo yêu cầu. Xin
gọi Trung Tâm Trợ Giúp Gia Đình tại số (206) 987-2201.
Bản tin này đã được nhân viên phòng mạch tại Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle kiểm tra lại. Tuy nhiên, con quý vị có thể có những nhu cầu riêng.
Trước khi quý vị làm theo hoặc dựa vào thông tin này, hãy thảo luận với nhân viên chăm sóc sức khỏe của con mình.
© 2017 Bệnh Viện Nhi Đồng Seattle, Seattle, Washington giữ tất cả bản quyền.
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