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sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả 

DS. Hoàng ÁnH Vân - DS. Lương AnH Tùng
(Trường Đại học Dược Hà Nội)

M
ặc dù tương đối an toàn, paracetamol đã được 
xác định là nguyên nhân hàng đầu gây suy 
gan ở Canada với khoảng 4500 người phải 
nhập viện hàng năm do quá liều paracetamol 
và khoảng 6% số bệnh nhân này bị tổn thương 

gan. Tổn thương gan có thể xảy ra do quá liều paracetamol 
cố ý hoặc không cố ý, và có thể không hồi phục.

Paracetamol là một thuốc giảm đau được sử dụng rộng rãi 
với nhiều chế phẩm chứa một hoặc nhiều hoạt chất. Tính 
đến đầu năm 2017, gần 500 sản phẩm chứa paracetamol 
đã có mặt trên thị trường Canada, với hơn 350 thuốc không 
cần kê đơn (OTC). Cơ quan Y tế Canada (Health Canada) 
gần đây đã ước tính 4 tỷ đơn vị liều paracetamol đã được 
bán ra ở thị trường nước này mỗi năm. 

Bản tin này nhấn mạnh cho cả cán bộ y tế, nhà 
sản xuất dược phẩm và người tiêu dùng những 
nỗ lực then chốt để củng cố tính an toàn, các 
nguồn lực quan trọng và khuyến cáo chiến lược 
dựa trên các sáng kiến gần đây của Cơ quan Y tế 
Canada nhằm tăng cường việc sử dụng paraceta-
mol an toàn ở Canada.

các sáng kiến của canada nhằm 
tăng cường sử dụng an toàn par-
acetamol

Cơ quan Y tế Canada đã tiến hành các đánh giá 
về tính an toàn (được mô tả chi tiết trong phần 
sau), ban hành những khuyến cáo dành cho cộng 
đồng và yêu cầu cập nhật thông tin trên nhãn 
thuốc OTC chứa paracetamol. Các nhân viên y 
tế và cộng đồng có thể tìm thấy các đường dẫn 
(link) đến đây và các nguồn liên quan trên trang 
web của chính phủ Canada về tính an toàn của 
paracetamol.

Các nỗ lực của Viện Thực hành An toàn Thuốc 
Canada (ISMP Canada) nhằm củng cố việc sử dụng 
an toàn paracetamol bao gồm ban hành thư cung 
cấp thông tin về paracetamol nằm trong chương 
trình an toàn thuốc dành cho bệnh nhân tại trang 
web SafeMedicationUse.ca, phát hành “Chú ý về 
Paracetamol” (Spotlight on Acetaminophen) - 
một trang thông tin trực tuyến dành riêng cho tính 
an toàn của paracetamol, và công bố các chiến 
lược sử dụng paracetamol an toàn trên các phương 
tiện truyền thông xã hội.

Paracetamol
NgăN Ngừa tác dụNg bất lợi thôNg qua sử dụNg hợp lý

Rà SoáT TiềN Sử bệNH và TiềN Sử DùNg THuốc của bệNH NHâN Để ĐáNH giá xem bệNH 
NHâN có các yếu Tố Nguy cơ cầN pHải giảm liều paRaceTamol Hay kHôNg.

kHuyêN bệNH NHâN Đọc kỹ Tờ HướNg DẫN Sử DụNg THuốc Để Nắm Rõ cácH Sử 
DụNg paRaceTamol aN ToàN.

Đảm bảo liều DàNH cHo bệNH NHâN NHi Được TíNH Dựa TRêN câN NặNg cHíNH xác 
của bệNH NHi và DùNg DụNg cụ lấy THuốc pHù Hợp với DạNg THuốc lỏNg TRoNg 

TấT cả các lầN Sử DụNg THuốc.
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Đánh giá tính an toàn của paracetamol 
của cơ quan Y tế canada và những thaY 
Đổi quY Định quản lý gần ĐâY

Năm 2009, một đánh giá an toàn ban đầu về các sản 
phẩm chứa paracetamol không cần kê đơn dẫn đến cập 
nhật nhãn thuốc bao gồm tăng cường cảnh báo về nguy 
cơ nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong do tổn thương 
gan trong trường hợp sử dụng quá liều paracetamol. Năm 
2014, Cơ quan Y tế Canada đã hoàn thành đánh giá an 
toàn sâu hơn về paracetamol, kết quả cho thấy hầu hết các 
trường hợp quá liều paracetamol là do cố ý và gần 20% 
trường hợp không cố ý (xem Lưu ý 1). Hơn nữa, tỷ lệ các 
trường hợp tổn thương liên quan đến paracetamol do quá 
liều không cố ý đã tăng từ 27% trong năm 2006 lên đến 
45% trong năm 2011. Đánh giá an toàn lưu ý rằng các 
trường hợp tổn thương gan nghiêm trọng phổ biến hơn 
trong các trường hợp quá liều không cố ý và liên quan đến 
cả các thuốc chứa paracetamol đơn thành phần hoặc thuốc 
kê đơn phối hợp paracetamol và thuốc giảm đau opioid.

Mặc dù hầu hết các trường hợp tổn thương gan liên quan 
đến paracetamol là do sử dụng liều cao hơn 4 g/ngày (liều 
tối đa hàng ngày được khuyến cáo ở Canada), đánh giá 
này đã lưu ý rằng độc tính trên gan đã được ghi nhận ở 
một số bệnh nhân dùng liều hàng ngày thấp hơn. Trong 
đó, nhiều bệnh nhân có bệnh gan, uống nhiều rượu, suy 
dinh dưỡng và/hoặc sử dụng paracetamol trong thời gian 
dài hơn khuyến cáo. Tại Hoa Kỳ, một nhà sản xuất biệt 
dược chứa paracetamol đã tự nguyện giảm liều tối đa hàng 
ngày cho người lớn từ 4g xuống còn 3g trên tờ hướng dẫn 
sử dụng thuốc, nhưng công ty đó không thực hiện thay đổi 
nhãn này ở Canada. 

Bảng 1 liệt kê một số biện pháp giảm thiểu nguy cơ được 
cân nhắc từ đánh giá an toàn của paracetamol, trong đó, 
một số biện pháp đã được thực hiện ở các quốc gia khác 
như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand.

Tiếp tục xử lý vấn đề tổn thương gan do paracetamol, 
tháng 9/2016, Cơ quan Y tế Canada yêu cầu cập nhật nhãn 
cho các sản phẩm OTC chứa paracetamol cũng như cập 
nhật thông tin cho cộng đồng. Các cải tiến trong quy định 
ghi nhãn được tóm tắt trong Lưu ý 2.

Các đường link đến các tài liệu nguồn, bao gồm tờ 
thông tin “Hãy nói về paracetamol”, và áp phích “Biết rõ 
liều paracetamol của bạn” đã được đưa lên trang web 
về thông tin của paracetamol của Cơ quan Y tế Canada 
năm 2016. Ngoài ra, Cơ quan Y tế Canada đã lưu ý cho 
các nhà sản xuất giới hạn lượng paracetamol trong các 
sản phẩm phối hợp kê đơn là 325 mg trong một đơn vị 
phân liều.

Ở Việt Nam, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 11887/
QLD-TT ngày 14/7/2014 cung cấp thông tin cho các cơ sở 
khám, chữa bệnh, đơn vị kinh doanh dược phẩm về quyết 
định của Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ 
(FDA Hoa Kỳ) yêu cầu các nhà sản xuất thuốc kê đơn dạng 
phối hợp các thuốc giảm đau và paracetamol cần giới hạn 
hàm lượng paracetamol không vượt quá 325 mg trong mỗi 
viên nén hoặc viên nang nhằm bảo vệ bệnh nhân khỏi nguy 
cơ tổn thương gan nặng do dùng quá liều paracetamol. 
Theo đó, ngày 14/01/2014, FDA Hoa Kỳ khuyến cáo các cán 
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Lưu ý 1: 
CÁC nguyên nHân Có THể dẫn đến sử dụng quÁ Liều 

pArACeTAmoL kHông Cố ý
- TiN TưởNg RằNg các THuốc báN kHôNg cầN kê ĐơN Tại 

Hiệu THuốc kHôNg gây Tác Hại NgHiêm TRọNg.

- cHưa NHậN THức Rõ Tầm quaN TRọNg của việc TuâN THủ liều 

Tối Đa HàNg Ngày của paRaceTamol.

- Sai SóT kHi Sử DụNg THuốc TRêN bệNH NHi liêN quaN ĐếN 

TíNH Sai liều và lấy Sai liều cầN Sử DụNg.

- TêN SảN pHẩm Dễ gây NHầm lẫN (ví Dụ DùNg cùNg mộT TêN 

cHo các THuốc cHứa các HoạT cHấT kHác NHau).

- Sử DụNg ĐồNg THời NHiều THuốc cHứa paRaceTamol.

Lưu ý 2: 
CÁC Cải Tiến Về An Toàn Trên nHãn THuốC pArACeTA-

moL dạng oTC ở CAnAdA năm 2016
- HướNg DẫN Rõ RàNg HơN, NHấN mạNH RằNg:

+ NêN DùNg liều THấp NHấT có Hiệu quả.

+ kHôNg NêN DùNg quá liều Tối Đa HàNg Ngày Được kHuyếN cáo.

+ kHôNg NêN DùNg quá THời giaN Điều TRị Được kHuyếN cáo.

+ TuâN THủ các THậN TRọNg Nếu DùNg THuốc với Đồ uốNg 

cHứa cồN.

- cải TiếN cácH TRìNH bày TRêN NHãN Để NHấN mạNH SảN 

pHẩm có cHứa paRaceTamol THôNg qua gHi cHíNH xác Từ 

Ngữ, pHôNg cHữ và màu Sắc cHo cả các THuốc ĐơN và Đa 

THàNH pHầN.

- bổ SuNg mộT bảNg THôNg TiN THuốc Để cuNg cấp các HướNg 

DẫN, cảNH báo và THôNg TiN aN ToàN kHác mộT cácH NHấT 

quáN, Dễ Hiểu với Người Sử DụNg (bắT buộc Từ Năm 2021).

- kHuyếN cáo DụNg cụ ĐoNg liều cầN Được cuNg cấp kèm 

THeo TấT cả các DạNg THuốc lỏNg và HướNg DẫN Sử DụNg 

THuốc pHải Nêu “cHỉ DùNg DụNg cụ ĐoNg liều Được cuNg 

cấp” (kHuyếN cáo, kHôNg bắT buộc).
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Nguồn: ISMP Canada Safety Bulletin tập 17, số 4, ngày 27/4/2017

bộ y tế nên ngừng kê đơn và cấp phát các chế phẩm thuốc kê 
đơn dạng phối hợp có chứa hàm lượng paracetamol >325 mg 
trong mỗi viên nén, viên nang hoặc trong mỗi đơn vị phân liều 
khác. Theo FDA Hoa Kỳ, các dữ liệu hiện có không chứng minh 
được rằng việc sử dụng paracetamol >325 mg trong mỗi đơn 
vị phân liều đem lại lợi ích gia tăng vượt trội hơn so với nguy 
cơ tăng tổn thương trên gan. Thêm vào đó, việc giới hạn hàm 
lượng paracetamol trên mỗi đơn vị phân liều sẽ giảm nguy cơ 
tổn thương gan nặng do vô ý sử dụng quá liều paracetamol dẫn 
đến suy giảm chức năng gan, ghép gan, hoặc tử vong.

Trước đó, ngày 14/01/2014, Cục Quản lý Dược đã có công văn 
số 687/QLD-ĐK yêu cầu cập nhật cảnh báo nguy cơ phản ứng 
phụ nghiêm trọng trên da của thuốc chứa hoạt chất paraceta-
mol. Theo công văn này, bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các 
dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng 
Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) 
hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân 
cấp tính (AGEP). Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên 
da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn nào khác, 
bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Người đã từng bị 
các phản ứng trên da nghiêm trọng do paracetamol gây ra thì 
không được dùng thuốc trở lại và khi đến khám chữa bệnh cần 
phải thông báo cho nhân viên y tế biết về vấn đề này.

các thuốc giảm Đau thaY thế paracetamol

Cộng đồng và các nhân viên y tế đều ngày càng nhận thức rõ 
nguy cơ gặp tác dụng bất lợi liên quan đến paracetamol. Do đó, 
cần xem xét đến các lựa chọn điều trị giảm đau thay thế, bao 
gồm các thuốc giảm đau chống viêm không steroid (NSAID) hoặc 
các opioid; tuy nhiên, những thuốc này cũng tiềm ẩn những nguy 
cơ riêng và có thể không phù hợp cho một số bệnh nhân. Các 
NSAID có thể làm tăng nguy cơ biến cố bất lợi trên tiêu hóa, thận 
và tim mạch. Tác dụng bất lợi của các opioid bao gồm an thần và 
táo bón, cũng như nguy cơ gây nghiện và quá liều. 

Các biện pháp điều trị không dùng thuốc, bao gồm các can thiệp 
về tâm lý và xã hội, liệu pháp thể dục, có thể hiệu quả trong điều 
trị đau mạn tính ở một số bệnh nhân. Do đó, các nguy cơ và lợi 
ích của các liệu pháp sẵn có cần được đánh giá cẩn thận bởi bác 
sĩ và bệnh nhân và/hoặc gia đình bệnh nhân trước khi quyết định 
kế hoạch điều trị.

khuYến cáo dành cho cán bộ Y tế
- Xem xét tiền sử bệnh và tiền sử dùng thuốc của bệnh nhân 
trước khi kê đơn hoặc khuyến cáo sử dụng paracetamol để xác 
định bệnh nhân đang sử dụng sản phẩm chứa paracetamol hay 
không, hoặc bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ yêu cầu phải giảm 
liều thuốc hay không.
- Hướng dẫn bệnh nhân về sử dụng paracetamol an toàn, 
khuyên bệnh nhân đọc kỹ tờ Hưỡng dẫn sử dụng thuốc kèm 
theo sản phẩm.
- Đối với bệnh nhân nhi, trợ giúp cha mẹ bệnh nhi về các khía 
cạnh điều trị:
+ Tính liều paracetamol cần thiết.
+ Đảm bảo cân nặng của trẻ được xác định chính xác bằng đơn 
vị kilogam.

+ Hiểu về lượng (liều) thuốc được sử dụng, ở dạng viên nén 
hoặc lỏng.

+ Biết cách dùng dụng cụ đong liều phù hợp cho thuốc dạng 
lỏng.

- Cung cấp thông tin cho bệnh nhân về các biện pháp không 
dùng thuốc để điều trị đau.

kết luận

Mặc dù có những nỗ lực để tăng cường tính an toàn trong sử 
dụng paracetamol, các trường hợp tổn thương gan nghiêm trọng 
liên quan đến paracetamol vẫn tiếp tục được ghi nhận ở Canada 
và trên thế giới. ISMP Canada ủng hộ hoạt động theo dõi đang 
được tiến hành về các trường hợp độc tính trên gan liên quan 
đến paracetamol và tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn để 
giảm thiểu nguy cơ gặp tác dụng bất lợi từ loại thuốc được sử 
dụng phổ biến này.
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