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SO SÁNH HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU CỦA THUỐC GÂY TÊ BỀ MẶT  

VÀ ÂM NHẠC TRONG THỦ THUẬT ĐẶT KIM VÀO BUỒNG TIÊM DƯỚI DA 

CHO TRẺ EM UNG THƯ 

Ngô Thị Minh Diệu1, Tô Gia Kiên2, Lê Thị Mỹ Huyền1, Nguyễn Thị Thanh Nga1,  

Nguyễn Thị Hồng Uyên1 

TÓM TẮT  

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau khi sử dụng kem Emla hoặc âm nhạc trước, trong và sau thủ thuật 

đặt kim vào buồng tiêm dưới da ở trẻ em ung thư. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng để so sánh điểm đau của nhóm âm nhạc và 

nhóm Emla ở ba thời điểm trước, trong và sau đặt kim vào buồng tiêm dưới da. Nghiên cứu được thực hiện từ 

tháng 11/2020 đến 08/2021 tại khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi Đồng 2.  

Kết quả: Có 93 bệnh nhi tham gia vào nghiên cứu, 43 bệnh nhi được nghe nhạc và 50 bệnh nhi được bôi 

kem Emla. Theo thang đo Comfort-B, trung bình điểm đau của các bé từ 4 đến 16 tuổi. Tại thời điểm đặt kim vào 

buồng tiêm dưới da, nhóm nghe nhạc cao hơn nhóm EMLA: 15,7±3,9 so với 13,2±3,9. Tại thời điểm sau khi đặt 

kim, nhóm nghe nhạc cao hơn nhóm EMLA: 11,9±1,7 so với 10,6±1,8; (p <0,01). Theo thang đo Wong-Baker, 

trung bình điểm đau của các bé từ 4 đến 16 tuổi. Tại thời điểm đặt kim vào buồng tiêm dưới da, nhóm nghe nhạc 

cao hơn nhóm EMLA: 4,2 ±2,5 so với 2,2±2,1. Tại thời điểm sau khi đặt kim, nhóm nghe nhạc cao hơn nhóm 

EMLA: 1,3±1,1 so với 0,7±1,1 (p <0,05). 

Kết luận: Nghiên cứu này cho thấy rằng, sử dụng EMLA có thể kiểm soát đau tốt hơn khi được cho nghe 

nhạc tại thời điểm đặt kim và sau khi đặt kim vào buồng tiêm dưới da ở bệnh nhi từ 4 đến 16 tuổi bị ung thư. 

Từ khóa: buồng tiêm dưới da, trẻ em, đau, âm nhạc 

ABSTRACT 

COMPARATIVE OF THE PAIN RELIEF EFFICACY OF LOCAL ANAESTHETIC CREAM (EMLA) AND 

MUSIC IN PORT -A-CATH ACCESS IN CHILDREN WITH CANCER 

Ngo Thi Minh Dieu, To Gia Kien, Le Thi My Huyen, Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Thi Hong Uyen 

* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 25 - No. 5 - 2021: 414 - 422 

Objectives: Evaluation of the analgesic effect of EMLA or music before, during and after needle insertion 

into implantable in children with cancer. 

Methods: The clinical trial to compare pain scores of the music group with the EMLA at three time points: 

before, during and after needle insertion into implantable from November 2020 to August 2021 at the 

Department of Hematology Oncology, Children’s Hospital 2 

Results: There were 93 children in the study, 43 children listening to music and 50 children applying 

EMLA. Based the comfort-B scale, the pain score average of children from 4 to 16 years old. At the time of needle 

insertion, the music group was higher than the EMLA group: 15.7±3.9 compared to 13.2±3.9. At the time after 

needle insertion, the music group was higher than the EMLA group: 11.9±1.7 compared with 10.6±1.8; (p <0.01). 

Based the Wong-Baker scale, the pain score average of children from 4 to 16 years old. At the time of needle 

insertion, the music group was higher than the EMLA group: 4.2±2.5 compared to 2.2±2.1. At the time after 
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needle insertion, the music group was higher than the EMLA group: 1.3±1.1 compared to 0.7±1.1 (p <0.05).  

Conclusions: This study showed that using EMLA was associated with better pain control when music was 

played at the time of needle insertion and after the needle was placed in the implantable in children from 4 to 16 

years old with cancer. 

Keywords: port, children, pain, music 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong điều trị ung thư ở trẻ em, hóa trị là 

một phương pháp có hiệu quả và giúp kéo dài 

cuộc sống của bệnh nhi (BN). Một bệnh nhi phải 

hóa trị không chỉ một lần mà nhiều lần trong chu 

trình điều trị, Vì vậy, hầu hết trẻ em đều phải 

được đặt một buồng tiêm dưới da (BTDD)(1) việc 

sử dụng BTDD yêu cầu phải đâm kim nhiều lần, 

một trong những thủ thuật gây đau cho trẻ khi 

đang điều trị.  

Trong thực hành lâm sàng, chưa có sự can 

thiệp thích hợp nào để giảm đau cho bệnh nhi 

khi thực hiện thủ thuật này và BN thường phải 

chịu đựng những cơn đau như vậy và điều đó có 

thể trì hoãn thời gian phục hồi bệnh. Trong số 

các biện pháp can thiệp không xâm lấn nhằm 

giảm đau, bôi tê tại chỗ Emla đã được chứng 

minh là làm giảm đáng kể cơn đau do đâm 

kim(2,3). 

Bên cạnh điều trị đau bằng thuốc, các 

chuyên gia y khoa còn điều trị hỗ trợ bằng các 

phương pháp giảm đau không dùng thuốc, như 

là liệu pháp nhận thức, liệu pháp hành vi, liệu 

pháp vật lý giúp hạ thấp mức độ đau và lo lắng - 

điều này đã được nhiều nghiên cứu chứng minh 

là rất hữu ích trong việc điều trị giảm đau, đặc 

biệt là ở trẻ em. Các nghiên cứu đã chứng minh 

được rằng “âm nhạc có tác dụng giảm đau thông 

qua việc chuyển sự chú ý khỏi các kích thích đau 

đớn và các sự kiện căng thẳng sang một thứ gì 

đó dễ chịu hơn”. Thể loại nhạc rất đa dạng đã 

được sử dụng trong các nghiên cứu trước đây 

trên thế giới(4,5). Tại bệnh viện Nhi Đồng 2 bài hát 

“Bống bống bang bang” đã được chứng minh 

giúp trẻ giảm đau khi được lấy máu tĩnh mạch(6). 

Theo qui trình kỹ thuật của điều dưỡng về 

kỹ thuật đặt kim vào BTDD của bệnh viện Nhi 

Đồng 2, chưa có sự can thiệp nào để giảm đau 

cho bệnh nhi khi thực hiện thủ thuật này. Mặc 

dù, chúng tôi đã biết được các tác dụng tuyệt vời 

của kem Emla và âm nhạc nhưng do phải chịu 

áp lực quá tải bệnh nhi và kinh phí, đặc biệt là 

chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam đánh giá 

được sự ảnh hưởng của kem Emla và âm nhạc 

lên quản lý đau cho thủ thuật đặt kim vào BTDD 

cho bệnh nhi ung thư nên chúng tôi chưa áp 

dụng liệu pháp một cách chính thống. Do đó, 

mục đích của nghiên cứu này là xác định mức 

độ đau khi áp dụng kem Emla và âm nhạc đối 

với cơn đau do thủ thuật đặt kim vào BTDD trên 

bệnh nhi ung thư tại khoa Ung bướu huyết học. 

Các kết quả của nghiên cứu này có thể cung cấp 

tài liệu hướng dẫn cụ thể để điều dưỡng thực 

hiện giảm đau cho bệnh nhi trước khi làm các 

thủ thuật gây đau. 

Mục tiêu 

Xác định điểm đau của nhóm bệnh nhi từ 0 

đến 16 tuổi có sử dụng kem Emla trước, trong và 

sau khi đặt kim vào buồng tiêm dưới da đang 

điều trị tại khoa Ung bướu huyết học Bệnh viện 

Nhi Đồng 2. 

Xác định điểm đau của nhóm bệnh nhi từ 0 

đến 16 tuổi có nghe nhạc trước, trong và sau 

khi đặt kim vào buồng tiêm dưới da đang điều 

trị tại khoa Ung bướu huyết học bệnh viện Nhi 

Đồng 2. 

So sánh điểm đau trung bình của nhóm bệnh 

nhi từ 0 – 16 tuổi sử dụng kem Emla với nhóm 

bệnh nhi nghe nhạc trong thủ thuật đặt kim vào 

buồng tiêm dưới da. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Bệnh nhi 0-16 tuổi bị ung thư đã được đặt 

buồng tiêm dưới da, đang điều trị tại khoa Ung 

bướu huyết học, bệnh viện Nhi Đồng 2 TP. Hồ 

Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 
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11/2020 đến 08/2021. 

Tiêu chí chọn vào 

Bệnh nhi 0-16 tuổi bị ung thư đã được đặt 

buồng tiêm dưới da, đang điều trị tại khoa Ung 

bướu huyết học, có chỉ định đặt kim vào buồng 

tiêm dưới da. 

Bệnh nhi, thân nhân bệnh nhi hoặc người đại 

diện hợp pháp đồng ý tham gia nghiên cứu. 

Tiêu chí loại trừ 

Bệnh nhi có tiền sử dị ứng với bất kì thành 

phần nào của kem bôi tê tại chỗ như là Emla, 

kem chống nắng hoặc đang bị bệnh ngoài da 

tại nơi có BTDD; bệnh nhi bị thiếu men G6PD, 

bệnh nhi bị Methemoglobin huyết bẩm sinh; 

khiếm thính. 

Phương pháp nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng để so sánh 

điểm đau của nhóm bệnh nhi có buồng tiêm 

dưới da được bôi EMLA với nhóm bệnh nhi 

được nghe nhạc bài “Bống bống bang bang” ở 

ba thời điểm trước, trong và sau đặt kim vào 

buồng tiêm dưới da. 

Cỡ mẫu 

So sánh trung bình (dùng trung bình và độ 

lệch chuẩn):  
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Phương pháp thu thập số liệu 

Sau khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản 

cho việc tham gia nghiên cứu, dựa vào số nhập 

viện của bệnh nhi, nghiên cứu viên sẽ phân ngẫu 

nhiên mỗi bệnh nhi vào nhóm can thiệp với 

EMLA hoặc nhóm nghe nhạc. Lấy theo thứ tự từ 

trên xuống theo số nhập viện của bệnh nhi, bệnh 

nhi đầu tiên sẽ đưa vào nhóm can thiệp với 

EMLA, bệnh nhi tiếp theo sẽ đưa vào nhóm 

nghe nhạc. Trường hợp bệnh nhi ở nhóm can 

thiệp EMLA bị dị ứng với EMLA, bỏ bệnh nhi 

này khỏi danh sách nghiên cứu và thay bằng 

bệnh nhi khác tiếp theo trong danh sách. Cứ thế, 

mỗi ngày bệnh nhi được chia vào nhóm can 

thiệp EMLA và nhóm nghe nhạc cho đến hết 

thời gian lấy mẫu. Mỗi bệnh nhi chỉ được can 

thiệp, đánh giá đau 1 lần trong thời gian tham 

gia nghiên cứu. 

Đối với nhóm can thiệp Emla, chúng tôi sẽ 

bôi 1 đến 2-gram kem Emla tại vị trí sẽ được đặt 

kim vào BTDD. Sau khi bôi thuốc, chúng tôi sẽ 

dán một miếng băng keo không thấm nước lên 

vị trí vừa bôi kem, kem sẽ được giữ trong 60 

phút tại vị trí đặt kim. Sau đó, bệnh nhi được 

mời vào phòng thủ thuật, ĐD thực hiện thủ 

thuật sẽ lau sạch kem bằng gòn vô khuẩn và sẽ 

tiến hành thực hiện kỹ thuật đặt kim vào BTDD 

theo qui trình chuẩn của Bệnh viện Nhi Đồng 2.  

Đối với nhóm nghe nhạc, chúng tôi sử 

dụng bài hát “Bống bống bang bang”. Chúng 

tôi cung cấp nhạc cho bệnh nhi từ lúc bệnh nhi 

bước vào phòng thủ thuật đến khi bệnh nhi 

được điều dưỡng (ĐD) thực hiện xong thủ 

thuật. Âm nhạc được cung cấp bằng một loa 

mini kết nối với USB và đặt trên tủ dụng cụ 

trong phòng thủ thuật. 

Tất cả bệnh nhi đều được sử dụng 1 loại kim 

Cytocan số 22G.  

Để có được điểm số đau của 3 thời điểm này, 

chúng tôi sử dụng thang đo Wong-Baker cho 

những bệnh nhi 4 đến 16 tuổi và có khả năng tự 

báo cáo nỗi đau của mình; thang đo Comfort-B 

cho tất cả bệnh nhi từ 0 đến 16 tuổi. 

Đối với thang đo Wong-Baker (WBFS), 

chúng tôi sẽ giải thích cho bệnh nhi biết mức độ 

đau trên mỗi hình của khuôn mặt bằng từ ngữ 

ngắn gọn, dễ hiểu. Sau đó, chúng tôi sẽ quy ra 

điểm và ghi vào phiếu thu thập số liệu. Điểm 

đau được đánh giá vào 3 thời điểm: 5 phút ngay 

trước khi đặt kim vào BTDD và sau đặt kim 5 

phút. Đối với điểm đau tại thời điểm đặt kim, 

chúng tôi chờ bệnh nhi bình tĩnh, hợp tác và yêu 

cầu bệnh nhi hồi tưởng lại nỗi đau của mình 

trong lúc được đặt kim, và chọn khuôn mặt mô 

tả đúng nhất cường độ đau tại thời điểm đó.  
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Đối với thang đo Comfort-B, chúng tôi đánh 

giá cường độ đau của bệnh nhi dựa vào 6 biểu 

hiện hành vi: sự tỉnh táo, bình tĩnh/ kích động, 

khóc, cử động, sự căng cơ mặt và trương lực cơ. 

Điểm đau được thực hiện bởi nghiên cứu viên, là 

người không thực hiện quy trình kỹ thuật đặt 

kim vào BTDD. Điểm đau được nghiên cứu viên 

đánh giá vào ba thời điểm: 5 phút ngay trước khi 

đặt kim vào BTDD, ngay khi kim được đâm vào 

da và sau khi đặt kim 5 phút. 

Kết thúc quá trình can thiệp, nghiên cứu viên 

sẽ phân tích số liệu.  

Biến số chính 

Biến số độc lập 

Nơi cư trú: là biến số nhị giá, là nơi mà bệnh 

nhi đang ở và sinh sống, có 2 giá trị: TP. Hồ Chí 

Minh và khác. 

Giới tính: là biến số nhị giá, có 2 giá trị: nam 

hoặc nữ. 

Tháng tuổi: là biến số định lượng, là số tháng 

tuổi của bệnh nhi được tính từ lúc sinh ra cho tới 

ngày tham gia nghiên cứu. 

Loại ung thư: là biến số nhị giá, gồm có 2 giá 

trị: bạch cầu cấp và bệnh ác tính khác. 

Thời gian được chẩn đoán ung thư (tuần): là 

biến số định lượng, là thời gian từ khi trẻ được 

khám và chẩn đoán bị ung thư cho đến ngày 

tham gia nghiên cứu. 

Thời gian trung bình đặt buồng tiêm dưới 

da (tuần): là biến số định lượng, là thời gian từ 

khi trẻ được đặt BTDD đến ngày tham gia 

nghiên cứu. 

Thời gian trung bình giữa 2 lần đặt kim 

(ngày): là biến số định lượng, là thời gian từ khi 

trẻ được đặt kim cuối cùng vào BTDD đến ngày 

tham gia nghiên cứu. 

Thời gian đặt kim vào BTDD (phút): là biến 

số định lượng, là thời gian tính từ lúc mở băng 

keo không thấm nước để loại bỏ kem bôi đến lúc 

dán xong băng keo mới. 

Thời gian nằm viện (ngày): là biến số định 

lượng, là số ngày bệnh nhi nằm viện điều trị tại 

khoa Ung bướu huyết học, BV Nhi đồng 2, TP. 

Hồ Chí Minh. 

Số năm làm việc của điều dưỡng thực hiện 

thủ thuật (năm): là biến số định lượng, là số năm 

điều dưỡng bắt đầu nhận công tác tại khoa Ung 

bướu huyết học đến ngày tham gia nghiên cứu. 

Nhóm can thiệp: là biến số nhị giá, có 2 giá 

trị: nghe nhạc và EMLA. 

Thuốc giảm đau: là biến số nhị giá, có 2 giá 

trị có và không. Có giá trị là có khi bệnh nhi có 

sử dụng 1 trong 5 loại thuốc giảm đau 

Paracetamol, ibuprofen, morphin, hapacol, 

acemol trong vòng 6 tiếng trước khi đặt kim vào 

BTDD. Có giá trị là không khi bệnh nhi không sử 

dụng loại nào trong vòng 6 tiếng trước khi đặt 

kim vào BTDD. 

Loại thuốc giảm đau: là biến danh định, gồm 

5 loại thuốc giảm đau đang được sử dụng tại 

khoa Ung bướu huyết học, BV Nhi đồng 2: 

paracetamol, ibuprofen, morphin, hapacol, acemol. 

Liều lượng thuốc giảm đau (mg/kg): là 

biến định lượng, là số lượng thuốc giảm đau 

bệnh nhi được sử dụng lần cuối trước khi đặt 

kim vào BTDD. 

Thời gian sử dụng thuốc giảm đau lần cuối 

trước khi đặt kim vào BTDD (phút): là biến 

định lượng. 

Biến số phụ thuộc 

Biến số đánh giá điểm đau của trẻ theo thang 

đo Comfort-B: là biến số định lượng, với điểm 

đau được tính bằng tổng điểm sau khi cộng 6 

mục: Sự tỉnh táo, bình tĩnh/kích động, khóc, cử 

động, trương lực cơ, sự căng cơ mặt. Mỗi mục có 

điểm từ 1 –  5 theo mức độ tăng dần của hành vi 

quan sát. Khi đánh giá đau, điều dưỡng nên 

đứng ở vị trí có thể nhìn được đầy đủ khuôn mặt 

và cơ thể của trẻ, nếu đánh giá ở trẻ sơ sinh thì 

có thể chạm nhẹ vào cánh tay hoặc chân của trẻ 

để xác định sự căng cơ. Tổng điểm đau có thể là 

từ 6 (đau nhẹ) đến 30 (đau dữ dội). 

Biến số đánh giá điểm đau của trẻ theo thang 

đo WBFS: là biến định lượng, với điểm đau 

tương ứng với khuôn mặt bệnh nhi chọn. Thang 

đo bao gồm sáu khuôn mặt được dán nhãn với 
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các mô tả bằng lời nói ngắn khác nhau, được xếp 

hạng từ 0 đến 10, với 0 bằng không đau và 9-10 

đau khủng khiếp. Mặt số 0 thể hiện đứa trẻ đang 

rất hạnh phúc vì trẻ không hề đau một chút nào. 

Mặt số 1-2, trẻ có đau một chút. Mặt số 3-4 đau 

thêm một chút nữa. Mặt số 5-6 đau nhiều hơn. 

Mặt số 7-8 đau rất nhiều. Mặt số 9-10 đau khủng 

khiếp, mặc dù trẻ có thể không khóc vì nỗi đau 

quá tồi tệ này. Giải thích cho trẻ hiểu, và yêu cầu 

trẻ chọn khuôn mặt minh họa rõ nhất nỗi đau 

thể xác mà trẻ đang trải qua. 

Công cụ thu thập số liệu 

Hồ sơ bệnh án, bộ câu hỏi khai thác thông tin 

nhân khẩu học. 

Thang điểm đau theo Wong-Baker được sử 

dụng để đo mức độ đau của bệnh nhi trước, 

trong và sau khi làm thủ thuật (Wong & Baker, 

1988), tin cậy cho trẻ em từ 3-18 tuổi(7). Thang đo 

bao gồm sáu khuôn mặt, mỗi khuôn mặt được 

dán nhãn với các mô tả bằng lời nói ngắn khác 

nhau, từ “không đau” đến “đau khủng 

khiếp’’được xếp hạng từ 0 đến 10, với 0 bằng 

không đau, 1-2 bằng đau nhẹ, 3-4 bằng đau vừa 

phải, 5-6 bằng đau nhiều, 7-8 bằng đau dữ dội 

và 9-10 đau khủng khiếp.  

Thang đo Comfort-Behavior  đã được chuẩn 

hóa ở Việt Nam có hệ số Cronbach’s alpha là 

0,97 ở lần đánh giá thứ nhất và thứ hai cho thấy 

thang đo có sự thống nhất nội bộ phù hợp(8). 

Thang đo Comfort-B: bao gồm 6 mục, đó là sự 

tỉnh táo, bình tĩnh/kích động, khóc, cử động, 

trương lực cơ và sự căng cơ mặt. Mỗi mục được 

ghi điểm từ 1 đến 5, mô tả cường độ ngày càng 

tăng của hành vi được quan sát. Tổng điểm đau 

có thể là từ 6 (đau nhẹ) đến 30 (đau dữ dội) 

Nhập xử lý và phân tích 

Nhập liệu bằng phần mềm Epi Data 3.1 và 

phân tích bằng phần mềm STATA 15. 

Các biến số về đặc điểm nhân khẩu học (nơi 

cư trú, giới tính, tháng tuổi) và đặc điểm lâm 

sàng của bệnh nhi (loại ung thư, thời gian được 

chẩn đoán ung thư, thời gian trung bình đặt 

buồng tiêm dưới da, thời gian trung bình giữa 2 

lần đặt kim, thời gian đặt kim vào BTDD, thời 

gian nằm viện, số năm làm việc của ĐD tại khoa) 

ở 2 nhóm nghiên cứu được mô tả bằng tần số và 

tỷ lệ, trung bình và độ lệch chuẩn, trung vị và 

khoảng tứ phân vị. 

Kiểm định Chi bình phương được dùng để 

xét mối liên quan giữa 2 nhóm can thiệp với các 

biến số như là: Nơi cư trú, giới tính, loại ung thư. 

Kiểm định t với phương sai 2 nhóm bằng 

nhau được dùng so sánh các biến số như là: Thời 

gian được chẩn đoán ung thư, thời gian trung 

bình đặt buồng tiêm dưới da, thời gian trung 

bình giữa 2 lần đặt tiêm, thời gian đặt kim vào 

BTDD giữa 2 nhóm nghiên cứu. 

Kiểm định Wilcoxon Ranksum được dùng 

để so sánh các biến số như là: Thời gian nằm 

viện, số năm làm việc của điều dưỡng thực hiện 

thủ thuật giữa 2 nhóm nghiên cứu. 

Điểm đau được đo bằng thang đo Comfort-B 

và WBFS ở ba thời điểm trước, trong và sau đặt 

kim vào BTDD; điểm đau giữa nhóm được sử 

dụng thuốc giảm đau và nhóm không sử dụng 

thuốc giảm đau ở ba thời điểm trước, trong và 

sau đặt kim vào BTDD được mô tả bằng trung 

bình và độ lệch chuẩn. 

Điểm đau theo thang đo Comfort-B và WBFS 

là biến định lượng không liên tục, không có 

phân phối chuẩn nên kiểm định trung bình 2 

mẫu/Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney U) 

test(9,10) đã được áp dụng để so sánh điểm đau 

giữa nhóm can thiệp âm nhạc và nhóm can thiệp 

EMLA ở 3 thời điểm trước, trong và sau đặt kim 

vào BTDD; sử dụng lệnh “Two-sample 

Wilcoxon rank-sum”(10). 

Hệ số tương quan (r) dùng để xác định mối 

tương quan giữa điểm đau được đánh giá bởi 

thang đo Comfort-B và WBFS. Hệ số tương quan 

(r) dao động từ -1 đến 1 và r >0 là tương quan 

thuận, r <0 là tương quan nghịch và r=0 là không 

tương quan hoặc tương quan không tuyến tính; 

0,1≤ r <0,3 tương quan yếu; 0,3≤ r <0,5 tương 

quan trung bình; r >0,5 tương quan mạnh; r <0,1 

hầu như không tương quan. 
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Kiểm định Two-sample Wilcoxon rank-sum 

(Mann-Whitney) được dùng để xét mối liên 

quan giữa điểm đau được đánh giá bằng thang 

đo WBFS và Comfort-B tại thời điểm đặt kim 

vào BTDD với các đặc điểm nhân khẩu học và 

lâm sàng của bệnh nhi như là: nơi cư trú, giới 

tính, loại ung thư, nhóm can thiệp. 

Tất cả các kiểm định thống kê có ý nghĩa khi 

giá trị p <0,05. 

Y đức  

Nghiên cứu đã được thông qua Hội đồng 

Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học bệnh viện 

Nhi đồng 2, số: 804/QĐ – NĐ2 ngày 25/8/2020. 

KẾT QUẢ  

Từ ngày 01 tháng 02 năm 2021 đến ngày 30 

tháng 5 năm 2021, thực hiện nghiên cứu trên 93 

bệnh nhi ung thư tại khoa Ung bướu huyết học, 

bệnh viện Nhi Đồng 2. Chúng tôi thu nhận được 

những kết quả.  

Đặc điểm nhân khẩu học và lâm sàng của bệnh 

nhi trong nhóm nghe nhạc, nhóm EMLA và 

toàn bộ mẫu 

Kết quả Bảng 1 có 8/10 đặc điểm nhân khẩu 

học và lâm sàng không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa nhóm nghe nhạc và nhóm 

EMLA (p >0,05). Tỷ lệ bé bị bạch cầu cấp ở nhóm 

nghe nhạc chiếm 72%, nhiều hơn nhóm EMLA 

chỉ có 50%. Kiểm định chi bình phương cho thấy 

sự khác biệt về loại ung thư ở 2 nhóm nghiên 

cứu có ý nghĩa thống kê (p=0,03). 

Bảng 1. Đặc điểm nhân khẩu học và lâm sàng của bệnh nhi trong nhóm nghe nhạc, nhóm Emla và toàn bộ mẫu 

(n=93) 

 
Nghe nhạc 
(n=43) n (%) 

EMLA (n=50) 

n (%) 

Tổng cộng 

(n=93) n (%) 
Giá trị p 

Nơi cư trú 

Tỉnh khác 41 (95) 37 (74) 78 (84) <0,01a 

TP. HCM 2 (5) 13 (26) 15 (16)  

Giới tính 

Trai 24 (56) 26 (52) 50 (54) 0,7a 

Gái 19 (44) 24 (48) 43 (46)  

Tháng tuổi: TV (KTV) 73 (38; 96) 46,5 (34;99) 62 (35;97) 0,19c 

Loại ung thư 

Bạch cầu cấp 31 (72) 25 (50) 56 (60) 0,03a 

Bệnh ác tính khác 12 (28) 25 (50) 37 (40)  

Thời gian được chẩn đoán ung thư (tuần) TB (ĐLC) 19,4 (10,3) 19,1 (11,6) 19,3 (10,9) 0,91b 

Thời gian trung bình đặt buồng tiêm dưới da (tuần) - TB (ĐLC) 17 (10,5) 16,9 (11,8) 16,9 (11,1) 0,97b 

Thời gian trung bình giữa 2 lần đặt kim (ngày) - TB (ĐLC) 23,1 (11,6) 18,9 (10,2) 20,8 (11) 0,07b 

Thời gian đặt kim vào BTDD (phút) - TB (ĐLC) 15,5 (7) 13,4 (5,7) 14,3 (6,4) 0,11b 

Thời gian nằm viện (ngày): TV (KTV) 2 (2; 5) 6,5 (2; 20) 3 (2; 15) 0,09c 

Số năm làm việc của điều dưỡng thực hiện thủ thuật (năm): TV 
(KTV) 

7 (3;10) 7 (3; 10) 7 (3;10) 0,7c 

TB: trung bình, ĐLC: độ lệch chuẩn TV: trung vị KTV: khoảng tứ phân vị a: kiểm định chi bình phương 

b: kiểm định t với phương sai 2 nhóm bằng nhau c: kiểm định Wilcoxon Ranksum  

Điểm đau trung bình theo thang đo Comfort-B 

và Wong-Baker, trong nhóm nghe nhạc, nhóm 

EMLA và trong toàn bộ mẫu  

Kết quả Bảng 2 trình bày trung bình (độ lệch 

chuẩn) điểm đau theo Comfort-B cho các bé từ 0 

đến 16 tuổi ở thời điểm trước khi đặt kim là 13,4 

± 3,4 và sau khi đặt kim là 12,1 ± 2,4 thấp hơn tại 

thời điểm đặt kim vào BTDD là 16,1 ± 4,2.  

Đối với điểm đau được đánh giá bằng WBFS 

ở 52 bé có độ tuổi từ 4 đến 16 cho thấy, điểm đau 

tại thời điểm đặt kim là 4,2 ± 2,5 và sau đặt kim 

là 1,3 ± 1,1 ở nhóm nghe nhạc cao hơn điểm đau 

của nhóm EMLA tại thời điểm đặt kim là 2,2 ± 

2,1 và sau đặt kim là 0,7 ± 1,1. Sự khác biệt này là 
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có ý nghĩa thống kê (p <0,05).  

Bảng 2. Điểm đau trung bình theo thang đo Comfort-

B và WBFS, trong nhóm nghe nhạc, nhóm EMLA và 

trong toàn bộ mẫu 

 

Nghe nhạc 
(n=43) 

TB (ĐLC) 

EMLA 
(n=50) 

TB (ĐLC) 

Total 
(n=93) 

TB (ĐLC) 

Giá trị 
p 

Comfort-B 

Trước 13,3 (2,7) 13,5 (3,9) 13,4 (3,4) 0,78a 

Trong 16,7 (3,9) 15,6 (4,4) 16,1 (4,2) 0,11 

Sau 12,3 (1,9) 11,9 (2,7) 12,1 (2,4) 0,13 

 

Nghe nhạc 
(n=31) 

TB (ĐLC) 

EMLA 
(n=21) 

TB (ĐLC) 

Total 
(n=52) 

TB (ĐLC) 

Giá trị 
p 

Comfort-B* 

Trước 12,7 (2,5) 11,6 (2,9) 12,3 (2,7) 0,06 

Trong 15,7 (3,9) 13,2 (3,9) 14,7 (4,1) 0,02 

Sau 11,9 (1,7) 10,6 (1,8) 11,3 (1,8) < 0,01 

 

Nghe nhạc 
(n=31) 

TB (ĐLC) 

EMLA 
(n=21) 

TB (ĐLC) 

Total 
(n=52) 

TB (ĐLC) 

Giá trị 
p 

WBFS  

Trước 1,1 (1,3) 0,8 (1,5) 1 (1,3) 0,14 

Trong 4,2 (2,5) 2,2 (2,1) 3,4 (2,5) < 0,01 

Sau 1,3 (1,1) 0,7 (1,1) 1 (1,1) 0,03 

Mối liên quan giữa điểm đau được đánh giá 

bằng thang đo WBFS và Comfort-B tại thời 

điểm đặt kim vào BTDD với các đặc điểm nhân 

khẩu học và lâm sàng của bệnh nhi 

Bảng 3. Mối liên quan giữa điểm đau được đánh giá 

bằng thang đo WBFS và Comfort-B tại thời điểm đặt 

kim vào BTDD với các đặc điểm nhân khẩu học và 

lâm sàng của bệnh nhi 

 
Comfort-B (n=93) WBFS (n=52) 

n TV (KTV) Giá trị p n TV (KTV) Giá trị p 

Nơi cư trú 

Tỉnh khác 78 16 (13;19) 0,83 45 3 (2; 6) 0,15 

Tp.HCM 15 15 (13;19)  7 2 (0; 4)  

Giới tính 

Trai 50 18(13; 20) 0,09 25 3 (2; 6) 0,3 

Gái 43 15 (13; 18)  27 3 (2; 4)  

Loại ung thư 

Bạch cầu 
cấp 

56 16 (13; 20) 0,19 36 4 (2; 6) 0,04 

Bệnh ác 
tính khác 

37 15 (13; 18)  16 2 (0; 3,5)  

Nhóm can thiệp 

Nghe nhạc 43 18 (13; 20) 0,11 31 4 (2; 6) <0,01 

EMLA 50 14,5(12;18)  21 2 (0; 3)  

Điểm đau trung bình theo WBFS ở bệnh nhi 

từ 4 – 16 tuổi của nhóm bệnh nhi bị bạch cầu cấp 

cao hơn những bệnh nhi bị bệnh ác tính khác, ở 

nhóm nghe nhạc có trung vị (tứ phân vị) là 4 (2; 

6) cao hơn những bệnh nhi thuộc nhóm EMLA 

là 2 (0; 3) và sự khác nhau này có ý nghĩa thống 

kê (p <0,01). 

BÀN LUẬN 

Đặc điểm nhân khẩu học và lâm sàng của bệnh 

nhi trong nhóm nghe nhạc, nhóm EMLA và 

toàn bộ mẫu 

Nghiên cứu của chúng tôi có 8 trong tổng số 

10 nhân tố là khác nhau không có ý nghĩa thống 

kê, đây là đặc điểm giúp kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi có độ tin cậy và giúp chúng tôi kiểm 

soát được sai lệch trong quá trình đánh giá so 

sánh hiệu quả giảm đau của âm nhạc và EMLA. 

Nhóm nghe nhạc có tới 95% các bé đến từ 

các tỉnh khác, nhưng nhóm EMLA chỉ có 74%. 

Mặc dù sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê và 

điều này có thể ảnh hưởng đến điểm đau của 

nghiên cứu nhưng theo nghiên cứu của Nguyễn 

Thanh Nhan được thực hiện tại khoa Ung bướu 

bệnh viện Nhi Trung Ương, thực hiện nghiên 

cứu ở các khu vực khác của đất nước sẽ là thuận 

lợi để xác nhận và tổng quát hóa các kết quả(9). 

Điểm đau trung bình theo thang đo Comfort-B 

và WBFS, trong nhóm nghe nhạc, nhóm EMLA 

và trong toàn bộ mẫu 

Âm nhạc giúp chuyển sự chú ý của trẻ khi 

được điều dưỡng thực hiện thủ thuật đến một 

cái gì đó dễ chịu hơn. Âm nhạc có thể giúp trẻ 

kiểm soát được tình huống khó chịu và tạo cho 

chúng cảm giác như đang ở trong một môi 

trường quen thuộc khi chúng nghe được bài hát 

quen thuộc và gắn liền với với những tình 

huống dễ chịu trước đó. Đó là lí do chúng tôi 

chọn bài hát “Bống bống bang bang”, với những 

ca từ phù hợp với trẻ em và ca khúc đã vượt 

mốc 500 triệu lượt xem. 

Nghiên cứu của Shahabi M đã xem xét tác 

động của EMLA và sự phân tán tư tưởng 

(bằng âm nhạc) đối với cơn đau khi tiêm tĩnh 
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mạch ở trẻ em. Kết quả cho thấy không có sự 

khác biệt đáng kể giữa hai phương pháp kiểm 

soát cơn đau này. Người ta cũng kết luận rằng 

việc sử dụng kem EMLA và đánh lạc hướng 

suy nghĩ (bằng âm nhạc) đã làm giảm đáng kể 

cơn đau khi tiêm tĩnh mạch và mỗi phương 

pháp trong số hai phương pháp này có thể 

thay thế cho nhau(10).  

Nghiên cứu của chúng tôi có kết quả tương 

đồng với nghiên cứu trên. Toàn bộ điểm đau 

Comfort-B của 93 bé trong nghiên cứu có điểm 

đau ở thời điểm trong và sau khi đặt kim vào 

BTDD của nhóm âm nhạc cao hơn nhóm 

EMLA. Tuy nhiên, chênh lệch điểm đau giữa 2 

nhóm chưa tới 1 điểm Comfort-B, trong khi đó 

thang đo Comfort-B có giá trị từ 0 đến 30 điểm 

và sự khác nhau giữa 2 nhóm nghiên cứu 

không có ý nghĩa thống kê. Điều này chứng tỏ, 

sự chênh lệch điểm đau giữa 2 nhóm nghiên 

cứu là không có ý nghĩa trên lâm sàng. Bên 

cạnh đó, ở thời điểm trước khi đặt kim vào 

BTDD điểm đau nhóm EMLA cao hơn nhóm 

âm nhạc, chênh lệch này cũng chỉ 0,2 điểm 

Comfor-B và giá trị p không có ý nghĩa thống 

kê. Như vậy, thông qua các kết quả này chúng 

tôi có thể kết luận, không có sự khác biệt đáng 

kể giữa hai phương pháp kiểm soát cơn đau 

này khi được đánh giá bằng thang đo 

Comfort-B cho đối tượng từ 0 đến 16 tuổi. 

Điểm đau được đánh giá bằng WBFS cho 52 

bé từ 4 đến 16 tuổi cho thấy, điểm WBFS của 

nhóm nghe nhạc cao hơn nhóm EMLA và sự 

khác nhau này có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 

trong và sau khi đặt kim vào BTDD (p <0,05). 

Chênh lệch điểm đau giữa 2 nhóm nghiên cứu 

lần lượt là 0,3; 2 và 0,6 điểm, tương ứng với 3 

thời điểm trước, trong và sau khi đặt kim vào 

BTDD. Thang WBFS có giá trị từ 0 đến 10 điểm, 

như vậy, sự chênh lệch điểm đau ở giai đoạn 

trong khi đặt kim vào BTDD là có ý nghĩa trên 

lâm sàng. Kết quả này không nhất quán với các 

nghiên cứu tương tự trước đây, như là nghiên 

cứu của Rajiv (11), họ cũng nghiên cứu so sánh 

hiệu quả EMLA và nghe nhạc nhưng kết quả thu 

được là sự khác nhau điểm đau được đo bằng 

VAS giữa 2 nhóm nghiên cứu lại không có ý 

nghĩa thống kê. Thêm vào đó, điểm đau được 

ghi nhận của nhóm EMLA khá tương đồng với 

nghiên cứu của chúng tôi (2 và 2,2). Sự khác 

nhau này có thể là do thủ thuật thực hiện trên 

đối tượng nghiên cứu của họ là chọc dò tủy 

sống, khác với nghiên cứu của chúng tôi. Nghiên 

cứu của Alireza S(12) mặc dù  kết quả có ý nghĩa 

thống kê nhưng họ lại nghiên cứu giữa nhóm 

EMLA và nhóm chứng, không phải nhóm âm 

nhạc như nghiên cứu của chúng tôi và điểm đau 

VAS cũng cao hơn điểm đau WBFS của chúng 

tôi mặc dù cũng nghiên cứu trên thủ thuật đặt 

kim vào BTDD. Sự khác nhau này có thể do tuổi 

trung bình của đối tượng nghiên cứu khác lớn 

54,10 ± 13,16 và nữ chiếm tỷ lệ 60%. Nghiên cứu 

của Nguyễn Thanh Nhan(9), ở thời điểm trong 

thủ thuật sự khác nhau điểm đau có ý nghĩa 

thống kê nhưng họ nghiên cứu trên 2 nhóm là 

âm nhạc và nhóm chứng. Điểm đau của nhóm 

âm nhạc của nghiên cứu này thấp hơn nghiên 

cứu của chúng tôi (2,35 và 4,2). Sự khác nhau 

này có thể là do họ sử dụng nhạc theo sở thích 

của đối tượng nghiên cứu, đây là tiêu chuẩn 

vàng giúp trẻ giảm đau khi dùng liệu pháp âm 

nhạc. Cuối cùng là nghiên cứu của Lijuan Y(13), 

dựa vào điểm đau NRS chúng tôi thấy điểm đau 

đánh giá trên 361 BN ung thư thấp hơn nghiên 

cứu của chúng tôi. Thậm chí điểm đau nhóm 

chứng của họ còn thấp hơn nhóm can thiệp 

EMLA của chúng tôi. Sự khác nhau này có thể là 

do tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu này 

trên 16 tuổi.  

Điểm đau được đánh giá ở 3 thời điểm 

trước, trong và sau đặt kim vào BTDD bằng 2 

thang đo Comfort-B và WBFS đều có đặc điểm 

chung đó là có sự suy giảm điểm đau ở thời 

điểm trước và sau khi đặt kim. Kết quả này 

nhất quán với các nghiên cứu trước đây trên 

thế giới(11,14). Điểm đau đạt đỉnh ở thời điểm 

trong khi thực hiện thủ thuật và giảm ở thời 

điểm sau khi kết thúc thủ thuật. 

Cuối cùng, qua kết quả thu thập được qua 
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quá trình đánh giá đau ở cả hai nhóm nghiên 

cứu, chúng tôi nhận thấy, mức độ đau ở thời 

điểm trước và sau khi đặt kim vào BTDD chỉ ở 

mức không đau đến đau nhẹ. Ở thời điểm đặt 

kim vào BTDD, chúng tôi cũng chỉ ghi nhận mức 

độ đau nhẹ đến đau trung bình. Kết quả này 

phù hợp với thực tế lâm sàng, các bé bị ung thư 

thường có mức độ chịu đau khá cao và trước khi 

được đặt kim vào BTDD các bé đều không được 

Bác sĩ cho sử dụng thuốc giảm đau. 

KẾT LUẬN 

Tất cả 93 bé được đánh giá bằng thang đo 

Comfort-B có mức độ đau từ nhẹ ở thời điểm 

trước và sau khi đặt kim vào BTDD, mức độ đau 

trung bình ở thời điểm trong khi đặt kim vào 

BTDD ở cả hai nhóm âm nhạc và EMLA. 

Trung bình điểm đau ở nhóm EMLA thấp 

hơn nhóm nghe nhạc tại thời điểm đặt kim và 

sau khi đặt kim vào buồng tiêm dưới da ở BN từ 

4 đến 16 tuổi khi đánh giá bằng thang đo 

Comfort-B và Wong-Baker. 
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