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Rượu, bia là gì?
Rượu, bia có chứa cồn, tên hóa học là ethanol 
(C2H5OH)  là một chất gây nghiện làm ức chế 
hoạt động của não bộ và hệ thống thần kinh 
trung ương. Rượu, bia được sử dụng rất rộng 
rãi ở Việt Nam. 

Với đa số,  uống một lượng nhỏ rượu, bia 
không gây ra tác hại gì đáng kể, nhưng nếu 
uống nhiều rượu, bia thường xuyên sẽ gây ra 
các vấn đề về sức khỏe, cá nhân và quan hệ 
xã hội.

Tác động của rượu, bia
 Tác động của rượu, bia đối với người sử dụng 
phụ thuộc vào:

•	 Lượng rượu, bia sử dụng
•	 Tốc độ uống nhanh như thế nào
•	 Chiều cao, cân nặng
•	 Giới tính
•	 Tình trạng sức khỏe nói chung
•	 Chức năng gan
•	 Nơi uống rượu, bia
•	  Uống rượu, bia một mình hay với 

nhiều người
•	  Có dùng rượu, bia với các chất gây 

nghiện khác không

Tác động tức thì 
Rượu, bia làm chậm quá trình chuyển tải 
thông tin từ não đến toàn bộ cơ thể. Điều này 
khiến cho người sử dụng: 

•	 Cảm thấy thư thái, sảng khoái. 
•	 Có những lời nói và hành động khác thường
•	 Quay cuồng, khó giữ thăng bằng
•	  Khó khăn trong việc kiểm soát và phối 

hợp các cử động của cơ thể
•	 Phản ứng chậm
•	 Dễ nổi cáu
•	 Nôn ói
•	 Nhìn không rõ 
•	 Líu lưỡi (nói không rõ)

Uống rất nhiều rượu, bia trong một thời gian 
ngắn gây ra:

•	 Trạng thái lơ mơ
•	 Đau đầu
•	 Buồn nôn hoặc nôn
•	 Run rẩy
•	 Bất tỉnh (ngất xỉu)
•	 Ngừng thở (hiếm)

Rượu, bia gây ảnh hưởng đến thị lực và chức 
năng kết hợp động tác của cơ thể, do đó 
trong tình trạng say rượu, bia, người sử dụng 
dễ gây tai nạn giao thông, hoặc chết đuối.

Uống rượu, bia say xỉn
Uống rượu, bia say xỉn là tình trạng một số 
người thỉnh thoảng uống rất nhiều bia, rượu 
khi có sự kiện gì đó mà bình thường họ 
không phải là người nghiện rượu hoặc uống 
rượu, bia thường xuyên. Với người nghiện 
rượu là khi họ uống liên tục say khướt trong 
nhiều ngày, nhiều tuần. Các nghiên cứu đã 
chỉ ra rằng người quá chén, say xỉn dễ bị tai 
nạn, dẫn đến chấn thương, thậm chí tử vong. 

Cai rượu
Việc cai rượu hay đào thải rượu ra khỏi cơ thể 
mất rất nhiều thời gian. Chỉ một lượng nhỏ 
rượu (khoảng 10%) đào thải qua đường thở, 
mồ hôi hoặc nước tiểu, còn chủ yếu rượu 
được đào thải qua gan. 

Tốc độ trung bình gan chỉ có thể chuyển hóa 
và đào thải tối đa là 1 cốc/ly tiêu chuẩn trong 
1 giờ - không có cái gì có thể làm tăng tốc 
độ chuyển hóa của gan như uống cà phê, xối 
nước lạnh, tập thể dục hay nôn. 

Nồng độ cồn trong máu và 
điều khiển phương tiện 
giao thông
Để xác định mức độ rượu, bia sử dụng, 
người ta có thể đo lường nồng độ cồn trong 
máu. Nồng độ cồn trong máu (BAC – Blood 
Alcohol Concentration) được đo bằng số 
gram rượu có trong 100 cc máu. Ngoài ra, 
nồng độ cồn trong cơ thể của một người 
còn có thể kiểm tra qua hơi thở bằng máy đo 
nồng độ rượu, bia qua hơi thở. 

Lái xe máy, ô tô trong tình trạng nồng độ cồn 
trong máu cao có thể nguy hiểm như gây tai 
nạn giao thông, dẫn đến chấn thương, hay 
chết người. Theo quy định, khi điều khiển xe 
ô tô, người điều khiển tuyệt đối không được 
uống rượu, bia (BAC=0). Khi điều khiển xe 
gắn máy, nếu BAC>0,1 là vi phạm luật và bị 
xử phạt theo quy định. Người ta vẫn có thể 
bị phạt do uống quá giới hạn pháp luật cho 
phép ngay cả khi chỉ điều khiển phương tiện 
vài giờ sau khi uống và  không cảm thấy bị say.

Nhiều người thường xuyên uống bia sau giờ làm việc.
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Rượu, bia và phụ nữ mang thai
Uống rượu  thường xuyên trong thời kỳ thai 
nghén sẽ gây tác hại cho cả mẹ và con. Uống  
nhiều rượu trong khi mang thai có thể gây đẻ 
non hoặc con sinh ra có hội chứng bào thai 
do rượu (tăng trưởng chậm trước và sau khi 
sinh, và có các vấn đề về sức khỏe tâm thần). 
Các bác sỹ khuyên rằng phụ nữ có thai, hoặc 
phụ nữ dự định có thai không nên uống một 
chút rượu, bia nào.

Cốc/ly tiêu chuẩn
Một “cốc/ly tiêu chuẩn” là đơn vị đo lường 
được sử dụng để xác định lượng uống và 
mức độ an toàn trong việc sử dụng rượu, bia. 

Các cốc/ly rượu bia dưới đây mặc dù có các 
kích cỡ khác nhau, nhưng đều cùng chứa 
khoảng 10g cồn. Sở dĩ chúng có các kích cỡ 
khác nhau là do mỗi loại rượu/bia có nồng độ 
cồn khác nhau. Mỗi một cốc/ly được tính là 
một đơn vị cốc/ly tiêu chuẩn.

 Rượu sâm banh
 100 ml
 13 độ cồn
 
 Rượu vang trắng
 100 ml
 13 độ cồn

 Bia nhẹ (bia hơi)
 425 ml
 2.7 độ cồn
 
 Bia
 285 ml
 4.9 độ cồn

 Rượu vang đỏ
 60 ml
 20 độ cồn

 Rượu mạnh
 30 ml
 40 độ cồn

Hướng dẫn sử dụng rượu, 
bia ít gây ảnh hưởng (nguy 
cơ thấp)
Liều dùng và mức độ nguy cơ trong bảng 
dưới đây KHÔNG áp dụng trong các trường 
hợp sau:

•	  Người mắc các chứng bệnh mà việc 
uống rượu sẽ làm cho tình trạng bệnh trở 
nên xấu hơn

•	 Người đang uống thuốc
•	 Người dưới 18 tuổi
•	 Phụ nữ đang mang thai
•	 Người đang thực hiện các công việc đòi 
hỏi kỹ năng và sự tập trung (điều khiển xe 
máy, ô tô,  máy bay, các môn thể thao dưới 
nước, vận hành máy móc…)

Rượu – Nguy cơ nếu sử dụng trong thời 
gian ngắn:

Số cốc tiêu chuẩn trung bình trong ngày

 Nguy cơ thấp Nguy cơ vừa Nguy cơ cao

NAM

6 cốc với 
không quá 

3 ngày 
trong 1 tuần

7 - 10 cốc 
cùng thời 

gian

11 cốc 
hoặc hơn 
cùng thời 

gian

NỮ

4 cốc với 
không quá 

3 ngày 
trong 1 tuần

5 - 6 cốc 

cùng thời 
gian

7 cốc
hoặc hơn
cùng thời 

gian

Nguy cơ nếu sử dụng rượu trong thời gian dài:

Trung bình số cốc/ly chuẩn sử dụng

Nguy cơ 
thấp

Nguy 
cơ TB

Nguy 
cơ cao

NAM

Trung bình 
trong 1 ngày 4 5 - 6 ≥ 7 

Tổng số cốc 
trong 1 tuần Tối đa 28 29 - 42 ≥ 43

NỮ

Trung bình 
trong 1 ngày Tối đa 2 3 - 4 ≥ 7

Trung bình 
trong 1 tuần Tối đa 14 15 - 28 ≥ 20 

(Nguồn: Hướng dẫn về sử dụng rượu của Úc: Nguy cơ sức khỏe và ích lợi, 
Hội đồng Y tế Quốc gia và Nghiên cứu Y học, Canberra 2001)

Mỗi ly tiêu chuẩn đều chứa một lượng tương đương với khoảng 
10 gam cồn nguyên chất

Hậu quả lâu dài 
Uống nhiều rượu, bia trong một thời gian 
dài gây ra các vấn đề về sức khỏe, tinh thần 
và các vấn đề xã hội khác. Uống nhiều rượu 
trong thời gian dài còn gây tổn thương vĩnh 
viễn đối với một số bộ phận của cơ thể. 
Các vấn đề này bao gồm:

•	 Kém ăn
•	 Đau dạ dày
•	 Viêm nhiễm thường xuyên
•	 Bệnh lý về da 
•	 Tổn thương gan và não
•	 Tổn thương cơ quan sinh sản
•	 Mất trí nhớ, lẫn lộn
•	 Rối loạn tim mạch 
•	 Trầm cảm 
•	 Ảnh hưởng đến các mối quan hệ
•	 Gặp các vấn đề khó khăn tại nơi làm việc
•	 Các vấn đề về tiền bạc và luật pháp

Sử dụng rượu, bia cùng với 
các chất gây nghiện khác
Sử dụng rượu, bia đồng thời với các chất gây 
nghiện, hoặc các thuốc khác có thể gây nguy 
hiểm. Sự kết hợp này bao gồm cả việc người 
bệnh uống thuốc (do bác sỹ kê đơn) trong 
khi vẫn uống rượu, bia. Một chất gây nghiện 
có thể làm gia tăng tác hại của một  chất gây 
nghiện khác. Rượu cũng có thể làm giảm 
hoặc làm mất tác dụng của các thuốc chữa bệnh. 

Sử dụng rượu kết hợp với các chất làm ức 
chế các hoạt động của cơ thể như thuốc ngủ, 
heroin, cần sa… có thể gây ra:

•	 Tư duy không rõ ràng
•	  Ngày càng khó kiểm soát các cử động 

của cơ thể
•	 Gây ngừng thở và thậm chí gây tử vong

Dung nạp và lệ thuộc
Dung nạp rượu, bia xảy ra với tất cả mọi 
người. Dung nạp có nghĩa là phải liên tục 
tăng lượng rượu, bia để có thể đạt được tác 
động mong muốn (thỏa mãn) mà lẽ ra đã có 
thể đạt được chỉ với một lượng dùng nhỏ như 
trước đó. 

Lệ thuộc rượu, bia là khi rượu, bia luôn luôn 
hiện hữu trong ý nghĩ, tình cảm và mọi hoạt 
động của người sử dụng. Không phải ai  
uống rượu, bia cũng bị lệ thuộc. Nhưng khi 
đã lệ  thuộc rượu, bia, người sử dụng khó có 
thể từ bỏ, hoặc khó có thể giảm uống rượu, 
bia. Điều này là do sự xuất hiện của các triệu 
chứng cai dưới đây:

•	 Lo lắng
•	 Đổ mồ hôi
•	 Chân tay run
•	 Nôn, ói                
•	 Say
•	  Ảo giác (nhìn thấy hoặc nghe thấy điều 

không có thực)
Những dấu hiện này xuất hiện khi giảm, hay 
dừng sử dụng rượu đột ngột

Phụ nữ và rượu, bia
Các bác sĩ khuyên rằng phụ nữ nên uống 
rượu ít hơn nam giới. Điều này là do nồng độ 
rượu ở các bộ phận trong cơ thể ở nữ giới cao 
hơn so với nam giới. Khi uống rượu, đối với 
phụ nữ: 

•	  Nồng độ rượu tăng trong máu nhanh 
hơn so với nam giới

•	 Say rượu nhanh hơn so với nam giới
•	  Rã rượu (hết say rượu) chậm hơn so với 

nam giới

Phụ nữ có thai không nên uống rượu, bia.
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Heroin và phụ nữ mang thai
Sử dụng heroin trong quá trình mang thai sẽ 
làm ảnh hưởng đến cả mẹ và thai nhi. Những 
phụ nữ sử dụng heroin trong thời gian mang 
thai cần nói cho nhân viên chăm sóc y tế biết 
và phải đi khám thai thường xuyên. Việc thăm 
khám sức khỏe thường xuyên rất quan trọng 
vì phụ nữ mang thai phụ thuộc vào heroin có 
các nguy cơ dưới đây cao hơn so với các phụ 
nữ khác:

•	 Dễ sảy thai 
•	  Sinh con thiếu tháng, hoặc thai chết lưu 
•	  Nếu mẹ bị nhiễm HIV, viêm gan B, C, hoặc 

các bệnh lây truyền qua đường máu khác 
sẽ có nguy cơ lây truyền sang con. 

•	  Gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và xã hội 
hơn trong quá trình mang thai và sinh con.

Em bé sinh ra từ bà mẹ lệ thuộc heroin cũng 
sẽ gặp phải nhiều vấn đề sau khi sinh. Điều 
quan trọng cần làm là phải xin tư vấn của 
nhân viên y tế về cách chăm sóc vì trẻ có thể 
gặp phải các vấn đề sau đây nhiều hơn so với 
những trẻ khác:

•	  Ốm yếu trong một vài tuần đầu sau sinh, 
hoặc trong các giai đoạn sau.

•	  Biểu hiện hội chứng cai sơ sinh – hội 
chứng thiếu heroin do sau khi sinh  không 
còn nhận được heroin từ máu mẹ cung cấp.

Sử dụng heroin đồng thời với 
các loại ma túy khác
Sử dụng heroin đồng thời với các loại ma túy 
khác có thể gây sốc thuốc, đặc biệt là khi sử 
dụng heroin cùng rượu và các thuốc yên dịu. 
Pha trộn các loại ma túy khác với heroin cũng 
gây ra các vấn đề về thể chất và tâm thần.

Cai heroin
Việc từ bỏ, hoặc giảm liều sử dụng heroin đối 
với những người lệ thuộc vào heroin là vô 
cùng khó khăn vì họ phải trải qua hội chứng 
cai do thiếu heroin. Các dấu hiệu xảy ra chỉ vài 
giờ sau khi ngừng sử dụng bao gồm:

•	 Bồn chồn
•	 Ngáp 
•	 Chảy nước mũi
•	 Chảy nước mắt
•	 Tiêu chảy
•	 Giảm huyết áp
•	 Nổi da gà
•	 Đau dạ dày 
•	 Chuột rút
•	 Thèm nhớ heroin

Sử dụng heroin và luật pháp
Sử dụng heroin là bất hợp pháp. Tổ chức sử 
dụng, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, hoặc 
cung cấp heroin cho người khác cũng là hành 
động phạm pháp. Người vi phạm sẽ bị xử lý 
theo pháp luật.

Sử dụng heroin và điều khiển 
phương tiện giao thông
Heroin làm giảm hoạt động của não bộ và cơ 
thể, vì thế có thể làm cho người sử dụng kém 
tỉnh táo khi điều khiển các loại phương tiện 
giao thông như xe máy,  ô tô, dễ dẫn đến tai 
nạn giao thông, gây thương tích, hay chết người.

Trẻ do mẹ nghiện heroin sinh ra bị hội chứng sau cai.

Heroin là gì?
Heroin là một loại chất gây nghiện được 
chiết xuất từ quả cây thuốc phiện. Nó được 
xếp cùng nhóm với các chất giảm đau mạnh 
được biết đến với tên chất dạng thuốc phiện. 
Một số loại chất gây nghiện khác trong nhóm 
chất dạng thuốc phiện này bao gồm thuốc 
phiện, morphine và codein. Ngoài ra còn 
có một số chất dạng thuốc phiện khác do 
con người tổng hợp nên như pethidine và 
methadone. Những loại này được dùng hợp 
pháp vì mục đích y tế, nhưng dùng heroin là 
bất hợp pháp. 

Heroin còn được biết đến với những tên như 
hàng trắng, bạch phiến... Heroin có tác dụng 
làm ức chế làm giảm hoạt động của não bộ 
và hệ thống thần kinh trung ương.

Heroin được sử dụng như 
thế nào?
Heroin thường ở dạng bột, có mầu sắc khác 
nhau, phụ thuộc vào độ tinh khiết. Heroin có 
mầu trắng thường có độ tinh khiết cao hơn 
so với mầu nâu, hoặc mầu trắng ngà.

Heroin thường được sử dụng theo đường 
tiêm chích, hút, hoặc hít. Heroin hấp thu vào 
máu và nhanh chóng tác động lên não của 
người sử dụng.

Những người buôn bán loại chất gây nghiện 
này thường bớt xén hoặc trộn  heroin với 
các chất khác có vẻ ngoài tương tự nhằm 
tăng cân nặng để thu lợi nhuận. Các chất 
trộn thêm này có thể gây tác động khó chịu 
hoặc tác hại cho người sử dụng. Rất khó để 
biết được trong hỗn hợp heroin đó cụ thể có 
những chất gì.

Tác động của heroin
Tác động của heroin đối với người sử dụng 
phụ thuộc vào:

•	 Liều	dùng
•	 Độ	tinh	khiết
•	 Chiều	cao,	cân	nặng	
•	 Tình	trạng	sức	khỏe
•	 Tình	trạng	tâm	lýQuả thuốc phiện
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gan B, C, nhiễm khuẩn máu và áp xe da. 
Vì vậy, để không gặp phải các vấn đề 
trên, KHÔNG BAO GIỜ sử dụng chung 
bơm kim tiêm, cũng như thìa và dụng cụ 
pha chế khác (hũ, bông lọc, băng).

Sốc thuốc
Sốc thuốc (ngộ độc) là tình trạng xảy ra khi 
liều lượng thuốc sử dụng vượt quá khả năng 
dung nạp của cơ thể. Sốc thuốc khi dùng 
heroin rất phổ biến và có thể xảy ra với bất 
kỳ ai. Thậm chí đối với một số người như 
người mới sử dụng, hoặc người mới quay lại 
sử dụng, chỉ dùng một liều nhỏ cũng có thể 
bị sốc thuốc. Sốc thuốc thậm chí có thể xảy 
ra với người mới chỉ bỏ heroin được một thời 
gian ngắn. 

Người bị sốc thuốc có thể:

•	 Thở chậm, hoặc ngáy 
•	 Da lạnh và nhiệt độ cơ thể thấp 
•	 Nhịp tim chậm
•	 Đau nhức cơ
•	  Hệ thống thần kinh trung ương hoạt 

động chậm
•	  Tiếng khò khè từ cổ họng do chất nôn 

hoặc nước bọt 
•	 Móng tay và chân bị tím tái do thiếu ô xy

Sốc heroin có thể dẫn tới hôn mê và thậm chí 
gây tử vong.

Nếu ai đó bị sốc thuốc, người bên cạnh cần 
phải xử trí như sau:

•	 Cố	gắng	bình	tĩnh,	không	hoảng	sợ	
•	 	Kiểm	tra	hơi	thở	và	phải	làm	thông	

thoáng đường thở.
•	 	Nếu	nạn	nhân	chưa	bất	tỉnh,	cố	gắng	

làm cho nạn nhân tỉnh táo, dìu họ đi lại, 
nói chuyện với họ và gọi tên họ. Ở lại với 
nạn nhân. Nếu tình trạng sốc thuốc nặng 
nề, hãy bấm số 115 để gọi xe cứu thương 
(công an sẽ không tới trừ khi có bạo lực 
hoặc tử vong). Trong lúc chờ đợi xe cứu 
thương tới, nếu nạn nhân đã ngưng thở, 
phục hồi thở cho nạn nhân bằng cách 

thổi vào miệng họ theo nhịp (hô hấp 
nhân tạo).

•	 	Khi	tim,	phổi	đã	hoạt	động	bình	thường,	
nếu nạn nhân bất tỉnh, lật nạn nhân nằm 
nghiêng theo tư thế hồi sức chờ cấp cứu.

Lưu ý: Không làm những việc sau đây:

•	  Tiêm bất cứ thứ gì vào cơ thể nạn nhân. 
Muối, sữa, và amphetamine không có tác 
dụng gì, mà ngược lại còn gây thêm tác 
hại và làm vấn đề thêm nghiêm trọng.

•	  Đặt nạn nhân dưới vòi hoa sen và xối nước.
•	  Không đưa bất cứ thứ gì vào miệng nạn 

nhân vì làm như vậy sẽ khiến nạn nhân 
bị hóc và dừng thở. Trong trường hợp 
nạn nhân co giật, tốt nhất là bỏ tất cả các 
đồ vật xung quanh ra xa để tránh các đồ 
vật này làm cho nạn nhân bị thương. 

Tránh sốc thuốc
Để tránh sốc thuốc, cần lưu ý những điểm 
sau đây:

•	 Không sử dụng heroin khi đang ở một mình.
•	  Không sử dụng heroin đồng thời với 

rượu, thuốc giảm đau, hoặc các chất khác.
•	  Nếu mua heroin của người lạ, sử dụng 

một liều nhỏ trước để thử độ mạnh 
của thuốc.

•	 Biết rõ mức độ dung nạp đối với bản thân.

Tư thế hồi sức

•	 	Trải	nghiệm	sử	dụng	heroin	trước	đây
•	 	Có	sử	dụng	cùng	các	loại	ma	túy	khác	

hay không
•	 	Sử	dụng	một	mình	hay	với	người	khác
•	 Sử dụng ở nhà hay tại các bữa tiệc tùng

Tác động tức thì
Tác động của heroin có thể kéo dài vài giờ 
đồng hồ, và có thể làm cho người sử dụng:

•	 Cảm thấy sảng khoái, sung sướng
•	 Không còn đau đớn thực thể
•	 Cảm thấy buồn nôn hoặc nôn
•	 Đồng tử co nhỏ (đồng tử đinh ghim)
•	 Thở nông
•	 Gây táo bón – Khó đi ngoài, phân rắn
•	 Buồn ngủ (gà gật) 

Dung nạp và lệ thuộc
Khi sử dụng heroin hoặc bất cứ một chất gây 
nghiện nào khác, ai cũng gặp phải vấn đề 
dung nạp. Dung nạp có nghĩa là phải liên tục 
tăng liều heroin để có thể đạt được cảm giác 
“phê” mà trước đây đã có thể đạt được chỉ với 
một liều dùng nhỏ.

Lệ thuộc heroin có nghĩa là heroin luôn luôn 
hiện hữu trong ý nghĩ, tình cảm và mọi hoạt 
động của người sử dụng. Khi đã bị lệ thuộc 
vào heroin, người sử dụng sẽ thường xuyên 
chỉ nghĩ đến heroin, tìm kiếm và sử dụng để 

vượt qua những tác động của nó mang lại. 
Việc từ bỏ sử dụng, hoặc kiểm soát liều dùng 
trở nên vô cùng khó khăn. Lệ thuộc heroin có 
thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau, từ sức 
khỏe, tiền bạc, luật pháp, công việc đến các 
mối quan hệ xã hội.

Không phải người sử dụng heroin nào cũng 
trở nên lệ thuộc ngay vào thuốc. Tình trạng 
lệ thuộc tiến triển dần dần theo thời gian 
sử dụng.

Hậu quả lâu dài do   
sử dụng heroin
Người sử dụng heroin lâu dài thường gặp 
phải các vấn đề sau: 

•	  Sốc thuốc (do liều dùng quá cao – sử 
dụng heroin càng lâu, nguy cơ bị sốc 
thuốc càng cao) 

•	 Táo bón kéo dài
•	  Tổn thương tĩnh mạch do tiêm chích 

cùng một vị trí trong thời gian dài
•	  Chán ăn, hoặc ốm yếu do ăn uống 

thiếu chất
•	  Rối loạn kinh nguyệt, hoặc mất kinh (đối 

với phụ nữ).
•	 Áp xe da (sưng có mủ) 
•	 Khó có khả năng thụ thai (phụ nữ)
•	 Khó cường dương (nam giới)
•	 Viêm phổi
•	 Các bệnh lý về tim, phổi
•	  Uốn ván (một loại nhiễm trùng thông 

qua các vị trí tiêm chích trên cơ thể) 

Cách thức sử dụng heroin cũng gây ra một số 
các vấn đề:

•	  Heroin trôi nổi trên thị trường thường 
được pha trộn với các tạp chất khác, 
vì vậy khó có thể xác định được lượng 
heroin thực sự. Điều này có thể dẫn đến 
tai nạn sốc thuốc không chủ ý (xem 
“Sốc thuốc”).

•	  Dùng chung, dùng lại, hay dùng bơm 
kim tiêm không tiệt trùng để tiêm chích 
heroin có thể dẫn tới nhiễm HIV, viêm 

Đồng tử co do tác động của heroin
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Cần sa là gì?
Cần sa là loại ma túy  được chế từ hoa và lá 
khô của cây cần sa tên latin là Cannabis Sativa. 
Loại ma túy này còn được biết đến với những 
tên khác như “cỏ”, bồ đà, tài mà, vv… 

Cần sa nhìn giống như thảo cỏ, lá chè khô và 
có thể còn hạt hoặc còn các cành nhỏ. 

Cần sa có thể màu xám, xanh lá cây hoặc 
mầu nâu.

Cần sa thường được lăn bằng tay thành thuốc 
cuốn để hút, hoặc được hút bằng ống điếu. 
Một số người còn trộn cần sa với thức ăn như 
bánh ngọt hoặc bánh qui để ăn. 

Cần sa cũng có thể được trộn lẫn để hút cùng 
thuốc lá.

Chất THC là gì ? 
Trong cần sa có chất THC là yếu tố làm cho 
người sử dụng “phê”, nghĩa là làm biến đổi tâm 
trạng của người sử dụng, khiến họ có cảm giác 
khác biệt. Một số thành phần của cây chứa 
hàm lượng THC cao hơn. Ví dụ, hoa và nhụy 
chứa nhiều THC hơn so với thân và lá. Cần sa khô 

Hoa, lá và hạt cần sa 
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Cần sa và phụ nữ mang thai
Không nên sử dụng bất cứ loại ma túy nào 
trong quá trình mang thai. Chất THC trong 
cần sa truyền từ mẹ sang con qua nhau thai. 
Đã có bằng chứng cho thấy nếu phụ nữ hút 
cần sa sẽ sinh con nhẹ cân. Một vài nghiên 
cứu khác cũng cho kết quả trẻ sinh ra từ mẹ 
có hút cần sa có  vấn đề khó ngủ.

Sử dụng cần sa và luật pháp
Ở Việt Nam, cũng như nhiều loại ma túy khác, 
việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, 
sử dụng và tổ chức cho người khác sử dụng 
cần sa là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu bị 
phát hiện, người vi phạm có thể bị bắt giữ và 
xử lý theo pháp luật hiện hành.

Sử dụng cần sa và điều khiển 
phương tiện giao thông 
Sử dụng cần sa sẽ làm cho người sử dụng 
khó điều khiển an toàn các phương tiện giao 
thông như xe máy, ô tô, đặc biệt khi cần sa 
được sử dụng kèm với rượu. Có thể xác định 
một người có sử dụng cần sa hay không bằng 
xét nghiệm máu và/hoặc nước tiểu. Kiểm tra 
nồng độ trong hơi thở không thể xác định 
được người đó có sử dụng cần sa hay không. 

Chất THC trong cần sa truyền từ mẹ sang con

Trồng cần sa là phi pháp
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Tác động tức thì
Khi dùng liều nhỏ
Với liều dùng nhỏ, ảnh hưởng của cần sa 
có thể kéo dài trong vòng 5 giờ đồng hồ và 
người sử dụng có thể: 

•	  Cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái một 
cách lạ thường

•	 Có những hành động khác thường
•	 Giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể kém 
•	 Cười nói nhiều hơn
•	 Khó tập trung
•	 Cảm giác đói
•	 Nhịp tim nhanh hơn 
•	 Mắt ngầu đỏ
•	  Chỉ tập trung vào một việc nhất định và 

thờ ơ với mọi việc khác.

Những ảnh hưởng này thường làm cho 
người sử dụng cảm thấy mọi thứ đều chậm 
chạp và có cảm giác buồn ngủ.

Khi dùng liều lớn
Liều dùng lớn sẽ làm cho người sử dụng:

•	 Lẫn lộn
•	 Bồn chồn 
•	 Phấn chấn

•	  Nghe hoặc nhìn thấy những sự việc 
không có thực (ảo giác)

•	 Lo lắng, sợ hãi
•	 Cảm thấy xa rời hoặc tách biệt khỏi thực tại

Cần sa còn có thể gây nên các vấn đề:

•	 Khó nhớ các sự việc
•	 Suy nghĩ không mạch lạc
•	  Khó phối hợp động tác, giữ thăng bằng
•	 Ảnh hưởng tới khả năng lái xe, hay vận 
hành máy móc.

Những biểu hiện này thường biến mất khi 
tác dụng của cần sa không còn.

Hậu quả lâu dài
Nếu sử dụng cần sa thường xuyên và trong 
một thời gian dài, người sử dụng sẽ gặp phải 
những vấn đề sức khỏe sau:

•	  Tăng nguy cơ mắc viêm phế quản, ung 
thư phổi và các bệnh lý khác về đường 
hô hấp

•	 Giảm động cơ làm việc
•	  Giảm khả năng tập trung, trí nhớ và khả 

năng học hỏi những điều mới
•	 Giảm ham muốn tình dục
•	 Giảm lượng tinh trùng ở nam giới
•	 Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới
•	  Một số người còn gặp phải các ảnh 

hưởng về tâm lý, đặc biệt ở những người 
đã có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có trường hợp 
nào được báo cáo là tử vong do sử dụng cần sa.

Sử dụng cần sa với các loại 
chất gây nghiện khác
Sử dụng pha trộn giữa cần sa, rượu và các 
loại ma túy khác là một việc nguy hiểm vì nó 
sẽ làm cho tác động của cần sa mạnh hơn.

Chưa có bằng chứng cho thấy sử dụng cần 
sa dẫn đến việc sử dụng các loại ma túy khác. Một số thanh niên hút cần sa

Chất THC từ cần sa có ảnh 
hưởng như thế nào?
Khi hút cần sa, THC nhanh chóng qua phổi 
vào máu. Sau đó nó sẽ theo dòng máu đi lên 
não và gây cảm giác “phê”. Cảm giác này diễn 
ra sau vài phút và có thể kéo dài đến 5 giờ 
đồng hồ. 

Khi cần sa được trộn vào thức ăn, chất THC 
được hấp thu chậm hơn vào máu, qua dạ dày 
và ruột. Do đó, có thể mất đến một giờ để đạt 
được cảm giác “phê” và cảm giác này có thể 
kéo dài đến 12 giờ. 

Chất THC được hấp thu rất nhanh vào mô mỡ 
trong cơ thể, sau đó mới từ từ giải phòng vào 
máu. Có thể mất đến 1 tháng để đào thải hết 
một liều THC ra khỏi cơ thể.

Lệ thuộc cần sa 
Người sử dụng cần sa trong một thời gian sẽ 
dẫn đến tình trạng lệ thuộc cần sa, nghĩa là 
cần sa luôn xuất hiện trong suy nghĩ, tình cảm 
của họ. Người lệ thuộc sẽ luôn tìm cần sa để 
sử dụng. Cách nhận biết liệu một người có lệ 
thuộc vào cần sa hay không dựa vào việc xuất 
hiện hội chứng cai, nghĩa là các dấu hiệu xuất 
hiện khi giảm liều một cách đột ngột, hoặc 
ngừng sử dụng.  Biểu hiện của hội chứng cai 
cần sa giống như triệu chứng bị cảm cúm, 
bao gồm: 

•	 Đau đầu
•	 Nôn
•	 Cáu giận
•	 Trầm cảm

Tác động của cần sa 

Tác động của cần sa đối với người sử dụng 
phụ thuộc vào:

•	 Liều dùng bao nhiêu
•	 Độ mạnh và tinh chất THC trong cần sa
•	 Cách sử dụng (hút, hút tẩu, ăn)
•	 Chiều cao, cân nặng của người sử dụng
•	 Tâm trạng khi sử dụng
•	 Trải nghiệm sử dụng cần sa
•	  Chỉ sử dụng riêng cần sa, hay sử dụng 

đồng thời với các loại ma túy khác
•	  Sử dụng một mình hay với người khác, 

tại nhà hay tại nơi tiệc tùng

Hạt cần sa 

Điếu hút cần sa 



Những điều cần biết về

THUỐC LẮC

Thuốc lắc
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Thuốc lắc (Ecstasy) là gì?
Thuốc lắc, gọi đầy đủ là thuốc lắc MDMA, 
được chế xuất từ nhiều hóa chất khác nhau. 
Đây là loại ma túy tổng hợp bao gồm cả các 
chất dạng amphetamine và một số các chất 
gây ảo giác. Amphetamine là các chất kích 
thích hoạt động của não bộ và hệ thần kinh 
trung ương. Các chất này gây ảo giác, làm 
cho người sử dụng nhìn thấy, nghe thấy, cảm 
thấy, hoặc ngửi thấy những gì không tồn tại 
trên thực tế.  Ngoài tên “thuốc lắc”, loại ma 
túy này còn được gọi là  “bướm đêm”, “bay” 
“bánh”, “kẹo”, “nốt nhạc”, “vương miện”, “tim 
lồng”, hay “chó dại”… tùy thuộc vào hình ảnh 
in trên viên thuốc. Thuốc lắc có thể có trên thị 
trường dưới dạng viên màu trắng, đỏ, xanh…

Đặc điểm của thuốc lắc
Thuốc lắc thường được sản xuất bất hợp 
pháp và được bán dưới dạng viên có kích cỡ 
và mầu sắc khác nhau. Loại chất gây nghiện 
này cũng có sẵn dưới dạng bột và được sử 
dụng bằng cách hít. Thuốc lắc hiếm khi được 
sử dụng bằng cách  tiêm chích.

Những người sản xuất thuốc lắc thường pha 
trộn loại thuốc này cùng với các chất khác để 
tăng lợi nhuận. Một số chất được pha trộn 
thêm trong viên nén hoặc bột có thể gây hại 
hoặc gây khó chịu cho người sử dụng. Khó có 
thể biết được trong thành phần thực tế của 
thuốc lắc hiện nay trên thị trường có chứa gì. 

Một số loại thuốc lắc
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Thuốc lắc và phụ nữ  
mang thai
Phần lớn các chất gây nghiện đều gây ảnh 
hưởng đến thai nhi. Cho đến nay những hiểu 
biết về ảnh hưởng trước mắt và lâu dài của 
việc sử dụng thuốc lắc đến thai nhi vẫn còn 
chưa được biết hết.

Thuốc lắc và luật pháp
Ở Việt Nam, sử dụng, tổ chức sử dụng, sản 
xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ  thuốc 
lắc là bất hợp pháp. Người vi phạm có thể bị 
bắt giữ và xét xử theo quy định của pháp luật.

Sử dụng thuốc lắc và   
điều khiển phương tiện   
giao thông
Thuốc lắc tác động làm người sử dụng 
cảm thấy tự tin hơn khi điều khiển các loại 
phương tiện giao thông như xe máy,  ô tô, 
nhưng điều đó làm cho họ thêm mạo hiểm 
và dễ gây tai nạn.

Thai nhi bị ảnh hưởng nếu mẹ dùng thuốc lắc khi 
mang thai
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Tác động của thuốc lắc
Ảnh hưởng của thuốc lắc đối với người sử 
dụng phụ thuộc vào:

•	 Liều lượng sử dụng
•	 Chiều cao, cân nặng 
•	 Tình trạng sức khỏe
•	 Tình trạng tâm lý
•	 Trải nghiệm sử dụng 
•	  Có sử dụng cùng các loại chất gây 

nghiện khác hay không
•	  Sử dụng một mình hay với người khác, 

sử dụng ở nhà hay ở nơi tiệc tùng.

Khi liều dùng nhỏ
Khi sử dụng thuốc lắc ở liều lượng nhỏ, chất 
gây nghiện này phát huy tác dụng trong vòng 
1 giờ và kéo dài khoảng 6 giờ. Một số tác 
dụng của thuốc có thể kéo dài đến 32 giờ. 

Người sử dụng có những cảm giác sau đây:

•	 Thư thái và tự tin
•	  Gần gũi và cảm thấy yêu mến mọi 

người hơn
•	 Tăng năng lượng và sinh lực
•	 Lo lắng
•	 Khát nước

Tác động của thuốc lắc đối với người sử dụng: 

•	 Tăng nhịp tim
•	 Huyết áp tăng
•	 Hay đổ mồ hôi
•	 Cơ thể mất nước
•	 Nghiến răng, hàm
•	 Buồn nôn

Khi liều dùng lớn 
Nếu sử dụng thuốc lắc liều cao, người sử 
dụng có thể:

•	  Nhìn thấy, nghe thấy hoặc cảm thấy 
những sự việc, hiện tượng không có trên 
thực tế (ảo giác)

•	 Cảm giác bồng bềnh, trôi nổi

•	  Cư xử không bình thường – có hành vi 
hoặc nói những thứ mà bình thường 
không làm hoặc nói

•	 Co giật
•	 Nôn ói

Đã có bằng chứng cho thấy người sử dụng 
vẫn còn cảm giác “phiêu” sau khi tác dụng của 
thuốc không còn. Các biểu hiệu của trạng 
thái này bao gồm:

•	 Không có cảm giác đói
•	 Khó ngủ
•	 Trầm cảm
•	 Đau cơ
•	 Khó tập trung

Thuốc lắc được sử dụng phi pháp tại một số vũ trường

Hậu quả lâu dài
Cho đến nay ảnh hưởng của việc sử dụng 
thuốc lắc lâu dài còn chưa được biết hết. 
Những ảnh hưởng lâu dài có thể bao gồm 
tổn thương các cơ quan chính của cơ thể 
như gan, tim và não.  Khi sử dụng thuốc lắc 
trong thời gian dài, độ dung nạp của cơ thể 
đối với loại ma túy này cũng tăng lên. Điều 
đó có nghĩa là họ phải sử dụng liên tục với 
liều lượng ngày càng tăng thì mới đạt được 
cảm giác “phê” trong khi trước đây chỉ cần sử 
dụng một lượng nhỏ. Hay nói cách khác, sử 
dụng càng tăng thì cảm giác khó chịu cũng 
tăng, trong khi khoái cảm do thuốc mang 
lại giảm đi.

Quá liều và phản ứng thuốc
Quá liều, hoặc các phản ứng thuốc khi sử 
dụng thuốc lắc có thể xảy ra với bất kỳ ai. Quá 
liều có thể gây ra:

•	 Huyết áp cao
•	 Tăng nhịp tim
•	 Nhiệt độ cơ thể tăng rất cao

Một vài người thậm chí tử vong do các 
nguyên nhân phản ứng thuốc như nhiệt độ 
tăng quá cao và cơ thể bị mất nước nhanh. 
Để tránh tình trạng mất nước của cơ thể, 
uống nhiều nước là điều rất quan trọng. Các 
bác sĩ khuyến cáo rằng nếu sử dụng thuốc 
lắc, người sử dụng phải uống 250ml nước 
mỗi giờ và nếu nhảy múa thì cần uống 500ml 
mỗi giờ.

Sử dụng thuốc lắc với các 
loại ma túy khác
Một số người cùng lúc còn sử dụng kết hợp 
thuốc lắc với các chất gây nghiện khác để 
tăng khoái cảm do thuốc mang lại. Nhưng 
cũng có lúc họ kết hợp nhiều loại chất gây 
nghiện để đối phó với một vài ảnh hưởng 
của thuốc lắc đối với cơ thể. Các loại chất gây 
nghiện khác sử dụng kèm với thuốc lắc như 
rượu hoặc cần sa giúp họ ngủ tốt hơn.

Các ảnh hưởng của việc sử dụng kết hợp 
thuốc lắc với các loại chất gây nghiện khác 
đang được tiếp tục nghiên cứu. Thực tế,  việc 
sử dụng kết hợp như vậy có thể rất nguy 
hiểm. Ví dụ như sử dụng kết hợp ma túy 
tổng hợp với cocain làm gia tăng ảnh hưởng 
của các loại ma túy này đối với tim, làm tăng 
cảm giác lo lắng và e sợ của người sử dụng. 
Sử dụng các chất gây ảo giác khác cùng với 
thuốc lắc sẽ gây ra chứng loạn thần, trong đó 
người sử dụng  sẽ cảm giác họ nghe thấy âm  
thanh, tưởng tượng thấy các hình ảnh, hoặc 
lo sợ những người khác làm hại họ.

Sử dụng thuốc lắc với các loại chất gây nghiện khác có 
thể gây nguy hiểm

Khi sử dụng thuốc lắc cần uống nhiều nước
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THUỐC AN THẦN
GÂY NGỦ

(BENZODIAZEPINE)

Thuốc an thần
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Benzodiazepine là gì?
Benzodiazepine là một nhóm gồm các thuốc 
thuộc nhóm an thần nhẹ thường được gọi 
tắt là “benzo”. Những loại thuốc này thường 
được các bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân có 
vấn đề lo âu và khó ngủ. Có khoảng 30 loại 
thuốc Benzodiazepine (gọi là các thuốc gốc). 
Mỗi loại thuốc gốc này được bán với tên một 
vài biệt dược khác nhau, thực ra cùng là một 
loại, nhưng được sản xuất bởi những công ty 
dược khác nhau. Thuốc thường được sản xuất 
dưới dạng viên hoặc dạng con nhộng.

Một số benzo thường được người dùng 
heroin sử dụng như seduxen, thường được 
gọi là “sen”. Một số người lạm dụng thuốc an 
thần, nghĩa là sử dụng thuốc không theo chỉ 
dẫn của bác sĩ (sử dụng liều cao hơn chỉ định 
của bác sĩ, hoặc tự ý sử dụng mà không có 
đơn của bác sĩ). Một số người dùng heroin 
sử dụng thêm cả benzo để tăng hiệu quả 
của heroin. Lạm dụng benzo rất nguy hiểm 
vì người dùng có nguy cơ sốc thuốc quá liều, 
chính vì vậy, việc sử dụng các thuốc này cần 
phải được kiểm soát. 

Trong bảng dưới đây là một vài ví dụ về 
tên thuốc gốc và tên biệt dược của nhóm 
Benzodiazepine này:

Tên thuốc Tên hãng

Diazepam Valium, Ducene, Antenex, 
Seduxen

Oxazepam Serepax, Murelax, Alepam

Nitrazepam Mogadon, Alodorm

 Temazepam Euhypnos, Normison, 
Temaze

Lorazepam Ativan

Flunitrazepam Rohypnol, Hypnodorm

Bromazepam Lexotan

Clonazepam Rivotril

Thuốc an thần gây ngủ được 
sử dụng làm gì?
Các loại benzo làm chậm các hoạt động của 
não bộ và hệ thống thần kinh trung ương. 
Các thuốc này được sử dụng trong y tế với 
tác dụng giảm lo lắng, giúp bệnh nhân ngủ 
tốt hơn và có thể thư giãn cơ thể. Chỉ được sử 
dụng Benzodiazepine khi có đơn của bác sĩ và 
dùng trong một thời gian ngắn. Nguyên tắc 
điều trị này cần được tuân thủ để ngăn ngừa 
bệnh nhân có thể trở nên lệ thuộc vào thuốc 
chỉ sau một thời gian ngắn, thậm chí chỉ 4 
tuần sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ. (Xem 
phần “Dung nạp và lệ thuộc”).

dễ xảy ra sốc thuốc và tử vong. Các dấu hiệu 
của sốc thuốc quá liều bao gồm:

•	 Không thể đánh thức được
•	 Hôn mê
•	 Thở rất chậm
•	 Nhịp tim rất chậm
•	 Da lạnh, ẩm
•	 Môi tím tái

Khi ai đó bị sốc thuốc, người bên cạnh cần 
phải tỉnh táo và thực hiện những thao tác sau: 

•	  Gọi ngay cấp cứu 115 đưa nạn nhân đến 
cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu 
kịp thời.

•	 Luôn ở bên cạnh nạn nhân
•	 Cố gắng bình tĩnh, không hoảng sợ 
•	  Tìm cách giữ cho nạn nhân tỉnh, dìu nạn 

nhân đi lại, nói chuyện với nạn nhân, lay, 
gọi tên nạn nhân.

•	  Nếu bệnh nhân bất tỉnh, kiểm tra xem 
nạn nhân có còn thở không. Việc quan 
trọng là phải làm thông thoáng đường 
thở cho nạn nhân.

•	  Nếu bệnh nhân đã ngưng thở, hỗ trợ thở 
bằng cách thổi vào miệng nạn nhân (hô 
hấp nhân tạo). Nếu ngừng tim, phối hợp 
hô hấp nhân tạo với xoa bóp tim ngoài 
lồng ngực.

•	  Khi bệnh nhân đã có thể tự thở lại, đặt 
nạn nhân nằm nghiêng theo tư thế hồi 
sức, chờ xe cấp cứu đến.

Benzo và mang thai
Benzo được sử trong quá trình mang thai có 
thể đi qua rau thai vào thai nhi và ảnh hưởng 
đến sự phát triển của thai nhi. Trẻ sinh ra từ 
bà mẹ sử dụng benzo dễ mắc các vấn đề như: 

•	  Hay ốm đau trong một vài tuần đầu, 
hoặc lâu hơn.

•	  Có các dấu hiệu của hội chứng cai sau 
khi được sinh ra vì không còn nhận được 
thuốc an thần từ máu của người mẹ. Các 
biểu hiện bao gồm khó thở, khó bú, kém 
điều hòa nhiệt độ cơ thể, và kém điều 
hòa trương lực cơ.

•	  Phụ nữ mang thai đang sử dụng thuốc 
benzo cần phải thông báo  cho bác sĩ 
biết họ đang sử dụng loại thuốc nào để 
được hỗ trợ trong việc chăm sóc thai nhi 
và trẻ sau khi sinh.

Sử dụng benzo và luật pháp

Benzo được sử dụng trong y tế vì mục đích 
điều trị. Sử dụng benzo theo đơn bác sĩ là 
hợp pháp. Tuy nhiên lạm dụng benzo, nghĩa 
là sử dụng không theo đơn của bác sĩ hoặc 
sử dụng quá liều chỉ dẫn của bác sĩ, là bất 
hợp pháp và có thể gây nguy hiểm đặc biệt 
cho sức khỏe. Do đó, việc sử dụng benzo phải 
được kiểm soát nghiêm ngặt. Bệnh nhân phải 
tuân thủ chặt chẽ chỉ định của bác sĩ. Các 
hiệu thuốc chỉ bán benzo cho những bệnh 
nhân có đơn bác sĩ theo quy định. 

Sử dụng thuốc an thần và 
điều khiển  phương tiện 
giao thông
Thuốc an thần benzo làm ức chế hoạt động 
của não bộ và cơ thể, vì thế, nếu đang bị 
tác động bởi benzo, người điều khiển các 
phương tiện giao thông như lái ô tô, xe 
máy…có thể gây tai nạn, hay gặp nguy hiểm.

 Phụ nữ mang thai không nên sử dụng thuốc an thần
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Hậu quả lâu dài
Nếu sử dụng benzo thường xuyên và lâu dài 
sẽ làm cho người sử dụng: 

•	  Trở nên thờ ơ, không còn nhiệt tình, 
hoặc quan tâm đến những việc thường 
ngày vẫn làm

•	 Dễ nổi cáu
•	 Đau bụng, khó chịu
•	 Đau đầu
•	 Gặp ác mộng
•	  Mất dần ham muốn, hoặc ảnh hưởng 

đến khả năng tình dục
•	 Nổi mẩn ngứa 
•	 Cảm thấy đói và tăng cân
•	 Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt (đối với nữ)
•	 Bị trầm cảm

Cách sử dụng thuốc benzo cũng có thể gây 
ra một số vấn đề:

•	  Tiêm chích thuốc benzo dạng viên hoặc 
con nhộng là loại chỉ dùng để uống chứ 
không phải để tiêm chích có thể gây 
ra tổn thương ven nghiêm trọng, từ đó 
dẫn đến mất chi – hoại tử chân, tay do 
tắc mạch, tổn thương các cơ quan bộ 
phận cơ thể, hoặc gây tắc mạch máu não. 

•	  Sử dụng đồng thời benzo với các 
loại thuốc an thần ức chế thần kinh 
trung ương khác như rượu, heroin, 
methadone, hoặc một số các thuốc 
được kê đơn khác rất nguy hiểm. Việc 
sử dụng kết hợp như vậy có thể gây bất 
tỉnh, ngưng thở, làm cho người sử dụng 
rơi vào trạng thái hôn mê sâu và có thể 
tử vong.

•	  Tiêm benzo bằng các dụng cụ đã sử 
dụng, hoặc dụng cụ bẩn làm tăng 
nguy cơ lây nhiễm viêm gan B, C, HIV, 
nhiễm trùng máu (vi khuẩn ào ạt xâm 
nhập theo dòng máu đến các cơ quan 
bộ phận cơ thể) và áp xe da. Vì vậy, để 
tránh các nguy cơ này, KHÔNG BAO GIỜ 
sử dụng chung các dụng cụ tiêm chích 
(bơm và kim tiêm), thìa, hũ, bông lọc, 
băng, v.v… 

•	  Khi được bác sĩ kê đơn benzo, hãy nói 
cho bác sĩ biết tất cả các loại thuốc khác 
mà bạn đang sử dụng để họ có thể 
điều chỉnh liều cho phù hợp. Làm như 
vậy sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ các 
thuốc tương tác với nhau.

Hội chứng cai/cắt cơn
Nhiều người lệ thuộc vào thuốc benzo thấy 
rằng việc cố gắng ngưng sử dụng, hoặc 
giảm liều dùng là rất khó khăn do xuất hiện 
các hội chứng cai, tức là các biểu hiện khó 
chịu xuất hiện do ngưng sử dụng đột ngột. 
Hội chứng cai có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, 
khi muốn dừng sử dụng thuốc, người sử 
dụng cần phải có sự hỗ trợ và giảm liều từ 
từ nếu trước đó đã sử dụng benzo thường 
xuyên hoặc sử dụng liều cao.

Các biểu hiện của hội chứng cai bao gồm: 

•	 Co giật 
•	 Khó ngủ 
•	 Lo lắng, hồi hộp, hoặc căng thắng 
•	 Lẫn lộn và trầm cảm
•	  Cảm giác lo sợ, hoặc nghĩ rằng người 

khác muốn làm hại mình
•	 Hoảng sợ và cảm thấy vô cùng lo lắng
•	  Xa lánh, không muốn gần gũi với 

những người khác
•	  Nhạy cảm hơn, hoặc cảm giác thay 

đổi (ví dụ như cảm thấy mọi âm thanh 
nghe đều lớn hơn bình thường)

•	 Chân tay run  rẩy
•	 Đau, chuột rút, co cứng cơ, đau cơ
•	 Triệu chứng giống như mắc cảm cúm
•	  Đối với phụ nữ, kinh nguyệt nhiều hơn 

và đau ngực.

Quá liều và sốc thuốc
Quá liều là tình trạng xảy ra khi liều dùng 
vượt quá khả năng dung nạp của cơ thể. 
Nếu chỉ sử dụng đơn thuần thuốc benzo thì 
hiếm khi xảy ra quá liều benzo, nhưng nếu 
sử dụng kết hợp với các chất gây nghiện 
khác như rượu, heroin, hoặc methadone, thì 

Dung nạp và lệ thuộc
Bất cứ ai cũng đều có thể có hiện tượng dung 
nạp với benzo cũng như các chất gây nghiện 
khác. Dung nạp có nghĩa là phải liên tục tăng 
liều để có thể đạt được cảm giác “phê” mà 
trước đây đã có thể đạt được chỉ với một liều 
dùng nhỏ. Quá trình dung nạp này diễn ra 
nhanh chóng đối với người sử dụng thuốc 
benzo.

Lệ  thuộc benzo có nghĩa là nó luôn luôn hiện 
hữu trong ý nghĩ, tình cảm và mọi hoạt động 
của người sử dụng. Việc ngừng sử dụng, hoặc 
kiểm soát liều dùng trở nên vô cùng khó 
khăn. Lệ thuộc có thể dẫn đến nhiều vấn đề 
khác nhau, từ sức khỏe, tiền bạc, pháp luật, 
công việc đến các mối quan hệ xã hội. 

Không phải tất cả những ai đã từng sử dụng 
benzo đều lệ thuộc vào thuốc. Tuy nhiên, việc 
lệ thuộc vào thuốc dễ dàng xảy ra, thậm chí 
chỉ trong vòng 4 tuần sử dụng. 

Tác động của 
Benzodiazepine
Các loại benzo khác nhau sẽ có những tác 
động khác nhau lên cơ thể và theo mức độ 
thời gian khác nhau. 

Một số người sử dụng các loại thuốc an thần 
này đồng thời với heroin, rượu hoặc các loại 
chất gây nghiện khác. Việc sử dụng kết hợp 
như vậy rất nguy hiểm vì dễ gây sốc thuốc, có 
trường hợp dẫn tới tử vong (Xem “Quá liều và 
sốc thuốc”).

Thuốc an thần được sản xuất ở dạng viên 
để bệnh nhân sử dụng theo đường uống. Vì 
vậy, nếu tiêm chích sẽ gây tổn thương ven 
nghiêm trọng, gây nên hoại tử chi – mất tay, 
chân do tắc mạch máu, tổn thương nội tạng 
và tắc mạch máu não.

Tác động của benzo đối với người dùng phụ 
thuộc vào các yếu tố sau: 

•	 Liều lượng sử dụng (bao nhiêu viên) 

•	 Chiều cao, cân nặng của người dùng 
•	 Tình trạng sức khỏe của người dùng
•	 Tình trạng tâm lý của người dùng
•	 Trải nghiệm sử dụng thuốc trước đây của họ 
•	  Họ có sử dụng thuốc an thần với các loại 

chất gây nghiện khác không 
•	  Sử dụng một mình hay với người khác, 

hoặc nhiều người khác, sử dụng ở nhà 
hay ở chỗ tiệc tùng

•	  Cách sử dụng (theo đường uống hay 
tiêm chích).

Tác động tức thì
Tác động của thuốc benzo có thể kéo dài từ 
một vài giờ cho đến một vài ngày, phụ thuộc 
vào loại thuốc benzo được sử dụng. Tác dụng 
tức thì của thuốc làm cho người sử dụng: 

•	 Cảm thấy thư giãn 
•	 Cảm thấy buồn ngủ, ngủ và mệt mỏi 
•	 Giảm sinh lực 
•	 Cảm thấy lẫn lộn hoặc chóng mặt 
•	 Cảm giác thực sự sảng khoái 
•	 Tâm trạng thay đổi/dao động 
•	 Nói líu lưỡi, nói không rõ lời, nói lắp 
•	  Mất khả năng xác định được các khoảng 

cách và cử động chính xác 
•	 Nhìn không rõ, hoặc nhìn một thành hai
•	  Không nhớ được những sự việc dù vừa 

mới xảy ra.

Việc sử dụng kết hợp liều benzo rất cao với 
các loại ma túy khác có thể dẫn đến tình 
trạng hôn mê và tử vong.

 Sử dụng thuốc an thần với rượu hay các chất gây 
nghiện khác rất nguy hiểm
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Methamphetamine là gì?
Methamphetamine là một loại chất gây 
nghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagai 
Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm 
1893 tại Nhật Bản. Methamphetamine là 
chất gây nghiện thuộc nhóm các chất kích 
thích dạng amphetamine. Khi dùng, nó 
tác động lên hệ thần kinh trung ương và 
kích thích giải phóng dopamine hàng loạt. 
Methamphetamine có nhiều dạng khác 
nhau như: 

•	 Dạng bột trắng hoặc vàng, nâu, đỏ
•	  Dạng muối hydrochlorit bột, vị đắng, dễ 

hòa tan trong nước và có thể dùng để 
tiêm được

•	  Dạng tinh thể có độ tinh khiết cao. 
Methamphetamine dạng tinh thể hay 
còn gọi là “hàng đá” được tổng hợp lần 
đầu tiên vào năm 1919

Ở Việt Nam, methamphetamine có các tên 
gọi khác như là  “hàng đá”, “đập đá”, “pha lê”…

Methamphetamine được sử 
dụng như thế nào?
Methamphetamine được sử dụng theo nhiều 
cách như nuốt, hút, hít, uống, hoặc tiêm.  “Đá” 
là dạng methamphetamine có thể dùng để 
hút. Đá thường là tinh thể trong suốt có độ 

tinh khiết cao, hút bằng tẩu thủy tinh. Khói 
hút không có mùi, để lại cặn sau khi hút và 
cặn này có thể sử dụng để hút lại. Cảm giác 
tạo ra khi hút có thể kéo dài trong vòng 
12 giờ hoặc lâu hơn. Một số người (tỉ lệ rất 
nhỏ, chỉ dưới 3% số người sử dụng) dùng 
methamphetamine theo đường tiêm chích.

Kiểu sử dụng
Sử dụng liên tục đến khi kiệt sức: là 
ngay khi giảm tác dụng của một liều 
methamphetamine, người dùng tiếp tục 
dùng ngay thêm một liều nữa (cứ 2 – 4 giờ 
mỗi liều) và dùng trong vài ngày liên tiếp cho 
đến khi kiệt sức, không thể thức và sử dụng 

“Hàng đá”
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Sử dụng methamphetamine 
khi mang thai và cho con bú
Methamphetamine có khả năng thấm 
qua nhau thai và có trong sữa mẹ. Phân 
nửa số trẻ sinh ra từ các bà mẹ sử dụng 
methamphetamine trong quá trình mang thai 
xuất hiện hội chứng cai sơ sinh. Hội chứng 
này tương đối nhẹ và chỉ có 4% trường hợp 
cần phải điều trị. 

Sử dụng methamphetamine 
và luật pháp
Ở Việt Nam, sử dụng, tổ chức sử dụng, 
sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ  
methamphetamine là bất hợp pháp. Người 
vi phạm có thể bị bắt giữ và xét xử theo quy 
định của pháp luật.

Sử dụng methamphetamine 
và điều khiển phương tiện 
giao thông
Sử dụng methamphetamine có thể khiến 
người sử dụng cảm thấy tự tin khi điều khiển 
các loại phương tiện giao thông như xe máy, 
ô tô… với tốc độ cao. Điều này cũng khiến họ 
lái xe mạo hiểm, dễ gây tai nạn cho bản thân 
và người khác. 
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thêm được nữa (thường kéo dài khoảng 3 – 4 
ngày). Người sử dụng sẽ ngủ li bì từ 24 – 48 
tiếng liền sau mỗi đợt sử dụng. Kiểu sử dụng 
liên tục này (kiểu “binge”) gây tác hại rất lớn.

Sử dụng mạn tính: dùng nhiều lần trong ngày 
và hầu hết các ngày trong tháng (trên 20 
ngày một tháng).

Sử dụng a-ma-tơ: thỉnh thoảng dùng vào thứ 
7, chủ nhật, hoặc các dịp nghỉ lễ. Người dùng 
có thể sử dụng một mình hoặc với bạn bè, ở 
nhà, hoặc ở các bữa tiệc.

Tác động tức thì
Ngay sau khi hút hoặc tiêm ven, người sử 
dụng cảm thấy “bốc”, “sung”, hoặc “sung sướng 
tột cùng”. Hít hoặc uống cũng tạo ra cảm giác 
“phê” nhưng không “bốc”. Người sử dụng sẽ 
cảm thấy “phê” sau khi hút 3 – 5 phút, sau khi 
uống 15 – 20 phút và tác động kéo dài từ 
6-8 tiếng.

Tác động về thể chất khi sử dụng 
methamphetamine cũng tương tự như khi sử 
dụng các chất kích thích khác. Các tác động 
này bao gồm:

•	  Cảm thấy khỏe khoắn, lâng lâng sung sướng
•	 Tỉnh táo hơn và tràn đầy sinh lực 
•	 Tăng ham muốn tình dục
•	 Tăng khả năng giao tiếp
•	 Không có cảm giác đói
•	 Thông thái hơn, tâm trạng tốt hơn
•	 Nhịp tim và huyết áp tăng 
•	 Tăng thân nhiệt
•	 Giãn đồng tử
•	 Thở nhanh
•	  Khô miệng và khó nuốt, nếu nặng có thể 

gây tình trạng mất nước và sốt cao

Người sử dụng methamphetamine có thể có 
cảm giác mình là nhà vô địch, siêu nhân, anh 
hùng khiến cho họ thường làm những việc 
ngoài khả năng thực tế của họ. 

Sử dụng liều cao gây độc
Sử dụng liều quá cao trong thời gian 
ngắn gây nên tình trạng ngộ độc 
methamphetamine. Biểu hiện của tình trạng 
ngộ độc là:

•	 Cảm giác có sức mạnh phi thường
•	 Hung hăng và gây gổ
•	 Lú lẫn
•	 Hoảng sợ
•	 Loạn thần do amphetamine
•	 Đột quỵ
•	 Nhịp tim nhanh, không đều, tiếng tim yếu
•	 Xuất huyết não
•	 Sốt rất cao, 
•	 Tử vong (hiếm gặp) 

Dung nạp và lệ thuộc 
Methamphetamine làm người sử dụng cảm 
thấy khỏe khắn, nhiều năng lượng, tỉnh táo, tự 
tin hơn, nhưng nếu tiếp tục sử dụng, những 
cảm giác thoải mái ấy sẽ mất đi và hầu hết 
người sử dụng cần phải tăng liều để cảm 
thấy “phê”. Dưới tác động của thuốc, người sử 
dụng thường bị kích động và có cảm giác bị 
“trói buộc” vào việc phải sử dụng thuốc.
Cũng như các chất dạng amphetamine khác, 
hiện nay chưa có hiểu biết đầy đủ về cơ chế 
dung nạp của methamphetamine. Đây là 
một cơ chế rất phức tạp và không thể được 
giải thích một cách đơn giản. Mức độ dung 
nạp khác nhau ở mỗi cá nhân và tùy thuộc 
vào liều lượng, thời gian sử dụng, tần suất sử 
dụng và đường dùng. 

Giãn đồng tử do tác động tức thì 
của methamphetamine

Hậu quả lâu dài  
Do tác động của methamphetamine với liều 
dùng thấp kéo dài, hành vi của người dùng 
trở nên không dự đoán được. Họ có thể đang 
rất vui vẻ, hòa đồng và bình tĩnh, rồi lại trở 
nên giận giữ và kích động ngay sau đó. Việc 
khó ngủ và không ăn được khiến họ trở nên 
hết sức mệt mỏi và tiếp tục phải sử dụng 
methamphetamine để tỉnh táo trở lại. 

Sử dụng liều methamphetamine cao trong 
thời gian dài có thể dẫn đến trầm cảm, hoang 
tưởng (tin vào những điều không có thật), ảo 
giác (nghe thấy hoặc nhìn thấy những điều 
không có thật). Nhiều người có hành vi tự hủy 
hoại bản thân, tự tử, hay trở nên cực kỳ nguy 
hiểm và gây ra những hành vi bạo lực

Các hậu quả lâu dài đối với người dùng có 
thể là:

•	 Bị lệ thuộc vào methamphetamine
•	  Thường trở nên bạo lực mà không có lý 

do gì cụ thể
•	  Hay bị ốm/bị bệnh hơn do cơ thể giảm 

sức đề kháng
•	 Buồn, trầm cảm
•	  Bị các đợt lọan thần với biểu hiện hoang 

tưởng, ảo giác. Nếu dừng sử dụng thì 
có thể khỏi sau một vài tuần, nhưng với 
nhiều người biểu hiện này có thể tồn tại 
dai dẳng

•	  Làm bệnh tâm thần phân liệt trở nên 
nặng hơn

•	  Trường hợp nặng dễ có ý định và hành 
vi tự tử

•	  Tổn thương tế bào não do độc tính của 
methamphetamine

•	  Gặp phải các vấn đề khó khăn trong 
công việc, tiền bạc, pháp luật hoặc nhà cửa.

Tác động của hội chứng cai 
Khi người sử dụng giảm liều, hay dừng sử 
dụng đột ngột, hội chứng cai sẽ xuất hiện với 
các  biểu hiện như:

•	 Mệt mỏi
•	 Cảm thấy đói
•	 Cảm thấy lo lắng, bồn chồn
•	 Khó chịu, gây gổ
•	  Trầm cảm nặng (cảm thấy vô cùng buồn 

chán, thất vọng)
•	 Tức giận, dễ nổi cáu
•	 Ngủ nhiều nhưng ngủ không ngon giấc
•	 Thèm nhớ mãnh liệt

Gia tăng nguy cơ lây nhiễm 
các bệnh lây truyền qua 
đường tình dục (STI) 
Sử dụng methamphetamine, hay sử dụng 
cùng cả cocaine, MDMA, và ketamine, làm gia 
tăng nguy cơ lây nhiễm STI, HIV, viêm gan B, C 
do người sử dụng bị suy giảm nhận thức, mất 
khả năng quyết định, và dễ quan hệ tình dục 
không an toàn trong trạng thái hứng tình. Rất 
nhiều người tình dục đồng giới nam thích tác 
động của methamphetamine vì nó làm giãn 
cơ vòng hậu môn khiến việc quan hệ tình 
dục qua đường hậu môn trở nên dễ dàng 
hơn. Nguy cơ nhiễm STI đặc biệt cao đối với  
nam giới quan hệ tình dục đồng giới do trầy 
xước ở bộ phận sinh dục, miệng, hậu môn. 

Methamphetamine làm tăng nguy cơ lây nhiễm STI 
ở nam có quan hệ tình dục đồng giới.


