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Đó là gì?
Cần sa tổng hợp (Cỏ Mỹ) là một                      loại cỏ được 
phun, tẩm ướp thêm mùi hương và các hóa chất khác để 
bắt chước tác dụng hướng thần của cần sa tự nhiên nhưng 
nguy hiểm hơn rất nhiều cho người sử dụng. Trong thực tế, 
cần sa tổng hợp gây ảnh hưởng lên não bộ mạnh hơn cần 
sa tự nhiên rất nhiều, khó dự đoán hơn và trong một số 
trường hợp nghiêm trong có thể đe dọa mạng sống người 
sử dụng.

Bao bì nhiều màu sắc giống
quảng cáo kẹo, hướng đến

thu hút đối tượng trẻ 

Không thể phát hiện
qua xét nghiệm máu

hay nước tiểu.

Được ngụy trang như dược 
liệu hoặc hỗn hợp thơm, 
khiến mọi người tin rằng đây 
là “chất thay thế an toàn” cho 
cần sa.

Dù bao bì ghi “không sử 
dụng cho người”, được 
quảng cáo là hợp pháp và 
an toàn nhưng những sản 
phẩm này vẫn được tiêu 
thụ và lạm dụng trực tiếp 
trên người.

Mới xuất hiện ở 
Việt Nam từ đầu 

năm 2015 
nhưng chỉ tính 
trong 6 tháng 
đầu năm 2016, 
3500 kg Cỏ Mỹ 

bị thu giữ.



Tác động tương tự như 
cần sa:

Ÿ Hưng phấn
Ÿ Nhận thức thay 

đổi
Ÿ Buồn ngủ
Ÿ Vận động kém
Ÿ Mắt đỏ
Ÿ Tăng vị giác

Ÿ Buồn nôn / Nôn
Ÿ Nhịp tim tăng
Ÿ Bồn chồn lo lắng
Ÿ Suy giảm trí nhớ
Ÿ Loạn thần, ảo 

giác

Tác động khác từ chất 
tổng hợp:

Ÿ Kích động
Ÿ Bạo lực
Ÿ Có ý muốn tự tử
Ÿ Suy giảm nhận 

thức
Ÿ Tăng huyết áp

Ÿ Co giật
Ÿ Chuột rút
Ÿ Hạ kali máu
Ÿ Thận tổn thương
Ÿ Hôn mê
Ÿ Tử vong

CỎ MỸ CÓ GÂY NGHIỆN KHÔNG?

CÓ. Việc sử dụng cỏ Mỹ có thể 
gây nghiện. Người ngưng sử 
dụng Cỏ Mỹ có thể gặp phải các 
triệu chứng cai như:
- Đau đầu
- Lo lắng
- Trầm cảm
- Cáu gắt 
Hiện khoa học vẫn chưa kiểm 
chứng được bất kỳ một phương 
pháp điều trị đặc hiệu nào cho 
những người mắc bệnh này.

Nội dung được Trung tâm chuyển giao công nghệ
điều trị nghiện chất và HIV (VHATTC) – Đại học Y
Dược TP. HCM lược dịch và hiệu chỉnh từ
www.nattc.org
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