
CẦN SA Y TẾ VÀ CẦN 
SA GIẢI TRÍ
Cần sa được dùng trong y tế để 
trị một số nhu cầu sức khỏe cụ 
thể.  Cần sa được dùng trong y tế 
dưới sự giám sát của chuyên viên 
y tế, nhưng cần sa dùng cho giải trí 
không có sự giám sát.  

THANH NIÊN 
Thanh niên sử dụng thuốc phiện để “hợp thời”, 
“trưởng thành”, “thoát trần hoặc thư giãn”. Theo bản 
báo cáo tại Ontario, khoảng một trong năm học sinh 
lớp 7-12 đã sử dụng cần sa trong năm vừa qua. 
Thanh niên gốc Châu Á hoặc Đông/Đông Nam Á có 
xác suất sử dụng cần sa thấp hơn so với thanh niên 
các chủng tộc khác hoặc thanh niên lai.

Tiếp cận với cần sa trong những giai đoạn phát triển sinh lý như thời kỳ vị thành niên có 
nhiều ảnh hưởng tai hại hơn so với trong thời kỳ trưởng thành khi chức năng của não đã 
hoàn toàn phát triển. Việc sử dụng thường xuyên dẫn đến hoạt động thần kinh bị tăng lên 
và vấn đề này làm cho não phải vận hành vất vả hơn để làm việc. 

Có sự liên hệ rất rõ giữa việc sử dụng cần sa mỗi ngày và trầm cảm trong giới vị thành 
niên và thanh niên trẻ tuổi. 

NGƯỜI CAO NIÊN
Người cao niên có vẻ sử dụng cần sa ít hơn so với dân 
số chung. Rất nhiều người cao niên sử dụng cần sa vì 
lý do sức khoẻ bao gồm đau nhức và bị mất ngủ.

Người cao niên có những rủi ro riêng biệt. Buồn ngủ và 
chóng mặt là hai phản ứng phụ phổ biến của cần sa và 
nó có thể dẫn đến việc té ngã. Sử dụng cần sa cũng 
có thể dẫn đến việc tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim. Những nghiên cứu khác cho thấy cần 
sa có thể gây ra đột quỵ cho những người bị bệnh động mạch vành. Hiệu ứng của cần 
sa có thể có tác động nghiêm trọng hơn cho những người cao niên bị chứng suy giảm 
nhận thức.  Hơn nữa, cần sa, khi sử dụng với một số thuốc đặc trị, làm tăng nguy cơ biến 
chứng của bệnh xuất huyết, huyết áp thấp và lượng đường huyết không ổn định.

PHỤ NỮ MANG THAI 
Phụ nữ mang thai và những bà mẹ nuôi con bằng sữa 
mẹ nên tránh sử dụng cần sa.

Hút cần sa trong thời gian mang thai ảnh hưởng đến 
việc sinh thiếu ký và những trẻ em này bị gặp khó khăn 
trong vấn đề tập trung, trí nhớ, và khả năng giải quyết 

vấn đề.  Bất kể là ăn vào, hút, hay xoa lên da, cần sa tiết chế những chất hóa học có hại 
trầm trọng cho sức khỏe của em bé.

Đối với những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, chất hóa học từ cần sa có thể được truyền 
tới em bé qua sữa. Chất Tetrahydrocannabinol (THC) được lưu trữ trong mỡ và tiết ra từ 
từ theo thời gian, có nghĩa là em bé vẫn có thể sẽ bị tiếp xúc với cần sa ngay cả sau khi 
người mẹ đã ngừng sử dụng cần sa.

Bạn phải 19 tuổi hoặc lớn 
hơn để mua, sử dụng, sở hữu 
và trồng cần sa dùng cho sự 
giải trí.

Bạn được phép mua cho mục 
đích sử dụng cá nhân mỗi lần 
nhiều nhất là 30 gram (khoảng 
1 ounce) loại cần sa khô dùng 
cho sự giải trí. 

Ở nơi công cộng, bạn được 
phép sở hữu nhiều nhất là 30 
gram (khoảng 1 ounce) cần sa.

Mỗi một địa điểm cư trú 
(không phải mỗi một cá nhân) 
được phép trồng nhiều nhất là 
bốn cây cần sa.

Lái xe dưới sự ảnh hưởng của 
cần sa là bất hợp pháp và bạn 
có thể bị buộc tội hình sự. Không 
có sự khoan hồng cho thanh niên 
(21 tuổi hoặc nhỏ hơn), người mới 
có bằng lái (G1, G2, M1 hoặc M2) 
và tài xế thương mại.

Tiêu thụ cần sa dùng cho giải trí ở 
nơi làm việc vẫn được xem là bất 
hợp pháp.

Xin tham khảo luật lệ thành phố 
nơi bạn cư trú, hợp đồng thuê 
nhà, và quy định của cơ quan và 
chủ sở hữu nơi bạn cư trú để biết 
bạn có thể sử dụng cần sa, cả y 
tế và giải trí, ở địa điểm nào.

QUY ĐỊNH VỀ CẦN SA Ở ONTARIO

CẦN SA LÀ GÌ?
Cần sa sativa, còn được biết là cây gai 
dầu, đã được trồng để sử dụng trong 
công nghiệp và y tế trong nhiều thế kỷ vì 
sativa có hiệu ứng tâm sinh lý hoặc kích 
thích tâm trí. Cần sa marijuana (cỏ, weed, 
pot, dope, ganja và một số tên khác), 
nhựa cần sa (hash), dầu nhựa (dầu cỏ) tất 
cả đều được chế biến từ cây cần sa. 
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THÔNG TIN VÀ ĐƯỜNG DÂY LIÊN LẠC ĐẶC BIỆT

CẦN SA
Thông Tin và Rủi Ro

Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc 
Hong Fook Mental Health Association
Cung cấp các chương trình và dịch vụ sức khỏe tâm thần cho cộng đồng Châu Á       
http://www.hongfook.ca              
(416) 493-4242

Phòng mạch y sĩ HF Connecting Health 
HF Connecting Health Nurse Practitioner-Led Clinic                  
Cung cấp dịch vụ y tế gia đình từ đội ngũ bao gồm nhiều ban ngành chuyên nghiệp  
http://www.hongfook.ca/clinic          
(416) 479-7600

Access CAMH
Cung cấp cách truy cập thông tin tổng hợp, sơ vấn và lịch hẹn cho hầu hết 
các dịch vụ của CAMH về bệnh tâm thần, bao gồm cả cai nghiện
https://www.camh.ca/en/your-care/access-camh
(416) 535-8501 ext. 2

Connex Ontario
Dịch vụ trị liệu Cai nghiện, Sức khỏe tâm thần, và Vấn đề cờ bạc
https://www.connexontario.ca/         
1(866) 531-2600

Gerstein Centre 
Dịch vụ cộng đồng về sức khỏe tâm thần (24h/ngày)
http://gersteincentre.org/                     
(416) 929-5200

Good2Talk
Đường dây bảo mật cung cấp tư vấn và thông tin 
chuyên nghiệp và giới thiệu cho học sinh sau trung 
học ở Ontario đến các dịch vụ sức khỏe tâm thần, 
cai nghiện và sức khỏe tổng quát (24/7)
https://good2talk.ca/                  
1(866) 925-5454

Kids Help Phone
Dịch vụ cho thanh thiếu niên toàn quốc khi trong thời 
điểm khủng hoảng hoặc cần thiết, qua điện thoại, tin 
nhắn, ứng dụng di động hoặc qua tang mạng (24/7)
https://kidshelpphone.ca/      
1(800) 668-6868

Tài liệu nhỏ này chỉ dành cho mục đích 
thông tin. Tài liệu này không được dùng 
để thay thế bất kỳ chỉ dẫn y tế nào. Hãy 
luôn tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia y tế 
chuyên nghiệp nếu bạn cần trợ giúp trong 
việc kiểm soát việc sử dụng cần sa của 
bạn, nếu bạn có triệu chứng cai nghiện, 
hoặc nếu việc sử dụng cần sa của bạn 
ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.

Thông tin trong tài liệu nhỏ này được trích 
từ các nguồn sau: 

Canadian Pediatric Society, Centers for 
Disease Control and Prevention, Centre 
for Addiction and Mental Health, Evidence 
Exchange Network for Mental Health and 
Addictions, Foundation for a Drug-Free 
World, Government of Ontario, Kids Help 
Phone, National Institute on Drug Abuse, 
and Pyramid Healthcare. 

(Phiên bản I: in ấn tháng 3, 2019)

416-493-4242    hongfook.ca

Được tài trợ bởi:



Mọi người có thể có những 
trải nghiệm rất khác nhau 
trong việc sử dụng cần sa 

Một số người có thể cảm thấy thư giãn, hiếu động, hoạt bát, 
lâng lâng và thậm chí là rất hưng phấn, trong khi đó một số 
người khác cảm thấy căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và  lẫn lộn.  
Những cảm giác mà bạn trải nghiệm có thể thay đổi từ lần 
sử dụng này qua lần khác tùy thuộc vào liều lượng dùng, 
phương cách dùng và độ thường xuyên sử dụng cần sa.

DẤU HIỆU VÀ TÁC DỤNG NGẮN HẠN

Cần sa ảnh hưởng đến bạn như thế nào tùy 
thuộc vào:
•	 liều lượng bạn sử dụng
•	 tần suất và thời gian bạn sử dụng
•	 tùy thuộc vào bạn hút, hút điện tử, hay ăn
•	 tâm trạng của bạn, sự mong đợi của bạn và môi trường hiện tại của bạn
•	 tuổi của bạn
•	 tùy thuộc vào bạn có bị một số vấn đề về sức khỏe hoặc tâm thần trước đó hay không
•	 tùy thuộc vào bạn đã uống bất kỳ loại rượu hoặc thuốc nào khác hay không 
          (thuốc bất hợp pháp, theo toa, không cần toa hoặc thảo dược) 

NÃO
•	giác quan thay đổi (ví dụ, nhìn thấy màu sáng hơn)

•	Tâm trạng thay đổi

•	Rối loạn sự nhận thức về thời gian

•	Phản ứng chậm

•	Suy giảm trí nhớ

•	Suy giảm sự chú ý

•	Suy giảm khả năng nói 

•	Khó khăn trong việc suy nghĩ và giải quyết vấn đề

•	Thiếu sự phối hợp giữa các bộ phận cơ thể 
 (làm suy yếu việc lái xe an toàn hoặc trong việc 

chơi thể thao)

•	Mất ý thức về bản nhân

TINH THẦN 

•	Chứng ảo giác thoáng qua

•	Hoang tưởng thoáng qua 
 (nghi ngờ người khác một cách thoái hóa và vô lý)

•	Chứng hoảng loạn

CƠ THỂ
•	Mắt đỏ

•	Tim đập nhanh

•	Buồn ngủ

•	Khó thở

•	Ho và đờm hàng ngày

•	Rối loạn tình dục (Nam giới)

•	Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt (Phụ nữ)

•	Có khả năng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục 
cao hơn bảy lần so với người không sử dụng (Phụ nữ)

HÀNH VI XÃ HỘI
•	Khó khăn trong việc kiểm soát những hành vi có tính 

nguy hiểm

•	Mất phương hướng

•	Nhiều vấn đề về quan hệ giữa người với người

•	Hành vi xã hội kém

•	Hành vi hung hăng (khi bị kích thích)

•	Kiểm soát hành vi xung động kém

10 
CÁCH 
GIẢM 
NGUY 

HẠI KHI 
SỬ DỤNG 
CẦN SA

Nguồn: 2018 Centre for Addiction and Mental Health. 
Canada’s Lower-Risk Cannabis Use Guidelines (LRCUG).
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Tránh sử dụng nếu bạn 
đang mang thai, hoặc 
nếu bạn hoặc thành viên 
gia đình có tiền sử rối 
loạn tâm thần hoặc 
nghiện ngập.

Chọn các sản phẩm 
có hoạt tính thấp - 
Những sản phẩm có 
hàm lượng THC thấp 
(Tetrahydrocannabinol) 
và / hoặc CBD cao 
(Cannabidiol).

Sử dụng cần sa bằng 
những phương cách 
không liên quan đến 
hút - chọn các phương 
pháp sử dụng ít rủi ro 
hơn như hút điện tử 
hoặc ăn.

Tránh xa các sản phẩm cần sa tổng hợp, 
như K2 hoặc Spice.

Nếu bạn hút thuốc, 
tránh hít sâu hoặc 
giữ hơi thở.

Thỉnh thoảng sử dụng, 
chẳng hạn như mỗi tuần một 
ngày hoặc ít hơn, tốt hơn so 
với sử dụng thường xuyên.

Những hành động của bạn tỉ 
lệ thuận với nhau. Bạn càng 
trải nghiệm sự kích thích nhiều, 
nguy cơ bạn sẽ gây hại cho 
sức khỏe của bạn càng nhiều.

Hoàn toàn không sử dụng 
cần sa vẫn là cách tốt nhất 
để bảo vệ sức khỏe của bạn 
(trừ khi bạn sử dụng 
theo sự đề nghị y tế).

Không vận hành xe 
hoặc máy móc trong 
khi bị cần sa tác động.  
Đợi ít nhất 6 tiếng 
đồng hồ sau khi sử 
dụng. Hãy nhớ rằng 
kết hợp dùng rượu 
và cần sa làm bạn bị 
tác động nhiều hơn.

ẢNH HƯỞNG DÀI HẠN

NÃO
•	Suy giảm tỷ số thông minh IQ 

•	Suy giảm dài hạn sự chú ý, trí nhớ và khả 
năng nói 

•	Khó khăn trong lĩnh vực quyết đoán, kiểm 
soát những hành vi có tính nguy hiểm, và 
trong việc hoàn thành mục tiêu

TINH THẦN
•	Trầm cảm

•	Lo lắng

•	Nảy sinh ý nghĩ tự tử

•	Nghiện ngập 

•	Nguy cơ lạm dụng thuốc phiện opiate

•	Rối loạn tâm thần ở những người có tiền sử 
cá nhân hoặc gia đình mắc bệnh tâm thần. 
(Những thanh niên sử dụng thuốc thường 
xuyên có nguy cơ mắc bệnh tâm thần phân 
liệt cao gấp đôi)

CƠ THỂ
•	Tổn thương phổi (nếu hút cần sa), bao gồm 

ho mãn tính và viêm phế quản

•	Tăng nguy cơ đột quỵ

•	Tăng nguy cơ hồi máu cơ tim

•	Hội chứng Hyperemesis Cannabinoid 
(buồn nôn trầm trọng và ói mửa)

HÀNH VI XÃ HỘI
•	Thành tích học tập kém và cơ hội bỏ học 

cao hơn

•	Cơ hội thất nghiệp cao hơn hoặc không 
kiếm được việc làm tốt

•	Sự hài lòng với cuộc sống thấp hơn

•	Bạo lực với người yêu

•	Hành vi chống đối xã hội 
 (ví dụ: ăn cắp tiền hoặc nói dối)

•	Khó khăn về tài chính

•	Tăng sự phụ thuộc vào phúc lợi xã hội

1Trì hoãn sử dụng 
cần sa càng muộn 
trong cuộc sống càng 
tốt, lý tưởng nhất là 
không sử dụng trước 
tuổi trưởng thành.


