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Lời Nói Đầu Của Đội Ngũ Biên Tập
Trong kinh nghiệm phòng chống lạm dụng ma túy,
chúng tôi hiểu sâu sắc rằng ma túy không chỉ đe dọa về
rất nhiều phương diện đối với thể chất, tâm lý, tâm linh của
con người, mà còn ảnh hưởng lớn đến gia đình, đồng thời
trở thành gánh nặng về an toàn và phát triển xã hội. Có rất
nhiều kinh nghiệm đã nhắc chúng ta về tác hại không biên
giới của ma túy, là vấn đề mang tính toàn cầu. Để giúp cho
giáo viên / viên chức / nhân viên làm việc tại các trường Đại
học / Cao đẳng có các dữ liệu tham khảo về phòng chống
ma túy hợp lý khi đối diện với giáo viên và sinh viên quốc
tế, để tăng cường kiến thức chống ma túy, nói không với
ma túy trong học đường, nâng cao an toàn học đường, đặc
biệt biên tập Sổ tay tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài về
phòng chống lạm dụng ma túy này, nhằm hướng tới mục
tiêu không có ma túy trong học đường.
Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy
trước đây chưa thiết kế phiên bản chuyên cung cấp cho
giáo viên và sinh viên nước ngoài sử dụng tham khảo, do
đó nay đã tập hợp nhiều đội ngũ chuyên nghiệp để thiết kế
Sổ tay này, tiện cho giáo viên và sinh viên quốc tế dùng để
tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy.

i

Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy
Sổ tay này lấy phòng chống lạm dụng ma túy làm mục
đích, thông qua Sổ tay giúp nâng cao nhận thức của người
nước ngoài đối với ma túy, phòng chống ma túy và hiểu
rõ các quy định pháp luật của Đài Loan có liên quan đến
phòng ngừa ma túy; trong Sổ tay còn cung cấp nguồn tài
nguyên chống may túy và cai nghiện, hy vọng rằng giáo
viên và sinh viên nước ngoài có được các thông tin thực tế
trong Sổ tay này, để tránh khỏi tác hại của ma túy.
Nếu bạn có thắc mắc đối với Sổ tay này, xin chân thành
hoan nghênh gửi thư chỉ giáo, Đội ngũ chúng tôi sẽ nỗ lực
cải thiện để Sổ tay thêm hoàn thiện hơn.

Đội ngũ biên tập Sổ tay tuyên truyền bằng tiếng nước
ngoài phòng chống lạm dụng ma túy kính thư
Tháng 12 năm 2021
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Sổ tay tuyên truyền phòng chống
lạm dụng ma túy
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Chương nhận
biết ma túy
A. Chương nhận biết ma túy

I. Định nghĩa “ma túy”
Tại Đài Loan, “ma túy” là các loại thuốc gây nghiện và
các sản phẩm được làm từ thuốc đó mang tính gây nghiện,
tính lạm dụng và tính có hại đối với xã hội, và các chất ảnh
hưởng đến tinh thần và các sản phẩm được làm từ chất đó
theo quy định tại Điều 2 (Điều lệ phòng chống tác hại của
ma túy).

II. Phân loại ma túy
Chia làm 4 cấp theo tính gây nghiện, tính lạm dụng
và tính có hại đối với xã hội, trong đó ma túy cấp 1, cấp
2 thông thường nguy hiểm hơn so với ma túy cấp 3,
cấp 4:
• Cấp 1: Heroin, Morphin, Cocaine
• Cấp 2: Amphetamine, thuốc lắc, cần sa
• Cấp 3: Ketamine, FM2, Mephedrone (Meow Meow)
• Cấp 4: Zolpidem, Propofol (tiêm sữa)
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Sổ tay tuyên truyền phòng chống lạm dụng ma túy
Chia loại theo đặc tính ma túy:
• Chất kích thích hệ thần kinh trung ương: Amphetamine,MDMA (thuốc lắc), MDPV (muối tắm), Meow
Meow, PMMA.
• Chất gây ảo giác hệ thần kinh trung ương: Cần sa,
giống cần sa (K2).
• Chất ức chế hệ thần kinh trung ương: Heroin, Morphin.
• Chất lạm dụng mang tính hít vào: Bóng cười, keo
siêu dính, Rushv.v…

III. Ma túy thường gặp tại Đài Loan và tác hại của
nó

Ma túy cấp 1

Hê-rô-in

Mooc-phin

• Tác dụng phụ sau khi sử dụng bao gồm ức chế hô
hấp,buồn nôn, nôn ói, chóng mặt, mê sảng, lo lắng
bồn chồn, ngứa ngáy, hạ huyết áp v.v…
2

A. Chương nhận biết ma túy

• Nếu sử dụng lâu dài, một khi không sử dụng sẽ tạo
các triệu chứng cai nghiện bao gồm khát thuốc, bất
an, ngáp hơi, chảy nước mắt, chảy nước mũi, ra
mồ hôi trộm, mất ngủ, chán ăn, tiêu chảy, buồn nôn,
nôn ói, cảm thấy lạnh, đau bụng, đau nhức cơ v.v…,
khoảng 7 đến 10 ngày sau triệu chứng mới dần dần
thuyên giảm.
• Độc tính của Heroin gấp 10 lần Morphin, hơn nữa
tính gây nghiện mạnh hơn Morphin, triệu chứng cai
nghiện cũng cực nghiêm trọng. Trường hợp lạm dụng
Heroin thường lây nhiễm HIV, mắc bệnh viêm gan
siêu vi (viêm gan B hoặc C), viêm nội tâm mạc, viêm
tĩnh mạch v.v… do dùng chung kim tiêm (bao gồm
kim tiêm, ống tiêm, chất pha loãng) để chích ma túy,
sử dụng kim tiêm không sạch.
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Ma túy cấp 2

(Methyl)Am –phê-ta-min
(Methamphetamine)

• Sử dụng lâu dài sẽ xuất hiện chứng tâm thần phân
liệt hoang tưởng,còn thường kèm theo hành vi tự làm
tổn thương, tấn công bạo lực v.v...
• Loại ma túy Amphetamine có tác dụng ức chế thèm
ăn, thường bị kẻ xấu thêm vào thuốc giảm cân để
buôn bán bất hợp pháp, người sử dụng ma túy sẽ bị
nghiện mà không hề hay biết

MDMA (thuốc lắc)A

• Tác dụng tương tự như Amphetamine, sử dụng quá
liều sẽ gây triệu chứng ngộ độc, bao gồm nhiệt độ cơ
thể cao (có thể cao tới 43 độ C), mất nước, cao huyết
áp cấp tính, rối loạn nhịp tim, tiêu cơ vân và chứng
suy thận cấp tính v.v..., trường hợp nghiêm trọng có
thể dẫn đến tử vong.
4

Ma túy cấp 2

A. Chương nhận biết ma túy

Cần sa

• Thuộc chất gây ảo giác hệ thần kinh trung ương.
Sau khi hút, sẽ xuất hiện các hiện tượng như tim
đập nhanh, hoang tưởng, ảo giác, khô miệng, sưng
đỏ mắt v.v… Sử dụng lâu dài sẽ hình thành tính chịu
thuốc và tính phụ thuộc về tâm lý. Một khi hình thành
tính phụ thuộc, nếu đột nhiên ngừng sử dụng, sẽ
hình thành triệu chứng cai nghiện như chán ăn, lo
lắng bồn chồn, bất an, đứng ngồi không yên, u uất,
rối loạn giấc ngủ v.v…
• Giai đoạn thanh thiếu niên sử dụng cần sa sẽ làm
giảm trí lực, giảm trí nhớ và năng lực học tập, hơn
nữa, tác động ảo giác mà cần sa mang lại sẽ hình
thành bất thường về tri giác, gây chấn thương nguy
hiểm công cộng như tai nạn giao thông.
• Phụ nữ mang thai hút cần sa dễ sinh non, trọng
lượng cơ thể của thai nhi hơi thấp.
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• Phương thức sử dụng cần sa ngoài hút thuốc lá ra,
còn thường được tinh chế thành chất lỏng, trộn lẫn
trong dầu creosote của thuốc lá điện tử, hoặc chế
thành bánh quy, sô-cô-la v.v…Tuy nhiên tại Đài Loan
cần sa là ma túy cấp 3, trường hợp gieo trồng,
vận chuyển, buôn bán, chuyển nhượng, sử dụng
hoặc sở hữu, đều thuộc hành vi phạm tội.

Ma túy cấp 3

Ketamine

• Lạm dụng Ketamine sẽ có các triệu chứng viêm bàng
quang kẽ mãn tính, gây xơ hóa và dày thành bàng
quang, giảm khối lượng, đi tiểu thường xuyên, tiểu
gấp, tiểu đau nhức, tiểu ra máu v.v… Trường hợp nghiêm trọng thậm chí xuất hiện các triệu chứng giảm
lượng nước tiểu, suy chức năng thận phù nề, thậm
chí cần phải tiến hành phẫu thuật tái tạo bàng quang.
Ngoài ra, chức năng nhận thức (sức chú ý và trí
nhớ) và mức độ ổn định của cảm xúc cũng sẽ bị ảnh
hưởng.
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Chất an thần
Benzodiazepine
(thuốc ngủ, FM2)

• Sử dụng lâu dài sẽ tạo tính chịu thuốc, tính phụ thuộc
và xuất hiện các triệu chứng ngủ li bì, bước đi không
vững, sức chú ý không tập trung, giảm trí nhớ và sức
phán đoán, sức phản ứng tệ hơn.
• Cùng lúc sử dụng cồn hoặc chất ức chế hệ thần kinh
trung ương khác, thường khiến cho tinh thần mơ hồ,
gây tử vong do tai nạn hoặc do hít vào nôn ói.

Ma túy mới nổi
Đặc tính 1: Ngụy trang đa dạng hóa, giảm tính cảnh
giác của nhóm tuổi thanh niên
• Hình thức thường gặp là bột đồ uống pha uống liền,
rồi bán ra với hình thái bao bì được bán trên thị
trường hoặc thương hiệu tự chế tác, hoặc chế ma
túy thành dạng tem ma túy, thạch ma túy, sô-cô-la ma
túy để thu hút nhóm độ tuổi thanh niên.
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• Chất hoạt tính giống cần sa (K2) có tác dụng gây ảo
giác sẽ được phun lên bề mặt của thuốc lá / thuốc
lào hoặc hoa cỏ khô, bán ra bằng hình thức thực vật
khô hay gói trà hoa cỏ.
Đặc tính 2: Trộn lẫn nhiều loại thành phần, khồng
thuần khiết và không đồng nhất
• Việc dùng lẫn các loại ma túy có tác dụng dược lý
ngược nhau hay tác dụng tương tự nhau, sẽ gây tổn
thương nghiêm trọng đối với cơ thể, nếu dùng chung
với rượu, có khả năng khiến tác dụng ma túy tăng
mạnh, và xảy ra hậu ủa không thể dự tính trước.
Đặc tính 3: Tiếp thị mang tính tổ chức
• Hiện nay việc tiếp thị ma túy có xu hướng phát triển
chuỗi doanh nghiệp, thường cung cấp bởi phương
thức cung ứng miễn phí cho lần đầu sử dụng, không
chỉ thông qua băng đảng hay tổ chức để tiếp thị,
thậm chí còn kêu gọi bán theo hình thức “mua theo
nhóm”, những người cùng trang lứa ảnh hưởng và
dụ dỗ thanh thiếu niên bắt đầu lạm dụng ma túy.
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Nitơ oxit (bóng cười)
• Là chất gây mê toàn thân dạng hít vào cho hiệu quả
ngắn, hít vào khoảng 15 đến 30 giây là có hiệu quả,
đồng thời có thể kéo dài 2 đến 3 phút.
• Nitơ oxit sẽ ảnh hưởng sự sinh trưởng của vitamin
B12 hoạt tính, sử dụng lâu dài sẽ gây tổn thương dây
thần kinh ngoại bên và tủy sống, xuất hiện các triệu
chứng tê chân, tê tay, không có sức đi bộ, hoàn toàn
mất cảm giác ba chiều, đồng thời có khả năng gây rối
loạn thần kinh, như ngủ li bì, trầm cảm hay rối loạn
tinh thần.
• Nếu dùng chung với rượu hay các chất ma túy khác,
dễ có nguy cơ ngộ độc, và gây tổn thương cả về thể
chất và tinh thần.
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B. Chương phòng chống ma túy

I. Đề cao cảnh giác tránh không để bị hại
• Ma túy có thể được chế thành đồ ăn vặt như kẹo
ngọt, sô-cô-la với ngoại hình được yêu thích hoặc
ngụy trang làm gói cà phê, gói trà, gói trà sữa, phải
lưu ý miệng bao bì có dấu vết đóng gọi lại hay
không.
• Bạn bè thường xuyên là nguồn cung cấp ma túy. Khi
đối diện với áp lực bạn bè cùng trang lứa yêu cầu sử
dụng thuốc lá, rượu, trầu cau, ma túy và kẹo ngọt,
đồ uống đặc biệt, có thể sử dụng các phương thức
như trực tiếp từ chối, viện lý do, mau chóng rời
khỏi hiện trường, chuyển sang vấn đề khác, từ
mình chế giễu mình, khuyên răn hữu nghị v.v...,
nói khéo nhưng thái độ kiên quyết từ chối.
• Tránh xa những địa điểm không lành mạnh, như
quán Internet, Pub, hộp đêm v.v...; đề cao cảnh giác,
không tùy tiện nhận đồ uống và thuốc lá từ người
xa lạ, càng không được để đồ uống đã mở nắp
rời khỏi tầm nhìn; đặc biệt bạn bè của bạn bè,
mặc dù rất thân quen hay nữ giới cũng không
được lơ là.
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• Khi cảm thấy chóng mặt, buồn nôn hay nôn ói, thị lực
lờ mờ hoặc cảnh tượng biến dạng, toàn thân mềm
nhũn hoặc không có sức, không thể kiểm soát hoạt
động, tự nhiên thấy lo lắng, hoang tưởng, ảo giác
v.v..., thì phải áp dụng các cách xử lý sau đây:
(1) Nắm bắt cơ hội thời gian, mau chóng rời khỏi
hiện trường.
(2) Yêu cầu người đáng tin cậy hỗ trợ.
(3) Gọi110báo cảnh sát.

II. 8 chiêu nói không với ma túy
Đối diện với bạn bè cùng trang lứa, cám dỗ của
thuốc lắc, bạn hãy cùng tôi nói

• Cách từ chối kiên quyết
Tôi không làm những việc bất hợp pháp.
Không được, tôi thực sự không muốn hút.

• Cách cho biết lý do
Sử dụng ma túy là việc làm phạm tội bất hợp pháp,
đằng ấy đừng hại tớ.
Bố mẹ tớ quản lý rất nghiêm, bị họ phát hiện thì tớ
toi.
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• Cách tự cười giễu mình
Không thể nào, tớ sợ lắm, không thử đâu!
Không được, tớ nhát gan lắm không dám dùng đâu!

• Viện cớ rời khỏi hiện trường
B. Chương phòng chống ma túy

Cũng đã muộn rồi, tớ phải về nhà đây, tớ đi trước
nhé.
Tớ cảm thấy không được khỏe, tớ về nhà nghỉ ngơi
đây !

• Cách khuyên nhủ hữu nghị
Chúng mình là bạn tốt, tớ không hy vọng đằng ấy trở
thanh kẻ phạm tội dùng ma túy !
Đừng hút! Cái thứ này không tốt cho sức khỏe, là
bạn tốt của nhau, chúng mình tốt nhất đừng thử
nhé!

13
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III. Dấu hiệu lạm dụng ma túy và hỗ trợ
• Thay đổi thói quen sinh hoạt
Ngủ muộn, thức khuya, cả đêm không về, sáng tối
đảo lộn, ngủ liên tiếp 2, 3 ngày.

• Cảm xúc không ổn định
Cảm xúc thay đổi lớn, dễ cáu đa nghi, hưng phấn bất
thường, chán nản mệt mỏi, trạng thái tinh thần không
tốt.

• Hành vi bất thường
Hành vi bột phát, vứt ném đồ đạc vô cớ, chửi bậy dữ
tợn, trốn học nhiều buổi, bỏ nhà đi, bỏ học, tống tiền
hoặc bắt nạt, nói linh tinh, nói năng không rõ lời, xuất
hiện triệu chứng thường xuyên đi tiểu.

• Đồ dùng đặc biệt
Bột, dụng cụ hút chích, túi nilon zipper.

Làm thế nào để hỗ trợ người lạm dụng ma túy
√ Quan sát thói quen sinh hoạt, quan tâm đời sống.
√ Khuyến khích điều trị, xét nghiệm sàng lọc.
√ Liên kết nguồn cung cấp, hỗ trợ chữa bệnh.
√ Ủng hộ và luôn ở bên, đón nhận người nhà, bạn bè.

14

IV. Tìm hiểu lạm dụng ma túy trong tình dục
“CHemsex”

B. Chương phòng chống ma túy

1. Định nghĩa: Còn được gọi là thuốc hỗ trợ “tình dục”,
thuộc gây nghiện được sử dụng kèm theo khi có hành
vi tình dục, gia tăng cảm quan hoặc cảm nhận khi có
hành vi tình dục.
2. Bối cảnh: Thường thấy trong những mối quan hệ làm
quen trên mạng hay các hoạt động party.
3. Ma túy: Thuốc gây nghiện không phải dạng thuốc phiện
(ví dụ: Methamphetamine, Ketamine, thuốc lắc, cần sa,
nước G, Meow Meow v.v…), ma túy thường thấy sử
dụng trong nước là Methamphetamine.
[ Nếu cùng lúc sử dụng ma túy + rượu, có thể sẽ nguy
hiểm đến tính mạng! ]
4. Phương thức: Thường thấy cách sử dụng bằng
phương pháp hút hoặc chích (slam).
5. Hiệu quả: Sau khi sử dụng xuất hiện cảm giác giảm
sức tự kiểm soát, tăng cảm quan, khao khát tình dục
v.v…, dễ ảnh hưởng đến sức suy nghĩ nhận biết và
phán đoán, từ đó phát sinh hành vi tình dục không thực
hiện biện pháp bảo vệ, hơn nữa có thể khiến cho tình
dục và việc nghiện ma túy trở thành liên kết.
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6. Tác hại: Do tần suất của hành vi tình dục không an
toàn gia tăng, từ đó nâng cao đáng kể rủi ro mắc bệnh
truyền nhiễm như HIV, bệnh giang mai hay bệnh lậu
v.v…

Tránh xa HIV, giảm tác hại của lạm dụng ma túy
trong tình dục
Xét nghiệm HIV
1. Trường hợp có hành vi tình dục, ít nhất tiến hành xét
nghiệm 1 lần.
2. Trường hợp hành vi tình dục không mang bao cao su,
hàng năm ít nhất xét nghiệm 1 lần.
3. Nếu có hành vi rủi ro lây nhiễm (dùng chung kim tiêm,
nhiều bạn tình, đồng thời sử dụng ma túy gây nhiện,
lây nhiễm bệnh qua đường tình dục v.v…), đề nghị cứ
3~6 tháng xét nghiệm 1 lần.

Xét nghiệm
dấu tên

16

Tự xét nghiệm

Tránh hành vi rủi ro
1. Từ chối sử dụng ma túy
2. Tránh dùng chung kim tiêm (bao bồm đầu kim, chất
pha loãng, bình đựng)
B. Chương phòng chống ma túy

3. Tránh nhiều người tình hoặc quan hệ tình dục với
người lạ (nhất là phải cẩn thận kết bạn trên mạng!)
Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP)
Trước khi phát sinh hành vi rủi ro, uống
thuốc PrEP ổn định giảm thấp rủi ro lây
nhiễm HIV, sức bảo vệ có thể đạt tới 90%.

Trang web
PrEP
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V. Nguyên tắc “5 không” khi xuất nhập cảnh

X Không tham lam chuốc vạ vào thân
X Không nhận chiêu đãi của người lạ đáng nghi
X Không giúp người lạ mang xách hành lý
X Không giúp người lạ cầm hộ đồ
X Không rời mắt khỏi tầm nhìn hành lý của mình

18

C

Chương nguồn
tài nguyên

I. Dịch vụ tư vấn
C. Chương nguồn tài nguyên

Trung tâm Phòng chống Tác hại của Ma túy tại các Chính
quyền huyện (thị)
Đường dây tư vấn miễn phí 24 giờ: 0800-770-885
Nội dung dịch vụ:
Cung cấp cho đích thân người nghiện ma túy hoặc người
nhà của họ dịch vụ tư vấn, bao gồm điều trị cai nghiện,
xét nghiệm HIV, phụ đạo tâm lý, khám chữa bệnh, tư vấn
pháp luật, trợ cấp xã hội, đào tạo công việc và hỗ trợ
việc làm, phụ đạo học tập, chương trình giảm tác hại ma
túy, Cơ sở cai nghiện tư nhân và các tư vấn có liên quan
khác.
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Điện thoại liên lạc Phòng Ngoại vụ / Phòng Hành chính
Cục Cảnh sát tại các Chính quyền huyện thị
Phòng Ngoại vụ / Phòng
Hành chính Cục Cảnh sát tại
các Chính quyền huyện thị

Điện thoại liên lạc

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát 02-23817494
Chính quyền thành phố Đài Bắc
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Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền thành phố Tân
Bắc

02-80725454 Ext 4096

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền thành phố Đào
Viên

03-3335107

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền thành phố Đài
Trung

04-23273875

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền thành phố Đài
Nam

06-6354531

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền thành phố Cao
Hùng

07-2215769

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền thành phố Cơ
Long

02-24252787

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền thành phố Tân
Trúc

03-5242103

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Tân trúc

03-5557953

05-2220772

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Gia Nghĩa

05-3620220

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Miêu Lật

037-356950

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính huyện Chương Hóa

04-7615463

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Nam Đầu

049-2234302

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Vân Lâm

05-5329033

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Bình Đông

08-7336283

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Nghi Lan

039-353921

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Hoa Liên

03-8224023

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Đài Đông

089-334756

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Bành Hồ

06-9278466

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền huyện Kim Môn

0823-25653

C. Chương nguồn tài nguyên

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
Chính quyền thành phố Gia
Nghĩa

Phòng Ngoại vụ Cục Cảnh sát
0836-25859 Ext 2102
Chính quyền huyện Liên Giang
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II. Phương án trợ cấp
“Phương án trợ cấp chi phí điều trị cai nghiện” của
Bộ Phúc lợi Y tế
• Đối tượng trợ cấp: Người có bảo hiểm y tế
• Hạng mục trợ cấp: Chi phí y tế cai nghiện tự phí
không thuộc thanh toán bảo hiểm y tế
• Hạn ngạch trợ cấp: Một phần hạng mục điều trị cụ
thể có trợ cấp
(1) (Gồm cả) 18tuổi trở lên: Hàng năm giới hạn
35.000 Đài tệ.
(2) Chưa đủ 18 tuổi: Hàng năm giới hạn 40.000 Đài
tệ.
Danh sách Cơ sở điều trị
thay thế
Cơ sở điều trị cai nghiện
được chỉ định

Thông tin liên lạc
“Chương trình phát triển
đa nguyên mô hình dịch
vụ cai nghiện tại khu xã”
Thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ vào đường dây tư
vấn miễn phí 24 giờ của Trung tâm Phòng chống Tác hại
của Ma túy:0800-770-885
22

Chương trình phụ đạo tư vấn phòng chống lạm dụng
ma túy trong trường Đại học / Cao đẳng” của Bộ Giáo
dục

• Đối tượng phục vụ

C. Chương nguồn tài nguyên

Sinh viên Đại học / Cao đẳng sử dụng ma túy, cung
cấp hỗ trợ cần thiết cho trường hợp dưới THPT tùy
theo tình hình.

• Nội dung phục vụ
(1) Tư vấn riêng và điều trị gia đình, có thể tiến hành
tư vấn từ xa thông qua webcam.
(2) Mỗi một sinh viên cung cấp 6 đến 8 lần dịch vụ
tư vấn miễn phí, sau khi được bác sĩ tâm lý đánh
giá chuyên nghiệp có nhu cầu gia hạn thêm thời
gian, sau khi đồng ý có thể gia hạn số lần tư vấn
hợp lý.

• Phương thức liên lạc
(02) 7749-5720
Sẽ không thông báo cho Nhà trường khi sinh viên
tự tìm đến tư vấn, để tránh Nhà trường xử phạt
theo nội quy của trường.
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III. Nguồn tài nguyên trang web
Trang web thông tin liên quan về phòng chống lạm
dụng ma túy trong nước
Tên trang Đơn vị
Bộ Phúc lợi Y tế

Địa chỉ trang web
http://www.mohw.gov.tw

Khu nguồn tài nguyên chống
http://www.fda.gov.tw/TC/
ma túy Sở Quản lý Thực phậm
site.aspx?sid=10070
Dược phẩm – Bộ Phúc lợi Y tế
Mạng nguồn tài nguyên phòng
chống học sinh lạm dụng ma
túy Bộ Giáo dục

http://enc.moe.edu.tw

Đại bản doanh chống ma túy
Bộ Pháp vụ

http://antidrug.moj.gov.tw

Cục Cảnh sát Hình sự - Sở
https://cib.npa.gov.tw/ch/
Cảnh chính - Bộ Nội chính/Khu
app/folder/48
ma túy thường gặp
Trang web thông tin liên quan phòng chống lạm dụng
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ma túy tại nước ngoài
Tên trang Cơ sở

Địa chỉ trang web

United Nations Ofﬁces onDrugs
http://www.unodc.org
and Crime (UNODC)
http://www.incb.org

World Health Organization
(WHO)

http://www.who.int/substance_abuse/en

European Monitoring Centre
forDrugs and Drug Addiction
(EMCDDA)

http://www.emcdda.europa.eu/index.cfm

National Institute on Drug
Abuse (NIDA)

http://www.drugabuse.
gov

C. Chương nguồn tài nguyên

International Narcotics ControlBoard (INCB)
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D Chương Pháp lệnh
Ma túy thường gặp và quy tắc hình phạt có liên quan
Phân cấp
Ma túy
thường gặp
Chế tạo,
vận chuyện,
buôn bán

Ma túy cấp 1
Heroin, Morphin,
Cocaine

Methamphetamine,
MDMA, cần sa,
MDPV, cỏ phấn
hương

Tử hình hoặc tù
trung thân(nộp kèm
tiền phạt dưới 30
triệu Đài tệ)

Tù trung thân hoặc
10 năm tù giam (nộp
kèm tiền phạt dưới
15 triệu Đài tệ)

Từ 3 năm đến 10
Dụ dỗ người năm tù giam (nộp
khác sử dụng kèm tiền phạt dưới
3 triệu Đài tệ)
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Ma túy cấp 2

Từ 1đến7năm tù
giam(nộp kèm tiền
phạt dưới 10 triệu
Đài tệ)

Chuyển
nhượng

Từ 1năm đến7năm
tù giam (nộp kèm
tiền phạt dưới 10
triệu Đài tệ)

Từ 6tháng đến5năm
tù giam (nộp kèm
tiền phạt dưới 70
nghìn Đài tệ)

Sử dụng

Từ 6tháng đến5năm Dưới 3năm tù giam
tù giam

Tàng trữ

Ma túy
thường gặp
Chế tạo,
vận chuyện,
buôn bán

Dưới 2năm tù giam,
cưỡng chế giam
lỏng hoặc tiền phạt
dưới 200 nghìn Đài
tệ.

Trọng lượng tịnh
trên 10gr, phạt từ 1
năm đến 7 năm tù
giam (nộp kèm tiền
phạt dưới 1 triệu
Đài tệ)

Trọng lượng tịnh
trên 20gr, phạt từ 6
tháng đến 5 năm tù
giam (nộp kèm tiền
phạt dưới 700 nghìn
Đài tệ)

Ma túy cấp 3
Ketamine,
Nimetazepam,
FM2, Meow Meow
(4-Methyl Cathinone,
Kratom
Trên7năm tù giam
(nộp kèm tiền phạt
dưới 10 triệu Đài tệ)

Ma túy cấp 4
Zopemian, Fanning,
Alprazolam, Propofol

Từ 6tháng đến5năm
Dụ dỗ người tù giam (nộp kèm
khác sử dụng tiền phạt dưới 700
nghìn Đài tệ)
Dưới 3năm tù giam
Chuyển
(nộp kèm tiền phạt
nhượng
dưới 300 nghìn Đài
tệ)
Phạt tiền hành chính
từ 20 nghìn đến
50 nghìn Đài tệ, và
Sử dụng
tham gia học tác hại
ma túy từ 6 giờ đến
8 giờ.

D. Chương Pháp lệnh

Phân cấp

Dưới 3năm tù giam,
cưỡng chế giam
lỏng hoặc tiền phạt
dưới 300 nghìn Đài
tệ

Từ 5năm đến12năm
tù giam (nộp kèm
tiền phạt dưới 5 triệu
Đài tệ)
Dưới 3năm tù giam
(nộp kèm tiền phạt
dưới 500 nghìn Đài
tệ)
Dưới 1năm tù giam
(nộp kèm tiền phạt
dưới 100 nghìn Đài
tệ)
Phạt tiền hành chính
từ 10 nghìn đến
50 nghìn Đài tệ, và
tham gia học tác hại
ma túy từ 4 giờ đến
6 giờ.
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Tàng trữ

Phạt tiền hành chính
từ 20 nghìn đến
50 nghìn Đài tệ, và
tham gia học tác hại
ma túy từ 6 giờ đến
8 giờ.
Trọng lượng tịnh
trên 5gr, phạt dưới
năm tù giam (nộp
kèm tiền phạt 200
nghìn Đài tệ)

Phạt tiền hành chính
từ 10 nghìn đến
50 nghìn Đài tệ, và
tham gia học tác hại
ma túy từ 4 giờ đến
6 giờ.
Trọng lượng tịnh
trên 5gr, phạt dưới
1 năm tù giam (nộp
kèm tiền phạt 100
nghìn Đài tệ)

Hiện tại ma túy các cấp tại Đài Loan liệt kê quản lý hơn
600 loại, rất nhiều chất là hợp pháp tại nước sở tại, nhưng
có khả năng vi phạm pháp luật ở Đài Loan.

Quản chế nitơ oxit (bóng cười)
Luật Quản lý Hóa chất Cần chú ý và Độc chất
• Sở hữu phi pháp bóng vười, phạt tiền hành chính từ
30 nghìn đến 300 nghìn Đài tệ.
• Nếu khiến người khác tử vong hoặc gây tổn thương
sức khỏe người khác, cao nhất phạt tù trung thân
hoặc trên 7 năm tù giam, nộp kèm tiền phạt cao nhất
10 triệu Đài tệ.
• Bán bóng cười trên mạng, qua bưu điện, Nhà kinh
doanh sẽ bị phạt 60 nghìn đến 300 nghìn Đài tệ và
xử phạt theo số lần.
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Luật Duy trì Trật tự Xã hội
• Người sử dụng sẽ bị phạt cưỡng chế giam lỏng dưới
3 ngày hoặc phạt tiền hành chính dưới 18.000 Đài tệ.

D. Chương Pháp lệnh
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E Chương hỏi đáp
Q1. Tôi là học sinh nước ngoài cần chú ý những
gì?
• Lưu ý nội quy nhà trường
“Biện pháp khen thưởng học sinh” trong trường
thường có những biện pháp xử lý (ví dụ: ghi lỗi lớn
hoặc cho thôi học) đối với học sinh sử dụng ma túy
và vi phạm pháp luật.

• Cân nhắc nghề nghiệp tương lai
Tiếp xúc với ma túy không chỉ đối diện với pháp luật,
mà có thể vì thế đánh mất cơ hội làm việc hoặc lưu
trú tại Đài Loan (ví dụ: sinh viên nước ngoài tham gia
hợp tác giữa Doanh nghiệp và Nhà trường).

• Tránh xa ma túy
Bảo vệ chính mình, duy trì sức khỏe
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Q2. Những khác biệt về quy định đối với cần sa
trên quốc tế
Toàn bộ phi pháp
Hợp pháp dùng
cho giải trí hoặc y tế

Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam, Malaysia
Uruguay, Thái Lan, một phần bang Hoa Kỳ, Canada

Q3. Ma túy được lạm dụng mới nổi thường gặp có
những gì?
• Methylone(bk-MDMA)
E. Chương hỏi đáp

• Mephedrone (tên hay gọi là Meow Meow)
• MDPV (tên hay gọi muối tắm)
• TFMPP (Molly)Para-chloroamphetamine (tên hay gọi
làPCAhoặc4CA)
thường chứa thành phần cathinones tổng hợp có
tác dụng kích thích
hệ thần kinh trung
ương, gây tác hại
lớn.
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Q4. Thành phần thường làm làm thành gói cà phê
ma túy gần đây là gì?
1. PMMA
Thuốc tác dụng chậm, tác hại lớn, người sử dụng
thường tưởng nhầm hiệu quả không lớn, không cẩn
thận dùng thêm liều lượng, dẫn đến việc sử dụng
quá liều, trường hợp tử vong không phải là ít.
Phản ứng xấu thường gặp của tác hại bao gồm bồn
chồn, ảo giác, hôn mê, chuột rút, nhiệt độ cơ thể tăng
quá cao, tiêu cơ vân, suy hô hấp, rối loạn nhịp tim
v.v…, thậm chí tử vong.
2. Mephedrone (Meow Meow)
Có tính gây nghiện mạnh, phản ứng xấu bao gồm
đánh trống ngực, tăng huyết áp và các triệu chứng
tinh thần. Nếu ngừng sử dụng sẽ gây trầm cảm, bồn
chồn, run rẩy, rối loạn giấc ngủ, ảo tưởng v.v…
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Q5.Sử dụng thuốc ngủ cần chú ý những gì ?
Thuốc được
quản chế
Đơn thuốc
bác sĩ

E. Chương hỏi đáp

Sử dụng thuốc an thần chưa được bác sĩ
kê đơn, là hành vi phi pháp.
Nhất định phải được bác sĩ đánh giá chi
tiết
Không được tự ý tăng hoặc giảm liều
Theo lời
thuốc, cũng không nên tùy ý thay đổi thời
khuyên bác sĩ
gian uống thuốc
Tránh uống
Tránh tạo tác dụng phụ mạnh hơn của
rượu
thuốc
Tạo thói quen sinh hoạt điều độ, hạn chế
Ngủ ngon
sử dụng sản phẩm điện tử 2 giờ trước khi
giấc
đi ngủ.
Không đột nhiên ngừng thuốc, cẩn thận
Giảm lượng
triệu chứng cai nghiện hoặc mất ngủ trở
dần dần
lại.
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Q6. Hoãn truy tố kèm theo lệnh điều trị cai nghiện
là gì?
Đối tượng
Phương thức

Hạng mục

Quy phạm

Trường hợp sử dụng ma túy cấp 1 hoặc
cấp
Nguyên tắc là phòng khám hoặc phương
thức khác không phải hạn chế tự do đi lại
Điều trị bằng thuốc, điều trị tâm lý, điều trị
phục hồi, xét nghiệm ma túy, và các biện
pháp khác có thể tránh bệnh tật nặng
thêm hoặc nâng cao năng lực phục hồi.
Trong vòng 1 năm nay, phải đến Bệnh
viện được chỉ định để tiến hành quy trình
điều trị. Ngoài ra, cần phải đăng ký có
mặt định tại Phòng nhân viên giám sát và
xét nghiệm nước tiểu.

Q7. Tại Đài Loan có thể tự đến Bệnh viện điều trị
cai nghiện hay không?
Được
Điều lệ phòng chống tác hại của ma túy quy định,
trường hợp sử dụng ma túy cấp 1, cấp 2, trước khi
phát giác phạm tội, tự động yêu cầu điều trị tại Cơ sở
Y tế được chỉ định của Bộ Phúc lợi Y tế, Cơ sở Y tế sẽ
không thông báo cho Tòa án hoặc Cơ quan Kiểm sát.
Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, Hội Pháp luật Đài Loan
khuyến khích bạn tự khám và điều trị
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