
 Thuốc giả dược (Placebo Pill) có thể 
giúp bạn không? 

 

Nhiều người nghi ngờ rằng một viên giả dược có thể có bất kỳ tác 

dụng nào. Có một số lý do tại sao thuốc giả dược lại có hiệu 

quả. Thứ nhất, chúng có thể làm dịu các triệu chứng cai nghiện và 

cơn đau, cũng như ngăn ngừa mang thai.  Nhưng nếu bạn vẫn 

chưa thuyết phục, hãy đọc tiếp.  Bạn sẽ tìm hiểu xem liệu thuốc giả 

dược có thể giúp được gì cho bạn hay không. Đọc tiếp để tìm hiểu 

cách chúng hoạt động và tại sao chúng không phải lúc nào cũng 

hữu ích như những gì chúng được tạo ra.  

Giả dược không có tác dụng 

Hiệu ứng giả dược không phải là một huyền thoại.  Có rất nhiều 

bằng chứng để hỗ trợ hiệu quả của nó. Trên thực tế, giả dược đã 

được sử dụng trong nhiều thập kỷ để cải thiện tình trạng của bệnh 

nhân. Tuy nhiên, một số nhà phê bình nói rằng giả dược không 

hiệu quả chỉ cho mục đích thẩm mỹ và không giúp bệnh nhân chữa 

bệnh. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý và tin rằng giả dược 



có thể có một vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh.  Sau đây là 

các ví dụ về các nghiên cứu chứng minh hiệu quả của giả dược.  

Mọi người bị đánh lừa bởi hiệu ứng giả dược, nhưng hiệu ứng giả 

dược vẫn hoạt động. Ví dụ, một nghiên cứu được thực hiện bởi 

giáo sư Trường Y Harvard Ted Kaptchuk cho thấy thuốc giả dược 

giúp bệnh nhân Hội chứng ruột kích thích cảm thấy tốt hơn so với 

những người dùng thuốc thật.  Nhóm dùng giả dược cũng báo cáo 

ít triệu chứng hơn nhóm chứng.  Tuy nhiên, mặc dù biết rằng họ 

không nhận được thuốc thực sự, nhưng tác dụng của giả dược là 

rất đáng kể. 

Hiệu ứng giả dược được cho là kết quả của ảnh hưởng của não 

đối với hệ thống miễn dịch. Trong quá trình tiến hóa, bộ não con 

người đã phát triển khả năng điều chỉnh quá trình chữa bệnh của 

chính nó. Ví dụ, sốt giúp làm sạch mầm bệnh bằng cách tăng nhiệt 

độ bên trong. Nhưng những phản ứng sinh lý này đi kèm với cái 

giá phải trả. Đó là lý do tại sao bộ não của chúng ta quyết định khi 

nào và làm thế nào để thực hiện một số phản ứng nhất định.  Đây 

là lý do tại sao giả dược không hoạt động trong một số trường hợp, 

và trong những trường hợp khác, chúng lại có.  

Hiệu ứng giả dược có tác dụng lan tỏa, chưa được hiểu đầy đủ.   

Trong khi các nhà nghiên cứu vẫn chưa hiểu lý do tại sao mọi 

người phản ứng với giả dược, nó được chấp nhận rộng rãi rằng nó 

ảnh hưởng đến cơ thể con người theo cách tích cực.  Trên thực tế, 

giả dược có thể giúp những người bị trầm cảm, bệnh Parkinson và 

các triệu chứng viêm xương khớp, mặc dù nó không thể điều trị 

gãy chân hoặc thay đổi lượng đường trong máu.  Mặc dù không 

hiệu quả rõ ràng, hiệu ứng giả dược rất hữu ích trong các tình 

huống khác, đặc biệt là để tự quan sát các triệu chứng.  

Bất chấp sự lừa đảo phổ biến của nó, hiệu ứng giả dược vẫn có 

hiệu quả ngay cả khi bệnh nhân được thông báo rằng họ đang 

dùng một chất trơ. Nghiên cứu Kaptchuk của Harvard, nơi tuyển 

dụng 80 người bị Hội chứng ruột kích thích (IBS) phát hiện ra rằng 

thuốc giả dược làm từ một chất trơ giúp bệnh nhân giảm các triệu 



chứng của họ. Hiệu ứng giả dược có thể liên quan đến một nghi 

lễ. Nghi thức này có thể giúp bệnh nhân giảm đau và cải thiện chất 

lượng cuộc sống. 

Giả dược giảm bớt các triệu chứng cai nghiện  

Nhiều người nghiện ma túy tìm kiếm sự giúp đỡ của các chuyên 

gia y tế để giảm bớt những tác động đau đớn của việc cai 

nghiện. Vấn đề của việc tỉnh táo là nhiều người không hiểu những 

thay đổi sinh lý xảy ra trong cơ thể sau khi ngừng thuốc.  Các triệu 

chứng cai nghiện có thể rất khác nhau tùy thuộc vào loại thuốc, 

phương pháp lạm dụng và bất kỳ rối loạn nào xảy ra cùng.  Tuy 

nhiên, có một số điều bạn có thể làm có thể giúp giảm thiểu các 

triệu chứng cai nghiện. Dưới đây là một số mẹo để giảm bớt các 

triệu chứng cai nghiện: 

Mặc dù một số chất như rượu, heroin và benzodiazepine có thể g iúp 

giảm bớt các triệu chứng cai nghiện, nhưng những người nghiện 

opioid không nên sử dụng chúng.  Trong khi một số chất gây ra các 

triệu chứng cai nghiện, những chất khác có thể gây tử vong.  May 

mắn thay, có nhiều lựa chọn không gây nghiện để giảm bớt những 

cảm giác khó chịu này. Benzodiazepine có thể có hại trong một số 

trường hợp và có thể gây ra các biến chứng y tế.  Ngoài những loại 

thuốc này, một số lựa chọn phổ biến nhất để điều trị các triệu chứng 

cai nghiện là các phương pháp tự chăm sóc bản thân, như tập thể 

dục, đọc sách và dành thời gian với bạn bè.  

Nếu bạn hoặc người bạn yêu thương đang trong quá trình ngừng 

dùng một loại thuốc gây nghiện, thì việc có mặt và an ủi là điều cần 

thiết. Rút thuốc thường có thể đi kèm với các triệu chứng thể chất, 

chẳng hạn như nôn mửa, tiêu chảy và mệt mỏi. Người thân của bạn 

có thể cần giúp đỡ trong những công việc cơ bản, chẳng hạn như đi 

vệ sinh hoặc đi lại. Cung cấp hỗ trợ và giúp đỡ trong quá trình rút 

tiền có thể giúp bạn tránh tái nghiện.  Để biết thêm thông tin, hãy 

truy cập Trung tâm Quốc gia về Nghiện và Phục hồi (NCAD). 

Quá trình cai nghiện opioid có thể kéo dài từ vài ngày đến vài 

tuần. Bạn có thể dự trữ một số loại thuốc này để phòng trường hợp 



thèm ăn vặt. Nếu bạn không chắc nên dùng loại thuốc nào, hãy hỏi ý 

kiến bác sĩ. Mặc dù hiệu quả của chúng, có rất ít bằng chứng khoa 

học ủng hộ việc sử dụng các chất bổ sung để cai nghiện opioid.  Một 

số nghiên cứu đã xem xét thuốc bổ sung như một phương pháp điều 

trị thay thế. Nếu bạn lo lắng rằng nó có thể gây nghiện, tốt nhất bạn 

nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế để cai nghiện opioid.  

Các triệu chứng hành vi có thể bao gồm từ khó chịu và kích động 

đến lo lắng và trầm cảm. Những người dễ bị cai nghiện ma túy có 

thể trở nên lo lắng hoặc cáu kỉnh hơn khi thích nghi với lối sống 

mới. Mặc dù chúng có thể không gây khó chịu như cai nghiện vật lý, 

nhưng những triệu chứng này sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn và đối 

phó với các triệu chứng của mình. Bạn cũng có thể sử dụng thuốc 

không kê đơn để điều trị buồn nôn, co thắt dạ dày và các triệu 

chứng khó chịu khác. Đây là một bước quan trọng khi cai nghiện ma 

túy và điều quan trọng là phải cung cấp đủ nước cho cơ thể.  

Giả dược làm giảm đau 

Trong một nghiên cứu, những bệnh nhân được cho uống thuốc giả 

dược giảm 50% khả năng dùng chất gây nghiện trong tuần đầu tiên 

sau khi phẫu thuật. Nguyên nhân là do một nửa số bệnh nhân không 

được thông báo về các tác dụng phụ tiềm ẩn và được cung cấp thông 

tin về các kỹ thuật đối phó.  Hiệu ứng giả dược hoạt động làm giảm 

xếp hạng cơn đau và giảm sử dụng ma tuý.  Tương tự, một nghiên cứu 

được công bố trên tạp chí JAMA Neurology vào năm 2015 cho thấy 

rằng thuốc giả dược làm giảm đáng kể cơn đau sau phẫu thuật ở 

những bệnh nhân được phẫu thuật tự chọn trong ổ bụng.  

Ý tưởng sử dụng giả dược để điều trị y tế lần đầu tiên xuất hiện 

trong Thế chiến thứ hai. Bác sĩ đã phát triển phương pháp này là 

Tiến sĩ Henry Beecher. Ông là một bác sĩ dã chiến trong chiến tranh 

và thường sử dụng giả dược thay cho thuốc giảm đau.  Bởi vì thuốc 

giảm đau không đủ cho bệnh nhân của anh ấy, anh ấy sẽ phải sử 

dụng các phương pháp gây mê khác. Ông phát hiện ra rằng những 

bệnh nhân được cho uống thuốc đường cảm thấy ít đau hơn những 

bệnh nhân được cho uống morphin hoặc acetaminophen.  



Để nghiên cứu liệu giả dược có tác dụng giảm đau hay không, các 

nhà nghiên cứu đã xem xét tác dụng của thuốc đường.  Một viên 

giả dược không chứa thành phần thuốc.  Nhưng thuốc giả dược đã 

được chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm sử dụng thuốc 

giảm đau opioid ở bệnh nhân phẫu thuật cột sống.  Ngoài việc giảm 

đau mãn tính, thuốc đường có thể làm giảm khả năng sử dụng 

opioid. Bằng cách này, các nhà tâm lý học và bác sĩ có thể làm 

việc cùng nhau để phát triển các giải pháp hiệu quả để kiểm soát 

cơn đau mãn tính. 

Các nhà khoa học từ lâu đã nghi ngờ rằng giả dược xâm nhập vào 

mạch opioid trong não. Tuy nhiên, phong tỏa hóa học có thể hủy 

bỏ hiệu ứng giả dược một cách hiệu quả.  Não phản ứng với tác 

động của giả dược bằng cách tăng lưu lượng máu đến các thụ thể 

opioid. Jon-Kar Zubieta thuộc Viện Karolinska và Đại học Turin ở 

Thụy Điển đã nghiên cứu vai trò của cơ chế này trong việc xác 

định xem có thể giảm tác dụng của giả dược hay không với sự hỗ 

trợ của giả dược. 

Một nghiên cứu khác cho thấy giả dược có thể có tác động tích cực 

đến hệ thống miễn dịch của cơ thể và ảnh hưởng đến kết quả giảm 

đau. Trong khi các cơ chế đằng sau hiệu ứng giả dược không rõ ràng, 

tác dụng của thuốc đường thường do sự mong đợi của bệnh nhân, 

nhà cung cấp và công chúng. Hiệu ứng này lan rộng và đã được ghi 

nhận trên nhiều bệnh khác nhau, bao gồm chứng sợ xã hội, ADHD và 

hen suyễn. Các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện này khẳng 

định tầm quan trọng của giả dược trong việc kiểm soát cơn đau.  

Giả dược ngừa thai 

Đặt một viên thuốc vào miệng của bạn không đảm bảo ngăn ngừa 

thai. Nó hoạt động ở nhiều cấp độ, từ ức chế rụng trứng  đến ngăn 

chặn chất nhầy cổ tử cung dày. Nó cũng sẽ làm thay đổi niêm mạc 

tử cung của bạn và ức chế quá trình làm tổ.  Vì nó hoạt động liên 

tục trong tháng, bạn không cần bất kỳ hình thức tránh thai nào 

khác trong tuần dùng giả dược.  Tuy nhiên, bạn nên hỏi ý kiến bác 

sĩ về việc bạn có nên bỏ thuốc hay không.  



Một số loại thuốc tránh thai là thuốc đường.  Các nhãn hiệu khác 

bao gồm vitamin trong thuốc. Mặc dù chúng không ngăn ngừa mang 

thai, nhưng chúng ngăn bạn rụng trứng.  Khi cơ thể bạn phản ứng 

với lượng hormone giảm xuống, nó sẽ làm bong lớp niêm mạc tử 

cung của bạn, mô phỏng kỳ kinh của bạn.  Do đó, khi bạn ngừng 

thuốc tránh thai, bạn sẽ không rụng trứng. Nó giống như uống một 

viên giả dược hàng tháng, nhưng bạn vẫn được bảo vệ khỏi thai kỳ.  

Đặt một viên thuốc vào tử cung cũng có thể khiến bạn không rụng 

trứng. Viên uống có thể ngăn ngừa rụng trứng bằng cách ức chế sự 

dao động hormone tự nhiên trong cơ thể bạn trong chu kỳ hàng 

tháng. Điều này ngăn cản sự gia tăng của hormone kích thích nang 

trứng, chất cần thiết cho quá trình thụ tinh.  Nó cũng có thể làm đặc 

chất nhầy cổ tử cung, khiến trứng khó di chuyển đến ống dẫn trứng 

hơn. 

Một viên thuốc khác, kết hợp với progestin, có thể tránh thai.  Nó có 

thể được sử dụng ở bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ kinh 

nguyệt. Thuốc viên này có thể cần thêm biện pháp tránh thai trong 

vài ngày đầu của chu kỳ. Tuy nhiên, viên thuốc sẽ bảo vệ bạn khỏi 

thai kỳ ngay lập tức. Vì vậy, phụ nữ nên luôn sử dụng hàng rào để 

bảo vệ mình khỏi sự lây lan của các bệnh LTQĐTD.  Bằng cách đó, 

không có khả năng mang thai ngoài ý muốn.  Bạn nên hỏi ý kiến 

bác sĩ nếu không chắc chắn về việc dùng thuốc tránh thai.  

 


