
Phái nam không cương được sau 
khi uống rượu chữa thế nào - Tư 

vấn nam khoa 

Phái nam không cương được sau khi uống rượu có 
nguy hiểm không? Rất nhiều phái mạnh gặp tình 
trạng ngang trái không cương được sau khi uống 
rượu khiến họ thẹn thùng tác động tiêu cực đến tâm 
lý và sức khỏe. Vậy trường hợp này là bị gì, có nguy 
hiểm không? Cùng tìm hiểu thêm trong bài viết sau 
đây. 

Không cương được sau khi uống rượu bị gì? 

 

Rượu có thể là một trong các chất dẫn tới hưng phấn 
trong chuyện yêu nhưng trên đời thực, tác động có 
thể ngược lại khi nồng độ cồn trong máu tăng lên. 

Lạm dụng rượu có thể gây ra trầm cảm, lạm dụng 
rượu có khả năng làm tâm trạng chán nản, giảm ham 
muốn ân ái và khiến người cánh mày râu tương đối 
khó gặt hái cương cứng hoặc đạt cực khoái. Cho 



nên, tình trạng không cương được sau khi uống 
rượu bia khá hay bị ở đấng mày râu. 

Nguyên do không cương cứng được khi 
uống rượu bia 

Rượu là một chất gây nên suy nhược hệ thần kinh 
trung ương, hoạt động bằng phương pháp ức chế 
các bộ phận của hệ thống thần kinh trung ương cần 
thiết đối với cuồng dâm cũng như cực khoái, hô hấp, 
tuần hoàn và độ nhạy của một số đầu dây thần kinh. 

- Rượu làm cơ thể mất nước: kích thích tình dục bắt 
buộc một lượng máu nhất định để mang oxy và cảm 
giác đến cơ quan sinh dục. 

- Rượu có khả năng khiến việc cương cứng trở nên 
khó khăn hơn: Uống một lượng lớn rượu có liên quan 
đến vấn đề cương cứng. Mất nước lúc uống rượu 
gây ra ít lượng máu hơn và tăng angiotensin, loại 
hormone có liên quan đến rối loạn cương dương 
cũng như dẫn tới ức chế đối với hệ thống thần kinh 
trung ương. 

- Rượu có khả năng trì hoãn hay ngăn cản đạt đỉnh: 
một số người đấng mày râu gặp phiền hà khi xuất 
tinh trong khi nữ giới buộc phải không ít kích thích 
hơn để gặt hái cực khoái so với các bạn gái ít hay 
không uống gì. 

- Rượu làm giảm nồng độ hormone giới tính: Cơ thể 
sản xuất một loạt một số hormone, có thể ảnh hưởng 
tới tâm trạng cũng như kích hoạt một số khả năng cơ 
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thể khác. Hormone giới tính, bao gồm testosterone 
và dopamine, có khả năng có ảnh hưởng lớn đến 
ham muốn chăn gối. Một số điều này tăng và giảm 
theo thời gian, đó là tác nhân vì sao ham muốn âu 
yếm có thể tăng giảm. 

Lúc lần trước hết uống rượu, nồng độ testosterone 
và dopamine tạm thời tăng lên. Đây là tác nhân tại 
sao những người nghĩ rằng rượu thực sự có khả 
năng giúp thúc đẩy ham muốn ân ái. 

Tuy vậy, sự gia tăng này không kéo dài lâu. Trên đời 
thực, rượu có thể làm giảm mức dopamine cũng như 
testosterone cũng như giảm ham muốn âu yếm. 

Hơn nữa, đấng mày râu không cương được sau khi 
uống rượu còn tác động tới chất lượng tinh trùng. 
Tuy nhiên nếu như họ không còn dùng những mẫu 
thức uống trên thì lượng hormone trở lại bình 
thường. Chất lượng tinh dịch của của họ cũng được 
cải thiện đáng kể nếu như ngừng dùng thức uống lên 
men trong khoảng thời gian ( trên 3 tháng). 

Bên cạnh đó, đàn ông không cương được sau khi 
uống rượu cũng có khả năng bởi tác động của một 
số yếu tố bên ngoài như: 

- Do tuổi tác: một số nam giới có tuổi tác càng tương 
đối lớn thì lượng hormone testosterone sinh dục 
càng ít đi theo. Từ đấy họ không còn cảm giác hưng 
phấn thích thú lúc quan hệ với bạn tình. Điều này 
khiến cho chất lượng đời sống chuyện chăn gối suy 
giảm mạnh ở đàn ông. Ngoài nguyên do không 



cương được sau khi uống rượu, các đấng mày râu 
có tuổi đời cao thường mất khá nhiều thời gian hơn 
để kích thích dương vật. Ngoài tương đối khó cương 
cứng , họ cũng gặp phiền hà trong việc duy trì trạng 
thái được lâu. 

- Bởi tâm lý: không ít cánh mày râu có kích thước 
của quý vô cùng khiêm tốn khiến tâm lý họ trở nên 
thiếu tự tin e dè. Từ đó, họ thường xuyên giảm thiểu 
việc chuyện chăn gối, dần dần mất cảm giác hứng 
thú. Quanh đó uống rượu không cương được, họ 
nhất thiết phải khắc phục tâm lý cân nhắc bản thân 
mình trước. 

- Bởi tinh chất công việc, cuộc sống: nhiều cánh mày 
râu thường xuyên sử dụng chất kích thích, việc tiếp 
xúc với môi trường hóa chất hay gặp nhiều căng 
thẳng stress trong cuộc đời cũng dẫn tới rối loạn sinh 
dục. Không ít nam giới nhẫm lẫn không cương được 
sau khi uống rượu trong số các nguyên do trên. 

- Do lối sinh hoạt không lành mạnh: Ngoài uống rượu 
say không cương được, người mắc chứng rối loạn 
sinh dục này bởi cách sống không lành mạnh. Người 
định kỳ thức khuya, dùng chất kích thích khác (hút 
thuốc lá, ma túy…), thủ dâm quá độ cũng khiến súng 
ống chẳng thể “lên”. 

Hiện tượng không cương được sau khi uống 
rượu có nguy hiểm không? 



 

Nếu như điều trị trễ uống rượu không cương được 
dẫn đến rất nhiều biến chứng cho sức khỏe sinh sản. 
Một số tác hại trên này tác động tới cơ thể, tác động 
xấu cho hạnh phúc gia đình của đấng mày râu. 

- Gây nên trầm cảm: Rượu hoạt động như một chất 
gây ra trầm cảm trong não cũng như điều này làm 
giảm mức độ hormone hạnh phúc. Có thể thấy rằng 
uống rượu tạo thành sự thay đổi tâm trạng, để lại 
cảm giác chán nản hoặc lo lắng, làm sai lệch phán 
đoán, làm hỏng lòng tự trọng. 

- Tác động tới chất lượng giấc ngủ: Việc cơ thể phải 
tiêu hóa chất cồn gây nên kích thích về mặt tâm lý. 
Bởi vậy, phái mạnh cảm thấy khó ngủ hơn cũng như 
giấc ngủ thường không ngon cũng như bị xáo trộn. 
Việc thiếu ngủ định kỳ có thể làm giảm ham muốn ân 
ái cũng như tương đối khó gặt hái cảm giác hưng 
phấn khi quan hệ. 

- Bị rối loạn cương dương: 

Rối loạn cương dương tạm thời: những nhà khảo sát 
đã phát hiện rằng uống vô cùng không ít rượu tác 
động đến cả não cũng như dương vật. Những người 



cánh mày râu tỉnh táo có khả năng đạt được sự 
cương cứng nhanh hơn các người quý ông say xỉn, 
các người cánh mày râu chẳng thể cương cứng sau 
khi uống rượu. 

Đó là do vì uống rượu trước lúc giao hợp làm giảm 
lưu lượng máu tới dương vật, giảm cường độ cực 
khoái cũng như có thể làm giảm mức độ hưng phấn. 

Rượu gây nên rối loạn cương dương lâu dài: rủi ro 
rối loạn cương dương lâu dài có liên quan tới việc sử 
dụng nhiều rượu. Trên thực tế, một số người cánh 
mày râu tùy vào rượu có từ 60 - 70% rủi ro mắc một 
số vấn đề ân ái. Trong đấy phổ biến nhất là rối loạn 
cương dương, ra nhanh, mất ham muốn chăn gối. 

- Tiềm ẩn bị bệnh lây lan thông qua đường tình dục: 
Một rủi ro lớn khác lúc sử dụng rượu có nguy bộ 
phận hệ bằng đường hậu môn hay miệng cao gấp 7 
lần, dẫn đến những bệnh lây lan qua đường chăn gối 
hơn. 

Rượu có thể gây ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe 
ngắn hạn cũng như dài hạn cho cơ thể. Do đó, nên 
giảm thiểu uống rượu. Khi say xỉn, nên uống một cốc 
nước chanh ít đường góp phần làm quá trình bài tiết 
diễn xuất tinh sớm hơn. 

Thông tin liên quan: 

Sản sẻ nguyên nhân cậu nhỏ không cương khi quan 
hệ, cách chữa hiệu quả 
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Giải đáp rối loạn cương dương có tự khỏi không, 
cách trị tốt nhất 

Cách điều trị uống rượu không cương được 
hiệu nghiệm an toàn 

Quý ông mắc chứng không cương được sau khi 
uống rượu hoàn toàn có thể điều trị tận gốc. Ngoài 
trường hợp mắc bệnh nặng nhất thiết phải đến cơ sở 
thực hiện can thiệp ngoại khoa. Ở mức độ nhẹ 
nhàng, bệnh nhân hoàn toàn có thể tự cải thiện vấn 
đề trên thông qua một số thực hiện chỉ dẫn từ bác sĩ. 

- Gia tăng sức khỏe: định kỳ tập luyện thể lực, kết 
hợp dinh dưỡng với thể thao hỗ trợ cải thiện thời gian 
cương cứng của của quý 

- Xây dựng chế độ ăn uống khoa học, cung cấp 
những thực phẩm cho sinh dục nam như hải sản, hẹ, 
sô cô la… ngoài ra, việc ăn không ít thực phẩm có 
chất xơ, loại trừ mỡ thừa hỗ trợ lưu thông máu hiệu 
nghiệm. 

- Ngừng sử dụng những chất kích thích như rượu, 
bia, thuốc lá,... 

- Duy trì tâm trạng dễ chịu, vui vẻ, không tạo áp lực 
,... Trong thời gian chữa trị. Hơn thế nữa, các bạn 
cũng có khả năng tiết lộ với bạn giường của bản thân 
nhằm giải tỏa tâm trạng. Từ đó cả hai cũng có khả 
năng cùng nhau phát hiện phương pháp xử lý triệt 
để vấn đề hiện nay. 
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- Thăm khám và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ để quá 
trình chữa trị đạt hiệu nghiệm cao nhất. 

Bài viết ở trên là những chia sẻ về uống rượu không 
cương được là bị gì, mong rằng sẽ trả lời các trằn 
trọc mà bạn đang gặp phải và hỗ trợ bạn tìm được 
cách chữa trị phù hợp nhất. 
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