
THỜI ĐIỂM DÙNG THUỐC PHÙ HỢP 

Uống thuốc vào đúng thời điểm trong ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn về 

hiệu quả điều trị. Dưới đây là thời điểm dùng thuốc cho một vài loại thuốc người 

bệnh hay sử dụng: 

1/ Các thuốc thường dùng trước bữa ăn sáng: 

Thuốc bổ sung sắt: Uống thuốc bổ sung chất sắt với một ly nước cam hoặc 

khi bụng đói sẽ tạo điều kiện hấp thu tốt sắt. Môi trường acid giúp hấp thu sắt tốt 

hơn, khi bụng đói mà bổ sung sắt có thể gây cảm giác buồn nôn, nên dùng kèm với 

một ít thức ăn. Sắt cũng có thể tương tác với các loại thuốc khác, cản trở sự hấp thu 

các canxi, thuốc điều trị bệnh lý tuyến giáp, vitamin tổng hợp và kháng sinh. Nếu 

bạn dùng nhiều thuốc ngoài việc bổ sung sắt, cần  trao đổi với dược sĩ về tất cả 

thuốc đang dùng. 

Thuốc điều trị tăng huyết áp: Huyết áp thường cao hơn vào buổi sáng. Thuốc 

huyết áp thường được kê uống vào buổi sáng để ổn định huyết áp cho người bệnh. 

Thuốc điều trị bệnh lý tuyến giáp: Thuốc điều trị bệnh lý tuyến giáp hoạt 

động tốt nhất khi uống lúc bụng đói. Nếu bạn đang sử dụng các loại thuốc khác - 

ngay cả các sản phẩm không kê đơn như vitamin tổng hợp - nên tham khảo ý kiến 

dược sĩ để được tư vấn phù hợp. 

Chứng trào ngược acid và ợ nóng: Để đạt hiệu quả điều trị trào ngược acid 

và ợ nóng, nên dùng thuốc trước khi ăn.  

Thuốc điều trị loãng xương: Phần lớn các loại thuốc trị loãng xương được sử 

dụng liều đầu tiên vào buổi sáng khi bụng đói, có thể là liều hàng tuần hoặc hàng 

tháng. Có một số loại thuốc điều trị loãng xương được sử dụng hàng ngày trước 

khi đi ngủ, nhưng không được kê đơn thường xuyên như thuốc uống buổi sáng, 

hàng tuần hoặc hàng tháng. 

2/ Các thuốc thường dùng sau khi ăn sáng 

Vitamin tổng hợp: Ăn sáng xong, đã đến lúc uống vitamin tổng hợp hàng 

ngày của bạn . Hàm lượng chất béo trong bữa ăn sẽ giúp các vitamin tan trong chất 

béo (A, D, E và K) của thuốc được hấp thụ.Vitamin tổng hợp cũng có thể cung cấp 

năng lượng, vì vậy hãy dùng nó để khởi đầu ngày mới. Nếu bạn đang sử dụng cùng 



lúc các chất bổ sung sắt, canxi, thuốc điều trị bệnh lý tuyến giáp hoặc kháng sinh, 

có thể có một cuộc chiến hấp thu trong hệ thống tiêu hóa của bạn. Dược sĩ có thể 

đề nghị chuyển vitamin tổng hợp sang sau bữa ăn trưa và tách biệt thuốc buổi sáng 

để giúp cơ thể bạn chuyển hóa từng loại thuốc.  

Thuốc thông mũi và thuốc chống dị ứng: Nghẹt và các triệu chứng dị ứng 

phổ biến như ngứa mắt thường tồi tệ hơn vào buổi sáng. Uống những viên thuốc 

này sau khi ăn sáng sẽ giúp làm sạch xoang, vì vậy bạn sẽ cảm thấy bớt tắc nghẽn 

trong ngày. Nên tránh dùng các loại thuốc này vào buổi chiều hoặc tối, nó làm bạn 

tỉnh táo, khiến bạn trằn trọc và khó ngủ. 

Probiotic: Luôn uống men vi sinh sau khi ăn. Thức ăn trong dạ dày của bạn 

sẽ giúp men tiêu hóa phát huy tác dụng. Nếu bạn uống men vi sinh khi bụng đói, 

môi trường acid có thể đe dọa sự sống của men vi sinh. 

Thuốc điều trị viêm khớp: Dùng thuốc điều trị viêm khớp trước hoặc sau khi 

ăn sáng sẽ giúp kiểm soát triệu chứng trong ngày. Nhiều đơn thuốc điều trị viêm 

khớp có liều thứ hai có thể uống sau bữa ăn tối để đảm bảo rằng người bệnh thức 

dậy giảm cứng khớp và tăng khả năng vận động. 

Thuốc lợi tiểu:  Uống thuốc lợi tiểu vào buổi sáng cho phép cơ thể bạn loại 

bỏ lượng nước dư thừa vào ban ngày, nên dùng thuốc lợi tiểu vào buổi sáng để 

tránh giấc ngủ bị gián đoạn ban đêm do tác dụng phụ của thuốc.  

3. Thuốc nên dùng sau bữa ăn tối 

Thuốc điều trị tăng cholesterol máu: Gan chuyển hóa phần lớn cholesterol 

trong khi ngủ vào ban đêm; uống thuốc sau bữa tối sẽ giúp duy trì mức cholesterol 

ổn định trong máu. 

4. Thuốc nên dùng trước khi đi ngủ 

Thuốc ngủ: Để ngăn ngừa ngủ trưa quá giấc và đạt hiệu quả tốt nhất nên 

uống thuốc ngủ ngay trước khi đi ngủ. 

Lời khuyên hữu ích 

Trước khi bắt đầu dùng kháng sinh theo toa, hãy trao đổi kỹ với dược sĩ của 

bạn để tránh tác dụng phụ khó chịu hoặc nguy cơ giảm hiệu quả nếu dùng sai cách.   



Mỗi loại kháng sinh có hướng dẫn riêng về liều lượng, tương tác với thực phẩm và 

các loại thuốc khác. 

Khi dùng thuốc, không nên tự ý dùng bưởi hoặc nước ép bưởi mà không nói 

chuyện với dược sĩ trước. Trái cây có thể làm tăng tác dụng của một số loại thuốc 

bao gồm cả thuốc tim mạch.  

Liều bổ sung:  nhiều loại thuốc cần được uống nhiều lần một ngày. Khi dùng 

bất kỳ thuốc kê đơn, hoặc thuốc không kê đơn, luôn luôn đọc kỹ hướng dẫn sử 

dụng hoặc luôn hỏi ý kiến của dược sĩ, bác sĩ của bạn. 
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