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Thói Quen Ngủ Tốt 
(Sleep Hygiene)

Thói Quen Ngủ Tốt là gì? (What is it?)
Thói quen ngủ tốt có nghĩa là các thói quen giúp ngủ ngon – những điều quý vị có thể làm để tạo cho mình cơ hội tốt nhất để có 
một giấc ngủ ngon và sảng khoái. Hầu hết mọi người cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày, bao gồm cả giấc ngủ chợp mắt và thời 
gian ngủ gật trước màn hình TV.
Nhiều vấn đề về giấc ngủ là do các thói quen xấu được hình thành trong một thời gian dài. Việc thay đổi thói quen ngủ cần có thời 
gian và có nhiều cách khác nhau có thể có hiệu quả đối với quý vị, vì vậy hãy tìm ra cách có hiệu quả với quý vị và duy trì chúng.
Nếu đã thực hành các thói quen ngủ tốt nhưng quý vị vẫn bị khó ngủ, hãy đến gặp bác sĩ của quý vị, vì có thể sẽ có nguyên nhân 
nào đó khác đang làm phiền giấc ngủ của quý vị.
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Thói Quen Ngủ (Sleep Routine)
• Đồng hồ sinh học của quý vị sẽ làm quý vị buồn ngủ khi 

quý vị sẵn sàng đi ngủ. Cố gắng đừng bỏ qua điều đó
• Cố gắng không đi ngủ quá sớm
• Thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày giúp đồng hồ sinh học 

của quý vị đồng bộ với những gì đang diễn ra bên ngoài
• Nếu quý vị có thể đều đặn duy trì một thói quen ngủ, 

cơ thể quý vị sẽ quen với nó
• Không nên cố gắng bù đắp cho việc thiếu ngủ vào ban 

đêm bằng cách ngủ nướng

Phong cách sống (Lifestyle)
• Tập thể dục đều đặn, vào buổi sáng hoặc trước bữa tối, 

cải thiện giấc ngủ ngon
• Ánh sáng tự nhiên làm chậm quá trình sản sinh melatonin 

(chất hóa học gây buồn ngủ). Ngăn không cho sản sinh 
quá nhiều melatonin vào ban ngày đồng nghĩa với việc 
melatonin sẽ hoạt động tốt hơn vào ban đêm

• Bỏ thuốc vì nó là một chất kích thích gây khó ngủ

Phòng Ngủ (The Bedroom)
• Cố gắng làm cho phòng tối và yên tĩnh nhất có thể
• Loại bỏ các yếu tố gây phiền nhiễu như đồng hồ đeo tay 

có tiếng, đồng hồ treo tường và điện thoại
• Chỉ sử dụng giường để ngủ và quan hệ tình dục. Tránh đọc 

sách hoặc xem TV, để não bộ kết nối giường với giấc ngủ
• Cố gắng tránh ngủ chung giường với trẻ em hoặc vật nuôi

Cố gắng để ngủ (Trying to sleep)
• Quý vị không thể ép mình ngủ. Nếu quý vị không thể ngủ 

trong vòng 10 đến 20 phút, hãy dậy và làm điều gì đó 
nhàm chán trong một căn phòng khác nhưng cố gắng giữ 
cho ánh sáng mờ ảo.

• Khi quý vị đã mệt, hãy trở lại giường đi ngủ
• Tránh nhìn đồng hồ liên tục vì nó chỉ khiến quý vị khó ngủ 

hơn và có thể làm quý vị căng thẳng
• Cố gắng không để bị ám ảnh bởi các vấn đề về giấc ngủ 

của quý vị. Nếu đêm nay không có tác dụng, hãy thử lại 
vào đêm hôm sau

Chuẩn bị trước khi đi Ngủ (Preparing for Bed)
• Lạnh lẽo sẽ không giúp ích được gì. Làm ấm căn phòng 

hoặc mặc đồ ngủ ấm áp và giữ ấm cho bàn tay và bàn 
chân của quý vị

• Đảm bảo quý vị có gối, nệm và ga giường thoải mái
• Tắm nước ấm một giờ trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon

Thuốc (Medications)
• Thuốc kê toa có thể khiến quý vị tỉnh táo hoặc buồn 

ngủ. Hãy tuân thủ hướng dẫn đi kèm với thuốc.
• Cố gắng dùng thuốc cùng một thời điểm mỗi ngày
• Đừng phụ thuộc vào thuốc ngủ. Thuốc ngủ có thể hữu 

ích trong một vài trường hợp khi quý vị tạm thời bị khó 
ngủ nhưng chúng chỉ là giải pháp tạm thời

• Một số thuốc dạng viên nén có thể gây mệt mỏi vào 
ban ngày và quý vị có thể cảm thấy khó ngủ khi quý vị 
ngừng dùng các thuốc đó


