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LỜI NÓI Đ Ầ U

Đ -ông y được biết đến từ lâu với những 
bài thuôc nam chữa bệnh đơn giản, tiện lợi và 
hiệu quả. Thực tế đã chứng minh tính hiệu 
nghiệm của thuôc nam với các bệnh thông 
thường.

Nhcà XLiât bàn Lao Dộng xin trân trọng giới 
thiệu cuôn s.ách "500 bài thuốc dông y gia truyền 
trị bách bệnh" tới bạn đọc. Ccác bài thuôT trong 
cuốn sách này dược tập hỢp từ nhiều nguồn tư 
liệu và những kinh nghiệm quý báu của dân gian.

ỉ^ây là tư liệu tham khcào đê người đọc có thê 
sử dung những cây, lá, củ, quã dễ tìm ở  quanh ta 
dể chữa các bệnh thông thường. Chúng tôi cũng 
xin lưu V với biỊn đọc rằng cuôn sách không thay 
thê bác sĩ diều trị, mong rằng dâv sẽ là câm nang 
cần thiết cúa mồi gia đình.



ở Việt Nam, Đông y là thuật ngữ được sử dụng song 
song với "Y học cô truyền", dùng chỉ nền V học có nguồn gốc 
Trung Quôc \ à Việt Nam xưa, dể phân biệt vứi Tcâv y (Y học 
hiện đại).

Lý luận Dông y dựa trên nền táng triết học cô : Âm Dương, 
Ngũ Hành. Âm Dương, Ngũ Hành Ccân bằng thì cơ thể khỏe 
mạnh, việc chữa bệnh nhằm lập lại trạng thái cân bằng của các 
yếu tố dó (trong khi Tâv V dựa trên Ccác kiến thức về giải phẫu, 
sinh lý, \'i sinh,v.v. cùng các thành tựu cùa các ngành khoa 
học hiện đại).

Bèn cạnh Âm Dương, Ngủ Hành, cơ sờ Iv luận Dông v còn 
bao gồm; học thuvêt thiên nhân hợp nhât, học thuyết kinh lạc, 
bát cương, học thuyêt tạng tượng. Mặc dcầu hạng tượng học 
Dông y có nhiều diêm tương dồng với giải phẫu \’à sinh lý học 
Tây V, Ccác từ Hán-Việt dùng đê chỉ các tạng (Tcâm, Can, Tỷ, 

Phế, Thtận), phù (VỊ, Dảm, Tam tiêu, Bàng quang, Tiêu trường. 
Dại trường) trong Dông y không dồng nhất với các từ chỉ các 
cơ quan theo giải phẫu học Tây y (Tim, Can, Lách, Phôi, Thận; 
Dạ dày, Mcật, v.\.). Bời lẽ Dông y có một hệ thống lý luận 
khác, theo dó, việc chia tách cơ thể thành Ccác bộ phận khác 
nhau một cách rạch ròi chỉ l<à khiên cưởng, do cơ thê là một 
thể thống nhât.

Chân doán Dông V dùng các phưtrng pháp "Vọng, Văn, vấn,
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Thiết" dê xác định bệnh trạng. F)iều trị Đông y gồm có phương 
pháp châm cứu và các thuốc uống hoặc dùng ngoài da.

Phương pháp châm cứu dựa trên hệ thông kinh mạch dược 
miêu tà chi tiết với hàng trăm huyệt trên cơ thể. Ccác huyệt và 
Ccác dường kinh mạch có mỏi liên hệ với Ccác tạng, phũ trong 
cO thê, dê diều trị các rối locỊn ò hạng phù nào, rối loạn kiểu 
ncào thì can thiệp \'ào các huvột tương ứng và một số huyệt 
khác dê hỗ trỌ nếu cần thiết. Diều đcặc biệt là hệ thông các 
huyệt, kinh mạch dó không thê dùng các phương pháp giải 
phíẫu, sinh Iv của Tâv v dè miêu tá dược, tuy rằng trong thời 
dại ngàv nav, châm cứu dược sử dụng như một phưtíng pháp 
gcây \’ô câm (gtây tê) trong một sô’ cuộc phẫu thuật (F)ông Tàv 
V kết hỌp).

Thuôc Bắc là các \ Ị Ihuôc bào chê theo sách cùa Trung 
Quôc truvỏn sang (\'à phát triên bời các lương V ngươi Việt). 
Thuóc Nam là các \ ị thuốc do các thầv thuốc người Việt Nam 
khám phá. Các \'Ị Ihầv Ihuôc nòi tiếng dược xem là btậc tố cùa 
nghề \ Việt Nam là Tê Ilửu Trác (còn lu'u truyền bộ Ilái 
Thương Y Tông Tâm l ình là sách căn bán cùa Dông y) và Tuệ 
Tình (tác giá cùa câu nói nôi tiếng "Nam dược trị Nam nhàn" 
- thuôc Nam dùng chữa bệnh cho người Nam).



I. ĐAU DÂY THẦN KINH VÀ XƯƠNG
1. Đau dây thần kinh hông, nguyên nhân và cách chữa

Nam giới mắc nhiều hơn nữ giới và gặp hầu hết trong độ 
tuổi lao động. Bệnh đau dây thần kinh hông làm ảnh hưởng 
không nhò đến sức khỏe và qua đó ảnh hưởng đến khả năng 
lao động. Ngàv nav, nhờ tiến bộ cùa khoa học kỹ thuật mà 
việc chân đoán bằng cận lâm sàng như chụp bao rễ thần kinh 
bằng thuôc càn quang tự tiêu, diện cơ dồ, chụp cắt lớp vi tính 
(CT), chụp cộng hưởng từ... và điều trị bệnh đau dây thần kinh 
liông có nhiều thuận lợi hcín trước đâv.

I)au dây thần kinh hông Icà gì? Đau dây thần kinh hông 
(còn gọi là dau dâv thần kinh tọa) chủ yếu Icà dau các rễ thần 
kinh vùng thắt lưng (từ L5 dến cùng 1) \ à thocát vị đĩa dệm 
vùng thắt lưng. Đặc dièm cùa dau dtâv thần kinh hông là dau 
lan dọc theo dường di cùa dây thcần kinh hông. Đường di của 
dâv thần kinh nàv bắt dầu từ thắt lưng (L5) di xuống mông 
dọc theo hai mặt sau của dùi xuông Cíẳng chân rồi có thê xuvên 
ra ngón cái, ngón út (còn tùv thuộc Vcào rề bị dau là L3 hav 
cùng 1). Dâu hiệu nhận biết bệnh dau dây thần kinh hông nổi 
bật nhất là triệu chứng dau: dau lưng sau dó là đau dâv thần 
kinh hông. Dau thưởng xuất hiện khi làm việc gắng sức như 
nhấc một \ ật nặng bồng dau nhói vùng thắt lưng, những giờ 
sau đó \ à những ngàv sau có thê dau tăng lên và bcắt dầu lan 
xuống mỏng, xuống chân theo đường đi cùa dây thần kinh 
hông. Tính chât dau cũng có khác nhau, dôi khi đau âm i 
nhưng có khi đau dữ dội. Ngay cà khi ho, hắt hơi hoặc cúi
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gập người xuông cũng đau. Han đêm thường đau tăng lén 
nhưng khi nằm nghỉ ngơi, đcầu gối hơi co lại thì đau có thể 
giàm và bệnh nhcân thấy dễ chịu hơn. Ngoài đau có thê thcây 
tê cóng, dâu hiệu kicn bò hoặc như ai dó dùng kim chtâm phía 
bờ ngOcài bcàn chân chéo qua mu bcàn chcân dến ngón cái hoặc 
ngón út. Khi sờ Vcào vùng thắt lưng thấy cơ lưng phcán ứng 
cứng. Cột sống mất dường cong sinh lý bình thường. Bệnh 
nhân có tư thế ngay lưng, vẹo người đê chông dỡ với triệu 
chứng đau. Căng dcâv thần kinh hông: Người thầy thuốc có 
thê dùng một trong các nghiệm pháp dơn giàn sau dâv:

Cho người bệnh nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, bàn tav thẳv 
thuốc dỡ hai chcân bệnh nhân lên (d<ầu gối người bệnh phtái thắng) 
rồi từ từ nâng lên khỏi mcặt giương nếu dau dâv thần kinh hông 
thì chi nâng lên được một góc dộ nhât dịnh, nếu bệnh nhàn díã 
thấv đau, từ từ nâng chcân lên thì càng thấv đau tăng, không chịu 
dựng được (góc nâng lèn c<àng nhó mức dộ dau càng nhiều).

Bệnh nhân ngồi trên giương, hai chân duỗi thắng, cúi dầu 
xuống, 2 ngón tav trò sẽ sơ \’ào hai ngón chân cái: nêu bệnh 
nhân thtấy dau nhiều ờ lưng mông, thì rất khó sơ dược ngón 
chân. Muốn sơ dược ngón chân ngươi bệnh phải gập dầu gối lại. 
Hậu quá của dau dàv thần kinh hông: Đau dây thần kinh hông 
có thê chỉ Xííy ra một bên nhưng cùng có trường hỢp bệnh xàv 
ra hai bên tùy theo nguyên nhân, \ í dụ lao cột sống, thoát \ ị dĩa 
đệm giữa, ung thư. Hau dcâv thần kinh hông có thê dau cấp tính 
hoặc dau mạn tứìh. Thê dau cấp tính; Ngươi bệnh dau dữ dội 
trong \ ài ngàv, N’ài tuần có khi lâu hctn \ cà khi dùng thuốc gicìm



đau sẽ có tác dụng, vì v<ậy khi dùng thuốc mà không có tác 
dụng thì cần dược hội chấn đê có hướng diều trị kliác.

Thể mạn tính: Ĩ3ệnh không dược điều trị dứt diểm từ dầu 
thì có thể trở thcành mcạn tính, khi dó người bệnh thcấy hay dau 
câm ỉ ở  vùng mông \'à vùng thắt lưng. Ngoài ra, bệnli có thê 
tiến triển thcình liệt nhẹ hoặc teo cơ.

Ccách phòng chông bệnh dau dây thcần kinh hông?

Không mang Vcác ntặng, dcặc biệt Icà khi mang, vác VcỊt nặng 
không dũng tư thế (tư thế bị lệch). Khi có hiện tượng dâv thần 
kinh hòng bị dau, dcỊc biệt Icì sau khi mang Vcác Vcật n<ặng, lệch 
tư thê' cần dên cơ sờ y tố dê dược khám \ cì Xtác dinh, không tự 
tiện kéo, năn hocỊc Icìm các dộng tcác thô bạo khcác. Khi dcĩ bị 
dau dây thcìn kinh hông Ccin dược di khám chuyên khoa thcần 
kinh Vcà tUcìn thù các chi dcin diều trị. Diều trị dau dcìv thcin 
kinh hông, niỏu trị theo nguvên nhcân lci tốt nhcVt. Do Vcậy biện 
pháp tìm nguyên nhân chính xác Icì nVt quan trọng. Muốn liàm 
dược diều nàv bệnh nhcìn cần dên khám ờ cơ sớ y tế chuyên 
khoa thcìn kinh dế có hương diều trị dũng. Diều trị theo triệu 
chứng giàm dau, hiỊn chế làm căng dây thần kinh hông. Trong 
giai dotin câp tính ngươi bệnh nên nằm vCm trên giường có 
nệm cứng, phắng dùng một chiếc gỏi dặt \ào khoeo chân làm 
cho dầu gỏi hơi gập lại dè làm chùng dây thần kinh hông, 
dộng tác nà\’ giúp giảm dau dcáng kê trong cơn dau Ccấp tính. 
Dâv chỉ Icà biện pháp tình thê giài quyết giám dau khi cơn càp 
tính, tiếp theo là phải dến cơ sờ V tế dê dược chân doán \'à 
diều trị dũng phác dồ. Dối vơi loại bệnh nicạn tính nên tập thế
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dục nhẹ nhàng, đúng động tác. Có thê điều trị bằng kết hỢp 
đông Tây y (xoa bóp, bcấm huyệt, thủy châm, điện châm, thuôc 
đắp, thuôc Liêmg...) nhưng phải do thầy thuôc đông V hoặc 
lương y khám và điều trị.

2. Tằm - món ăn chữa đau mỏi lu'ng

ỉ^au mòi vùng lưng, eo thắt lưng Icà lình trạng ráT thường 
gặp. Một sô' món ăn bcài thuôc sau, theo lương y Huỳnh Văn 
Quang và lương V Phan Cao Bình, có khá năng Ccài thiện bệnh:

Rượu ngâm dâu tằm: Trái dâu tằm ngâm rượu có công 
dụng chữa chứng dau mòi lưng rất hay. Chọn rượu trắng loại 
ngon, ngtâm dâu cùng vị thuốc Ngũ gia bì và Hồ trọng. Mỗi 
ngàv uống một chén nhò, hâm cho rượu âm âm thì hiệu qua 
giàm dau cao hơn.

3. Cây cỏ xước

C(ỡ/ có ,v;/iíV; Dùng 50g nấu với 2 clién nưức dể uống trong 

ngàv.

Dè tránh dau mỏi lưng, bạn cần năng tập thê dục, tránh 
ngồi quá lâu, ngồi sai tư thế...

4. Cây câu lích chữa đau lưng, nhức xương

Câv Câu tích còn có tên là Xuơng sông chó do hình thù 
giống như xưcíng sông con chó. Do có lơp lòng \'àng bọc ngoài 
nèm nó còn dược gọi là Kim mao càu tích, Ccây lông khi, câ\ 
lông cu li. Dây là vị thuốc chuyên trị dau lưng, gân xương 
nhức mỏi.
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Câu tích có tên khoa học là Cibotium baromet J. Sm. Họ 
kim mao Dicksoniaceae, mọc hoang khắp nơi, vị đắng ngọt, 
tính â’m. Thuốc vào hai kinh can thận, ôn dương bổ thận, mạnh 
gân xương, chủ trị đau mỏi lưng gối, đái dắt, đái dầm, bạch 
dới; ky thận hư có nhiệt, hư hcàn.

Những bài thuốc có cẩu  tích:

Trị đau lưng, gân mạch khớp chân khó cử dộng:

- Cẩu tích, Đỗ trọng, Khương hoạt. Nhục quế mỗi thứ 30g; 
tv giài, Chế phụ tử, Ngưu tất mỗi thứ 50g; Tang ký sinh 40g. 
Rượu trcắng 1.500 ml ngâm một tuần, lọc phcần trong đê uô"ng. 
I ỉoặc ngâm 3 lần nhập lại đê uông thì hiệu quả hơn.

- Câu tích, khương hoạt, Đỗ trọng, Quế tâm, Tang ký sinh, 
Phụ tử chế mỗi thứ 3g; tỳ giải, Ngưu tất mỗi thứ 45g. Rượu 
trắng 2.500 ml ngâni như trên (hai bài trên cùng công dụng, 
cùng thành phcần, khác liều lượng).

Trị aw  tliộii hư?m/, plioiĩ^  ̂ thấp /ư;;g diâii đau: Câu tích, Đan 
sâm, Hoàng kỳ mỗi thứ 30g, Dương quy 25g, Phòng phong 
15g; rượu trắng l.OOOnil.

Trị liún; đau, yô/ mỏi thuộc thận âm Inỉ: cấu  tích, Thỏ ty tứ, 
Dương quy, Phục linh, lượng bằng nhau. Nghiền thcành bột, 
luyện mật ong thcành viên 9g. Ngày uống 3 lần. Mỗi lần 1-2 
viên utmg với nước sôi.

Bố thâu ciứtìĩg yêu (yêu = cột sô);y); Can thận bât túc, đau mỏi 
thắt lưng hay tiếu tiện, phụ nữ dới hạ. cấu  tích 16g, Ngưu tâ't.
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Thỏ ty tử, Sơn thù du, Lộc giao (chưng), đỗ trọng mỗi thứ 12g, 
thục địa 16g. sắc uô"ng.

Liũỉ<ỉ̂  gối mỏi do thận can hư: Câu tích lOg, Sa uyên tử 12-15g, 
Đỗ trọng 10-12g. sắc uô"ng ngày một thang.

Viêm cột sông tăng sinh có gai do can thận bâd túc; Câu 
tích, Bạch thưọc, Thục địa, Thục thung dung, Ngưu tất, Cô't 
toái bô mỗi thứ 15g; Sơn thù du, Câu kỷ tử, nữ trinh tử, Đương 
quy mỗi thứ lOg; Kè huyết dằng 30g; Mộc hương 6g. sắc uô’ng 
ngày một thang.

Dau nhức tât cả Ccác khớp to nhỏ (riêng từng khớp hoặc 
cùng lúc nhiều khớp vào buổi Scáng ngủ dậy hoặc \'ề chiều tối 

nhiều hơn)

Câu tích 30g; cốt  toái, Huyết giác, [)ộc hoạt, Ngưu tất mỗi 
thứ 20g; Sinh dịa, Mạch môn, Mộc qua, Đan bì, cốt  khí cú mồi 
thứ 15g.

Nếu dau lưng, nhức mỏi, thèm Ba kích, Tục doạn, Hà thù 
ô mỗi thứ 12g. Chân tê bì hay hơi nồ, gia Mộc thông, Tỳ giái, 
Thiên niên kiện mỗi thứ 12g. Sung khớp có sốt, gia Hoàng 
đằng 12g, Bạch chi 6g.

Đau dầu, khó ngủ, táo bón, huyết áp cao thêm Quvết minh 
tử (hạt muồng sao) 24g.

Ccác khớp tê buô’t, sưng phát cưức, sự nước, sỢ lạnh ăn khó 
tiêu, dại tiện lòng: Câu tích, Bạch chỉ, Côt toái, Thiên niên 
kiện, Độc hoạt, Thương truật dều 15g; Bạch truật 20g; Xuyên
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khung, Tô mộc, Tùng hưcfng hay Nhũ hương, Quế chi đều lOg; 
Phụ tử chế, Cam tháo đều 8g. sắc uô'ng hai ngày một thang.

5. Bài thuôc chữa đau nhức xương bằng rễ cây nhót

- Rễ cây nhót 120g, hoàng tửu 60g, chân giò 500g

- Đô nước vào nấu kỹ, thành món chân giò hầm; ăn thịt và 
uống nước thuêíc.

6. Bài thuôc chữa đau mỏi lưng bằng đậu đen

- Liấy 50g dậu đen nâ"u với 30g đỗ trọng và 200-300g xương 
sông lợn (hoặc đuôi lợn) đê dùng.

7. Bệnh phong thâp

I.cà chứng bệnh làm dau nhức, sưng dỏ các khớp xương, 
bắp thịt, và một số cơ quan khác trong cơ thể.

Bcài thuốc:

Hà thù ô: 20g Sinh dịa : 20g

Cỏ xước: 12g Cốt toái bố: 12g

Vòi voi: lOg Cổt khí: lOg

Phòng dắng sâm: 20g Huyết dằng; 12g

Hv thiêm; 12g Bồ công anh: 12g

Thiên niên kiện; 12g Dâv đau xương: lOg

Sắc uỏng hoặc ngâm làm rượu uống
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8. Chữa thâp khớp bằng cây Đại bi

Đại bi còn gọi Từ bi, băng phiến, mai phiến, long não hương, 
ngải phiến, thuộc họ Cúc. Là loại cây thấp mọc thành bụi, cao 
l,5-3m.Thân câv có lông mịn. Lá hình trứng, hai đcầu nhọn, mặt 
trên có lông, bìa có răng cưa nhỏ. cần  cuống lá thường có 2-3 
đôi thùy, lá xè .sâu. Vò lá ngứi có mùi băng phiến.

Bài thuôc:

Đại bi (thân, rễ) khô: 20g

Ké dầu ngựa: lOg

Bạch chì: 20g

Thiên niên kiện: 20g

Sắc uống ngàv 1 thang

9. Bài thuôc chữa phong thâp, thâp khớp bằng cây Đinh
lăng

Rễ Dinh lăng 12g; cối xay, Hà thú ỏ, Huyêt rồng, Rễ cò 
xước, Thiên niên kiện tát cá 8g; Vó quýt, Quê chi 4g (Riêng \ ị 
cỊuế chi bó \'ào sau củng khi săp nhắc ấm thuốc xuống).

Dô 600 ml nước sắc còn 2,30 ml. Chia làm 2 Lần uống trong 

ngàv. Uống khi thuốc còn nóng.

10. Bài thuôc chữa phong thâp và đau chân bằng gâc

CòT' dâ\’ gấc, Dơn gối hạc, Mộc thông, T\' giái mỗi \Ị 15g, 
sắc uống ln)ặc ngâm ruỢu xoa bóp chữa phong thâp, sưng chân.
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11. Bài thuôc chữa tê thấp bằng lá mơ

l.âV lá mơ sắc lên với gừng, cho thêm dường uống. Lấy 
nước sắc nàv (không thêm đường) xoa bóp vào chỗ đau nhức 
do tê thâp càng có hiệu quả.

12. Chữa đau lưng và dây thần kinh bằng ớt

Quà ớt vị cay, tính nóng, có tác dụng tiêu đờm, ôn trung. 
Rễ ớt có tác dụng làm hoạt huyết, tán thũng. Lá ứt có vị đắng, 
tính mát có tác dụng thanh nlìiẹt, giải độc, lợi tiêu.

Bài thuôL; Quả ớt giã nát, ngâm rượu với tỷ lệ 1/2 (một 
phần ớt tươi, 2 phần rượu) dùng xoa bóp. Có thê lấy hạt ớt 
phơi khô, tán bột viên làm cao dán (dùng riêng hoặc phối hỢp 
với Ccác vị thuốc khcác).

13. Chữa chứng âm thư phát ở  lưng

Rau Diếp cá còn gọi rau Dấp cá, ngư tinh thảo. Có vị cay, tanli 
hôi, tính <âm mát, hơi dộc. ưa chỗ ấm thcấp, có bóng râm. Thân cây 
ở  phần xa gốc chứih bò trên mặt dât thcành cọng dài \'à có thê tiỊO 

ra các rễ phu, trong khi Ccác docạn thân ờ doạn gần gốc mọc thắng, 
lá mọc dối. Hoa màu trắng mọc ra ừ Ccác kẽ lá thành cụm.

Bcài thuốc:

Lấy rau diêp cá giã nát, vắt lây nước ciTt bôi lên hoặc dùng 
lá chuối tươi gói lại, nướng chín, đắp Víào chỗ đau, chừa một 
lỗ chính giữa dể hocả độc tiết ra.
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14. Chữa chứng chân tay sưng đau do lội nước

Hạt \'ừng còn gọi hạt Mè, Chi ma, Chi ma tử, Hồ ma, Hồ ma 
tử, Du tử miêu. Vị ngọt, tứủi hàn, không độc, chất trơn, nhuận 
trường, giải được độc, tiêu được nhiệt kết, sát trùng. Có 2 loại, 
\'ừng đen \'à \'ừng trắng, vừng đen bổ dưỡng và có nhiều dược 
tứih htm \’ừng trắng, nên thường được dùng làm thuốc chữa bệnh.

Bài thuốc: I.â'y hạt vừng để sống giã nhuyễn, đắp vào chỗ 
đau vài lần thì khỏi.

15. Chữa bệnh phong thấp từ Hà thủ ô

l.à chứng bệnh làm đau nhức, sưng đỏ các khớp xương, 
bắp thịt, và một số cơ quan khác trong cơ thể.

Bài thuốc:

Hà thủ ô: 20g. Sinh địa : 20g.

Có xước: 12g. Cốt toái bô: 12g-

Vòi voi: lOg. Cốt khí: lOg.

Phòng dắng sâm: 20g. Huvết đằng: 12g.

1 ly thiêm: 12g. Bồ công anh: 12g.

Thiên niên kiện: 12g. Dây dau xương: lOg.

Sắc thuôV uông hoặc ngâm rượu để uôhg

16. Bài thuôc chữa đau nhức chân tay cho người già bằng 

trâu cô’

- Trâu cô (cành lá và quả) l.OOOg, Đậu den 200g, đường
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kính 150g, rượu trắng 200ml.

- Trâu cổ thái nhỏ, nấu với nước, cô lại gần thành cao lỏng. 
Đậu đen sao nấu mềm, nghiền nát, lọc lây nước trộn với cao 
trâu cổ.

- Cho đường vào, tiếp tục cô đến khi được cao lỏng. Đô 
rượu trắng vào cao, khuấy đều.

Ngày uô"ng 2-3 Icần, mỗi lần 30ml trước bữa ăn và khi di ngủ.

17. Chữa thương hàn về mùa đông

Nguyên nhân: Mùa đc3ng khí trời giá rét, sức khỏe có thê 
suy yếu khi gặp thời tiết khắc nghiệt, dễ cảm nhiễm, thành 
chứng thương hàn, bí mồ hôi.

Tía tô - Tử tô, Xích tô, hom tô, hom deng (Thái), phằn cưa 
(Tày), cần phân (Dao)... Cày nhỏ, cao 0,5 - Im. Lá mọc dối, mép 
khía răng, mặt dưứi mcàu tím tía, có khi hai mặt dều tía. IToa 
nhỏ màu trắng mọc ở  dầu cành. Quã bế, hình cầu, toàn câv ccS 
tinh dầu thơm và có lông. Loài tía tô mép lá quăn (Perilla ocy- 
moides L. var. bicolơrlaciniata) có giá trị sử dụng cao hơn.

Bộ phận dùng: Cả câv^ trừ rề, gồm lá (thu hái trước khi ra 
cây hoa), cành (thu hocỊch khi dã lấv hết lá), quả (ở những cây 
chi dịnh lâv quá). Phơi trong mát hoặc sấv cho khô.

Bài thuốc:

Dùng lá Tía tô (một lượng lứn), nâu sôi, dô vào một cái 
chậu.
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Trên chậu úp một cái rá hoặc rổ, dặt hai bàn chân lên rồi 
trùm chăn lên xông.

Khi nưức bớt nóng thì ngâm chân vào.

18. Bài thuôc chữa phong thâp

Chứng phong thấp thưừng gâv dau đớn, nhất là khi trái 
gicí trở tròi. Dưới dày là bcài thuốc có thê áp dụng tùy theo tình 
trạng bệnh của mỗi người. Lưu ý kiêng thịt gà, cá tanh và thức 
ãn nóng khi dùng thuốc.

Bài thuôc:

Thưong truật ngâm nước gạo .sao 28g, Nam uy linh tiên sao 
Vcàng 24g, Trần bì sao v àng 12g, o  dưọc 24g, Nam mộc thông 
24g, Nam sâm sao vàng 20g, Dại táo hav long nhãn 20g, Xu\â'n 
quy 12g, Hậu phác 12g, Nam mộc hương 12g, lỉuyêt giác 8g, 
Chi lử sao den 8g, Hạt mã dề 8g, Cam thảo 8g. Mỏi ngày dùng 
1 thang sắc ucvng chia làm 2 lần/ngày.

Tùy theo chứng bệnh có thê gia giám:

- Mang thai: bò Mộc tluìng, híỊt Mã dề và o  dược.

- Tức ngực, dầv hcíi: tăng Ô dược lèn 32g.

- Dại tiện táo: tăng Chi tử lên 12g.

- Tiêu tiện ít, nu'0'c vàng: tăng hạ Mã dề 32g v à Mộc thông 32g.

- Tay chân phù thũng: tăng Mộc thông 32g, Mộc hương 
12g, hcỊt Mtã dề 12g.

- Chân tay tè bì, giá lạnh; tăng Thương trucật 32g, Huyêt
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giác lOg.

- Nóng sô’t, khát nước: thêm Cát cánh 12g.

- Thâ'p nhiệt, ngứa lở: thêm Kim ngân hoa 20g, Liên kiều 
12g, Cát căn 8g, bỏ vị Huyết giác.

- Tim yếu, khó ngủ: thêm Táo nhân sao den 12g, Phục thần 
12g, Cát căn 4g, bớt Huyết giác 4g.

Khi dùng thuốc cần kết hỢp xoa bóp vận động nhẹ.

19. Đau lưng do hàn thâp

Nguyên nhân gâv lưng đau:

- Do htàn thấp xâm nhập hệ cân cơ kinh Lạc gây bế tắc vận 
hành kinh khí gây nên dau, hoặc do lao dộng quá sức mất 
thăng bằng khí cơ hoặc tốn thương cân cơ xương khớp gây 
dau. Triệu chứng diên hình là lưng dau nhẹ, đau nặng dần, 
thay dổi tư thế vẫn không gicảm, thừi tiết thav dổi làm dau 
hơn, rèu lưỡi trắng nhớt.

- Do công năng thận quá suy giảm không nuôi dưỡng được 
xưcíng khớp, tinh tủv hocặc thận bị trở trệ dinh tích lâu ngàv 
gâv dau.

Bài thuôc: dùng bài thuôc Bạch thược 8g, Cam thảo 2g, 
Dảng sâm 8g, Đỗ trọng 8g, Độc hocỊt 4g, Dương quv 8g, Ngưu 
tât 4g, Phòng phong 4g, Phục linh 8g, Quế tâm 2g, Sinh dịa 
12g, Tang ký sinh 4g, Tần giao 4g, Tê tân 2g, Xuvên khung 4g. 
Săc uống ngày 1 thang.
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20. Đau lưng do thâ'p nhiệt vùng hông

Dau do thâ'p nhiệt vùng hông V'à lưng đau, cảm giác đau 
nóng, tiếu ít, nước tiểu đỏ, vàng, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch 
nhu sác.

Biài thuôc: Hoàng bá 40g, Khương truật 40g. Các vị tán mịn, 
ngcàv uống ba lần, mỗi lần 15g, hòa với nước khương trâ'p.

21. Đau lưng do thận suy

Dau do thận quá hư suv với triệu chứng đau âm ỉ liên 
miên, vận dộng dau tăng dần, gtíi mòi, chàn không có sức. 
Thận dương hư làm bụng dưới co cứng, mcặt nhợt nhạt, chân 
tay lạnh, nicỊch trầm tế.

Bài thuốc; Cam thào 4g, dỗ trọng 12g, hoài sơn 16g, kv tứ 
8g, nhàn sâm 8g, nhục quế 4g, phụ tử chế 2g, thù du 8g, thục 
dịa 32g.

Các \'Ị sat> giòn, tán mịn, trộn mật hoàn \'ièn (trừ thục dịa 
chưng thành cao), ngàv uống 3 lần, mỗi lẳn 20g.

22. Đau lưng do thận âm hư

Đau do thận âm hư gây bứt rứt khổ ngủ, miệng khỏ, sắc 
mặt dỏ, lòng bàn tay, bàn chân nóng, chất lươi dó, mạch tế sác. 
Bài thuôc: Cam tháo 4g, Kỳ tử 8g, Hoài sơn 12g, Ngô thù 8g, 
Phục linh 12g, Thục dịa 32g. Các vị sao giòn, tán mịn, trộn 
mật, hocàn \ iên (trừ thục dịa chưng nghiền mịn). Ngày uỏ’ng 3 
lần, mỗi lần 20g.
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23. Đau lửng do lao động

Đau do lao động quá sức gây thương tổn lưng, vùng đau 
cố định, song đau như dùi đâm, â'n vào càng dau hơn, châd lưỡi 
tối hoặc có điếm xuât huyết, mạch tế sác.

Bài thuốc; Chích thcảo 4g, Đào nliân 12g, Địa long 6g, Đương 
quy 12g, Hồng hoa 12g, Hương phụ 12g, Tương hoạt 12g, Ngũ 
linh chi 12g, Ngưu Ht 12g, Tần giao 12g. sắc uống ngày một thang.

24. DưỢc thiện cho người bị di chứng tai biến mạch máu 
não với thể khí hư huyết ứ

Chứng trạng: Bị bệnh hâu ngtày, liệt bại hoặc tê bì nửa người, 
cơ thể mòi mệt, ăn kém, nhiều lúc có cảm giác như thiếu không 
khí để thở, sắc mặt trcắng nhợt, hay Vcã mồ hôi, chất lưỡi nhợt 
tối, có những diêm ứ huyết, tĩnh mạch dưới lưỡi giãn to...

Món ăn bài thuôT:

Bài 1: Thịt tlni 250g, Hoàng kỳ 60g, Xuyên khung lOg, Gừng 
tươi 4 lát.

Cách chê: Thịt thỏ rửa sạch, loại bò mở, thái miếng; Xuyôn 
khung và Hoàng kỳ rha sạch. Tât cà cho vào nồi htầm chừng 

2 giờ cho thật nhừ, chế dù gia vị, chia ăn vài lần trong ngcàv, 
thường 2 ngày kàm 1 lần.

Công dụng: ích khí hoạt huyết, thông kinh lạc.

Bcài 2; Đẳng sâm 15g, Đương quy 15g, Lươn 500g. Cách chế: 
Ccác vị thuôc cho vào lúi Vcái buộc kín miệng; Lươn làm sạch, 
cắt khúc. Tất cá cho \ cào nồi cùng \'ới các gia vị như hành cù.
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gừng tươi... rồi hầm lửa nhỏ chừng 1 giờ cho nhừ. Nêm đủ 
mắm, muôi, chia ăn vài lẳn trong ngày, thường 2 ngày làm 1 
lần, 15 lần là một liệu trình.

Công dụng: ích khí hoạt huyết, thông kinh lạc.

Bài 3; Đẳng sâm 15g, Đào nhân 15g, Trà mạn 15g.

Cách dùng: Các vị sây khô, tán vụn, trộn đều, mỗi lần lâv 
3g bột thuốc hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 20 
phút thì dùng được, uống thay trà trong ngày.

Công dụng: bổ khí, hoạt huyết, hóa ứ, thông kinh mạch.

Bài 4: Tôm nõn 200g, Hoàng kỳ 50g. Cách chế: Đem hoàng 
kỳ sắc kỹ Lấy nước rồi cho tôm nõn vào nấu thành canh, chế 
thêm gia vị, dùng làm canh ăn hàng ngày. Công dụng: ích khí, 
thông kinh, hoạt lạc.

Bài 5: Hoàng kỳ lOOg, dịa long khò (tâm rưọu) 30g, hồng 
hoa 20g, xích thưọc 20g, dưong quy 50g, xuyên khung lOg, đào 
nhân (bỏ \’ỏ và đcầu nhọn, sao qua) 15g, bột ngô 400g, bột mì 
lOOg, đường trắng lưọng \’ừa dù. Cách chế: Hoàng kỳ, hồng 
hoa, dưong quv, xích thưọc và xuyên khung dem sắc kỷ lấy 
nước; Địa long tán thành bột, trộn dồLi \ ói dường trắng, bột 
ngô và bột mì rồi cho nước \’ào nhào kỹ, nặn thành những 
chiếc bánh nhỏ, dặt dào nhân lên trên, bỏ vào lò nướng chín 
Là dưọc, mỗi ngàv ăn 2 lần, mỗi lần 2 cái. Công dụng: Ich khí 
hoạt huyết, thông lạc khdi nuy.
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25. Với thể can thận suy hư

Chứng trạng; Liệt nửa người, gân mạch co quắp, duỗi khớp 
khó khăn, lưng đau gối mỏi, đầu choáng mcắt hoa, tai ù tai điếc, 
từvh thần trì trệ, quên nhiều, chât lưỡi đỏ, rêu mỏng, đại tiện bí...

Món ăn bài thuôc:

Bài 1: Hoàng kỳ 30g, Đại táo 10 quá, Đương quy lOg, Kỷ 
tử lOg, thịt lợn nạc lOOg.

Cách chế: Thịt lợn rửa sạch, thái miếng; Các vị thuôc rửa 
sạch, cho \'ào nồi hầm cùng với thịt lợn thật nhừ, bó bã Hoàng 
kỳ và Đương quy, chế dù gia vị, chia ăn vài lần trong ngày, 
có thê dùng liên tục trong 1 tháng.

Công dụng: Tư bô can thận, ích khí khỏi nuy.

Bài 2: Đỗ trọng 30g, Ngưu tât 15g, Xương sống lợn 500g, dại 
táo 4 quả.

Cách chế: Đại táo bỏ hạt, dỗ trọng và ngu'u tất rửa sạch, 
xương lợn chặt miếng, chcần qua nưức sôi cho hêt huyết dịch, 
tât cả cho vào nồi hầm kv chừng 2-3 giơ, chế dũ gia vị, dùng 
làm canh ăn hàng ngày.

Công dụng: Bổ can thận, làm mạnh gân cêít.

Bài 3: Rùa 3 con (mỗi con nặng chừng 250g), dường phèn 
lượng vừa đù. Cách chế: c ắ t  tiết rùa cho vào bát, bỏ dường 
phèn và một chút nưức, khuây dều rồi cho lên bếp đun cách 
thủy, ăn nóng, mỗi ngày 1 lần, 7 Icần là một liệu trình. Công 
dụng: Tư âm, dường huyết, thông mạch.
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Bài 4: Kỷ tử 30g, thận dê 1 quả, thịt dê 50g, gạo tẻ 50g.

Cách chế: Thận dê và thịt dê rửa ScỊch, thái miếng, cho \'ào 
nồi cùng với kỷ tử và gạo tẻ ninh thành cháo, chế thêm gia vị, 
chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng; Bô can thtận, thông mạch.

Bài 5: Kỷ tử 30g, cúc hoa lOg. Cách chế: Hai thứ hcãm với 
nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng dược, 
uô’ng thay trà trong ngày. Công dụng: Tư âm bổ thận, sơ 
phong thanh can, giáng áp, dùng Icàm nước uông híàng ngày 
cho bệnh nhân bị di chứng trúng phong rất tôt.

26. Với thể tỳ hư đàm trệ

Chứng trcạng: Liệt mềm nửa ngưởi, hình thê béo trệ, mệt 
mỏi như mât sức, ăn kém, chậm tiêu, sắc mặt vàng nhợt, nói 
klió, thường có hội chứng rối loạn lipid máu, miệng nhạt, chât 
lưỡi nhợt bệu, có vết hằn răng...

Món ăn bài thuốc:

Bài 1: Ý dĩ 30g, Bạch biển dậu 30g, Hoài sơn 30g, cù cải 
trcắng 60g, Gạo tè 60g.

Ccách chế: Củ cải rửa ScỊch, cắt miếng, dem nàTi vứi Y dì, 
Bạch biến dậu, Hoài sơn và gạo tè thành cháo, chê dủ gia \ ị, 
chia ăn Vcài lần trong ngcày, 7 ngàv là một liệu trình. Công 
dụng: kiện tỳ trừ thấp.

Bài 2: Nhân sâm lOg, rau Hẹ 12g, trứng gà bỏ lòng dò 1 
quả, gạo tẽ 50g. Cách chế: Nhân sâm thái \-ụn, sắc kỹ lâV nước 
rồi cho gtỊO tẻ vào ninh thành cháo, khi chín bò lòng trăng
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trứng V'à rau hẹ vào, chế thêm gia vị, ăn nóng. Công dụng: 
ích khí hòa trung, trừ đàm thông dương.

Bài 3: Trám tươi 500g, UâT kim 250g, bột Minh phtàn lOOg, 
Bạch cương tàm lOOg, mật ong lượng vừa đù. Cách chế: trám 
đcập nát, bạch cương tàm tán vụn. Đầu tiên, dem Trám Vcà uất 
kim sắc kỷ với l.OOOml nước trong 1 giờ rồi lọc lây nước thư 
nhất, lại cho tiếp SOOml nước Scắc cô lấy nước thứ hai, hòa hai 
nước \ ới nhau cỏ lửa nhỏ cho đến khi còn SOOml rồi cho bột 
cương tcàm, bột minh phàn và mcật ong Vcào cô thành cao, để 
nguội, dựng trong lọ kín dùng dần, mỗi ngàv uống 2 lần, mỗi 
lần lOml. Công dụng: Trừ phong giải kính, hóa đíàm khai kết.

Bài 4; Thiên ma lOg, óc lợn 1 bộ. Cách chế: thiên ma thái 
vụn cho \ào bát sứ cùng với óc lợn rồi dem hấp cách thủy 
cho chín, chê' thêm gia vỊ, ăn nóng. Công dụng: trừ phong khai 
khiếu, tư dương thông mcỊch. Những ngươi bị rối loạn lipid 
mcáu không nên dùng bài thuôc này.

27. Chữa bong gân

(Chữa c<ã chân thương, su'ng nề, tụ máu)

Bong gcân nghĩa là bong các tô chức bám quanh khứp do 
một chấn dộng quá mức. Biểu hiện đau khi cử dộng, sưng nề, 
không di lại dược hocặc hạn chế di lại (nếu bong nhẹ).

Xứ trí: Sau khi bị thương, phcài dùng nẹp bất dộng, hoặc 
dùng băng cô dịnh sau dó dùng các thuốc sau:

26 5 0 0  HÀI THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN



*Thuốc đắp ngoài:

Lá Chìa vôi Lá Bạc thau

Lá Đau xương Lá Cúc tcần

Lá Thầu dầu tía Lá Ngải cứu

Lá Ncáng hoa trắng

C<áclì làm: Dùng 1-3 vị rửa sạch, gitã nát trộn với giâm hocặc 
rượu, sao nóng dắp vào chồ chấn thưiíng. Khi nào khô lại thay 
miếng khác. Nên dùng phối hỢp 3 \ ị với nhau sẽ tôt hơn 1 vị 
dơn dộc.

* Thuôc uống trong

Bài 1:

Nghệ vàng 2 cú (thái mòng sao rượu). Cò nươc 12g (thái 
mỏng sao rượu). Vô cây gạo 16g b(i vỏ ngoài thái mcìng sao 
rượu. Cây lá lốt 16g sao \’àng.

Tất cá cho \'àiì xoong sắc còn 1 bát. Chia 2 lần uống trong ngày.

Bài 2:

Tua rễ si 50g (nêu không có tua thay thố bằng cành si 60g) 
chcặt từng khúc 3cm. Sao \’àng, sắc dặc còn 1 bát. Cho bệnh 
nhân uô"ng. Nên pha thêm 1 chén ruỢu khi uống càng hay.

Do công năng thận quá suy giâm không nuôi dương dược 
xương khđp, tinh túy hoặc thận bị trở trệ dinh tích lâu ngày 
gcây đau.
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28. Trật khớp

- Tam thất thcảo giã nát thêm một lượng vừa phải bột mỳ 
khuây thành hồ, đắp vào chỗ bị trẹo, mỗi ngày thay 1 lẳn trong 
3 ngày.

29. Chữa bệnh gút

Theo Đông y, nguyên nhân chủ yếu gây bệnh gút là khí 
huyết suy yếu khiến ngoại tcà xâm nh<ập cơ thể, gây nghẽn tắc 
kinh lạc. Mậu qucà là khí huyết rô3 loạn, tà độc tích tụ ở  các 
khớp, gây dau nhức, vận động khó khăn.

Gút (thông phong) là một dạng bệnh khớp do rối locỊn 

chuyên hóa purine gâv nên. Biểu hiện chú vếu là: khớp xương 
sưng tấy, nóng dỏ, dau nhức kịch liệt, tái phát nhiều lần. Bệnh 
lâu ngày có thê dẫn dến dị dạng khớp, nôi u cục quanh khớp 
\ à dưứi da, sỏi thận, suv thận...

Trong Dông y, thông phong là một locỊÌ bệnh Tý (chì trạng 
thái kinh mạch, xương khơp bị nghẽn tắc, dau nhức, vận dộng 
khó khăn). Đau xuât hiện ờ khắp các khớp xương, dau ghê 
gớm như bị hô cắn, nên còn gọi là chứng "BtỊch hô lịch tiết 
phong" ("lịch" là khắp cả, "tiết" chỉ khớp xương).

Nếu kliông chữa trị kịp thời, bệnh tà sẽ thâm nhập, gâv 
tôn thương các tạng phủ, chù yêu là hai tạng can, thận. Bệnh 
kéo dài lâu ngiày khiên công năng cùa Cíác tạng phù suy yếu 
dần, khí huyết bị ứ trệ hóa thành cục "dàm" - dọng lại quanh 
các khớp dưới dạng những khối u. Dông V gọi những khôi u 
dó là "thông phong thạch" (dá thông phong).
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Từ xưa, các thầy thuốc Đông y đã nhận thấv thống phong 
có những biểu hiện bệnh lý rât phức tạp, không thể chỉ dùng 
một phương thuốc cố dinh m<à chữa khỏi. Các bài thuốc gia 
truvền, kinh nghiệm dân gian tuy có thê mang lại một số kết 
quả trị liệu nhất dịnh nhưng ít khi chữa khỏi hoàn toàn, tận gốc. 
Những người klaông hợp thuốc còn gặp tác dụng phụ ngoài 
mong muốn. Vì \'ậy, cần căn cứ vào các chứng trạng cụ thê đê 
phân loại bệnh và sử dụng các phép trị, bài thuôc tương ứng:

Thê thấp nhiệt nghẽn tắc kinh m<ạch

Khớp xương dột nhicn bị sưng tấy, nóng đỏ, xung huyết, 
khó cử dộng, đau kịch liệt - gân như bị xé, xương như rnuòn 
nứt ra. Bệnh thường phát ncặng \'ào ban dêm, kèm theo sốt cao, 
đau dầu, buồn nôn, mệt m(>i, chán ăn, miệng khát, chất lưỡi 
đỏ, rêu lươi vàng khô.

Chữa thanh nhiệt trừ thấp, hoạt hu vết thông lạc; Phòng 
phong, Hạnh nhân, Liên kiều, Làm sa, Xích tiểu dậu, Khương 
hocàng, Hải dồng bì, Sơn chi mỗi thứ lOg, S' dĩ nhcàn 30g, hơcỊt 

thạch 15g, Bán hạ 6g. sắc kỳ \ ới nước, chia 3 lần uống trong 
ngày. Nếu khớp xương nóng dỏ nhiều, thêm Nhẫn dông dằng 
(dâv kim ngân) 30g, Hô trượng căn (cốt khí cũ) lOg. Nếu dau 
nliiều, thêm Uy linh tiên 15g, Nhũ hương 6g, cùng sắc uống.

Thể huvêt ứ dàm trở

Bệnh kéo dài nhiều ngày, hay tcái phát, khớp xương bị biến 
dạng và cứng lại, \'ùng da quanh khdp xương don sạm, dau 
kịch liệt ờ một sô vị trí cô" dịnh, chân tay tê dại, khó co duỗi.
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Khi bệnh phát nặng, khớp xương có thể bị sưng, đau, nóng, dcỉ, 
người phát sốt, khát nước, tiêu tiện sẻn dỏ; hoặc khớp xương 
lạnh ngắt, gặp thời tiết lạnh dau càng kịch liệt, dược chườm 
nóng thì thấy dễ chịu. Châ’t lưỡi dỏ tía, có những điểm ứ huyết.

Chữa hocỊt huyết hóa ứ, hóa dàm thông lạc: Đào nhân, 
Hồng hoa, Khương hoạt, Tần cửu, IXiơng quy mỗi thư 12g, 
Địa long, Ngưu tất mỗi thứ 20g, Ngũ linh chi, Xuvên khung, 
Mộc dược, Hương phụ mỗi thứ 9g, Cam tlìão 6g. sắc kỷ \’ới 
nước, chia 3 lần uống trong ngày.

Nếu quanh các khớp còn nổi lên những cục "thông phong 
thcỊch", cần thêm Bạch giới tử lOg, Bạch cương tàm lOg, cùng 
sắc uông.

Thê can thcận suy hư

Bệnh kéo dài lâu ngcày khiến cơ thê ngàv càng tiều tụy, hai 
tạng can và thận bị hư tôn ncặng. Sức dề kháng của cơ thê giảm 
khiến ngoại tà dề xâm nhập vào cơ thế, dcẫn dến những cơn 
dau lúc nặng lúc nhẹ, các khứp xương thình thoáng lại sưng 
dau, nóng dò. Dạng bệnh nàv còn kèm theo các triệu chứng 
như: tOtàn thân mệt mỏi, kém ăn, sốt nhẹ về chiều, lưng dau 
gối mềm, phiền táo, tai ù, dầu choáng, mắt hoa, miệng háo, ra 
mồ hôi trộm khi nằm ngủ, dại tiện phân lòng hocặc tiêu chàv 
vào lúc sáng sơm (ngũ canh tà), tiêu tiện nhiều lần, châd lươi 
đỏ ít rêu.

Chữa trị bò ích can thận, trừ thấp, thông kinh lạc; Phòng 
phong, P)ương quy, Địa hoàng, Phục linh, Tang ký sinh mỗi
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thứ 15g, Tần cửu, Xuyên khung, Bạch thược, Đỗ trọng, Ngưu 
tâ't mỗi thứ lOg, tế tân 3g, Nhục quế 7g, Nhân sâm 12g, Cam 
tháo 6g. Scắc kỹ với nước, chia 3 lần uông trong ngcày.

Thêm phụ tử 8g, Can khương 8g nếu người bệnh thiên về 
dương hư, với những biểu hiện như sỢ kạnh, da nhợt nhcỊt, tiểu 
tiện trong dài, đcỊÌ tiện lỏng, lưỡi trắng nhợt. Phụ tử là vị thuốc 
có dộ dộc râ’t cao, cần dược bào chế đúng phương pháp mới sử 
dụng dược. Vì vậy, chì mua nó ở  những cửa hàng Đông Nam 
dược có uy tín. M<ặt khác, phái cho Phụ tử vào sắc trước - nâu 
sôi với nước ít nhcất 1,5 giờ đê dộc tố cỏ dù thời gian phcàn giải 
bớt, sau đó mới cho các vị thuốc khác vào cùng sắc uống.

Cần bỏ Nhục quế, thêm Kỷ tử 15g, Hà thù ô chế 15g dể tư 
bô can thận nếu có triệu chứng thiên \'ề âm hư, với những 
biếu hiện như hai gò má ứng dô từng cơn, sốt cơn \’ề chiều, 
phiền táo, ra mồ hôi trộm khi nằm ngù, dầu mặt choáng váng, 
tai ù, miệng khô khát, chât lưỡi dò ít rêu.

Nếu lưng gối dau mói nhiều, thèm I loãng kỳ 30g, Tục doạn 
15g dô bô thận, ích khí. Nếu chân tay tê dại nhiều, cần thêm 
kê huvết dằng 30g dê dưỡng huyết, thông lạc.

II. CÁC BỆNH VỀ GAN
1. Viêm gan mạn tính cần ăn gì?

Trong diều trị viêm gan mạn tính, vân dồ ăn uông có V 

nghĩa hết sức quan trọng, có khi còn quyôt dịnh hơn cà dùng 
thuốc. Xin giứi thiệu một sô bài thuốc thức ăn như dậu dó, rau

31



cần, cũ cải... có lợi cho người mắc bệnh gan.

Bài 1: Đậu đỏ loại nhỏ hạt nấu với nước chín dừ, cũng có 
thể nâu cháo với gạo tẻ đê ăn. Không hạn chế định lượng.

Bài 2: Rau cần có thê để cả rễ lẫn lá, rửa sạch, mỗi ngày 
dùng 120g, cho thêm 6 quả táo tàu, nâ'u lên ăn cả nước lẫn cái 
ngày hai lần hết lượng trên.

Bài 3: Củ cải có thê rửa sạch luộc ăn, củng có thê giã nhỏ 
v<ắt Lấy nước, ncâu chín xong đê â"m, hòa ít mật ong vào uống, 
mỗi lần lOOg, ngcày hai lần.

Bài 4; Dưa chuột rửa sạch, dê cả \’ỏ nâu lên ho<ặc làm nộm ăn.

B<ài 5: Ruột trai, luộc Lây ruột, rửa sạch, dùng lOOg, cho 
thêm 30g râu ngô nâu lên ăn.

Bcài 6: Fch đem lột da, bỏ nội tạng, rửa sạch, nâ"u với 15g 
quả sơn tra dố ăn.

Bài 7; Ngủ vị tử lOg, cho thêm một qucà trứng gà vào nấu 
lẫn đê ăn hết trong ngày.

Khi dã bị xơ cứng gan, có biểu hiện sau khi ăn bị tníớng đầy, 
rât klió chịu ở  vùng bụng khoang dạ dày, cần chọn dùng các loại 
thức ăn chữa bệnli, làm giám nhẹ hoặc tiêu trừ các triệu chứng, 
cài thiện công năng cùa gan, giúp ích cho phục hồi sức khỏe.

2. Mề gia cầm chữa viêm gan

Mề gà, mề vịt, mề ngan, mề ngỗng (dê cả màng ở trong), 
rửa sạch, hâp chín xong rang khô, nghiền thành bột, mỗi lần 
uô'ng 6g, ngày uống 3 lẳn.
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3. Tuỵ lợn chữa viêm gan

Tụy lợn rang khô, nghiền thành bột, uống mỗi lẳn 6g, ngày 
uống 3 lẳn.

4. Tiết ngỗng chữa viêm gan

^ Dùng lOg tiết ngỗng hoặc làm thành món tiết canh ngỗng 
\ ứi lượng tiết trên dê ăn, ngày một lẳn, ăn liền 15 ngàv. Có tác 
dụng làm tăng thèm ăn, cài thiện tình trạng gan, lách súng to, 
tăng cao sô lượng hồng cầu và bạch Ccầu.

5. Bài thuôT chữa xơ cứng gan sinh báng ở bụng

- 60g Đậu dó loại nhó hạt, 250g quá bí dao dè cá vò Vcà 
ruột, rứa StỊch, nâu lẫn cho chín dừ dậu dế ăn hốt trong ngày.

6. Cá chép chữa xơ cứng gan

Dối \ ởi những bệnh nhân xơcung gan có khuynh hitớng XLiàt 

huyết, có thố ăn nhiều các loại màng lụa hạt lạc, ngó scn, bột ngó 
sen, nấm hương, gan lợn, sửa ong chúa, táo tầu, hái sàm...

Một con cá chóp dang còn sống khoáng 500g mò thịt, bó 
ruột, dê Ccà vàv. Dậu dó loại nhó hạt lOOg, tỏi mấv nhánh dà 
ncấu chín kv, xong nhét dầ\’ trong bụng cá, gói buộc cá bằng 
lá chuối tươi xong \'ùi trong tro, than hồng cho thật chín dừ cá, 
lấv ra ăn nhạt, ngày mọt lần, ăn mấy ngcàv liền.

7. Bài thuôc chữa vàng da, viêm gan, tiểu tiện đó bằng 
cây dành dành

Chi tử 12g, Nhân trần 24g, nuơc 600ml.
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sắc còn 100 ml, chia 3 lần uống trong ngày, khi uống thêm 
chút đường vào cho đù ngọt.

Hoặc dùng "Chi tử bá bì thang".

Chi tử 16g, Hocàng bá 12g, Cam thảo 4g.

Sắc với nước uống.

8. Chữa xơ gan cô’ trướng bằng mẫu đơn

Mẫu dơn là một dược thảo quý có tác dụng chữa trị nhiều 
chứng bệnh. Bộ phận dùng làm thuôc là vỏ rề phơi hay sây 
khô, gọi là mẫu dơn bì

Mcầu dơn bì 8g, rễ cò tranh 20g; Thục dịa, Hoài sơn, Bạch 
truật, Hịa côd bì mỗi vị 12 g; Sơn thù, Trạch tcả, Phục linh, 
Dương quy mỗi vị 8g.

Sắc uông ngày một thang.

9. Chữa xơ gan cô’ trướng bằng Diệp hạ châu đằng

Diệp hcỊ châu dằng lOOg sắc nước 4 lần.

Lần díầu với 3 bát nước lấv 1 bát thuốc, 3 Lần sau mỗi lần 
Scắc vứi 2 bát nước lây nửa bát thuêíc.

Trộn chung rồi thèm lOOg dường, dun sôi cho tan đường. 
Chia làm 6 Lần uống trong ngày.

Khi hêt triệu chứng thì thôi dùng thuéìy (khoảng 30-40 

ngày).
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10. Chữa vàng da do viêm gan bằng cà tím

Trong Dông y và Tây y, quả cà đều là một vị thuốc. Cà có 
lác dụng chữa các bệnh táo bón, ho, bệnh ngoài da và nhiều 
bệnh khác. Một hoạt chất trong cà có tác dụng hạn chế sự phát 
triển của bệnh ung thư.

Bài thuốc: Cà tím trộn gạo, nâu cơm ăn trong 5-7 ngày.

Ngoài ra, đê chữa các bệnh ngOcài da và niêm mạc như bầm 
nicáu, lở loét ớ da, chíảy máu chân răng, ngón tay chân bị chín 
mé, nứt dcầu vú, có thê lâV cà pháo dốt thành than, bôi tại chỗ.

11. Chữa viêm gan do siêu vi trùng mạn tính và vàng da

Nhân trần Trung Quôd, Rồ công anh, UâT kim mỗi vị 30g.

Khương hoàng 12g.

Sắc uống ngày naột thang.

Cũng có thê dùng

Nhcân trần Trung Qucíc 20g.

Qucà dành dành lOg.

Dại hocàng 5g.

Sắc uông

12. Chữa viêm gan câp tính

Trong v học cô truyền, viêm gan thuộc chứng hoàng dản 
(vàng da). Một chứng bệnh do thấp cV tỳ, nhiệt ở vị nung nấu 
làm ánh hưởng tơi chức năng sơ tiết cùa gan. Nguyên nhân và
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cơ chế bệnh sinh, chủ yếu do cảm nhiễm ngoại tà hoặc cảm 
phải thời khí ôn dịch, hoặc thử tà ấn phục làm cho thâp nhiệt 
uâd kết, tà khí không có dường ra ở lại nung ncâ"u hcía nhiệt, ảnh 
hưởng đến công năng sơ tiết, diều dạt của can, đán mà sinh 
hoàng đản. Mặt klaác, do ăn uô"ng thiếu giữ gìn, tửu độc, lao 
thương quá độ làm tỳ, \’ị tổn thương, trọc khí Ucâ't kết phối hẹtp 
với phong thấp hóa, thấp nhiệt nung nấu ứ Lại sinh hoàng dán.

Bài thuốc 1:

Rễ chàm mèo 12g

Nhân trần 12g.

Bài thuốc 2;

Thcân hoặc rễ hocàng liên ô rô 25g. 

Rễ hoàng liên gai 15g.

Nhân tnần 15g.

Sắc uô"ng.

Trường hỢp hoàng dcàn dùng

Bại tương thtảo 15g 

Sắc uông ngày một thang

p)inh lịch tử ^8 Long dờm thíáo

Sơn chi tử 68 Nhân trần

Hoàng cầm 68 Scắc uống.

13. Bài thuôc chữa viêm gan mạn tính

Đan sâm 15g Cây diền cơ hoàng (cây ban)

Sắc uô"ng ngày một thang.
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Hoặc dùng

Hy thiêm 12g.

Sắc uống hằng ngày.

14. Chữa ung thư gan

Bạch hoa xà thiệt thào còn có tên gọi khác như cỏ lưỡi rắn 
trắng, bồi ngòi bò, xà thiệt thảo, xà châm thảo, long thiệt 
thào... Có tên khoa học là Hedyotis diíÍLisa VVilld, thuộc họ cà 
phê được dùng toàn Ccâv làm thuôc. Bạch hoa xà thiệt thảo có 
vị ngọt, dắng, tính hàn. Có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi 
thủv, tiêu thũng, tán kết, kháng nham (chtmg u). Bạch hoa xà 
thiệt thcào có tác dụng ức chê tê bíào ung thư lymphô, bcỊch cầu 
hạt và btỊch cầu dơn nhân, tê bcào carcinom... ức chế hiện 
tượng gây dột biến do aílatoxin BI tạo ra. Một tác dụng nữa 
cúa b<ạch hoa xà thiệt thào góp phần tạo nên tác dụng hỗ trỢ 
diều trị bẹnh ung thư là có tác dụng ức chê miễn dịch.

Bài thuỏd:

Bạch hoa xà thiệt thát); .lOg Chó dè răng cua: 30g

Cam thào dây: lOg

Sắc Lumg ngcày 1 thang, chia uống 2-,3 lần trong ngày.

15. Chữa viêm gan, hoàng đản câp tính

Chừa viêm gan, hoàng dàn câp tính, bụng trương cứng:

Hoàng bá 6g Nhân trần 12g

Quả dành dcành 9g lOại hoàng 6g.
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sắc uô"ng.

Có thê dùng rễ cây Đơn châu châu (sao vàng) 15g hay cây 
trầu nước (hàm ếch) 20g, Đại kế lOg.

Sắc uô'ng hằng ngcày.

16. Chữa viêm gan hoàng đản mạn tính

Dinh lịch tử 4g Long đừm thảo 4g

Son chi tử 6g Nhân trần 6g

Hoàng cầm 6g

Sắc Liông.

17. Viêm gan do virut B

Câv diệp hạ châu - Clìố dè răng cưa, kiềm cam (loại ngọt), 
kiềm dắng, rút dất trân châu thào, lão nha châu, diệp hòe thái.

Diệp hạ châu dắng IGg

Nghệ \’àng 5g

Sắc nước 3 lần, lần dầu \'ứi 3 bát nước lây 1 bát thuốc. Lẳn 
thứ 2 và 3 với 2 bát nước, mỗi lần lấy nửa bát thuỏc.

Trộn chung rồi thêm 50 gam dường, dun sôi cho tan dường, 
chia làm 4 lần ucVng trong ngày - sau 15 ngày dùng thuốc xét 
nghiệm lại, khi kết quà xét nghiệm máu dạt HbsAg (-) thì thôi 
dùng tlìuôL.

18. Chữa suy gan

Chữa suy gan (do nghiện rưọu, sôt rét, ứ mật, ly amip, 
nhiễm dộc);
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Diệp hạ châu đắng lOg (Nếu là loại ngọt dùng 20g).

Cam thảo đcất 20g.

Sắc nước uống hàng ngày.

19. Ác ti sô trị bệnh gan, mật

Trong các locỊÌ dược thào có tác dụng lợi mcật, trị viêm gan, 
ác-ti-sô chiếm một vị trí quan trọng. Nó làm tăng mcạnh lưựng 
mật bcài tiết, tăng lưọng nước tiếu và nồng dộ urê trong nước 
tiểu, giám lượng urê và cholosterol trong máu.

Ac-ti-sô dược dùng làm thuôc thông mật, diều trị hỗ trỢ 
trong các bệnh vièm gan, suy gan. Dạng dùng Icà lá tươi hoặc 
khô (liều tương dương 2-1 Og lá khô một ngày), sắc uống hoặc 
nấu cao rồi bào chê thành \ iên, hav chiêt xuât thành dạng cao 
Icing tinh chê, dùng dưới hình thức giọt.

Viên cx naraphvlol chứa 200mg cao tinh chế từ lá tươi ác- 
ti-sô. Ngày dùng 2-4 \ iên. Trà túi lọc ác-ti-sỏ dược bào chế từ 
các bộ phận cùa cây \ ứi l\' lệ: thân 40'’o, rề 40”o, hoa 20%. Mỗi 
túi chưa 2g, liều dùng không hạn chê.

20. Quả dành dành

Cao chiêt tù' quá dành dành làm tăng sự tiết mật. Trong thũ' 
nghiệm trên thỏ dã thắt ống dần mật chú, cao nước \à hoạt 
chất từ dành dành ú'c chê sự gia tăng bilirubin trong máu. 
Dành dành còn ce') tác dụng kháng khuân \à chông viêm. 
Trong y học cô truvền, I1(S là một \ ị thuốc dược dùng từ lâu 
dơi chữa bệnh vàng da. Ngày dùng h-12g quá dưới dạng nước 
sắc hoặc hocàn tán.
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- Vàng da, V'àng mắt, sốt; Dành dành 5g, Hoàng bá 5g, 
Cam thảo 2g. Sclc uông ngày một thang. Hoặc; Nhcân trần 20g, 
Dcành eiành 12g, Diại hoàng 4g. Scắc uô"ng ngtày một thang.

21. Đại hoàng

Có tác dụng làm tăng ticd mcật, kháng khuân, lợi niệu. Với 
liều vừa phải (0,5-2g), chữa các chứng vàng da, kém ăn, ăn 
khtâng tiêu, ở  liều cao, nó là thuôc tcâv nhẹ dùng cho người bị 
Vcàng da nặng, dầv bụng, dại tiện bí. Ngàv dùng 3-10 g sắc 
uống. Phụ nữ cỏ thai, dang cho con bú hoặc người bị sói niệu 
calci oxalat không dùng dại hoàng.

- Viêm gan, tắc iricật: Dại hocàng tâm rượu sao, tán bột. Ngàv 
uông 2-4 lần, mỗi lần 2g.

22. Hoàng cầm

Có tác dụng ức chế kháng nguvôn bề mcặt cùa \ irus gâv bệnh 
\ iêm  gan B. Trong V học cò truvền, I loãng cầm dưọc dùng dicu 
trị bệnh \ àng da. .Ngàv uống 6-15g dạng thuốc sắc hoặc bột.

23. Nghệ

Tinh dầu nghệ có tác dụng làm tăng tiết mật nhò’ thành phần 
p-tol\ lmethvl carbinol. Nghệ còn có tác dụng chống viêm \à 
kháng khuân. Một bài thuốc có nghệ dã dưọc áp dụng diều trị 
\ iêm gan cT) \ irus \ à hầu hốt bệnh nhcân thử nghiệm dỏLi kliỏi. 
Trong v học cô’ truyền, nghệ dưọc dùng chữa bệnh vàng da. 
Ngà\ uống 2-6g dưới dạng bột hoặc thuốc Scắc, chia làm 2-3 lần.

24. Nhân trần

Cao chiết từ Nhân trần có tác dụng làm tăng tiết mật, tăng
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chức năng thải trừ cùa gan, kháng khuân \’à chống viêm. Nhàn 
trcần đã dược cáp dụng diều trị cho Ccác bệnh nhân mcắc viêm gan 
do \ irus câ’p tính, bệnh vàng da. Trong y học cô truyền, Nhân 
tnần dược dùng chữa \ àng da, sốt nóng, tiêu tiện klìông thông. 

Ngày dùng 8-20g, dưới dạng thuốc sắc, siro hoặc thuốc \'iên.

- Viêm gan, Vcàng da, Vcàng mắt; Nhcân trần ,80g, dcành dcình 

12g, vỏ điỊÌ lOg (hoiỊC chút chít 8g). sắc ucTng ngcìv một thang.

25. Cháo thuôc chữa các bệnh về gan

IX' hỗ trự chua \ iêm gan, xơ cứng gan, có thê lciV táo tcìu, 

IcỊC, dường dỏ, mỗi thư 50g, gcỊo lé 30g, nâu cháo căn hằng ngày. 
Mồi liệu trình kéo dcii 30 ngcìy.

Sau dcĩv Ici một sô bcài chcáo thuôc khác:

- Chữa bệnh \'ồ gan do tỳ hư, xucât hiện bcáng ớ  bụng, chcìn 
ta\ mình mcĩ\' phù thũng: 'í' dĩ niicìn (hcỊt bo bo), xícli tiêu dcỊU, 
hiạt sen (bò tâm \à \'ỏ cú’ng ờ ngOcii), ngó .sen, mồi thií lượng 
bang nhau, Ucíu cháo cĩn \cìo buôi tối.

- Chừa \ iC'm gan loai hocing dcìn (da Viing mắt \ cing): Bột 
b.Ịch phục linh 20g, xích tiêu diUi 50g, hcỊt bo bo lOOg. Ngcím 

xích tiêu dcỊLi nửa ngcU' rồi cho V.10 ncTu cháo cùng hạt bo bo, 
khi chín nhu thì cho thêm bột phục linh \ cio ncấu tiêp, sau dó 

cho ít dưò'ng trắng dê cĩn trong ngcày (chia miVy liin tùy ý).

- Chữa xơ gan cô trưdng: Bợt ngó sen lt)-15g, hạt bo bo 50- 
lOOg, Icío tàu 10 quá (bỏ vò \à hạt). Nâu hcỊt bo bo cho chín 
mỏm, cho táo tàu \ ào dun sôi trờ lcỊÌ. Sau dó cho bột ngó sen

41



(đã hòa cho tan đều với nước sôi) vào đun sôi lại lần nữa là 
được. Chia làm 2 phần ăn trong ngày.

- 1 lỗ trỢ chữa bệnh \'iêm gan hoàng đản truyền nhiễm câ'p 
tính; Nhân trần 30-60 g, gcỊO tẻ 50-100 g, dường trắng vừa đú. 
Rửa sạch nhân trần, nâu lấy nước, bỏ bcã. Cạo tẻ V' 0  sạch, nấu 
\'ởi nước nhân trần thcành cháo, cho dường Vcào khuây dều, 
chia làm 2-3 Icần ăn trong ngày. Mỗi liệu trình dài 7-10 ngày.

- Hỗ trự chữa bệnh \ iêm gan B: Quyết minh rang cháy 0,2g, 
gcỊO té, đường mạch nha lượng vừa dù. Nấu quyết minh vứi 
nửa tô cháo gạo tỏ, sau dó bỏ dường mạch nha vào, chia làm 
2 phần, ăn trong ngcày.

III. CÁC BỆNH VỀ THẬN
1. Làm thê nào đế biết có bị bệnh thận không?

Nếu bcạn thấy một hoặc tất cà các triệu chứng sau, cũng 
không có nghĩa chắc chăn là bạn bị bệnh thận, nhưng bạn cần 
chú ý hơn \ à nèn di khám sức khoé dê biêt rõ mình có bị bệnh 
hay không.

Cao huyết áp, bị sưng phồng ớ mắt, tay, chân (phù), dau 
lưng, di tiêu nhiều, dặc biệt là vồ dêm, thấy dau hoặc rát khi 
di tiêu, nước tiêu có máu hay màu den sậm.

2. Chữa viêm cầu thận câp do phê khí không thông

Biện chứng dông y; Ngoại tà tập phế, phế khí ung uất 
không thông.
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Dơn thuốc: Phong thủy thũng hiệu phương.

Biện chứng dông y: Ngoại tà tập phế, phế khí ung uất 
không thông.

Cách trị: Sơ phong giải biểu, tuvẽn phế lợi thủy.

Công thức; Thoa bồ đtào 20g, Thcấu cốt tháo 20g, Tùng la trà 
20g, Ma hoàng 20g, Đại táo 7 quá.

Sắc uống, mỗi ngàv 1 thang.

Bàn luận; Trong bài thuôc trên, Thoa bồ dào và Thâu cỏt 
thảo sO phong giãi biếu, Ma hoàng, Tùng la trà tuvên phế lọi 
thủy. Nếu không có Tùng la trà có thê thay bằng Hoa trcà, 
không có Thoa bồ dào có thế thay bằng Bạch bồ dào. Uông 
xong ra mồ hôi.

3. Chữa viêm cầu thận câp do nhiệt thâp

Biện chứng dông v: Thấp nhiệt rót xuống dưdi, dốt làm 
thương tôn âm cùa thận \ à bàng quang.

Cách trị: Thanh nhiệt lọi niệu chi huyòt

Công thức: Sinh dịa 12g, Mộc tliông 12g, Cam thào tiêu 6g, 
Trúc diệp 9g, Biên xúc 12g, Thạch \'ĩ 12g, l^ại tiếu kè 30g, Hải 
kim sa 12g, Bạch mao căn .30g. sắc uống mỗi ngày 1 thang.

i3àv là chứng huyết lâm do thấp nhiệt rót xuống thiêu dốt 
làm tốn thương âm lạc cùa thận \'à bàng quang. Nêu mạch 
huvền sác, xích nhu sác, dó là mạch thấp nhiệt, còn mặt dó, 
lưởi dõ, rẽu mỏng vàng, dầu váng, sốt nóng dều là biêu hiện 
tà của thcấp nhiệt uât mà bôc lên. Phù là triệu chưng, thâp
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nhiệt bị tắc trệ, tan tiêu mất chức năng khí hoá, huyền phù 
không thông thoát, thâ'p tcà đọng lại; còn tiểu tiện nhiều lần, 
di tiểu nóng, dau, dái máu, đau lưng là do thâ’p nhiệt rót 
xuông hcỊ tiêu, dôt tổn thương âm lạc. Chữa bệnh ncàv phải 
thanh nhiệt lợi niệu lương huyết Ccầm máu. Trong bài Gia vị 
đạo xích thang chú trọng dùng Đại tiêu kế, Bạch mao căn để 
thanh thấp nhiệt, khôi phục âm lạc, cầm đái máu, bệnh khỏi.

4. Chữa sỏi thận

Bài thuôc nàv dược sử dụng trong 10 ngàv, nghỉ 20 ngàv 
sau dó lại tiếp tục cho đến khi khỏi hắn.

Nguvên liệu:

Dứa bắc (còn gọi là dứa ta, miền Nam gọi là quà thơm) 500g.

Phèn chua 0,2g

Cách làm:

Dùng một con dao nhọn dục một mắt bât kỳ trên quà dứa 
tới tận trong, dê nguyên vỏ

l’hòn chua cho vào trong mắt vừa dục, lấy lại mắt dó dậv 
kín lại

Dôt dứa trên than hoa cho tứi khi thấy \’ô và một s ố  mắt 
cháy thành than là dược

Dùng dao gọt hốt \ỏ cháy bên ngoài, cắ t  thành lát cho \ào 
máy xav sinh tô (máv ép trcái cây), ép lây nước uống trong ngàv-

Chú ý:

Trước khi chữa bằng bài thuốc này nên di siêu âm dể biết
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được thận cùa bạn thế nào, độ lớn cúa sỏi bao nhiêu để theo 
dõi được kết quả.

Nên uống thật nhiều nước trong khi uống cùng với dứa 
(tốt nhàt một ngày uống từ 1,51 đến 21 nước).

Nếu trong quá trình sử dụng, thấv một số  biểu hiện như 
đau tức nơi vùng lưng (vị trí thận), hOíặc dái buốt cứ kiên trì 
điều trị tiếp, vì đó là biểu hiện của việc sỏi bị bào mòn và di 
chuyên dcần ra ngoài theo đưừng tiết niệu. Còn nếu cám thây 
buồn nôn, dau dầu thì nên dừng lại.

Miện tại trên thị trường cũng dã có nước dứa dóng chai 
phục vụ nhừng người không có diều kiện chế biến cổ thê mua 
giá chì khoáng S.OOOd -  lO.OOOd/O.Slít

5. Chê độ ăn ngày Tết cho bệnh nhân tiêu đường

Theo thống kê của các Tô chức V tố ở Việt Nam và thê giởi, 
sau những ngcày lề dón mừng năm mới, tý lệ bệnh nhân tiêu 
dường phái nhập \’iện do bệnh tiên triên nặng cao hơn nhiều 
so vơi ngày thưởng. Dó là do họ ăn uống và giãi trí quá "vô 
tư" trong những dịp vui dó.

Vì vậy, trong mấv ngíày Tết, bệnh nhân tiếu dường cần lựa 
chọn những món ăn cớ lợi cho sức khcie cùa mình. Do họ thường 
có rối loạn chuyên hóa lipid nên cần hcạn chê ăn thịt mỡ. Khi gói 
bánh chưng, bánh tét, thịt làm nhân bánh cũng Ccằn dược chọn 
kỳ nhằm giám lượng mỡ xuống mức tối da. Không nên tận dụng 
dầu dã qua sử dụng dê tiốp tỊic nấu món khác. Các món giò thủ, 
thịt dông, thịt kho tcàu cũng chứa một lượng mơ dộng Viật cao, 
vì vậv không nên ăn nhiều hoặc ăn thường xuyên.
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Thay vào đó, bệnh nhân tiểu đường có thể ăn những món 
vừa không kém phần hcấp dẫn, vừa an toàn đối với mình, như 
giò nạc, giò bò, cá chép om riềng, cá lóc kho tộ...

Về đồ ngọt, Ccần tìm các sản phẩm có vị ngọt nhưng không 
làm đường huvết tăng cao như bánh mặn, chè kho nấu bằng 
đường dcành cho người ăn kiêng, các loại nước ngọt dành cho 
người ăn kiêng (như Pepsimax, Dietcoke...). Hạn chế các loại 
bánh, mứt, kẹo bình thường đê tnánh tình trạng dường huyết 
tăng lên nhanh chóng.

Trong ngàv Tết, phần lớn Ccác món ăn Icà dồ nguội, do đó 
bệnh nhcân phcải hốt sức chú V dến vấn dề V'ệ sinh thực phẩm 
đê tránh nguv cơ  bị rối loạn tiêu hóa, nôn mửa hoặc tiêu chcày. 

ơ  bệnh nhân tiêu dường tvpe II, tièu chảy dễ gây mất nước và 
diện giải, nếu không can thiệp kịp thời Vcà tích cực sè dẫn dên 
bệnh lý trầm trọng

6. Chữa biến -chứng của tiểu dường

Tiêu dường hav dái tháo dường là một \'ấn dề lớn cùa xã hội 
và V học ngàv nav, có thê tóm tắt một số thông tin cơ bcàn sau.

T)ái tháo dường là một bệnh về nội tiết trong dó cơ thê 
thiếu hoặc không có nội tiết tcí insLilin do tuyến tụy tiết ra. In- 
sulin có chức năng giúp cho tê" bào hấp thu glucosc dế tạo ra 
năng lượng, dồng thời insulin còn giúp cho gan dự trữ glucose. 
Nếu thiếu insulin sẽ làm nồng dộ glucose trong máu tăng cao, 
cơ thê sẽ bcài tièt glucose ra ngOcài theo đường tiêu gâv ra tiếc 
nhiều, khát nước nhiều, sụt Ccân, mau đói, mệt mỏi.
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Người ta chia đái tháo đường ra làm 2 loại chính là:

1. Đái thcáo đường type I: là loại đái tháo đường phụ thuộc 
insulin, thường gặp ở  người trẻ tuổi < 35 tuổi, lứa tuổi hav̂  gíặp 
nhất là 10 - 16 tuổi. Đây Icà một dạng bệnh nặng trong đó các 
tế bào của tuvến tụy có nhiệm vụ tiết insulin bị phá húy nên 
cơ thể hoàn toàn không có insulin để sử dụng. Nếu không điều 
trị bằng cách tiêm insulin, bệnh nhân sẽ hôn mê và tử vong.

2. Đái tháo dường type II: là loại dái tháo dường không 
phụ thuộc insulin, bệnh thường gặp ở người > 40 tuối, người 
béo phì, trong dó cơ thê vẫn sản xuàd insulin nhưng không dú 
cho nhu cầu. Bệnh diễn tiCm từ từ, có khi không cổ triệu chứng 
gì cả và bệnh nhân phát hiện tình cờ qua khám sức khỏe dinh 
kỳ cỏ thử đưdng trong máu Vcà nước ticu.

Nguvên nhân của bệnh dái tháo dường:

Người ta nhận thấy bệnh dái tháo dường có tính di truyền, 
tuy nhiên chì có một số trường hựp người naang gen di truyỏn 
bệnh dái tháo dường phát triển thành bệnh, có thê là do các 
yếu tô thucận lợi làm khởi phát bệnh nhu'; nhiễm \'irus, nhiễm 
trùng, \'iêm tụv, bệnh lý tuyến giáp, sử dụng thuốc corticoid, 
có thai, béo phì...

Dê chân doán bệnh dái tháo dường, người ta cho thử nồng 
dộ dường trong máu \ à nước tiếu khi dói, Icàm nghiệm pháp 
dung nạp glucoso.

Diều trị: mục tiêu cùa diều trị là giữ mức glucose trong 
máu càng ở mức bình thưởng càng tốt (bình thường nồng dộ
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glucose trong máu từ 0,7 - l ,2g / lít ở  người trẻ \'à 0,8 - l,5g/ 
lít ở người > 60 tuổi)

- Đối \’ới đái tháo đường type I: diều trị chủ yếu là tiêm in- 
sulin mỗi ngày 2- 4 lần, dồng thời diều chỉnh việc ăn uống các 
chất bột dường về sô lượng, thời gian giữa các bữa ăn cho phù 
hỢp với sự dáp cùa từng người. Bệnh nhân trong khi diều trị 
có thê có những cơn hạ dường huyết do rêíi loạn sự Ccân bằng 
giữa glucose và insLilin dược dưa vào (chóng mặt, dỏ mồ hôi, 
hòn mê...) nèn dề phòng bằng cách lúc nào trong túi cũng có 
dường hoặc kẹo glucose.

- Dối \'ới dcái tháo dường type II: do tuvến tụy chi giám 
sản xucất insulin nên việc diều trị chù vbu dựa v'cào chê dộ tăn 
phù hỢp bằng Ctách kiểm soát lượng bột dường dưa vào cơ thê 
hàng ngàv tùv thuộc \ ào Ccân Utặng, chiều cao, tính chất công 
việc Vtà dộ dung Iitạp cùa bệnh nhân, giàm trọng lượng cơ thê, 
\'ận dộng thường xuvên. Nêu táp dụng Ctác phương phtáp trên 
mà dường máu vần còn cao thì có thô dùng thuốc hạ dường 
huyết dạng uống dê kích thích tuyôn tụv sàn xuât insulin 
nhiều hơn (phtài diều trị thử sau dó mđi gia giám liều lượng, 
thời diêm ucmg trong ngtày sao cho dạt kết quà tối u'u nhất).

Ngoài ra, dtái tháo đường có thê gây ra các biến chứng như: 
bong võng mạc, dục thủy tinh thế, xơ \'ữa dộng mtỊch, \'iêm dâv 
thtần kinh ngoại biên, loét chân, suy thtận... nên bạn phải ttái 
khám thường xu)'òn mỗi tháng dô dược theo dõi Ctác biến chứng.

Bệnh dái thtáo dường là một bệnh mạn tính, tuv nhiên bệnh 
nhtân Vtẫn có một cuộc sống tòt dẹp Vtà có v nghĩa nêu bạn

48 5 0 0  BÀI THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN



kiêm soát tô"t lượng đường trong máu thông qua kiểm soát 
\’iệc ăn uống chât bột đường, vận động cơ thể, không đê béo 
phì Vcà dùng thuốc hạ đường huyết, đề phòng và phát hiện 
các biến chứng (nhiều người vẫn chung sống với bệnli đái tháo 
dường vài chục năm).

Bài thuốc cố dịnh dành cho các biến chứng của tiểu đường 
là Hoàng liên lOg, Sinh địa hoàng 24g, Tri mẫu 15g, Mạch môn 
dông 12g, I loài sơn 8g, Cát căn 30g, sắc uống. Có thê gia giảm 
một số \ ị tùy theo thể bệnh.

7. Món ăn dành cho người bệnh đái tháo đường

Đối \'ởi người bệnh đái thcáo dường, bên cạnh việc chữa trị 
bằng thuốc, thì chế dộ ăn ucmg dóng vai trò hết sức quan 
trọng...

Từ \’ỏ củ khoai lang trắng

Dùng 50g \'ò tươi củ klnmi lang (loại có màu trắng) nâu 
nu’ó'c uống Ctà ngày. Hoạt chất Caiapo (có trong vỏ khoai) có 
tác dụng giúp cơ thê tái xử lý tốt insLilin \ì bệnh nhàn tiếu 
dường thường kháng insulin.

Từ vó bí dao và vỏ  dưa hâu

Dùng 20g vỏ bí dao, 20g vỏ dưa hâu \'à 20g thiên hoa phấn, 
dem náu \ ó'i 1 lít nước, nâTi sôi trong 10 phút. Uông Ccá ngày.

Bí dao, cù mài, lá sen

Dùng 30g cù mài, lOOg hí dao (còn tươi dùng cả vó Icẩn hạt) 
và 30g lá sen, dem mấu nước uống cà ngàv-
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Bột quế

Nghiên cứu trên các bệnh nhân đái tháo đường týp III của 
các nhà khoa học cho thấv, những ai dùng Ig bột quế mỗi 
ngàv, dùng liên tục trong 40 ngày đã giảm dược 30% nguy cơ 
tăng lượng đường, cholesterol và chcất béo trong máu - là 
những tác nhân gày ra bệnh tiêu đường, dồng thời giúp tiêu 
hóa nhanh lượng đường trong máu lên 20 Icần. Tuv nhiên, các 
nhà khoa học cũng cảnh báo chỉ nên dùng từ Ig - 6g bột quế 
mỗi ngày vì dùng nhiều hơn sẽ không tôd cho cơ thể.

Bài thuốc dành cho người tiêu khát (chóng dõi, ăn nhiều, 
uông nhiều, sụt cân...)

Thành phần gồm: 60g Ho<ài sơn (cù mài), 30g Ý dĩ (hạt Bo 
bo), lOOg củ Cà rôT tươi, 20g Kỷ tử và 20g gạo loại ngon, dem 
nâu cháo, nêm nếm gia vị cho ngon dê ăn trong ngcày. Hoặc 
có thê nấu Icấy nước dê uô'ng.

Một nghiên cứu tcỊÌ Mỹ còn cho thấv, những ai thưởng 
dùng nhiều ngũ cốc, các loại hạt như dậu phộng, dậu dũa, hạt 
diều và rau quà sậm màu (là những loại thực phcàm chứa nhiều 
magie) đcã giảm đ<áng kê nguy cơ mắc bệnh dái tháo dường 
type II.

8. Bệnh đái tháo đường

Biện chứng dông y: Tì âm không đủ.

Cách trị: Tư âm thanh nhiệt, sinh nhuận, chông khát.

Đơn thuốc: Trị tiêu chỉ khát thang.
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Công thức; Sinh địa 30g, Hoài sơn 30g, Thiên hoa phân 20g, 
ThcỊch hộc 20g, Tri nicầu 20g, Sa Scâm 15g, Mạch đông 15g, Trạch 
tả 12g, Ngũ vị tử 6g. Sắc uống, mỗi ngtàv 1 thang. Nếu thấv 
dổi \’à khcát thêm: Thạch cao (sống), ỉ locàng liên; nếu khí hư 
nặng thêm: Nhàn sàm, I loàng kì; âm tôn cập dương thì thêm 
Phụ phiến. Nhục quô.

Biện chứng dông v; Ảm hư.

Cách trị: Tư àm thanh nhiệt, sinh tân nhuận táo.

Dơn thuôC; Sinh tân nhuận táo àm.

Công thú'c; ThíỊch cao (sông) 60g, Dại sinh dịa 30g, Mỗi 
ngàv 1 thang, sắc nông thay tr<à. Có thê cho thêm Thiên hoa 
phấn. Thạch hộc dô dương \'ị âm.

9. Tự chữa một sô bệnh về tiểu tiện

Nêu bị tiêu tiện khó khăn hoặc không tiếu dược sau ph<ầu 
thuật, có thê lấy tói lu'o'i bóc hêt \'ò, giã nát, vắt lấy nưức, nhò 
\'ào dầu dường niộu. Sau 3-5 phút, tình trạng trên sẽ bị giải trừ. 
Nếu nhỏ một lần chưa ccS hiệu quà tôt thì nhỏ lần thứ 2, chắc 
chắn sẽ cớ kết quà mong muốn.

Sau dây là một sô phương pháp dơn giản khác chừa các 
biếu hiện khác thường \'ề tiết niệu:

- Sòi dương niệu: Rễ và lá cày ngô tưoỉi mồi thứ 60g, mấu 
lấv nươc uống trong nhiều ngày, sôi sẽ mòn dần.

1 loặc: Ràu ngô và Kim tiền tháo mỗi thư 30g, nấu lâv nước 
uống thường xuyên.
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- Nước tiểu ngắn và đỏ: Khế tưcíi 2-3 quả giã nát, hòa với một 
cốc nước sôi đê nguội, trộn đèu, chia 2-3 lần uống trong ngày.

- Thủv thũng do viêm thận: Ăn hành tây. Chất Meletin 
trong củ hành tây có tác dụng lợi niệu rât rõ rệt.

- Bí tiêu hoặc dau rát dưừng niệu khi tiểu; Lây V'ỏ hạt dậu 
xanh nâ\i lên uống.

I locặc: Lấy 500g giá đỗ ép lấy nước, hòa thêm nước dường 
trắng vào ucmg, có thế lợi tiểu Vcà hết đau rát.

- liêu  tiện ra máu: Lây nửa chén vò lụa của hạt lạc rang, 
nghiền thành bột, pha \'ới núởc .sôi, ucíng thay trà.

- Dị niệu ờ  trẻ nhỏ: Mỗi buổi Scáng sớm, khi ngủ dậv, căn 
một bcít chcío kê (cho dường \’ừa phcải hoặc chút muô3). Ăn 
liên tục trong 1 tháng sẽ khói.

- Tiêu tiện ra máu: Lá cây Ciì (locỊÌ Ccà phcío, Ccì bát, Cc\ tím) 
dê qua năm, rang khô, nghiền thành bột, hòa \’ứi chút rượu 
hoặc chút nước muối loãng dê ucmg, mỗi lần lOg, ngàv 2 lần.

- 1 iêu tiện quá nhiều lần trong ngcàv: Dùng một trong các 
món ăn bài thuôT sau;

+ Tiếu hồi hương rang khô với chút muỏx nghiền thành 
bột, căn \’di bcánh dcày hOcặc X(M nếp thường xuyên cho dến khi 
khôi bệnh.

+ Thịt rùa den lượng x iYa phcải, nâu \'ới thịt thò thcành 
món ăn trong ngciy. An nicĩy ngcàv liền sẽ khỏi bệnh.

+ LâV ruột 1 con gci trống làm Scìch, dcm Xcìo lên thành 
món ăn.
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+ Nấu xôi đậu đen ăn với gan lợn mâv ngày liền.

+ Phổi dê Vcà thịt dê nấu cùng nhau, ăn với chút muối, gia 
vị hoặc nước măm, tương...

10. Chữa tiểu ra máu

Ngó sen, là thân rề thăt khúc từng doạn cùa câv .sen, mọc 
ngập trong bùn ở  ao, dầm, hồ. nưừng kính 3-5 cm, mặt ngoài 
màu vàng nâu nhạt, mặt cắt có những khoang trống xép theo 
hình nan hoa

Bài thuỏV;

Ngó sen, Bồ hoàng, Sơn chi tử, llạm trúc diệp, Tiẽu kế, 
Mộc thông mỗi \'Ị 12g

Sinh dịa 20g, ỉ loạt thạch 16g; Chích cam thào, nương quv 
mỗi \'ị 6g.

Tất cã thái nhó, sắc uông trong ngàv.

11. Bài thuôc chữa tiếu tiện nhiều do dương hư

Bài thuốc; Thịt chó \'à khoai lang hrợng bằng nhau, cho \'ào 
nồi hầm nhừ, nC'in chút rượu \ à gia \ ị \ ào ăn hêt trong ngày.

12. Chữa viêm đường tiết liệu (dái dắt và buôt)

Hoa mào gà -  Kê quan hoa, Mồng gà... I.à câv tháo thân 
elứng, có màu d(i. Cụm hoa xòe ra hình quạt hoặc hình \ại, có 
mầu dó. Mọc nhiều nơi trong nưdc, dược nhàn dân ta trồng dê 
làm cánh \à dùng hoa, hạt, toàn câ\’... làm Ihuôc chừa bệnh. 
Theo ông v, mào gà dó có \'ị ngọt, tính mát. Có tíác dụng tiêu 
\'iêm, Ccầm máu.

53



Bài thuốc;

Hoa Mcào gtà 20g, Bồ công anh 20g, Mcã đề 20g, râu Ngô 
15g, Rau má 20g.

Sắc uô"ng ngcàv một thang.

13. Chữa thấp nhiệt, tiểu tiện không thông

Cây ngái có tôn khác Icà sung ngái, dã vô hoa, người Tàv 
gọi là mạv mọt. Là một Ccây nhỡ, cao 5-7m. Cành non có nhiều 
lông cứng, nhám, màu nâu xám, Ccành già nhan. Lá mọc dôi, 
hình bầu dục hoặc trái xoan, dài ll-20cm, rộng 5-12cm, gốc 
tròn, dầu tù có mũi nhọn ngcắn, mép khía răng, hai m<ặt có 
lỏng nhám; lá kèm có lông ngắn. Cụm hoa mọc ờ  gốc thân \'à 
Ciành già gồm hoa dụ'c và hoa cái; hoa dục rất nhiều tập trung 
ở  dinh cụm hoa, 3 lá dài lõm, nhị 1; hoa cái có bầu bọc bời dcài. 
Quá phức dcạng sung, hình Cíầu, thót lại ò gốc, dầu bẹt, \'ò 
ngoài có lông nhám.

Bài thuôc:

Rễ Ngái 50g, Thô phục linh 50g, rề cố i  xay 30g, rẽ c ỏ  xước 
20g, Mã dề 20g. Săc uống hàng ngàv.

14. Bài thuôT bô' thận cho người già

Kv tử 12g, Thục dịa 12g, Tục doạn Sg.

Tât cả thái nhò, săc với 400ml nước còn lOOml, uông Làm 
hai Lần trong ngcày.

15. Chữa trẻ em đái dầm

Câv bầu đât - rau Lúi, Khám khom, Kim thât, Đcái dầm,
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Thiên hắc dịa hồng... Bầu đâd là loại cây nhỏ có nhiều cành, 
thân nhẵn. Lá hình trứng tròn hoặc tù ở  đáy, nhọn ở  đầu, mọc 
so le. Mặt trên lá có màu xanh thẳm, mặt dưới có màu dỏ tím 
nên có tên Thiên hcắc dịa hồng. Ccây ncày thường mọc hoang ở 
nhiều nơi \ à dược trồng, dùng tOcàn cây làm thuôT.

Bài thuốc:

Bcầu đât 20g, nấu canh ăn hàng ngày. Nên ăn vào buổi trưa.

Các buổi tôi nên hạn chê" ăn canh, uống nhiều nước.

16. Bài thuôc chữa viêm thận

Rau bầu dât nâu canh ăn, hoặc sắc nước uống với bột Thô 
tam thất \’à Ỹ dĩ sao, cã hai vị bằng nhau mỗi lần 10-L5g, ngày 
uống 2 lần.

Bài thuôc:

Khoai sọ rửa sạch, thái lát, rang chá\' đen, nghiền thành 
bột mịn, thêm dường dò trộn dều.

Mỗi lần uống 30g, ngàv ucmg 2 lẳn.

Hocặc

Khoai sọ 60g (rửa sạch gọt vò thái nhò), gạo tè 30-100g ncâu 

cháo. Khi ăn thêm dường dò cho dù ngọt.

17. Bài thuôc chữa viêm bàng quang

Sài díât tươi 30g, Bồ công anh 20g, Mã dồ 20g, Cam thcâo dát

16g.

Sắc uống ngày một thang.
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IV. TIM MẠCH
1. Bài thuôc chữa cao huyết áp

Hành, tỏi, mộc nhĩ đen, mỗi thứ lây dù dùng. Cả 3 thứ nàv 
dem làm thức ăn, ăn hằng ngày.

2. Ãn uôTng phòng trị tăng huyết áp

Người ta từng nói “bệnh v'tào từ cửa miệng", dự phòng 
bệnh tăng huyết áp cũng nên bắt tav từ việc Ccải tiến cơ  cấu ăn 
uống, tăng cường điều dưỡng biằng ăn uổng, thường thu được 
hiệu quả phòng trị rất tốt.

- Lcá Ngcài cứu rửa sạch, băm nhuyễn \'ắt lấy nu'ởc, uông 
bằng một chung ru'Ợu trước bữa tăn, có hiệu quả dối \ ứi bệnh 
tăng huyết áp.

- Cù Hành tím lUg, rửa ScỊch, săc uông, có tác dụng hạ 

huyết áp.

- Thường xuyên uông nước nấu Cà tím (cà dái dê), hay ăn 
nhiều cà tím, hạ huyêt áp dạt hiệu quà.

- Rtâu Băp (ngô) lOOg, sắc 3 chén Iiuức, chia 3 lần uống 
trong ngày.

- Ctà chua rửa sạch, ăn sống, mỗi Itần 1-2 e]uá.

- I làng ngày dùng hoa cúc tươi 20g htãm với nước sôi dùng 
uông thay trà, ngtàv 2-3 Itần.

- Hạt dưa (htấu) 15g, ăn .sông, có ttác dụng hiT huvôt áp.

- Rau cần tươi (Ctá rỗ) \ ắt lấy nước, thêm mật ơng với lượng
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bằng nhau trộn đều (nước rau cần phải dùng tươi mỗi ngày, 
không dược dun nâu), mỗi lần 40 ml, ngày 3 lần, có hiệu quá 
tốt cho cà bệnh tăng hu vết áp lẫn tăng cholesterol.

- Lá hướng dương tươi 120g, rửa sạch, sắc uô"ng, chia 3 lần 
uông trong ngcàv-

- Dậu xanh lOOg, tỏi 50 tép (người dưới 50 tuổi tính theo 
mỗi một tuổi thì dùng 1 tép tòi), dường phèn vừa dù. Dậu 

xanh rửa sạch, tỏi bò vò, hai thư cùng cho Vcào một cô"c to, 
thêm 500 ml nuVk, dường phèn \'ừa dù, dậy nắp, cho \ áo nồi 
tiềm chín, uông canh (ăn dậu xanh). Uimg vài lần trong ngày, 
liệu trình không giới hạn.

- Cù Năn 750g, Củ cải 750g, Mật ong 50ml. Cù năn \’à CIÌ 
Ccái rda sạch, băm nhu\'ền, bỏ trong túi \'ái sạch vắt lâV nu'ơc, 
bò bã, thêm mật ong, chia Liỏng 2-3 lần trong ngày.

- Râu bắp (ngô) lOOg, vò dưa liâu tươi 4t)0g, chuôi lột \'ò 3 
trái, thêm 8 chén nước sạch, sắc còn 2 chén, sau khi loại bò ràII 
băp và \ ó dua hấu, nc'm dưdng phèn, Lióng liền 2-3 lần, huyêt 

áp có thê trớ lai bình thường. Dày là bai thuôc dân gian tuyệt 
\ò'i cùa Malaysia, \ ât liệu ditn gián, dạt hiệu quá cao.

- Củ cài tươi \'ắt lâv nước uông, mỗi lần 1 côc, ngàv 2 lần.

- Dây dúa leo (du'a chuột) 120g, săc uông.

- Dậu xanh 500g, mè den 500g, cùng rang chín tán bột, mồi 
lần uống 50g, ngàv 2 lần.

- Chanh 1 quá, củ năn 10 quá, săc uống, thưởng Liông dạt
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hiệu quả cao hơn. Đối với người bệnh nhồi máu cơ tim cũng 
có sự cải thiện các triệu chứng.

- Vỏ đậu phông sông, rửa sạch, hcãm uông thav tnà.

- Hoa tường vi tươi 30g, hcãm uông thav trcà.

3. Người cao huyết áp nên ăn gì?

- Cháo Mộc nhĩ đen và táo tàu;

Thcành phẳn: Mộc nhĩ đen v<à táo tàu, gạo tẻ (lượng vừa đù 
dùng).

Cách chế hiến; Mộc nhĩ den ngâm nước cho nở ra rồi xé 
thành miếng nhò; táo tcàu ngâm qua nu'ởc sôi, rửa ScỊch, thái 
nhỏ, bỏ hạt, cho ít dường \'cào trộn, ngâm 20 phút. Cho mộc nhĩ 
den và gtỊO  tè vào  nấu chung, nâu thành cháo, xong cho táo tàu 
\à nước dưdng vào nấu thêm 10 phút nua dế làm món ăn 
(diêm tàm \'à bữa tôi)l

- Cháo rau cần:

Thành phần; 50g rau cần tưoi (dế cá rề) và 60g gạo té.

Cách làm: Rau cần tươi rửa sạch, thái nhô cho \ ào ncâu cháo 
cùng gcỊO  t é .  Mồi ngtàv ăn \'ào buồi sáng \'à bữa tối, dùng liền 
trong 1 tuần.

4. Món dùng cho người tăng huyết áp nguyên phát

Thành phần: 50 tép tỏi, lOOg dậu xanh, 20g dường phèn, 
nửa lít nu’ó'c.

Cách làm: Tât cá dem chưng cách thùv cho dốn khi dậu xanh 
chín. Có thê dùng cá nước lần cái, dùng Hèn tục trong 10 ngàv.
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5. Các loại trà dùng thích hỢp cho người tăng huyết áp

- Hoa cúc (4 phần), hoa hòe (3 phần) \'à chè xanh (3 phần) 
đom tán thành bột thô, mỏi ngàv dùng dộ 30gr hcãm với 1 lít 
nước sôi dê uống trong ngàv, sẽ có công dụng mát huvếl, hạ áp.

- Dơn sâm (75"o), chò xanh (23‘’o), tán thành bột thô, mỗi 

ngàv dùng 30gr hãm \'ới 1 lít nưdc sôi dê uống cà ngcàv, có 
ccìng dụng thông huyết, tán ứ.

- Cúc hoa, hoa hòe, chè xanh (mỗi thứ 6gr) Vcà long dòm 
thào lOgr. Tíât cà dem hãm \ ới 1 lít nu'ó'c S(M, dê uổng cà ngày, 
có công dụng giãn mạch, hạ huvêì áp, giám chcilesterol trong 
máu.

- Rau ngót (9 phần), chè xanh (1 phần), tán thành bột, mồi 
ngàv lâ\’ 30gr hãm \'ó'i 1 lít nước sôi dê uông trong ngày, có 
công dụng tiêu mõ' thừa, hạ áp.

- So'n tra (S phần), lá sen (2 phần), tán thành bột thô, mồi 
ngà\’ dùng 30gr hãm \ ới 1 lít nước sôi dẽ dùng cá ngàv, giúp 

hạ áp, tiêu mõ'.

- Dùng Chi tứ \'à chè xanh \ ới lương bang nhau tán thành 
bột thô, mỗi ngàv dùng 60gr hãm \ cVi I hì nước sôi dê uông 
trơng ngày ctí còng dụng hạ áp, mát hu vét.

6. Hoa quả chữa cao huyết áp

Nêu bị cao bu\êt áp, bạn có thê Iâ\ I quá chanh và 10 cii 
Mà thầv ăn sòng (chanh ăn cá \ỏ). Nhiều loai quả khác cũng 
giúp làm giảm huyêt áp như chuôi, dàu, sơn tra, t<áo...
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Bài 1: Chuôi tiêu 3quả, đường phèn lOOg, gạo nếp lOOg, 
nước sạch 1 lít. Gạo nếp đun cùng nước sạch, chuôi tiêu thái 
miếng nhò cũng cho vào ncli cùng dường phèn hầm thành 
cháo, ăn trong ngàv. Chủ trị bệnh cao huvết áp, xơ vữa động 
mạch, bệnh trĩ ra máu, dái thcáo dường.

Bài 2; Mã thầv lOOg, gạo nếp lOOg, dường trắng lOOg, nưức 
hoa quê lOg, nước sạch llít. Mã thíầy gọt bỏ \'ó rứa ScỊch, thái 
mông hình quân cờ, cho \'cào nấu cháo cùng gạo nếp, sau thêm 
dường trắng \'à nước hoa quế vào Icà dược. Ăn hết trong ngày. 
Chù trị cao huyết áp, ho có dởm, Vcàng da, \ àng mắt, t<áo bón, 
trưởng bụng.

l^ài 3: Mồi ngàv ăn 5 quà chuôi tiêu trớ lên cho dến khi có 
tcác dụng hạ áp chắc chtắn.

Bài 4: I.ấy \'ỏ lụa hạt lạc tươi 12g, sắc lấv nưó'c 2 lần, trộn 
dều, chia làm 3 phần (mỗi phần bằng một cốc trà), niồi lẳn 
uông một côc, ngcàv uỏng 3 lần, nèn uống thưởng xuvôn, giúp 
chữa cao huvèt áp \ à bệnh dau mạch \ ành tim.

Bài 5: Dung nhân SCMT (tưc mầm phôi hạt scn) 2-3g, hãm 
với nueVc sôi làv nưó'c uống thay trà trong ngày, giúp giám 
huyết áp.

Bài 6: Sơn tra tươi 30g, Táo 30g, rau cần tươi 3 cây, dường 
phèn lOg. Ihái nhó sơn trà, táo, rau cần, dun cách thúv 30 
phút thì bò dường phèn \ào là dược. An cá nu'dc lẫn cái, ngàv 
ăn một thang. Dùng chữa cao huyết áp \ à mơ cao trong máu.

Bài 7: Dài hoa hướng dưoíng 1 cái, táo dt) 20 qucà. Dô 3 b<át
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nước sắc lây 1 bát, uống nước ăn cái. Ngày một thang, chia 2 
lần, giúp giảm huyết áp.

Bcài 8: Củ ấu 30g, rau cần  CcỊn 30 g. sắc uống ngày 3 lần \ ào 
trước bữa ăn, giúp chũ'a cao huyết cáp.

Bài 9: Nhụy sen, qucà Dâu, hcỊt Cciy Rau năm, cỏ Sen Ccạn mỗi 
thứ 12g, Scrn dưực 15g, Ngưu dắng 15g, Mai rùa 30g (Scắc trước). 
Sắc uống ngcày một thang, chia 2 Icần. Dùng cho người bị cao 
huyết áp do câm hư dương thịnh gây nên.

Bell 10: Quà Sơn trà tươi Ikg, Dào nhân lOOg, Mcật ong 25g. 
Lâv dao tách quả Sơn trà cho vào nồi dât hoặc vại sành cùng 
đcào nhân, dô ngập nước IcỊnh ngcâm khoáng 1 giờ. Sau dó dun 
vừa lứa dến sôi, hcỊ lửa nhỏ riu riu dê lâu chừng 30 phút dến 
1 giờ, khi nước cô dcỊc còn khoảng 1 bát, rót ra bỏ CcỊn. ÍOô 
nưdc thuốc \ào 2 bình sứ, cho thèm mcỊt ong, dcậy nắp dun 
cách thúy 1 tiếng rồi tắt lứa, dế nguội, đô vào lọ nắp chặt. 
Mồi ngày uông 2 lần, mỗi lần 1 thìa canh, uống ngay sau khi 
ăn cơm với nước uông.

Công dụng: IlocỊt huyêt, bô dcỊ dày, giúp tiêu hóa tỏt, làm 
giám huyết áp, mơ máu, khai thông huyêt mcỊch, bô dương cơ 
tim; dùng lâu rcất có lợi cho ngươi bệnh huyết quàn.

7. Nâng dần huyết áp thâp

Chơng huyết áp tháp bât kỳ do nguyên nhân ncìo, theo V 

học cố truyền dều thuộc "chưng luf", nhẹ thì do tâm dương bcất 

túc, tỳ khí suy nhược, nặng thì thuộc thê tâm dương suy, vong 
dương hư thoát.
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Huyết áp thấp trên lâm sàng thường chia ra huyết áp thcâp 
triệu chứng và huyết áp thcâp tư thế.

Huyết áp thâp triệu chứng: thường gặp trong các bệnh xuất 
huvết Ccàp, bệnh suv tim, nhồi máu cơ tim, nhịp tim kliông đều 
(tim đập quá nhanh hoặc quá chậm). Thiếu máu mạn tính, 
trạng thái kém dinh dưỡng kéo quá ticà i. Huyết áp tôì đa dưởi 
90 mm /Hg. Huyết áp tối thiểu dưới 60 mm /Hg, mạch cáp 

dưới 20 mm /Hg.

K4ột số bcìi thuốc chữa huyết cáp thcấp trong Dông y thường 
dùng như sau:

- ích khí dương câm  thang.

Thcành phần: Dcing S c im  15g, Mạch môn 9g, Ngũ v Ị  từ 5g, 
Hocàng kỳ (trích) 15g, Nhục quế 2-4g, Trích cam thcào 9g, Phù 
tiểu nicỊch OOg, Táo 5qucì.

Ccích dùng; Mỗi ngcàv một thang, sắc nưức chia Icàm 2 Icần 

uống.

Công hiệu: b ỏ  khí, ích c ìm , tcĩng huvết cáp.

Chù trị: chóng nicặt (bệnh huyết áp thcVp nicỊn tính). Triệu 
chứng; chóng nicỊt, dau dcUi, tinh thcin ùv mị, chân tay nì rời, 
mâd ngủ, lưỡi dỏ nhcỊt, rêu lươi mỏng trcắng, mcỊch hư.

Cách gicài bcìi thuôc: Trong thang thuỏc nciv lâv Dàng Scĩm 
ích khí krm chù, Hocìng kỳ bố khí thcĩng thanh dương, Cam 
thào ích khí ử tâm, Phù tiêu nicỊch ích tâm khí, dưỡng tâm âm. 
Ngoài ra còn có McỊch môn thanh nhiệt dưỡng âm, Ngũ vị tử
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thu tinh khí, hai thứ phối hỢp với Đcáng sâm là bài “Sinh mạch 
tán" cớ công năng cải thiện chức năng cơ tim. Táo đỏ, Phù 
tiểu mạch, Cam thảo là bài "Cam mạch đại táo thang" có tác 
dụng dưỡng tâm âm, ích tâm khí đê an thcần dịnh chí.

Dồng thời lại gia Nhục quế có tính chât ôn dương hỢp với 
Trích cam thảo cường tráng tâm dương để cứu tâm khí làm khí 
thịnh, lực mạch dập tăng, khí huyết thông sueTt. Một khi huyết 
mạch vận hành bình thưừng thì ncão bộ dược lợi, có thê trị 
chóng mặt, huyết áp thấp.

Nói chung khi dùng bài thucK này dê diều trị thì ucmg 
trong vòng 5 -  20 thang, huyết cáp dcĩ tương dcTi ổn dịnh.

- Thăng ích thang

Thành phcin: Thục dịa 30g, Ilocìi sơn 15g, Dan bì 15g, Trạch 
tcỉ 9g, Phục linh 9g, Sơn thù 1.3g, Dáng Scâm 30g, M iỊch môn 9g, 
Ngũ vị từ 9g, Hocàng kv 15g, Ma hocìng 9g.

Ccách dùng: Mỗi ngcìy 1 thang, mỗi thang sắc 3 Icần lấy 
400ml chia thiành 3 lẳn uông. Công hiệu: bô khí, ích âm, tăng 
huyết cáp.

Chủ trị: chóng mặt (bệnh huvết áp thâp).

Triệu chứng; clumg mcỊt, hoa nicĩt, tinh thcin ùv rnị, lưng, 
dầu gối nhức mói, tai ù, tim dập nhanh \ à loạn nhịp, tlìd dôc, 
đêm ngù không vên, trí nhơ kém, khi mệt mỏi chỏng mặt Ccàng 
nặng, lưỡi đỏ, mcặt trầm.

Giải thích bcài thuôc: Phương thuốc nc\y chuyên trị huyết 
áp thâp, thuộc phcạm trù chóng mcĩt.
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Biểu hiện lâm sàng: Khi âm lưỡng hư, khí hư thì tinh thần 
vỉv mị, tim đập nhanh và loạn nhịp, thở dôc, trí nhớ giàm, khi 
mệt mỏi thì bệnh thêm nặng, ít đờm, mạch căng, yếu. Âm hư 
thì chóng mặt, dầu gối, lưng nhức mỏi, tai ù, đêm ngủ không 
yên, lưửi dỏ, mcỊch vốu chậm. Vì thế cách trị là chú ý tđi khí, 
bô khí và dưỡng âm.

Trong dơn thuốc Icấy Dàng Scâm bô khí làm chủ. Hoàng kỳ 
bô khí, dương câm cùa tỳ thận, Sctn thù bô can thận mà Scáp tinh 
khí. NgOcài ra, McỊch môn, Ngũ vị phối với Hảng sâm là bài 
"Sinh nicỊch tcán" dể ích khí dưỡng câm sinh nicạch, hỢp với Hoàng 
kv dê tăng huyết áp. Dan bì lương huyết tán ứ tcả can hoà.

TrcỊch tà dế lợi thủy, tiêt tưtVng hoà ờ thcận vị, Phục linh trừ 
thcấp kiện tỳ- Ba locỊÌ thuôc phối hỢp với Thục địa, Sơn thù, 
Hocài sơn Icì bài lục dịa hoàng, bố dưỡng can thận âm. Ma 
hocàng cay tán, dô tán trệ thông dương, làm khí huyết lưu 
thông, chóng mặt có thê khỏi.

Bcài Ihuôc ncìy dcĩ dùng đê diều trị huvêt áp thâp chóng 
mcỊt. Uô’ng thuôT thường nhiều nhcất lci 20 thang, thấp nhât IcT 
8 thang bệnh dcã có nhiều chuvên biên.

8. 20 món ăn có tác dụng giảm huyết áp:

Khi có bệnh tăng huyết cáp, diều dầu tiên nên làm là diều 
chinh chế độ ăn (căn nhcTt, dù chcất dinh dương) kết hỢp dùng 
thuốc lợi tiếu. Nếu bệnh không Ccải thiện thì mới dùng thuốc hạ 
cáp; và ngay Ccà lúc ncìy, chế dộ ăn vẫn giữ \'ai trò râd quan trọng.

Cháo gạo k ít, dcậu dó Vcà ngô: CcỊo lứt 80g, đcậu dỏ 30g, ngô 

30g. Nâu tcất Ccà thcành chcáo nhừ . Mồi ngcày ăn 1 lần.
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Súp bột mì và rong biến: Bột mì 80g, rong biển 20g, hành 
lOg, dầu vừng 30g. Rong biên rửa sạch, xào chung với hành 
bằng dầu vừng. Sau dó dô Vcào ít nước, vặn lửa nhỏ nâu riu 
riu chừng 25 phút. Bột mì dùng nước nhào đều rồi cán mòng, 
cắt thành từng miếng nhỏ, dùng 1 lít nước luộc chín, sau dó 
\'ớt ra bỏ Vcào nồi nước rong biến đã nấu ở  trên, nêm vừa mắm 
muối là dược.

Dưa chuột trộn chua ngọt: Du'a chuột lOOg, tỏi 20g, hành 
lOg, giâm lOml, dầu \'ừng 5g. Dưa chuột rửa sạch, cắt lát, hành 
rửa ScỊch, cắt khúc, tói bó vó, giã nát. Trộn dều tâT cả với dầu 
\'ừng, nêm muối. Ản mỗi ngàv 1 lần.

Canh Ccá quá, giá Vcà cải canh: Cá lóc 50g, giá 50g, Ccải canh 
30g, tỏi lOg, hành 5g, bột canh. Làm sạch cá, xào chung với giá 
Vtà cài canh, cho hành tỏi vào cho thơm. Sau dó cho vào nồi 
nước nâu sôi, nêm một chút bột canh là dược. Mỗi ngày ăn 1 lẳn.

Canh thịt lợn, cà tím \’à du'a chuột: Thịt lợn nạc 50g, cà tím 
50g, dưa chuột 30g, tòi lOg, hành 5g, dầu vừng lOg, bột canh. 
Dưa chuột rửa sạch, cãt miếng; Ccà rửa sạch cắt miếng; thịt lợn 
rửa sạch, cắt miếng; hành cắt docạn; lôi bỏ \'ỏ giã nát. Dê nồi 
nóng dô dầu vào, phi hành cho thtím, rcri xào vó’i thịt lợn dã 
ướp tòi. Sau đó cho nitớc \ ào ncĩu sòi, bò các thú' nâu thèm 
chưng 20 phút là dược. Dùng ăn thav thú'c ăn.

Canh thịt lợn \'à cần tâv: Thịt lợn nạc lOOg, cần  tâv lOOg, 
Nấm hưtíng 30g, Gừng 5g, Tòi lOg, Mành lOg, Dcầu vừng lOg, 
muôi. Thịt lọn rứa ScỊch cắt miếng, cần tây rửa sạch, cắt khúc; 
nám hưcíng lựa sớ, bô cuống, cắt làm hai, rửa SíỊch; gừng cắt
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lát, hành cắt đoạn, tỏi bỏ vỏ, cắt lát. Để nồi nóng, đổ dầu vào, 
chờ dầu nóng, bỏ gừng, hành v'ào phi cho thơm, bỏ thịt lợn vào 
xào sơ. Sau đó  cho tất cả vào nâu thành canh với lửa nhỏ 
chừng 35 phút là được. Mỗi ngày ăn 1 lần.

Mộc nhĩ xào tỏi: Mộc nhĩ 40g, Tỏi 15g, Gừng 5g, Dầu vừng. 
Mộc nliĩ ngâm nước, bỏ rễ, thái nhỏ; Tỏi bỏ vỏ, cắt lát, gừng 
cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng đổ dầu vào, chờ dầu nóng 
bỏ tỏi, Gừng, hành vào phi thơm, cho mộc nhĩ vào xào chm là 
được. Khi ăn rắc thêm bột tiêu. Mỗi ngày ăn một lẳn.

Canh sò nâu râu ngô: Thịt sò 30g, râu Ngô 50g, Hành lOg, 
gừng 3g, muôi vừa đủ. Thịt sò rửa ScỊch, Ccắt miếng; râu ngô rửa 
sạch, bỏ vào túi vải; gừng cắt lát, hành cắt khúc. Cho tất cả vào 
nồi nâu với nước hoặc nước gà luộc. Nấu sôi bằng iưa lớn, 
sau đó vặn lửa nhỏ nâu thêm 30 phút là được. Mỗi ngày ăn 1 
lần, ăn cái, uống nước.

Canh rong biển và hạt bo bo: Rong biến 30g, Bo bo 30g, 
dấu Đậu tương lOg, gia vị. Rong biến rửa sạch, Ccắt thành sỢi, 

bo bo rửa sạch. Rong biến Xcào sơ với dầu ăn, rồi nâu chung 
với hạt bo bo dến chín nhừ. Nêm gia vị vừa ăn.

Canh cá giếc nấu với vừng dcn: Cá diếc 1 con (300g), vừng 
đen 15g, hcành tiêu, gừng, gia vị. Cá làm sạch, lọc lấy thịt cho 

Vcào nâu vơi vừng đen; thêm hành tiêu, gừng gia vị.

Canh rong biển với bí dao: Rong biển 30g, Bí đao lOOg, 
Lạc 50g, thịt Lợn nạc 50g, gia vị vừa đú. Cho cà 4 thư trên 
nấu chung thcành canh, nèm vừa ăn. Dùng trong bữa ăn liên 
tục 7 ngày-
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Thịt lợn nạc xào rau cần, giá đỗ: Thịt lợn nạc 50g, rau cần 
150g, Giá 50g, Gừng 3g, dầu Đậu tương, Xì dầu lOg, Trứng gà 
1 quả, Bột đao 20g. Thịt lợn nạc rửa sạch, cắt miếng; rau cần 
rửa sạch, cắt khúc; Giá rửa sạch, bỏ rễ; Gừng cắt lát; Hành cắt 
khúc. Cho thịt nạc, Trứng gà, Bột đao, Muối \’ào bát, đô ít nước 
vào trộn đều. Đê nồi nóng đô dầu vào, chờ dầu nóng bỏ gừng, 
hành vào phi cho thơm, rồi đô thịt lợn đã trộn vào xào sơ, sau 
dó bỏ rau cần, giá Vcào xào chừi là ăn dược. Mỗi ngàv ăn 2 lần.

Canh cải bắp, đcậu dỏ: Cái bắp lOOg, Đậu đỏ 15g, Gừng 3g, 
Hành lOg, Dầu lượng thích hỢp, Muôi vừa ăn. Cải bắp rửa 
sạch, cắt khúc; đậu dỏ ngâm nước rửa sạch; Gừng cắt lát; Hành 
cắt khúc. Đê nồi ncSng bỏ Gừng, Hành vào phi cho thơm, đô 
vào nứa lít nước, bc> dậu đỏ vào nâTi 40 phút, sau đó bỏ cái bắp 
vào nâu chín, nêm muối là dược. Mỗi ngày ăn 1 lần.

Canh ốc, Ccần tây: Ôc dồng 50g, thịt lợn nạc 20g, cần tây 50g, 
dậu đó 15g, nấm hương 15g, gừng 3g, hành lOg, tòi lOg, xì 
dầu lOg, dầu một lượng thích hỢp. Thịt ốc đồng rửa sạch, cắt 
miếng; thịt lợn cắt miếng; cần tây rứa sạch, cắt khúc; dậu dỏ 
rửa sạch; mâm hương ngâm nưức cho mồm, bỏ cuông; Ccắt làm 
dôi. Dùng nồi nâu dậu dỏ với 1 lít nước cho đậu chín. Ltây nồi 
khác đè nồi nóng đô dầu vào, chờ dcầu nóng bỏ gừng, hành 
vào phi cho thơm, bỏ ốc, thịt, vào xào sơ. Tiếp theo đô dậu đã 
nâu chín cùng vđi nước vào nồi ốc, thịt. Cho cần tâv, nâm 
hương, xì dầu v<ào, nấu sôi bằng lửa lớn, sau dó vặn lứa nhỏ 
htầm nhừ là được. Mỗi ngày ăn 1 lằn.

Cần tây xào đcậu phụ: Rau cần lOOg, Dcậu phụ lOOg, Thịt lợn
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nạc 30g, Nấm hương 30g, Gừng 3g, Hành lOg, Xì dầu lOg, Tỏi 
lOg, dầu ăn lượng thích hỢp. Rau Ccần rứa sạch, cắt khúc, đậu 
phụ cắt miếng; thịt lợn nạc cắt miếng; nấm hương ngâm nước 
cho mềm, bỏ rễ, cắt nhỏ; gừng cắt Icát; hành cắt khúc; tỏi cắt 
lát. Đê chảo nóng dổ dầu vào, chờ dcầu nóng bỏ gừng, hành 
vào phi thơm, rồi cho tất cả các thú' vào xào chín là được. Mỗi 
ngày ăn 1 lần, dùng lúc dói bụng.

Chè vừng den, khoai mcài: Vừng đen 30g, Khoai mài 30g, 
dường phèn 3g. Vừng đen rang thơm, xay thành bột, khoai mài 
rang khô, tán thíành bột, trộn hai thứ bột vào nhau. Nấu với 2 
bát nước, dùng lửa lớn nâu sôi, nêm ít dường phèn, khuây 
dều, nấu thêm khoảng 5 phút là dược. Mõi ngày ăn 1 lần.

Cà tím xào tỏi: Tỏi 30g, Cà tím 200g, Hành lOg, Muôi 5g, 
Xì dầu lượng thích hỌp. Tỏi bỏ vò. Cà rửa ScỊch, cắt miếng, 
dùng lứa lớn hấp chín; .sau dó lâv ra bỏ cà vào trộn đều với 
tói dã khử sO \'ới dtầu mè, nêm ít xì dầu là dưực.

Thịt lọn xào cần tcây: Thịt lọn n<ạc 50g, cần  tây lOOg, Mộc 
nhĩ 30g, Gừng 5g, Hành lOg, Muối vừa ăn, Dầu ăn lưựng thích 
hỌp. Thịt lọn nạc rửa sạch, cắt miếng; Ccần tâv rứa ScỊch, cắt 
khúc; nâm ngâm nước cho mềm, bó cuống, cắt làm đôi; gừng 
cất khúc. Dê cháo nóng dô dầu Vcào chờ sôi bò gừng, hành 
Víào kliử cho thom. Bỏ Ccác thứ còn lại \’ào thêm một ít nước, 
dùng lửa nhò nâu 25 phút là dưọc. Mỗi ngày ăn 1 lần.

Cháo gạo lứt, rau cần và mộc nhĩ: Gạo lứt 80g, Rau cần 
50g, Mộc nhĩ 20g. Gạo vo sạch; rau cần rửa sạch, cắt khúc; 
mộc nhĩ ngcâm nước, bỏ cuống, xé thành miếng. Lấy gạo mấu
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thành cháo gần chín, rồi bỏ mộc nhĩ và rau cần vào, vặn lứa 
nhỏ nâu thêm 30 phút là được. Mỗi ngày ăn 1 lần.

Canh giá, cải bẹ xanh, rong biển: Giá lOOg, Cải bẹ xanh 
lOOg, Rong biển 5g, Gừng 5g, Hành lOg, MuôX Dầu. Giá bỏ rễ, 
rửa sạch; Cài bẹ xanh rửa ScỊch; Rong biển rửa sạch; Gừng cắt 
lát; Hành cắt khúc. Đê nồi nóng đổ dầu vào chờ dầu sôi bỏ 
gừng, hcành vào phi thơm. Rồi đổ 1 lít nước, nấu sôi rồi Vcặn 
nhỏ lửa trong 45 phút, nêm muôi.

9. DưỢc thiện dành cho người huyết áp thấp mạn tính

- Trứng gtà một qucà, bột nhung hươu 0,3g. Đập trứng vào 
bát, bò bột nhung hươu vào, qucây dều và tráng chín, dùng 
làm dồ ăn diêm tâm hằng ngàv, 20 ngiày là một liệu trình. Bài 
thuốc nàv thích hỢp với người huyết áp thcâp mạn thê thcận 

dương hư SLIV.

Thê thận dương hư suv cổ các biếu hiện dầu choáng, mắt 
hoa, tai ù diếc, hay quên, lưng dau gối mòi, sắc mặt nhợt nhạt, 
tinh thần mói mệt, sỢ lạnh, tav chân lạnh, tiêu tiện nhiều lần 

về dêm, ăn kém, dại tiện lòng nát, chất lưỡi nhợt. Các bài thuốc:

- Kỳ tử lOg, Thỏ tv tử lOg, Nhục thung dung 6g, Bồ dục bò 

một quá, Bồ dục chó một quà, Thịt bò lOOg, Thịt gcà 50g. Bồ 
dục bò và chó làm sạch, bỏ dôi, ngtâm nươc kạnh trong 30 phút; 
thịt bò và thịt gà thái miếng; các vị thuôT cho vào túi vãi, buộc 
kín miệng. Tất cả cho \'ào neM hầm lứa nhỏ cho thật nhừ rồi 
bỏ bcã thuốc, chê thêm hạt tiêu, gừng tươi thái chỉ và gia \'ị vừa 
đủ, chia ăn Vcài lẳn trong ngày.
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- Hoài sơn 50g, Nhục thung dung 20g, Thỏ ty tử lOg, thịt 
dê 200g, xương sống dê một đoạn, gạo tẻ lOOg. Xương sông dê 
chặt vụn; thịt dê thái miếng; các vị thuôc cho vào túi vái, buộc 
kín miệng; tât cả cho vào nồi ninh với gạo thành cháo rồi bỏ 
bã thuốc, chế thêm hạt tiêu, tiểu hồi và gia vị vừa đủ, chia ăn 
vài lần trong ngày.

- Dâm dương hoắc 30g, rượu trắng  SOOml. Đem ngâm  Dtâm 
dương hoắc với ruỢu trong b ình  k ín , sau 7 ngcày th ì d ù n g  được, 

m ỗ i ngày  uống  ha i lần , m ỗ i lần  chừ ng  15ml.

10. Thể bệnh tâm tỳ lưỡng hư

Chứng trạng: Một mỏi nhiều, hay có cảm giác khó thở, 
chân tav rã rời, đầu choáng mắt hoa, dễ có cảm giác hồi hộp 
trông ngực, hay vã mồ hôi, ăn kém, chcậm tiêu, sắc mặt nhợt 
nhạt, dại tiện lỏng nát, miệng nhạt, chât lưỡi nhợt.

- Thịt bò l.OOOg, rượu vang 250ml. Thịt bò rửa sạch, thái 
miếng, cho vào nồi hcầm nheỉ lửa cho thật nhừ, cứ một giờ chắt 
nươc cốt một lần rồi lại cho thêm nước dun tiếp. Làm 4 lần 
như Vtậy lấy 4 nưdc hỢp lại với nhau, chê thêm rượu \ ang rồi 
cô lửa nhó thành cao dặc, dê nguội, dựng trong lọ kín dùng 
dần, mỗi ngíàv uô"ng 3 lần, mỗi lần 3 thìa canh.

- Gà mái một con (nặng chừng Ikg), Nhân sâm lOg, Hoàng 
kỳ 30g, Ngũ vị tử 15g. Gà làm thịt, chặt miếng; các vị thuốc cho 
vào túi \'ài, buộc kín miệng; tất cà bỏ vào nồi hầm lứa nhỏ cho 
thật nhừ, bò bã thuốc, chế thêm gia vị, dùng làm canh ăn.

11. Thể bệnh trung khí bất túc

Chứng trạng: Mệt mỏi, thích nằm, ngại nói, ngại vận động.
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hay có cảm giác khó thờ, chóng mặt hoa mắt nhiều, chân tay 
buồn mỏi, chán ăn, miệng nhạt, dễ vã mồ hôi, đại tiện lỏng 
nát, chât lưỡi nhợt.

- Nhân sâm lOg, BcỊch linh lOg, Hoài sơn lOg, Đậu đỏ 30g, 
bột gạo nếp 50g, đường trắng và mỡ lợn vừa đù. Các vị thuôc 
sao thơm, tán bột, trộn đều với bột gạo nếp và đường trắng, 
chê đủ nước, nhào kỹ rồi rán chín, dùng làm dồ điếm tàm 
hằng ngtày.

- DcỊ dcàv lợn một cái, hạt sen tươi 40 hạt. Dạ dày làm sạch, 
hạt sen bỏ tâm rồi cho vào trong dạ dàv lợn, dùng chi buộc 
kín miệng, dem hcầm nhừ, khi chín vớt dạ dàv ra, thái miếng, 
trộn dều với hạt sen rồi chê thêm gừng tươi, hạt tiêu \’à gia \’Ị 
\'ừa dũ, dùng làm thức ăn.

- Dắng sâm lOOg, Thịt bò 500g. Thịt bò  rửa sạch, thái míêng, 
ướp gừng tươi, hạt tiêu và một chút ru'Ợu \ ang; Dắng sàm cho 
vào túi \'ái, buộc kin miệng rồi dem hầm \’ứi thịt bò cho thật 
nhừ, chê thêm gia \ ị, dùng làm thú’c ăn hằng ngày.

12. Một sô cách dùng sơn tra chữa cao huyết áp

- Stín tra 15g, hà diệp (lá sen) 20g. Hai thứ tán \ ụn, hàm với 
nước sôi trong bình kín, chưng 20 phút thì dùng dược, uống 
thay trà trong ngtày. Công dụng: Hoạt huyết hcSa ứ, thanh dcần 
thông trệ, làm giãn mạch máu, dùng thích hỢp cho người bị cao 
huyết áp và béo phì có kèm theo dau dầu, hoa mắt, chóng mặt.

- Sem tra lOg, cúc hoa lOg, lá trà tuơi lOg, ba thứ hãm với 
nước sôi trong bình kín, sau 15 phút thì dùng elưctc, uông thav 
tnà trong ngcày.
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Công dụng: Thanh nhiệt trừ đàm, bình can tiềm dương, 
dùng cho người bị cao huyết áp, bệnh lý mạch vành và rối 
loạn lipid máu.

- Sơn tra 24g, cúc hoa 15g, kim ngân hoa 15g, tang diệp (lá 
dâu) 12 g. Tât CẢ sâv khô, tán nhỏ, hãm với nước sôi trong 
bình kín, chừng 15 phút thì dùng được, uống thav trà trong 
ngtày. Công dụng; Thanh can nhiệt, hóa ứ tích, dùng thích hỢp 
cho những người bị cao huyết áp thuộc thê can nhiệt ứ trcV 
biếu hiện bcằng các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, hoa 
mắt, mâT ngủ, dề cáu giận, miệng khò họng khát, dcỊÌ tiện táo, 
chất lưỡi dỏ...

- Siín tra 50g, gạo tè 50g, dường phèn \'ừa đù. Sơn tra bỏ 
hạt, thái phiến, dem nấu \'ới gạo tẻ thành cháo, chế thêm 
dường phèn, chia ăn vài lần trong ngtàv. Công dung; Khứ ứ 
hu vết, tièu thực tích, dùng cho những người bị cao huvết áp, 
rô’i locỊn lipid mcáu.

- Sơn tra sao đen 12g, Thảo quyết minh 12g, hoa cúc trắng 
9g. Ra thứ sây khô, tán nhỏ, hãm \'ởi nước sôi trong bình kín, 
sau 20 phút thì dùng dược, Licmg thay trà trong ngày. Công 
dụng: Sơ phong, tán nhiệt, bình can, giáng áp, nhuận tràng 
thông tiện, dùng rất tốt cho những người bị cao huyết áp có 
kèm theo táo bón kéo dcài.

- Sơn tra 9-15g, Hoàng kỳ .50-60g, Ccát căn 15-30g, Tang kv 
sinh 15-.30g, Dan sâm 20-40g. Tât cà dem sắc 2 lần, mỗi lẳn 30 
phút, sau dó cô lại còn khoảng 300-400ml, chia uống vài Icần 

trong ngày.
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Công dụng: Bổ khí hoạt huvết, ích tâm kiện não, dùng thích 
hỢp cho những người bị cao huyêt áp có kèm theo rỏi loạn 
tuần hoàn não. Nó cũng cài thiện rối loạn nhịp tim thuộc thê 
khí hư huyết ứ, biêu hiện bằng các triệu chứng như: Tinh thần 
mệt mỏi, hay có Ctảm giác khó thừ, ngại hoạt dộng, kém ăn, 
hay hoa mắt chóng mặt, dc vã mồ hôi, dau tức hoặc dau nhói 
vùng ngực sườn, mạch có lúc không dều, dại tiện nát, phụ nữ 
kinh nguyệt không dều, bê kinh hoặc thống kinh.

- Sơn tra 16g, Sinh dỗ trọng lòg, Tháo C]uvêt minh 16g, Tiên 
ngọc mề tu (râu ngô tươi) 62g, Hoàng bá 6g, Sinh dại hoàng 
3g. Tất Ccã dem sắc với 6 bát nu'ơc, cò lại còn 3 bát, chia uóng 
Vcài Icần trong ngàv-

Công dung; Bô can thận, thanh can nhiệt, gi<áng áp, dùng 
thích hỢp cho những ngươi bị cao huyết áp, béo phì.

- Hcải dới 30g, Sơn tra 30g, Mã thầv lOcủ, chanh 3 qucà. Hái 
dới rửa ScỊch, cắt ngăn; S(tn tra bò hạt, thái miếng; Mã thcầy 
bóc vỏ, thái vụn; chanh cắt lát. Tất cá dem ,s<ắc kv, chia uống 
\ài lần trong ngày. Công dụng; Hoạt huvốt hóa ứ, cường tim 
lợi thủv, giáng áp, dùng tốt cho người bị cao huvết áp.

- Sơn tra 30g, Tcát) lây 30g, rau cần tày 3 cáy, dường phèn 
\ ừa dú. Sơn tra Vtà tcáo bó hat, thái miêng; rau cần rứa .sạch, c<ắt 
doạn. Tất cã cho vào bát to, dỏ thêm 300 ml nước rồi dem hấp 
cách thùy, sau chừng 30 phút là dược, cho thêm dương phèn, 
chia uống vài lần trong ngày. Công dụng; Hoạt huvết, giáng 
áp, dùng cho người bị cao hu\ ốt áp \'à rôi loạn lipid máu.

- Sơn tra 150g, dậu xanh 150g, dường phèn vừa dủ. Sơn tra
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bỏ hạt, thái miếng; đậu xanh rửa sạch, ngâm trong nước 30 
phút. Hai thứ đem sắc kỹ, cho thêm đường phèn, chia uống hai 
lần trong ngày. Công dụng; Hoạt huyết hóa ứ, thanh nhiệt 
giáng áp, dùng thích hỢp cho người bị cao huyết cáp có các 
biêu hiện nhiệt chứng.

- Sinh địa 200g, Sơn tra 500g, Đương trcắng lOOg. Sirứi địa 
rửa sạch, thái lát; Sơn tra bỏ hạt, thcii phiến. Hai thứ đem Scắc 
trước cho thật nhừ, cho thêm dường rồi đcánh nhuyễn thành 
dạng cao lông, mỗi ngtày uống 3 lần, mồi lần 2 thìa canh. Công 
dụng: Dưỡng càm lương huvết, hocỊt huyết giáng áp và làm 
mềm mcỊch máu, dùng cho người bị cao huyết cíp thuộc thê àm 
hư, biếu hiện bcHng các triệu chứng người gầv, lòng bàn tay, 
bcin chcĩn nóng, hay cỏ Ccim giác sô't nhẹ về chiều, miệng kliô 
họng khcít, dcỊÌ tiện táo, tiếu tiện sẻn dỏ...

- Sơn tra 30g, Quyết minh tứ 30g, Icá sen tươi nứa lá, dại táo 
4 quá, thịt lợn ncỊC 250g, gia vị \'ừa dù. Sơn tra bỏ hạt, thái 
phiên; quyết minh tử rứa ScỊch; dcỊÌ táo bỏ hcỊt; Icá sen rứa ScỊch 
thái nhò; thịt lợn rửa sạch thái miếng. TcVt Cíi cho \ ào nồi hcầm 
nhừ, nêm đú gia vị, chia ăn Viài Icin. Công dụng; Thanh can tiết 
nhiệt, Icàm gicãn m.Ịch mcíu Vcà gicíng áp, dùng cho ngươi bị cao 
huyết áp thuộc thế Can clương thượng xung, biếu hiện: mặt dỏ, 
mắt dt’i, dau dầu, hoa mắt, chóng mặt, tính tình nóng nảy, ngực 
suửn dầv tức, díỊÌ tiện táo, có thế hay chãv máu cam.

13. Chông rôi loạn lipid máu

Một số bcài thuốc dùng Sơn tra dê Icập lại sự cân bằng cùa 
quá trình chuyên hóa lipid trong cơ thê \'cà dự phòng tích cực
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các bệnh lý thuộc hệ tim mạch như tai biến mạch não, cơn đau 
thắt ngực, nhồi máu cơ tim...

Công thức 1:

Trcà mạn 6g, Sơn tra 15g, Hcà thù ô 30g, Hoa hòe 18g, Đông 
qua bì (vỏ bí dao) 18g. Tcất cà Scắc uô’ng thav tr<à.

Công dụng; Tiêu thực giàm béo, hàm mềm huyết quàn, hạ 
lipid nicáu, dùng thích hỢp cho những người béo phì có kèm 
theo rối loạn lipid máu.

Công thức 2:

Sơn tra 30g, Tang thầm (qucà dâu chín) 15g, gạo tè 30g. Tất 
Ccà ncấu thcành cháo, chia ăn vài lần trong ngày. Công dụng: 
Dưỡng huvêt tư âm, hocỊt huvết khứ ứ, thanh nhiệt \à làm 
gicàm mở máu, dùng thích hỢp cho những người bị rỏi loạn 
lipid máu thuộc thê Âm hư dương Cang dược biếu hiện bằng 
các chứng trạng như hoa mắt chóng mcặt, lòng bàn tay và bàn 
chcân nóng, hay có Ccàm giác sôt nóng về chiều, dau vùng trước 
tim, dô mồ hôi trộm, đại tiẹn táo, tiêu tiện sỏn dỏ, chất lưởi 
dỏ ít hocặc không rêu...

Công thức 3:

Sơn tra 30g, Hà diệp (lá sen) lOg, Scắc uống thay trcà. Công 
dụng: Thanh nhiệt, làm giâm mỡ máu, dùng cho người bị rối 
loạn lipid máu ờ tâ't cá các thê. Nghiên cứu hiện dại cho thấy 
Hà diệp cùng có tác dụng làm gicàm cholesterol máu trên thực 
nghiệm và lâm .sàng.
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Sơn tra lOg, cúc hoa lOg, Thcảo quyết minh 15g, tất cả sắc uống 
thay tr<à. Công dụng: Lcàm giàm mỡ máu, khứ ứ thanh nhiệt, thông 
tiện. Dùng cho người bị rối locạn lipid máu và béo phì.

Công thức 5:

Sơn tra 15g, Kim ngân hoa 15g, Cúc hoa 15g, Tang diệp 
lOg. Tcất cả săc uống thay trà trong ngcày.

Công dụng: Thanh nhiệt bình can, hoạt huyết hóa ứ, làm 
giám mỡ máu, dùng cho người bị rối loạn lipid máu kèm theo 
cao huvết áp \ à các chứng trạng cùa Can dương thượng cang 
như dầu chOiáng mắt hoa, mắt dỏ, lòng bàn tav bàn chân nóng, 
ngực bụng dầy tức, lai ù, hay quên, dại tiện táo kết...

Công thức 6:

Scrn tra lOg, I lòe lioa lOg, hai thứ hãm với nước sôi trong bình 
kín, sau chừng 20 phút thì dùng dược, uống thay trà trong ngàv-

Còng dụng: Thanh nhiệt bình can, làm giám mơ máu, dùng 
cho người bị rối loạn lipid máu có kèm theo cao huvèt áp.

Công thưc 7;

Sơn tra 15g, Trạch tá 15g, Kỷ tử 30g, ba thư sắc uống thay trà.

Công dụng: Tư thcận dương can, thanh nhiệt, làm giám mơ 
mtáu, dùng thích hợp cho ngươi bị rối loạn lipid máu, cao 
huvết áp.

Công thức 4:
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Sơn tra 60g, gạo tẻ lOOg, dường tĩíắng lOg. Nấu Sơn tra và 
gạo tẻ thành cháo, chế thêm đường, chia ăn v ài lần trong ngàv- 
Công dụng: Tiêu thực tích, tán huyết ứ, Icàm giám mỡ máu, 
dùng cho người bị rôì loạn lipid máu.

Công thức 9:

Sơn tra 30g, hoa hòe tươi 5g, lá sen non 15g, Thảo quyết 
minh lOg, dường trăng vừa diỉ. Tất cà dem sắc kỹ lấy nước, 
chế thêm đường tràng, chia uống vài lần trong ngày. Công 
dụng: L.àm giãn mạch máu, thúc dcây tuần hoàn huyết dịch, 
thanh nhiệt và làm giảm mỡ máu, dùng cho người bị rối loạn 
lipid máu cổ hoặc khùng kèm theo cao huvết áp.

Công thức 10:

Tiêu sơn tra 1.8g, Sinh hoàng kỳ 15g, Hà diệp 8g, Sinh dại 
hoàng 5g, Sinh khưong 2 lát, Sinh cam thào 3g. Tất cả sắc uống 
thay trà.

Công dụng: Bô tỳ ích khí, thông phù trừ tích, làm giảm nrO 
máu, dùng cho người bị rỏi locỊn lipid máu, béo phì, vữa xO 
dộng mạch.

Công thức 11;

Sơn tra 15g, Dan sâm 15g, Quvết minh tử 12g, 1 lồng hoa 5g. 
Tâd cã sắc uô"ng thay trà, dùng liên tục từ 1-3 tháng. Công 
dụng: IToạt huvết thòng mạch, thanh nhiệt, làm giám mO máu, 
dùng cho người bị rối loạn lipid máu, xo vữa dộng mạch, thiếu

Công thức 8:
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Công thức 12:

Sơn tra 15g, Nhân tĩcần 20g, Sinh mạch nha 15g. Tất cả đem 
sắc kỹ 2 Icần, sau bỏ bã, chia uô"ng 2 lẳn  trong ngày, uô"ng liên 
tục trong nửa tháng.

Công dụng; Thanh can lợi dờm, thanh nhiệt hóa thâp, làm 
giảm mỡ máu, dùng cho những người bị rô'i loạn lipid máu có 
kèm theo tình tnạng chán ăn, đẳv bụng, chậm tiêu...

Công thức 13:

Sơn tra 9g, Nâ'm linh chi 9g, TrcỊch tả 15g, Thảo quyết minh 
15g, Xích thược 12g. Tất cả s<ắc uô'ng trong ngcày.

Công dụng: Hành khí tcán ứ, thanh nhiệt Vcà làm giảm mõ' 
máu, dùng cho những người bị rối locạn lipid máu, cao huyết 
áp, thiểu năng động mạch \'ành...

Công thức 14;

Sơn tra 50g, Mạch môn 30g, hai thứ dem ngcâm với lOOOml 
rượu trắng, mỗi ngày lắc 2 lần, sau 10 ngcàv thì dùng dược, 
uống mồi ngày 20ml. Công dụng: Hoạt huyết hóa ư, thanh 
nhiệt \ à làm giám mở máu, dùng cho những người bị rối loạn 
lipid máu, vữa xơ dộng mạch.

Công thức 15;

Sơn tra lOOg, Quyết minh tử lOOg, I Icà thù ô lOOg, Tang ký 
sinh lOOg, Trạch tà lOOg, Mật ong vừa dủ. em các vị thuốc sắc 
kỹ lây SOOml rồi hòa \ ới mcật ong, đun sôi m ột lát là được, uống

năng tuần hoàn não và động nnạch V'ành.
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mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 50ml, 30 ngàv là một dợt điều trị.

Công dụng: Hoạt huyết hàuh khí, hóa ứ thanh nhiệt và làm 
giảm mỡ máu, dùng cho những người bị rối loạn lipid máu, 
cao huyết áp.

Công thức 16;

Sơn tra 30g, Bồ công anh 70g, Tang ký sinh 30g, ITocàng kỳ 
30g, Ngũ vị tử lOg. Tất cả sấy khô, tán bột, uống mỗi ngày 3 

lần, mỗi lần 2g, 30 ngíày là một liệu trình điều trị.

Ccĩng dụng: Hoạt huvết hóa ứ, thanh nhiệt, ích khí bổ thận 
và làm gúàm mỡ máu, dùng cho những người bị ròi locỊn lipid 

máu.

Công thức 17:

Sơn tra 30g, Cát căn 15g, Tang kv sinh 15g, Quyết minh tử 
30g. Tất Ccà sây khô, tán bột, uống mỗi ngày 2 lẳn, mỗi lần 8g 

vơi nước tấm, 30 ngày Icà một liệu trình.

Công dụng: Hoiạt huyết hóa ứ, thanh nhiệt trừ thấp giáng 

áp, giảm mở máu, dùng cho những ngươi bị rối loạn lipid máu 

kèm theo huyết áp cao.

Công thức 18:

Sơn tra 15g, Ký tứ lOg, Hcà thù ô 15g, Tliáo quyết minh 15g, 

Đan sâm 20g. Tất cà sắc kỹ, uống thay trà trong ng.ày. Công 
dụng; Hoạt huvết hóa ư, ích khí bổ thận, thanh nhiệt, giảm mơ 
máu, dùng cho những người bị ròi loạn lipid nicáu, cao huvêt
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V. PHỔI
1. Hạt sen chữa ung thư phôi

Dê hỗ trỢ cho việc điều trị ung thư phổi, có thê lấy Hạt sen 
30g, Bách hỢp 30g, Phổi lợn 200g (rửa sạch, thái miếng) hầm 
nhừ, sau dó cho thêm hcành, gừng (thái chỉ) và gia vị, chia ăn 

vài lần trong ngày.

H<ạt sen có công dụng dưỡng tâm, ích thận, kiện tv; Bách 
hỢp tư câm, nhucận phế, chỉ khcíi, an thcần, có khà Iicing ức chế 
sự phát trièn cùa tế bcào ung thư; phối lợn bổ phố, nhuận phế, 
gicài dộc. Ccì ba vị phôi hựp tcỊo nên công dụng tư cĩm, nhuận 
phế, chì khái, an thcần, khcíng ung cùa bcìi thuốc.

Bcìi thuôc dược dcành cho những người ung thư phôi thể 
phế âm hư: người gcU', tức ngực, ho khan, trong dừm có những 
sựi máu tươi, có Ccim giác sốt \ề chiều, lòng bcàn tay Viì bcàn 
chân nóng, môi khô, miệng khát, ra mồ hôi trộm, dcỊÌ tiện táo, 
tiêu tiện sén dó.

2. Nâm linh chi

Ncâm linh chi 15g, Mộc nhĩ den lOg, Mộc nhĩ trắng lOg, 
dường phèn 1.3g. NcVm linh chi rứa ScỊch, thcái phiến; .Mộc nhĩ 
ngâm nưức cVm rồi Icàm ScỊch, thcíi vụn. Tcâ't Cci cho vào bcát cùng 
\ới dường phèn \’à một lượng nu'ức \’ừa dủ, hấp cách thùv 
trong 60 phút. Bỏ bã ncấm, căn mộc nhĩ Vcà uống nước.

áp, thiểu năng dộng mạch vành.
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Nấm linh chi có tác dụng tăng cường chức năng miễn dịch, 
ức chế sự phát triển cùn tế bào ung thư. Mộc nhĩ bô phế, hoạt 
huyốt, hóa ư, có tcác dụng kháng ung ở  một mức độ nhât định. 
Cíác vị thuôc phôi hỢp hạo nên công năng bô hư, kháng ung, 
tư âm, nhuận phế, chì khcái cúa bcài thuôc.

3. Ba ba

Ba ba 1 con (bò dầu, chia thành 4 miếng), dông trùng hạ 
thcào lOg, Ĩ4ại táo U) quá (bó hột), Hành (cắt đoạn), Ciừng (thái 
phiến), Tỏi (đập dập) và gia vị \’ừa đủ. Ba ba cho vào nồi luộc 
sôi rồi vớt ra, cắt rởi 4 chân, bóc bó mở ớ chân, rứa sạch, cho 
vào bát cùng \'ứi đông trùng hạ tháo, dại táo, gừng, hành, tói 
Vtà gia \ ị rồi hấp cách thúy trong 2 giờ. Ăn trong ngày.

Dông trùng hạ tháo bố hư, nhuận phê, có khá năng ức chè 
sự phát triến cúa tê bào ung thư. Ba ba bô phế, thận, lưtVng 
huyết, dưỡng huyốt, cũng có tác dụng kliáng ung.

Bài thuốc có thê dùng cho cá các bệnh nhân bị ung thư gan 
và dạ dày.

4. Ung thư phôi thể phê thận lưỡng hư

Triệu chứng: Tức ngực, khó thcV, ho có dởm dính máu (sắc 
không tươi), dỗ dó mồ hỏi, ngại nói, môi tím, mặt nặng, chân 
phù, hỏi hộp, dánh trống ngực, dại tiện lóng lúc tàng sáng; 
nam giới hOíỊt tinh, liệt dương; nữ giới kinh bế, kinh thiêu. 
Uùng một trong các món ăn bài thuốc sau:

- Vịt trắng 1 con, dông trùng hạ thảo 13g, tỏi \'ỏ tím 20g, 
gừng tươi lOg, gia \ ị \’ừa dù. Vịt làm sạch, chặt miêng, ưdp
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gừng và tỏi rồi đem hầm nhừ cùng đông trùng hạ thảo. Chế 
thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày, mỗi tuần ăn 2 lần.

Thịt vụt tư bổ ngủ tcạng, huyết vịt có chứa chcất kháng ung. 
Đông trùng hạ thào ích thận, bô phế, có kliả năng ức chế sự phát 
triến của tế bào ung thư. Các vị thuốc phối hỢp tcỊO nên công 
dụng ích phế, tăng tinh, phù chứih, klaáng ung của bài thuốc.

- Đông trùng hạ thảo 6g, kỷ tử 15g, bào ngư 60g. Bào ngư 
rửa sạch, ngâm nước â'm trong 3 giờ, rồi luộc chín. Sau đó cho 
vào bát sành cùng với dông trùng hạ tháo Vtà kỷ tử, hấp chừi, 
ăn cái, uô"ng nước.

Kỷ tử nhuận phế, tư âm, bci thận, ích tinh. Bào ngư rất giàu 
châd dinh dưỡng và có khá năng ưc chế sự phát triển cùa tế 
bcào ung thư.

- Nhân sâm 6g, hồ dào nhục 20g (không bó vỏ), gừng tươi 
9g, đưởng phèn vừa đù. Đem 3 vị thuôT sắc trong 30 phút rồi 
bò bã gừng, hòa với dường phèn, chia uống 2 lần trong ngày.

Nhân Scâm đại bô nguvên khí, có hác dụng cải thiện chức 
năng miễn dịch cùa cơ thể và chống ung thư. 1 lồ dào bô thận, 
cô tinh, ôn phế, chì khái, ích khí, dưỡng huyết, có khá năng ức 
chê sự phát triển cùa tế bào ác tính.

5. Ung thư phôi thế phế tỳ khí hư

Triệu chứng: Ho nhiều, dờm trắng, dễ khạc, khó thở, ngcỊÌ 
nói, sỢ gió, sỢ lạnh, sắc mặt nhợt nhạt, ăn kém, bụng đầy, đại 
tiện lỏng, tiểu tiện trong, dài.

- Phổi lợn 100 g, Ý dĩ 50 g, Cạo tẻ 100 g, gia vị vừa đủ. Ý

82 5 0 0  BÀI THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN



dĩ và gạo té dãi sạch, cho vào nồi nấu cháo, kJii dã nhừ cho 
phổi lựn (dã cắt thành miêng) vào, dun thêm một lát là dưực. 
Chê gia vị, chia ăn Vcài lần trong ngày.

Y dĩ kiện lợi tỳ, lợi thấp, bô phế, có tác dụng ức chế SỊÍ 
phát triến cùa tê bào ung thư. Phổi Ịợn nhuận phế, bô hư.

- Vịt tnắng 1 con (chừng 1 kg), Đại táo 60g, Sâm linh bạch 
truật tán 30g (dạng \'iên tề), gừng tươi và gia \'ị vừa dủ. Vịt 
Icàm thịt, bó lòng rồi cho Đại tíáo (dã bó hạt) và Sâm linh bcỊch 
truật tán vào trong bụng, hầm nhừ, chế thêm gia vị, chia ăn 
vài lần.

Sâm linh bạch trucật tán có công năng bổ khí, kiện tỷ, trừ 
thấp, hòa \'ị. Thịt \ ịt bô ngũ tạng, hu\'ết vị có chất chống ung 
thư. Các vị phôi hỢp tạo nên công dụng bồi bô phô tỳ của bài 
thuốc, hỗ trỢ dắc lực cho các biện pháp diều trị khác.

6. Thuôc chữa viêm phôi

Gừng 9g, Hcành (cà củ) 3 cù, nại hoàng 9g. Chi thực (quả 
quát non phơi khô) 9g, tr<ắc diệp 1 nắm, cám gạư 1 bát, củ Ccài 

3 miếng, ru'Ợu vang 250g

Cho tât C<ả các thứ giã nhỏ, cho vào chíỉo sao nóng lèn, c|io 
vào túi \'ái dcăp vào ngực. Mỗi ngcày 2-3 lằn

7. Chữa viêm màng phôi

Triệu chứng: Kê’t hung, tức là tcà khí kết \ ào trong lồng 
ngực mà xuất hiện dau bên dưứi tim, ân vào thấy dầv, cứng.

Bài thuốc; Tỏi vừa dùng, dem bóc \'ỏ sạch, giã nát
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Truửc tiên bôi một Iđp vazơlin lên chỗ đau, sau đó đắp tỏi 
đã gicã, đắp miếng gạc vào dùng băng ciính cố định Lại. Tác 
dụng hoá kết, dừng dau.

Chú v:

- Viêm màng phối Là chứng bộnh viêm tổ chức cục bộ do 
rất nhiều nguyên nhân dẫn đến như: Lâv nhiễm, viêm nhiễm, 
tha\' dôi phàn ứng, hoá học, vật lý... Biểu hiện lâm sàng đa số 
như dau ngúc, sốt, ho ...

- I rong dông y dều gọi là "Kêt hung", "nhiệt kết hung".

8. Bài thuôc chua viêm phê quản mạn

c.ưng tucti .SOg, rễ câv chè lOOg, mật ong vừa dùng.

- c.ững, rồ chè rua sạch cho Vtào ấm sắt một lúc, sau đó gạn 
lâ\ nuVíc, cho m.ật ong Vcào khucây dcu cho vào lọ dùng dần. 
Mồi ngtày uóng 2 lần, mồi lần 20ml.

9. Chữa viêm phế quản mạn tính bằng lá trầu

Trầu 10 lá thái nhò, gừng .8 lát, tất cá cho vào bát giã 
niimun, cho nước sói ngập 3/4  bát, ngâm 20 phút, sau dó vò 
lá trầu rồi \ắt htứ nud'c thuôc, gạn dê uống (ngcày 2 lần, sau 
bua ăn 30 phút). Mỗi liệu trình kéo dài 5-Ò ngày, ngừng trên 
1 Iháng rồi uống lại nêu cần.
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VI. TAI, MŨI, HỌNG
1. Bài thuôc chữa hen suyễn

Gừng tươi 250g, một 250g, \ ừng den lOOOg, dường phèn 
250g.

Gừng rửa sạch, giã nát, vắt lấv nước, mật dom háp chín, 
dường phèn tán nhcì, hấp cho chàv ra, dom trộn \ ứi mật dô dó. 
Sau dó vừng don rang chín, chờ nguội, rưới nước gừng \'ào, rồi 
lcỊÌ ciom sao, lại chờ cho nguội thì trộn mật và dường phòn dã 
làm trước vào, cho lất cã vào lọ dùng dần.

Mỗi ngàv uòng 2 lần sáng, tối. Mỗi lán 1 thìa canh.

Tác dụng bố thận ích gan, nhuận phô, hôt suyỗn.

2. Bài thuôc chữa hen bằng tỏi

Tòi 1 cù, mật ong 30g.

Cà 2 thứ cho \ ào bát, dom hàp cách thuv cho chín, chia 
làm 2 lần ăn vào sáng tôi. uống với nước sôi dô nguội. Mồi 

ngcàv 1 thang.

3. Bài thuôc chữa ho lâu ngày không khỏi

Gừng tươi, hạnh dào, dầu \'ừng, dưdng phòn, mạt ong mỗi
thư 120g.

Ciừng, hạnh dào dom thái thật nhó, sau dó cho cùng vơi 
dcầu vừng, dương phòn và mật ong vào ấm dàt, dun nhò lứa 
khocàng 1 tiêng dỏng hồ cho dên khi có màu dó sẫm là dược, 
Sau khi nguội cho vào lọ dùng d<ần. Mỗi ngày .3 lần, mỗi lần
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1 thìa canh, uống với nước sôi đê nguội.

4. Bài thuôc viêm yết hầu nóng đỏ: (đôi với trường hỢp 
nặng)

Xạ can 12g Hoàng cầm 8g

Cam thảo 8g Cát cánh 12g

Sắc nước ucmg. Thời xưa các vị thuốc trên thường được tán 
thcành bột mịn, trộn đều; khi uống dùng nước dun sôi đê nguội 
mà chiêu thuốc. Bài thuôT này trong Đông V có tên là "doạt 
mệnh tán" nghĩa là gicành lại tính mệnh đã nguv Ccấp.

5. Bài thuôc ho suyễn lâu năm

Rễ dinh lăng, Bíách bộ, Dcậu săn, Rễ Ccâv d câ u , Nghệ vàng, 
Rau tần dày lá tât cã dều 8g. Cù xương bồ 6g; Gừng khô 4g. 
Dỏ 600ml Stắc còn 250 ml.

Chia làm 2 lần uống trong ngày, uống lúc thuốc còn nóng.

6. Bài thuôc ho ra máu:

Chanh 3 quả, Mật mía 30ml, nuửc 750ml sắc còn 1/3. Lấv 
chanh ra thái nhò cho vào nước sắc trộn, uống nước ngày 1 
lần, ucTng 3 ngày liền, ăn bã.

7. Trị ho bằng cây cỏ

Húng chanh (còn gọi là tần dàv lá) là một dưực liệu chữa 
ho hen, Ccâm cúm. Tinh dầu húng chanh có tác dụng kháng sinh 
mạnh đối vứi \'i khuân gây ho như tụ cầu, liên cầu, phế cầu...

Hiện nay, ớ các quôT gia kỹ nghệ p h át triển, dược thcảo
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đang dược công chúng sử dụng rộng rãi. Những bài thuôc từ 
"mẹ thiên nhiên" như lá, củ, rễ, vỏ, hoa... đã mau chóng trở 

thành những phương tiện trị liệu ưa thích của nhiều người.

Trong ngcành công nghệ dược phấm nước ta cũng vậy. 
Ngày nay, đê trị ho, người ta thường ưa chuộng những loại 
dược phẩm có nguồn gô"c từ tinh dầu của các cây thuôT hơn. 
Tác dụng cúa chúng dã dược chứng minh qua hàng trăm năm 
nay như B cỊC  hà, Tần dàv lá, Gừng, Tràm...

Gừng: Là \’Ị thuốc quý chữa bách bệnh, được dùng từ rất 
lâu ớ Việt Nam cũng như trôn thế gidi, có tác dụng điều trị 
cám mạo, làm ra mồ hôi, chữa ho mất tiếng, \ iêm họng, chcmg 
cám lạnh Vcà chông nhiễm khuân trong các chứng ho, số mũi. 
Gừng còn là vị thuôc chữa dầy bụng, ăn uống không tiêu, nôn 
mửa, tiêu châv, dau bụng. Tinh dầu gừng có tác dụng kháng 
nhiều chúng \ i khuân, làm loãng niêm dịch, giảm ho, chông 
viêm Vcà giám dau.

Bạc hà; Trong tinh dầu bạc hà có chất menthol có khả năng 
làm dịu ho, làm loãng niôm dịch, thường dược dùng diều trị 
càm sốt nhức dầu, sô mũi, viêm họng, ho, kích thích tièu hóa.

Tràm: Kết quà cùa các công trình nghiên cứu khoa học dã 
chứng minh, trong tinh dầu tràm chứa eucalvptol là một hoạt 
chât có tính sát trùng, dùng rát tôt dế chữa ho, kích thích tiêu 
hóa. Nó dưực dào thái chù yếu qua dường hô hấp sau khi 
phân tcán trong huvết tương.

Hiện nav, \ iệc ứng dụng công nghệ bào chô hiện dại từ các
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thành  phần  th iên  nh iên  dang  râd đu ’Ợc chú  trọng , dặc b iệ t là 

sự  kế t hỢp các thành  p h ần  hoạ t ch ấ t ch iế t xUíất từ  Ccác cây 

thuôc, v ị thuốc th iên  nh iên .

8. Thương nhĩ tán - bài thuôc hay chữa viêm mũi dị ứng

Không chỉ thuốc Tâv mới giúp bạn thoát khỏi các triệu 
chứng khó chịu cùa viêm mũi dị ứng. Bcài thuốc cô nôi tiếng 
cùa Trung Quốc Thương nhĩ tán có hiệu quà tốt với bệnh này, 
công thức chỉ gồm 4 vị thuốc dễ kiếm.

Bệnh viêm mũi dị ứng dang có xu hưứng táng do môi 
trường ngcày càng ô nhiễm. Các thống kê cho thâV cứ 16 người 
thi một mắc bệnh nàv- I ỉơn 6,3% dân sô mắc bệnh này.

Thương nhĩ tán (còn gọi là Thương nhĩ tử tán) là bài thuốc 
của danh y Nghiêm Dụng 1 loà (Trung Quốc). Thành phần gồm 
Thương nhĩ tử (hạt Ké dầu ngựa) 7g, Tân di hoa 15g, Bạch chi 
30g, Bạc hà l,5g. Tiát cá sâv hoặc phơi khò, tán thcành bột mịn, 
uỏng mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 6g. Theo cổ nhân, nốu dùng 
nước sắc cù hành \’à lá trà tươi dè uống bột thuốc thì rất tôt.

Thương nhĩ tán có tác dụng làm thông mũi, chống đau dầu, 
thường dược dùng dê trị các chứng bệnh về mũi xoang mà 
Tây y vần gọi là \'iêm mũi dị ứng, \ iêm mũi cấp và mạn tính, 

viêm xoang cáp và man tính với triệu chứng chcãv nước mũi, 
hắt hơi nhiều, ngạt mũi...

Kết quà nghiên cứu hiện dại cho thtấv, hạt Ké dầu ngựa 
(Thưttng nhĩ tứ) có tác dụng kháng kliuấn, chống \'iêm, giảm đau, 
ức chế miễn dịch, hưng phấn hô hcấp. Bạch chỉ giúp kháng khuấn.
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chống \'iêm, giảm đau, giải nhiệt. Tân di hoa tiêu viêm, giảm phù 
nề, chống dị ứng, kháng khuẩn, Icàm hưng phcấn hô hâp. Còn bạc 
hcà cũng có  tác dụng giảm đau, kháng khuẩn, klaáng virus, chống 
viêm, giám ho, trừ dờm, giảm ngứa \'à lựi mcật.

NgOcài dcỊng bột truyền thríng, Tliương nhĩ tán còn dược sử 
dụng dưới hai hình thức: dùng nguyên btài sắc uống hocặc gia 
giảm theo thê trạng và tính chcât bệnh lý. Khi sắc, cần cho bạc 
hcà Vcào sau, còn tân cii phái chùi hết lông hoặc cho vào túi Vcâi 

dê tránh gây ngứa

9. Rau khúc chữa ho

Rau khúc mọc hoang dại ỏ' khắp nước ta, gồm 2 loại khúc 
nếp (dưỢc dùng kàm bánh khúc) và khúc tẻ. Lá rau kluíc có 
tinh dầu còn dược dùng ờ dạng tươi hoặc khô dê làm thuốc.

Theo Dông y, rau khúc \’ị ngọt, lính bình, có công dụng trị 
ho, tiêu dởm. Sau dâv là một sô bài thuốc:

Chữa chứng hen suvền: Nêu bị lên cơn suyễn thì kây một 
năm rau khúc tươi rửa sạch vò nát, chơ vào niêu dát \ ới một 
miếng gừng giã dập, dô \'ào khoang 500 ml nước sắc còn 200 
ml, chia làm 2 lần uổng trong ngàv.

Chữa ho, \'iêm họng: Khi bị ho, \'iêm họng, sưng amidan thì 
lây rau khúc tươi rửa sạch nhai dập cùng \’ới \'ài hạt muồi rồi 
nuốt từ từ cà btã \’à nưởc. Ngày dùng như thế 3-4 lần, rât hiệu 
nghiệm. lỉoặc lấy một nắm rau khúc tươi sắc với 300 ml nước 
còn 100 ml, chia uống 3 lần trong ngàv.
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Trong y học cô truyền, bệnh nàv được gọi là nhũ nga. Đây 
là tình trcỊng hai bên họng trong lìô" hạnh nhân sưng lên thành 
một cục hình cỉtỊng như con ngài tcằm

Nếu tình trạng sưng chỉ có ờ một bên thì gọi Icà đơn nhũ 
nga, hai bên đồu mọc gọi Icà song nhũ nga. Nếu cổ hiện tượng 
lở loét gọi là lạn hầu nga. Một bên là nhẹ, hai bên là nặng, loét 
ra thì càng ncặng hơn.

Nguyên nh.ân gây bệnh là ngoại tcà xâm nhtập cơ thể không 
clược chữa trị kịp thời; hoặc do ăn Licing, sinh hoạt không giử 
gìn, nóng lạnh dột ngột... Yết hầu là cửa ngõ cùa việc ăn 
uống, hít thở, thường xuvên tiếp xúc với bên ngoài. Khi ngoại 
tcà theo dường ăn ucíng, hít thứ Xcâm nhập vào hầu họng, tà 
khí \ à chính khí sẽ giao tranh \'à gày ra sốt. Nếu chính khí 
khỏe thì tà khí lui, bệnh tình dơ dần và khói. Nếu chính khí 
suy giâm ho<ặc không dược chữa tri kịp thơi thì họng càng dau 
ntặng, dò, loét, gcâv ảnh hường tơi toàn thân. Cách diều trị tùy 
thuộc vào thê bệnh:

Thực chứng: Sưng, dau, rát cô họng, sôt cao, sỢ gió. Nhũ 
nga su'ng cao, xung quanh chân thu gcTn. Lúc mới phát, bệnh 
nhân sỢ rét, phát nóng, dau, ăn nuốt khó khăn, miệng ráo lưỡi 
khô; nặng thì nhũ nga chây mú vàng, ngoài gáy phát ra hạch 
nhò lốn nhốn như hạt châu, di dộng.

Dùng bài thuôc:

Ngưu bàng thang gia giảm: Ngưu bàng, Phù bình, Lô căn.

10. Chữa viêm amiđan
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Cát cánh, Thiên hoci phấn, Xạ can, Sơn dậu căn, Sinh địa mỗi 
thứ 12g; Thăng ma, Nhân sâm mồi thứ lOg; Cam thảo, Hoàng 
liên, Liên kiều mỗi thứ Sg. Cho l.SUOml mtớc, sắc lọc bỏ bã lấv 
ISOml. Ngcàv Liông 1 thang, chia dều 5 lần.

Hư chứng; Nhũ nga sưng dau, sốt nhẹ, người một môi, 
bệnh tái phát lièn tục hoặc dây dưa không khói, ăn uống klió 
kliăn, lâu ngày da vàng, chcân tav dau mói, tiêu tiện \’àng \'à 
ít dần, có khi gcâv phù mặt; Ncặng thì phù toàn thân.

Dùng bài thuốc: Bô trung ích khí thang gia giảm: Hoàng kỳ 
24g, Cam thào, Kim ngân hoa, Dương quV/ Hoàng cầm, Hạnh 
nhân mồi thứ lOg; Nhân s<âm, Trần bì, Thăng ma, Sài hồ, Bạch 
trUíật mồi thứ 12g, Liên kiều 8g. Hoàng kv sao mật, Nhân Síâm 

bò cuống, dương quv rứa qua rượu, 1 lạnh nh.ân bỏ \'ỏ \ à dầu 
nhọn. Cho l.SOOml nưdc, sắc lọc bỏ bã lây 200ml. Ngàv sắc 1 
thang, chia dều 5 lần uông.

11. Bài thuôT chữa viêm họng, ho khan

Lá 1 lúng chanh tươi rửa sạch, ngậm với tí muối, nuốt nước 
dần dần.

Hoặc

Ciã nhò 1 nắm vắt nước uống, làm 2 Icần trong ngày.

Vứi trỏ con thì thêm tí dường, dem hâp cơm cho uống 2 lần 
trong ngiàv (Húng chanh còn gọi rau Lá tần dàv lá).
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Nguvên nhân:

- Nâ'c là hiện tượng co thắt cơ hoành làm co đột ngột bụng 
vả ngực, kèm theo một tiếng động khàn gày ra do không khí 
rung động khi bị đấy ra khỏi thanh môn đang bị co.

- Nguyên nhân nâ"c tạm thời thường là rcu loạn hoạt động 
tạm thời cúa cơ hotành. Còn nguyên nhân gây nâ"c kéo dài 
thường do các bệnh như thoát \ ị cơ hocành, viêm miệng nối 
thực quàn, ápxe dưới hoành, hoặc các bệnh phối, màng phôi, 
bệnh tim như thiếu nitáu cục bộ, tăng urê huvết.

- Theo Dông y, nâc là do khí uất gây bàT hòa trong nội 
tạng, làm ành hưởng tới cơ chế khí, sự diều hòa tân dịch không 
thuận và không dú dinh dưỡng, phát sinh dờm dục, can khí 
lân át \Ị khí mà gâv nên.

- Một sô bệnh Iv như láo bón lâu ngày, tiêu tiện không 
thông, cơ  thê hư nhược cũng gày nâ'c. Các nguvên nhân khác: 
ăn uổng không diều dộ, dồ ăn nóng lạnh lẫn lộn, thường 
xuyên uống dồ lạnh, hocặc dạ dày gặp lạnh, mất khà năng diều 
tiết nên khí cùa nó di ngược lên cơ hoành gây n<ấc.

Người ta chia nấc làm ?! loại;

- Nấc do nhiễm lạnh; Thường có bièu hiện như buối sáng 
tiếng nhẹ, buổi tối tiêng nấc nặng, liên tục, thời gian nghi giũ’a 
hai tiếng nấc ngắn, chân tay lạnh.

- Nấc do nhiệt thịnh: Thương tiếng nâ'c to, trong, mạnh.

12. Chữa nâc
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thời gian giữa hai tiếng nấc không cố  định, lúc ngắn lúc dài, 
miệng lưỡi khô, đi ngOcài khó.

- Nâ"c do cơ thế suy hư, ốm yếu: Tiếng nấc vếu nhẹ, không 
liên tục, thời gian nghỉ giữa hai tiếng nấc dài, người mệt mỏi, 
không muốn ăn, ngú kém.

Cách 1;

- Uô"ng liên tục từng ngụm nưê c nhỏ, hoặc uông nước có 
ga, hoặc nuốt nước bọt liên tục.

Cách 2:

- Dùng ngón trỏ \ à ngón cái bàn tav, bóp kín hai cánh mũi, 
dồng thời khép kín miệng, phồng má rồi dồn khí lên hai tai, 
mồi lần Icàm như vậy 2-3 giây, nghỉ 2-3 gicâv, lặp lại khoảng 15- 
20 lần.

Cách 3:

- Nhắm hờ hai mắt, dùng hai ngón tav trò ấn nhẹ, .sâu vào 
hai nhãn Ciầu 1-2 giâv rồi nhcâc hơ hai ngón tay trỏ ra. l.àm 
như Vcậy 15-20 lần.

13. Quât - thuôc quý trị ho

Cây quất không chi là cây cành cho ngày Tết mà còn là \ ị 
thuốc quý trong cá năm. Dặc biệt, d<ây là vị thuốc trị ho rât 
hiệu nghiệm, hiệu quá tăng khi kôt hỢp vơi các vị thuòc trị ho 
khác như hoa hồng hạch, hạt chanh...

Chơi Tết xong, nếu có diều kiện, bạn nvn trồng quàt ra vươn 
dế câv tiếp tục ra hoa thoím, kốt trái dẹp vào các năm sau; hoàn

93



cảnh chật hẹp nìới đành lòng bỏ nó đi. Nhưng trước đó, phải 
hái hết quả để làm thức uống giàu dinh dưỡng, có tác dụng 
phòng chữa bệnh cho gia dinh. Riêng dối với một sô bệnh thông 
thưừng của trẻ em và người già thì cây quất nất dược trọng dụng 
vì ncí vừa Icà thức ăn, vừa làm thuốc chữa ho tiêu dờm.

Theo Đông y, quà quất vị ngọt chua, tửih âm, Vcào Cíác kinh 
phế, vị, can. Nó có công năng hóa dàm, trị ho, giải Ucất, tiêu 
thực, giâi rượu. Vò có tác dụng mạnh hơn. Quâd dê càng lâu 
càng tôt.

Qucả qucât giàu \ itamin c ,  tinh dầu, chât đường, chât xơ 
pectin, một sô muối khoáng có tác dụng dinh dưỡng Vtà phòng 
chùa bệnh. Quà quât chín dược dùng thay chanh, Icá qucĩt dưỢc 
dùng khi không có lá chanh. Chúng dều có tác dụng chữa 
bệnh hò hâp và tiêu hóa.

Ciiài khát mùa hè: Nưức qucấl ngâm dường hoặc muối pha 
loãng, có đá hocặc không.

Chữa ho: Qucà quất chín lOg, hoa hồng bạch lOg, hạt chanh 
lOg, rửa sạch, cho \ ào bát cùng với một ít mật ong hay dường 
phèn, dem hâ’p cơm 20 phút, lấy ra nghiền nát, chcắt lấy nước 
dê uông.

Chữa ho gà: Quât 10 quá, gừrtg tươi 6g, thiên trúc hoàng 
6g. Sắc Lây nước uống ngày một lần.

Ho do phế nhiệt: Dùng quà quât vứi củ cài ép Lấy nước 
uông.
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An thần giám ho: Quât hai quá (bò vỏ, hạt, vách múi), bột 
ngó sen một ít, đường lOOg, một ít hoa quế, nâu chè ăn.

Đau trướng bụng; Quât tươi chín ăn liền khoảng 5-10 qucả 
lúc đói.

Nghẹn hoặc thmh thoáng bị nghẹn: vỏ quât 20g sấy khô 
tán bột, sắc lấy nước uống.

Nôn mửa; vỏ quâ't sao 9g, gừng tươi nướng, sắc uống.

Cảm mạơ: Lá quâ’t 30g, sắc \'ứi 3 bát nước còn một bát, hòa 
\ ới ít đường cho ciễ uổng, uống nóng.

Ngoài ra, trong vỏ của quât, quýt, cam có chất tinh dầu 
giúp ngăn ngừa phát sinh ung thư gan, thực quản, dại tnàng, 
da... Các nlicà khoa học Nhật Bàn cho biết, ăn quất cả vỏ sẽ cho 
vitamin c ,  chất xơ râ’t có lợi cho tiêu hóa Vcà hạ dược clìoles- 
terol, làm vững chắc thành mạch, chữa bệnh tăng huyết áp.

14. Xử trí viêm xoang đơn gián tại nhà

Lcà bệnh rà't phô biến ờ Việt Nam, phân loại viêm xoang 
câ"p và mạn tính thực chât chi là phân biệt cách xử trí: cáp 
thường điều trị nội khoa, còn mcỊn thì phãi diều trị ngoại.

Viêm xoang câ'p theo thứ tự thường gặp là; viêm xoang 
hàm, xoang sàng, xoang trán, xoang bướm. Dôi khi xày ra viêm 
nhiều xoang cùng một lúc.

Nguyên nhân: phô biến nhât là do viêm mũi, do cảm, cúm, 
đôi khi do viêm họng, do răng. Ngoài ra có thè do tắm (nhảy 
cầu, lặn) do chcấn thương, do áp lực thav dổi dột ngột khi đi
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máy bay do dị Vcật ở  mũi...do biến chứng gày viêm xoang của 
các bệnh cúm, sởi, ho gcà, viêm phôi do phế cầu khuân.

- Vi sinh vật gây viêm xoang cũng l<à những vi sinh vật gây 
viêm nhiễm dường hô htâ'p trên

Yếu tô" thucận lợi; môi trường ô nhiễm, ăn ờ kém vệ sinh, 
vẹo vách ngăn, dị ứng, u hành, u độc ở  mũi; tình tnạng cùa 
phôi, phê" quàn: \ iêm xoang - giãn phế quán, kết hỢp viêm 
xoang - gicãn phô quàn với dị tật tim sang phái

Các thê viêm xoang cấp tính

Viêm xoang tnán câp: ít klii dơn thuần, thường phối hỢp \’ới 
\'iêm xoang sàng trưức. Khởi díầu như một sỏ mũi thông 
thường kéo dài 5 - 6  ngày rồi xuât hiện những cơn dau dặc biệt 
cùa viêm xoang trán: cơn dau phía trên ố mắt, nìột bên \’à có 
2 chu kv mỗi ngày. Cơn dau tăng dần từ sáng dến giữa trưa 
thì diạt mức lôi da, lúc dó mũi chảy nhiều mù, xoang \ I1’Ì di và 
am  dau dịu xuỏng, dến chiều lại tái diễn cơn dau dó. tXìi khi 
kèm chcây nưdc mắt, nicắt dưa di dũa lại cùng dau, da \ ùng 
xoang tăng cám giác, chì sở cũng dau, ấn dâv thần kinh trên 
hô" mắt ở  góc trên- trong ô mắt cũng dau nhói

V'iôm xoang hàm cấp; bắt dầu như sô mũi thòng thường 
nhưng kéo dài rồi xucất hiện cơn dau ở  \'ùng dưới ố mắt, một 
bên, dau xuyên về một phía hàm răng, dau tăng khi găng sức, 
khi nhai, khi nằm. Có diêm dau rõ dưdi ỏ mắt, hốc mũi xung 
lìuvết, thường tiến triển tốt trong 10 ngày.

- Trương hỢp \ iêm xoang do răng, thường có sâu răng hàm
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nhỏ hoặc răng hàm, ố áp xe quanh răng, mủ chảy vào trong 
xoang. Bệnh nhân đau nhức răng dữ dội, lợi quanh răng 
thường sưng, Vcài ngàv sau mủ thối dỏ ồ cỊt vào xoang. Nhô bỏ 
răng sâu bệnh khỏi nhanh chóng.

Viêm xoang sàng câp ở trè em: c ỏ  thể gặp ở thời kỷ 2-4 
tuối. Triệu chứng biểu hiện chủ yếu ở  mắt: sau khi sô mũi, mí 
mắt trên \ à dưới nề dỏ, sưng húp, không mỡ dược mắt, nhiệt 
dộ không cao, vạch mí không thấv có tổn thương nhãn cầu.

Viêm xương tủv hàm trên, giả dạng vièm xoang hàm: XLiât 
hiện ờ trẻ còn bú thường từ 1-3 tháng, thường do nhiễm tụ cầu 
khuân cũa xương hàm trên. Triệu chứng: nhiễm khuân nặng: 
mí mắt dvídi mọng dớ, má sưng, mũi chảv mù, lợi răng cũng 
thấy sưng, có khi có lỗ rò

Việc tăm hơi nước nóng dưới \ òi hoa sen (chừng .3-10 phút 
một lần) dem lại cho bệnh nhân \'iêm xoang hai tác dụng: \ ừa 
dược tắm sạch người, vừa dược hít hơi nóng làm thông xoang, 

thông mũi.

Viêm xoang là một bệnh thường gặp, nhât là khi mùa mưa 

tới, hay mắc di mắc kại. Triệu chứng gồm:

- Nhức dầu \’ùng xoang trán, giữa hai lông màv, trong tư 

thế dứng hav ngồi.

- Chàv nước mũi, lúc dầu dịch loãng trong (thường gặp 
trong viêm xoang do dị ứng) , sau dó dịch dặc màu vàng hoặc 
xanh. Dịch có thê chày ra theo dường mủi hoặc clìàv xuông
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họng làm bệnh nhân phải luôn khạc nhổ.

- Ho từng cơn v"ào ban đêm khiến người bệnh mất ngủ.

- Ngạt tắc mủi có thể từng lúc hoặc liên tục, kèm theo hắt 
hơi cũng làm cho bệnh nhân mât ngủ.

Xử trí viêm xoang theo Đông y tại chỗ:

Trong viêm xoang, niêm mạc vùng xoang bị viêm sung 
huvết, tăng tiết chât nhầy Icàm tắc nghẽn sự lưu thông không 

khí bình thường cùa xoang, nên tât cả mọi biện pháp cũng đều 

nhằm làm phục hồi sự dẫn lưu của các xoang. Diều ncày rất 
quan trọng vì khi Ccác xoang được thông sẽ ngăn chặn được sự 
ứ đọng các chât tiết gây nhiễm khucân.

Hít hơi nóng: Mục đích là duy trì nhu động cho nhung mao 
niêm mạc xoang, giúp chát nhờn đưực luu thông và các xoang 
dược dẫn lưu. Cách mà dân gian hay Icàm là mua một ít lá 
xông trong eló có Bạc hà về ntáu, xông cả người hoặc múc ra 

một bát lơn nước xông tỏa hơi, hít hơi nóng bôc lên, đầu phù 
một khăn tắm lớn. Có thê thay thế bó lá xông bcằng nhỏ một 

vài giọt dầu gió hoặc dầu có Bạc hà, Quế vào một bát nước 
sôi cũng có tác dụng tương tự.

Rửa hôc mủi bằng nước muôi sinh lý: Bệnh nhân bị viêm 
xoang nên rửa từng bên mũi bằng nu’ơc muôi sinh lý 0,9% có 
bán tại các nhà thuôc, hav tự pha một thìa cà phê muôi vào 
hai tách nước ấm kèm theo một nhúm bicarbonat. Rót nước 
muối vào một bát đù rộng, ngửa dầu ra sau, bịt một bên lỗ
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mũi, hít nước vào lỗ mũi bên kia, rồi nhẹ nhàng hỉ mũi ra. 
Đôi bên lỗ mũi và cũng làm tương tự.

Hỉ mũi đúng cách: Người bị viêm xoang hay khụt khịt do 
cảm thấy châd nhầy tiết ra. Để giúp châd nhầy dễ thoát ra ngoài 
xoang, nên hỉ mỗi lần từng bên lỗ mũi, giúp tống vi khuẩn ra 
ngoài. Không nên hỉ cà hai bên lỗ mũi cùng một lúc vì sẽ làm 
tăng áp suất ở tai trong, đưa ngược vi khuẩn vào sâu hơn trong 
xoang. Khi hỉ mũi, nên dùng khăn hoặc giấy vệ sinh dùng một 

lần rồi vứt bỏ.

Massage và dắp nước nóng tại chỗ hai bên sống mũi giữa 
hai lông mày, có thể dắp kliăn naặt nóng lên mắt, trán, hai gò 
má nếu xoang vùng đó đau. Ngoài ra, có thê người bệnh tự 
bâm huvệt vừa có tác dring lưu thông máu ở  vùng xoang đó 
vừa giảm dau.

Một sô" cách bcâ"m huvệt:

- Dùng hai ngón tay bấm, sau đó day hai huyệt nghinh 
hương (nằm Ccách hai bên cánh mũi khoáng nửa phân) 1-2 phút 
cho dến khi Ccảm thâV ncặng tức ở  huvệt \ ị. Sau đó trở ngón tay, 
dùng mặt bên bâ"m khoảng giữa hai bên mũi nơi tiếp giáp 
xương Vcà phần mềm, bâm nhẹ 1-2 phút.

- Hai tav vuôt từ dưứi lên dừng lại ở  hai huyệt nghinh 
hương, bâ"m khoảng ?> phút, sau dó dùng mặt trong hai ngón 
cái viiôt từ giữa trán dến chân tóc hai bên khoảng 10-20 lần, 
đồng thời bcVm hai huyệt thái dương (nằm ở chỗ lõm hai bên 
thái dương, cách hai bên duôi mắt khoảng 1-1,5 phân).
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- Dùng hai ngón trỏ vuốt xung quanh hốc mắt, mũi tắc, 
bấm khoảng giữa hai bên mủi, day huyệt nghinh hương, nhân 
trung (nằm rãnh nlìân trung giữa hai lỗ mũi) 3-10 phút.

15. Lá dâu chữa viêm xoang

Lá dâu 9g, Hoa cúc 6g, Hạnh nhân ngọt 6g, Gạo tẻ 50g. sắc 
thuôL Lá dâu và Hoa cúc, bỏ cặn lấy nước nâu cháo với Hạnh 
nhân Vcà gạo tẻ, mỗi ngày một thang, dùng liên tục Vcài lần.

16. Mai rùa chữa viêm xoang

Mai rùa (quy bản) 15g, thục dịa 9g, trần bì 6g, mật ong liều 
lương thích hỢp. Cho các vị thuôL vào sắc rồi uông vơi mật 
ong, mỗi ngày một thang, dùng 5-10 thang liên tục.

17. Cây hoa cứt lợn chữa viêm xoang

Tuy có cái tên khó nghe và cũng không phải "của hiếm" 
nhưng cây cứt lợn Lại là vị thuôc quý trong diều trị viêm 
xoang. LocỊÍ cây nàv có tác dụng chống viêm, chông phù nề, 
dị ứng trong Ccả dợt cấp và mạn tính.

ớ  Việt Nam, viêm mũi xoang gặp ở  15-20% dân số. Bệnh 
khởi phát dưứi ãnh hưởng cùa khí hcậu, môi trường, độ âm, 
diều kiện stíng, sinh hoạt, sự mẫn càm của cơ địa... V'à rât hay 
tái phát. Việc diều trị thương kéo dài 3-6 tháng, thậm chí có 
người phải diều trị nhiều năm liên tục vơi những thuôV Tày y 
đắt tiền. Mỗi đợt thuôc có thê tốn hàng triệu dồng khiến nhiều 
bệnh nhân không "theo" được.

Từ lâu, dân gian đã lưu truyền tác dụng chữa viêm mủi
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xoang của câv hoa cứt lợn (còn có tên là hoa ngũ sắc, hoa ngũ 
vị, cây cỏ hôi; tên khoa học là Ageratum conyzoides).

Cứt lợn là một loại cây nhỏ, thân nhiều lông mềm, cao 
chừng 25-50 cm, mọc hoang ở  khắp nOi, nhiều nhát là nông 
thôn. Hoa nluỉ mcàu tím, xanh. Ccây phát triển râ't dễ ở mọi loại 
đâ't, có những nơi mọc khắp Ccánh đồng. Người ta hái toàn cây, 
cắt bỏ rễ, dùng tươi hav khô. Ccây cứt lợn có hàm lượng tinh 
dầu cao. Các thí nghiệm trên dộng vật cho thây nó có tác dụng 
chông viêm, chông phủ nề, chông dị ứng trong cả đợt cấp và 
mạn tính.

Cách sử dụng: Chọn lấy câv tươi về ngâm rửa ScỊch rồi đê 
ráo, giã ncát, vắt lây nưcỸc tấm vào bông. Dùng bông này nhét 
vào lỗ mủi bèn dau khoáng 15-20 phút. Rút bông ra đê dịch 
mú từ trong xoang và mũi giải phổng ra ngOcài rồi xì nhẹ 
nhàng. Tránh xì mũi mạnh \'ì lúc dó, mủ từ trong mũi xoang 
có thê di qua dường nối thông giữa mũi và tai (gọi là vòi nhĩ) 
gây viêm tai giữa câp.

I liện nay dã có một s ô  thuốc chiết xuất từ cày cứt lợn, bào chế 
dưới dạng dung dịch nhỏ mũi, rất thuận tiẹn cho người s ử  dụng. 
Tuv nhiên, bệnh nhtân nên tham khcào V kiến của các bác s ĩ  tai mũi 
họng dê cỏ chân doán chính xác (loại trừ trước các khối u mũi 
xoang) và hưdng dẫn cách theo dõi khi tự dùng thuốc ở  nhà.

18. Chữa viêm họng

- I.á rè quạt 1-2 miếng bằng ngón tav, muôi 2g. Rửa sạch 
lá, nhai dập, ngậm \'đi \ài hạt muôi, dến khi nào nóng họng
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thì nhả ra. Ngày ngậm 1-2 lần, có thể nuốt nước.

- Lá chua me đà’t 50g, muối 2g. Rửa sạch lá, nhai cùng V'ới 

muôi Vcà nuôt từ từ.

- Lá húng chanh 3-5 lá, muôi 2g. Rửa sạch, nhai dập, ngậm 
và nuô't nước.

- Rễ dcậu chiều 8g, lá hoặc rễ rẻ quạt 8g, sài đất 20g, nghệ 
8g. Đô 3 bát nước, Scắc còn một bát, mỗi lần uống 1 chén, 60 
phút uêíng một lần cho đến hết.

19. Chữa viêm mũi

- Đê chữa viêm mũi, lây 200g Hành tâv sửa sạch, bỏ vào 
cối đá, cho thêm 1 thìa nước sôi rồi giã nát, nhỏ mũi ngày 3 
lần. Nếu bị nghẹt thở, lâV 1 tép tỏi bóc vỏ, giã nát, nhét Vcào 

mủi, mũi sẽ thông rât nhanh.

- Mật lợn Víà bột hoắc hương rang lên, hít hoặc thối thuôL 
\'ào mũi.

- Bồ kết tán bột, thôi vào mủi ngàv Vtài lần.

- Hoa mộc lan 30g sâV khô, tán bột, dựng trong bình kín, 
thổi Vcào mũi ngcày 3 Icần, mỗi dợt điều trị 3 ngày.

- Cửu căn (rễ cây hẹ), giã lấy nước, dê lắng, nhỏ vào mũi 
ngày 2 lần.

- Hành lá 7 cây, dcầu bcỊc hà và dầu glycerin mỗi thứ 1 giọt. 
Hành rửa sạch, dế kliô, cắt nhỏ, gũã nát, lọc lấy nưức rồi cho 
dầu vào. Hựng thuôc trong bình kín, lắc đều trưởc klai dùng.
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ngày nhỏ 3 lần.

- Thầu dầu 300 hạt, táo lớn gọt vó 15g, giã nát, dùng bông 
quân thuốc cho vào lỗ mũi.

- Bột gừng trộn \ ới mật ong nhét vào lỗ mũi.

- Hành tươi giã nát dưa vào lỗ mũi (sáng dùng phcần cù, 
trưa dùng phần giữa, tôi dùng phần còn lại).

20. Chảy máu cam do nhiệt

Ccàv Rau má: Thcân bò lan, rễ dâm ra ở  các mấu, lá có cuống 
dtài. Bộ phận làm thuốc Icà tOcàn câv tươi hoặc khô - Vị hơi dắng, 
tính mát. Ciiải nhiệt, lợi tiểu

Bài thuốc:

Rau má (tOcàn cây); 16g Trăc bách (lá sao vàng): 12g

Nước vừa dú.

Săc lấy nu'ởc uống trong ngày, chia 2 lần. ỉ:3ồng thời nút 
một lỗ mũi bằng lá non cây Dâu tằm hoặc lá câv Cò mực.

21. Chữa ung thư thực quán bằng cá diếc

Nhửng nguửi mắc bệnh này có thê lấv rau thai mèí> 1 cái 
rửa sạch, rang khô rồi nghiền thành bột mịn, mỗi buôi sáng v<à 
tối hòa 6-lOg \ ới ruựu dể uống, l.oại thuốc nàv có tác dụng 
chống ung thư, hòa vị và giảm dau,

Nguyên nhân gâv ung thư thực quàn có thê là uống nhiều 
ruựu iricạnh, hút thuốc lá, dùng nhiều thức ăn dồ uống nóng, 
có khuyết tật ờ tluíc quán, loét dường tiêu hóa mạn tính \ à hội
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chứng viêm thực quàn. Ngoài ra, dinh dưõtng kém Vtà hội 
chứng Ruvven (nucrt khó khăn do thiếu chất sắt) cũng dễ làm 
phát sinh bệnh này.

Cá ciiêc sông nặng 300g một con, tỏi lượng vừa dủ. Cá mô 

bó ruột, dê Ccả vảv; tỏi thái thành miếng nhỏ, nhét vào bụng 
cá, gỏi gicấv trắng ScỊch bên ngoài, bao dcất thật kín, đem phơi 

khô rồi dô't thcành than. Sau đó lây ra nghiền thành bột mịn, 

mỗi lần uổng 3g, ngày 2-3 lần, có thê cho vào chcáo dể ăn. Loại 

thuốc này có tác dụng giải dộc, tiêu thũng, bô hư, thích hỢp 

với bệnh nhcân ung thư thực quản giai đoạn dầu.

22. Chữa ung thư thực quản bằng rau hẹ

Rau hẹ rửa sạch, \’ắt lấy nước, trứng gà 2 quả chưng lên, 

chia Làm 2 lần cHê tăn (nuốt dtần). Nên thường xuyên căn như vậv.

23. Chữa ung thư thực quán bằng tiết ngỗng

Tiết ngỗng tươi (dùng tVng tiêm hút máu ở dưới Ctánh con 

ngỗng) 5-10 ml, uống từ từ lúc còn nóng. Máu ntàv có ttác dụng 
hòa \'ị, giáng nghịch, gicài dộc, là phương thuôc tốt dê chữa trị 
ung thư thực quản.

24. Chữa ung thư thực quản bằng đía

nia lOg, Rong biên 30g, nghiền thành bột naịn, mỗi ngày 
uống lOg với rưựu.

25. Chữa ung thư thực quản bằng uy linh tiên

Uy linh tiên, mật ong mõi thứ 30g, Scắc lâV nươc uống, chia
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làm 2 lần uông (sáng và tôi), uống liên tục trong một tuần.

26. Chữa ung thư thực quản bằng ngũ trâp ẩm

Ngũ trấp âm (nước lê, nuVíc ngổ sen, nước mía, nước rau 
hẹ, sữa bò hoặc người), không câu nệ \'ề lượng, hòa vào nhau 
thật đều, uô"ng thường xuyên.

27. Điều trị viêm mũi dị ứng

Viêm mũi dị ứng là một bệnh viêm mủi câ"p mà nguyên 
nhân do hiện tượng dị ứng cục bộ của một bệnh dị ứng toàn 
thân. Theo Dông y bệnh này dưực mô tà trong các chứng Tv 
Cừu và Ty Uyên. Nguyên nhân là do ngoại càm phong hàn 
thấp dột nhập vào phế kinh khi phế khí và vệ khí hư không 
không chè’ dược phong hàn thấp.

Về phương pháp diều trị:

- Trước tiên phải chú ý phòng bệnh bằng cách ngăn ngừa 
những nguvèn nhân gâv dị ứng.

- Diều trị cục bộ: có thê dùng thuôc xông mũi nhu': dùng 
qucả bồ kết nướng tán nhỏ - hoặc lá lôt phơi khô tán nhỏ thôi 
vào mũi - dùng hạt nhãn dốt lên khói dùng ống trúc dẫn 
khói xông vào mũi.

- Diều trị chung toàn thân: Tuỳ thuộc Vcào biếu hiện mcà có 
pháp trị tương ứng. Một sô \'ị thuốc nam có thê kết hỢp làm 
bài thuốc trị chung như:

Vỏ dâu tằm ăn 12g, Ké dầu ngựa 12g, Tê tân 4g, Tân di 
hoa 4g, Kinh giới 8g, Kim ngàn hoa 4g, rau Dâp c<á 8g.
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Có thể sắc uôVig 1 thang nếu thây có kết quả thì uô"ng liên 
tục một tuần, lâu lâu tái phát có thê uống lại.

Kết hợp thêm những động tác dưỡng sinh xoa bóp 
xoang, xoa mũi, tham khảo ở  trang VVeb phần dưỡng sinh sẽ 
thây kết quả.

28. Chứng ù tai

- 12g Long dcVm thảo, 15g Trạch tá sắc lấy nước uô"ng mỗi 
ngcày 3 lần.

- 30g Câu kỷ, 12g Bạch qucả sắc lấv nước mỗi ngcàv uô"ng 2 
đến 3 lần.

- 24g Tổ bọ ngựa trên cây d câ u , 15g Phúc bồn tử , lOg Lá 
tre sắc lâv nưức uổng mỗi ngày 3 lần.

29. Chứng điếc

50g Scài hồ, .30g Cỏ gcâu chế, 25g Xuvên kluing nghiền chung 
thcành bột, một ngà\' 3 lần, mỗi lần 9g uống \'ởi nước sôi dố âm.

30. Sâu chui vào tai

N ư ớ c  hành, dầu \’ừng trộn dều nhò vào tai, một lúc sâu sẽ 
chui ra.

31. Kiên vào tai

Một lượng \ ây tê tê sao nghiền thành bột hocà v.ào nước 
nhò vào lỗ tai, một lúc kiến sẽ bò ra.
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32. Nhọt trong tai

1 con rết sây khô nghiền thành bột hoà vào  ru'Ợu bôi vào 
trong tai, mỗi ngày 1 lần.

33. Chứng lở loét tai

6g Xuyên liên, 6g Xcác rắn, 6g Phèn phi, 4,5g Nhi trà, 2,4g 
băng phiến nghiền chung thcành bột trộn với dầu câv chè dầu 
bôi vào chỗ dau mỗi ngày 2 Icần.

34. Chảy máu trong tai

- 6g Long cốt nung nghiền thành bột thổi vào lỗ tai

- 30g MiỊch đông, 30g Xương bồ, 60g Thục dịa sắc \'ới nước 
klioàng 10 phút Icà uỏng

VII. RĂNG LỢI
1. VỊ thuôT chữa cam răng

Ngũ bội tứ, còn gọi là tê) trùng muối hay bầu bí, một vị 
thuôc thông dụng trong V học cố truyền và kinh nghiệm dân 
gian. Tên khoa học là galla sinonsis. Dược liệu có \'ị chua, chát, 
mtặn, tính lạnh, thành phần h(Sa học chủ vếu là tanin \ ới hàm 
lượng khá cao, khoảng 60% hav nhiều hơn. Khi dùng, dem 
dược liệu giã nhò, dể sông hoặc sao qua. Thuôc có tác dụng 
làm se, cầm máu, kháng khucân.

Trong Nam dưực thcần hiệu, ngũ bội tử dược dùng trong 
những trường hỢp sau:
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- Chữa ho ra máu, khạc ra máu: Ngũ bội tử sao, tán nhỏ, 
uô’ng mỗi lần 4g với nước chè sau bữa ăn. Ngcày 2-3 lần.

- Chữa đái ra máu, lỵ ra máu: Ngũ bội tử tán bột mịn, thịt quả 
mư muối giã nhuyễn (lượng hai thứ bằng nhau). Trộn dều Icàm 
viên bằng hạt ngô, mỗi Icần uống 50 viên với aíỢu vào lúc đói.

- Chữa cam rcăng, hôi miệng: Ngũ bội tử 40g sao cháy, phèn 
phi và gỉ xanh đồng, dều 40g. TâT cả tán nhỏ mịn, trộn dều, 
khi dùng xát thuốc vào răng, lợi. Ngày 2-3 lần.

- Chữa lỵ ra máu lâu ngày: Ngũ bội tử 40g, phèn phi 20g. 
1 lai \ ị tán nhỏ, râv bột mịn, trộn \'ới hồ làm viên bằng hạt ngô. 
Mỗi lần uông 8-lOg với nuTíc cơm. Ngày 2-3 Icần.

- Chữa cam tâu nìcã, loét mũi, viêm tai chcảy mủ; Ngũ bội 
tử 12g, Mai mực 12g, Hoàng liên 12g, Thanh đại 12g, Hồng 
do'n 12g, Tố tàn 12g, Nhíân trung b<ạch 12g, Phèn phi 8g, Mai 
hoa 4g. Từng thứ sao riêng, trừ Hồng dơn, Mai hoa và Thanh 
dại, rồi tcán nhỏ mịn, trộn dồu. Khi dùng, rắc thuốc vào vết 
thương, vét loét.

- Chữa băng huyết: Ngũ bội tử 4g, rề Ciây vú bò lOg, vỏ cây 
máu chó lOg. Thái nhỏ, plnti khô, Sfắc với 200ml nước còn 50ml, 
uông làm 1 lần trong ngày. Dùng 3-5 ngày.

- Chữa trỏ em bị trớ: Ngũ bội tử 4g, một nứa dê stmg, một 
nửa nưđng chín, Trích cam thcảo 20g. Tất Ccâ tcán nhò, mỗi lcần 

uống 4g \’ới nước cơm hay nưtíc chcáo..

- Chữa \ết thương, lờ loét: Hằng ngcày, dùng dung dịch 
nước sắc 5-10"o ngũ bội tử dê rửa. Rồi lấy ngủ bội tử 20g phôi
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hỢp \'ới Hùng hoàng 20g và Phèn phi lOg, tán bột mịn, trộn 
đều, dùng rắc. Dung dịch này dùng súc miệng đê diều trị các 
vết loét trong miệng.

2. Phương thuôc làm thơm miệng

Là hiện tương nhiệt khí uán tích ở  giữa các mô lồng ngực 
và từ trong miệng xung phát ra. Người trường vị thâ’p nhiệt, 
những thức ăn mcà hti ăn vào hay bị ứ trệ lại trong dạ dàv, tiêu 
hóa kém, dồng thời dcẫn tơi hiện tượng chán căn, nâ'c cụt, buồn 
nôn, táo bón, trương bụng, dau bụng. Ngoài ra bệnh viêm lợi, 
sưng mùng mù cùng dcin tơi hôi miệng.

Trúc diệp 9g, ThcỊch cao 30g, Bcán hạ chế 4g, McỊch môn 
dông 18g, Nhân Scâm 5g, Cam thảo 3g, CiỊo 8g.

Dùng nước ScỊch sắc tcất Ccà các vị thuốc trên, uống nươc 
thuốc mỗi ngàv 3 Icần.

Hài thuôc ncìv dùng cho những người klií câm lương hư kòm 
vị nhiệt, thường xuycMi cám thcĩv có một luồng hoá nóng chciv 

lèn trên dọc theo lồng ngực, trong lòng phiền muộn, miệng 
khò luơi ráo, tim hồi hộp, ra mồ hôi IcỊnh, mcât ngú mệt mói, 
da dè Scần sùi nìcà miệng hôi nhiều.

3. Thơm miệng từ Trầm hương

Trcìm hương, Bạch d c in , Vó thcỊch lựu (trái lựu chua), Vc) 
kha tứ, Thanh d c ìi ,  mỗi thư 9g, Dương quv, Xuyên khỏ luvện, 
Tê tcìn, hương phụ mỗi thư 18g; Mciu dinh hương 6g; Tro hci 
diệp 3g; Nam nhũ hưcíng 3g; Tong ncĩo, Xcì hương mỗi thứ 2g.

Dem Long ncão, Thanh d c ỊÌ , Nam nhũ hương nghiền nhỏ
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riêng biệt. Xuyên khổ luyện xắt thành 4 miếng nhỏ sấy khô, 
Tế tân bỏ đọt, sau đó đem tất cả nghiền nhỏ thành bột mịn, 
trộn đều thành một hỗn hỢp. Mỗi lần dùng khoảng 2g bột 
thuốc, dùng thuôT đánh răng Vcào buổi sáng và tôd, sau đó 
dùng nước â'm súc miệng. Bcài thuôc mày có tác dụng thanh 
nhiệt, gicảm sưng cầm nicáu, khu phong tán hcàn, giảm đau, 
dưỡng huyết, hoạt huyết, làm thơm miệng khử hôi, chắc răng.

4. Thơm miệng từ cây Hoàng liên

Hoàng liên 5g, Đương quy thân 6g Sinh địa 12g, Đơn bì 6g, 
Thcăng ma 6g. Dùng nước sắc tất cả các vị thuốc trên, uống 
mỗi ngày 1 thang. Dùng cho những người bị hôi miệng có kèm 
khát nước, thích uống lạnh, môi đỏ, lở loét miệng lưỡi, lợi sưng 
dau, chcãy máu chân răng, khô miệng ráo lưỡi, lưỡi dỏ, rêu 
lưỡi Vcing, mạch sác hữu lực. Vì bài thuôh này có tác dụng 
thanh tuyên vị hỏa, lương huyết dường âm nên có thê chữa \ ị 
nhiệt xông b(Tc lên mcà gây ra hôi miệng.

5. Thơm miệng từ Thạch cao

Thạch cao 24g, Xích thược 6g, Bạc hà 3g, Nguyên minh 
phcấn 3g, BíỊch chỉ 3g. sắc lấy nước bò bcã. Dùng nước thuôT súc 
miệng thường xuyên.

Bài thuốc cổ tcác dụng thanh nhiệt giảm sưng, hoạt huvết 
giảm dau, lương huyết Ccầm máu, khu phong trừ hôi miệng.

6. Thơm miệng từ cây Hương nhu

Dâv là chứng bệnh do nhiều nguyên nhân gây nên, có thể 
do những viêm nhiễm trong khoang miệng hay răng, lợi hoặc
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ở đường hô hâp trên như viêm mũi họng, viêm tai giữa, viêm 
xoang... Cũng có khi do hở tâm vị hay sau một bữa ăn còn sót 
lcỊÌ những mảnh thực phấm bám ở  khe, kẽ răng khiến vi khuẩn 
xâm nhập sinh ra mùi hôi.

Hương nhu hay còn gọi là cây é - có hai loại: Hương nhu 
tía và Hương nhu trắng.

Cách dùng: l.cấ y  40g Hương nhu sắc với 200ml nước, cô đặc 
lại dùng đê súc miệng htằng ngày, dặc biệt nên dùng vào buổi 
sáng và buổi tối trước khi di ngủ. Nên ngậm một lúc sau dó 
nhổ ra, không nuốt nước.

7. Thơm miệng từ cây Tần dày lá

Tần dàv lá hav còn gọi là Húng chanh, Rau thctm lông, Ttần 
thái...

Cách dùng: Lấv một nắm tằn dày lá khô, sắc lây nuơc dặc, 
dùng ngậm và súc miệng, sau vài ngày miệng sẽ hét hôi.

8. Thơm miệng từ cây Ngò gai

Rau ngò gai hav còn gọi Là Ccâv Mùi tàu, Ngò tàu, Ngò tây, 
Dã nguyên tuy...

Cách dùng; Tây một nắm rau ngò gai sắc dặc lấy nươc, cho 
thêm vài h c Ịt  muối vào rồi súc miệng. Dùng liên tục 5-6 ngày, 
mỗi ngày súc miệng \'ài Icần, bệnh sẽ khói.

9. Chữa chứng vỊ nhiệt hôi miệng

Dược liệu: Dương quy th cân  6g, Hoàng liên 5g, Sinh dịa 12g, 
Dơn bì 6g, Thăng ma 6g.
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Cách dùng; Đem các vị thuốc trên sắc nước, hãm lấy nước 
uống làm 2 lần trong ngày.

Oây là phương thuôc có công hiệu thanh tuyên vị hỏa, 
lương huyết dương âm - nhờ thanh tuyên vị hỏa nên chữa 
dược chứng do vị nhiệt xông bốc lên mà sinh ra hôi miệng. Do 
dó phù hỢp \'ới người hôi miệng kèm theo triệu chứng như 
khcát nước, thích uống nu'ơc lạnh, môi dỏ, hav lở loét miệng, 
sưng dau răng lợi, chảy máu chân răng, lươi khô và dóng Ccặn...

Trong phương thuôT có Hoàng liên dắng, hcàn, thanh nhiệt 
táo thcấp, giíài dộc, có thể tru'c tiếp thanh tả vị nhiệt, vị là phủ 
cùa nơi khí nhiều, huyết ít. Vị có nhiệt thường ảnh hương dến 
huyêt phcận, nên dùng sinh dịa, dơn bì thanh nhiệt, lương 
huvêt, dương tâm. Dương quy dương huyết làm giám su'ng đau.

10. Thuôc Nam chữa viêm lợi

Dông V cho rằng phần lơn ca \'iêm lợi là do vị nhiệt hoặc 
do cơ dịa. Ỉ3iếu hiện bệnh là lợi thương sưng nề, ân tay Vtào có 
thê thấy mù Vtà máu trcào ra; răng dễ lung lay, dài ra do lợi tụt 
xuống, hơi thở hôi.

Viêm lợi xuất hiện do ăn uống nhiỏu châ t cay nóng như bia 
ruựu, ớt, gừng...; hotặc có bệnh ơ mũi xoang, hằng ngtày niKƠt 
mù xuông dạ dày, do có bệnh lý nhiễm trùng, dùng qutá nhiều 
kháng sinh kéo dài. Viêm lợi cũng hay di kèm vơi một số bệnh 
toàn thân như dái tháo dường...

Cách phòng bệnh là không Lạm dụng chất ăn cay nóng kéo 
dài. Hằng ngtày, sau khi ăn hay uống thứ gì đều Ccần súc miệng
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bằng nước sạch. Không nên đánh răng nhiều lần trong ngày 
vi dễ gây hại men răng, xây xát niêm mạc' lợi. Có thể dùng các 
thuốc súc miệng đã dược bán trên thị trường. Khi đã bị bệnh 
nha chu, phải chữa bằng cách chấm thuôc vào chân răng hằng 
ngày đê bớt sưng lợi, loại trừ mủ ở xung quanh chân răng, kết 
hỢp với thuôc uô"ng

về thuốc Nam bôi tại chỗ, ccí thể dùng bài: Nước ép lá trầu 
không hoặc rễ Câv chanh, rỗ cây Lá lốt, ngâm rượu súc miệng 
hằng ngày. Hoàng liên, Hoàng bá, Hoàng cầm, Đinh hương, 
Đại hồi mỗi \Ị 20g, Tán bột, Ngâm cồn 50-60% đê châm răng, 
ngày chấm 2-3 lần sau khi dã súc miệng sạch.

về thuôc uông trong, dùng thạch cao 12g, tri mẫu lOg, 
hocàng bá lOg, cam thảo 6g, hoắc hương 12g, sắc uông.

Nha chu viêm Là bệnh khó chữa, cần tìm nguyên nhân \'à 
chữa toàn diện bằng thuốc Tày, kết hỢp với việc lâ’y cao răng.

11. Viêm lợi răng

Viêm lợi là một chứng bệnh viêm phát sinh ở tô chức lợi 
chân răng. Biếu hiện lâm sàng Icà lợi răng sưng đcỉ, mép lợi tròn 

tù, tô chức chân răng lỏng, dễ chảy máu, kèm hôi miệng, 
người bệnh có càm giác dau hoặc ngứa căng lợi răng. Chứng 
\'iêm lâu dài có thể khiến cho lợi răng phì dại, tăng sinh gcỊÌ 
là viêm lợi dạng phì đcỊÌ. Các kích thích cục bộ như cao răng, 
ban khuân, ban sắc tố có liên quan tởi phát sinh viêm lợi răng. 
Đông y cho rằng bệnh nàv do dạ dày, lá lách tích nhiệt hoặc 
thận âm không dầy dủ dẫn tới.
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Nguyên tắc ăn uống: Với người bệnh dạ dày hỏa thực nhiệt 
dẫn tới \ùêm lợi răng, nên chú ý ăn uông thanh đạm, cần ăn 
nhiều rau xanh, nhiều châ't xơ cho nhuận tràng. Với người bị 
viêm lợi răng do thận âm không đầy dủ, nên bô sung thức ăn 
bồi bổ thận âm như các loại tôm cá tươi và hoa quả tươi. 
Không nên hút thuốc lá và uống rượu.

- Để trị viêm lợi, chân răng sưng phù, lấy \'ừng đen 90g, 

rang hơi vàng, nghiền bột; bột mì 250g, sao vàng, hòa với bột 

vừng. Mỗi ngày hai lần, mỗi lần một thìa canh, hãm nước sôi 
thành dạng hồ, dùng ăn.

- Trám 250g, xào tái ăn, dùng chữa viêm lợi răng kèm theo 
hôi miệng.

- Ccải trắng 250g, rửa sạch thcái vụn, xào  ăn lìcằng ngày. 
Dùng chữa viêm lợi răng kèm theo đi ngoài không thông.

- Rau cần 250g, Làm nhân, bọc sủi cảo, dùng ăn. Chữa viêm 
lợi răng kèm tăng huyết áp.

- Trứng cá mực 60g, luộc chứi, thêm gia vị xì dầu, dầu vừng 

trộn ăn. Dùng chữa chân răng sưng trướng, răng lung lay.

- Hành củ 10 đoạn, ép nước, nhỏ vào lOml rượu trắng, 
dùng rượu hành này châ'm vào lợi răng, chũ’a viêm lợi răng 
chảy máu.

- Vỏ mía rửa sạch 30g, đốt tồn tính, nghiền thành bột, thêm 
dầu vừng hòa trộn, lây một chút đắp vào lợi răng, chữa viêm 
lợi chảy máu.
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- Ngó sen tươi 30g, sắc nước uống, mỗi ngày một thang, 
dùng chữa viêm lợi răng chảy máu.

- Nâ’m tươi 250g, rửa sạch thái lát, xào dầu lạc, thèm 250 g 
đậu phụ trắng non, chút hành hoa và gia vị dùng ăn. Chữa 
viêm lợi răng, ăn kém.

12. Viêm quanh răng

Là một loại bệnh dạng tiến triến phát sinh ở  tô chức ôm dử 
răng. Biêu hiện Icà lợi răng sưng dỏ, hình thành túi xung quanh 
răng, xương máng răng co ngót, răng lung lay. Người bệnh tự 
cảm thấy không có sức nhai, hôi miệng. Xung quanh răng dau 
ê ấm, có thê sốt, sưng hạch lympho, lọi răng tràn mủ, chảy 
máu. Bệnh này thường có các nhân tố kích thích cục bộ như 
cao răng, ban khuân, răng Ccắn tôn thưctng, cO thê phục hồi 
kém hoặc có liên quan tới các bệnh toàn thcân như bệnh nội 
tiết, bệnh máu, di truyền, dinh dương. Đông y cho rằng bệnh 
nàv là do dạ dày hỏa dôì mạnh h(.)ặc thận khí hư tốn dẫn tơi.

Nguyên tắc ăn uống: Người bệnh bị viêm quanh răng do 
dạ dày hòa đốt mạnh, nên giữ cho thòng phù khí, do vậy nên 
ăn nhiều chất xơ như mãng, rau xanh, dồng thời nên ăn ít thịt. 
Trường hỌp viêm quanh răng do thận khí hư, nên ăn các thức 
ăn Làm mạnh thận khí như các loại cá, trai, vừng, hồ dào. 
Ngươi bệnh bị viêm quanh răng do không có lực nhai cắn, 
răng lung lay, ảnh hưởng đến nhai, do vậy không nẽn ăn các 
thức ăn cứng như các loại quà có hạt \'ò cung.

Bài thuốc;

- Hạt kê lOOg, rửa sạch, lửa nhó nấu cháo. Thêm một quà
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trứng gà. Mỗi ngày ăn một bát con. Dùng chữa viêm quanh 
răng kèm cơ thê hư yếu, váng đầu, nhai cắn không có lực.

- Bánh yến mạch lOOg, lửa nhỏ nấu cháo, thêm 4 quả trứng 
chim cút, mỗi ngày ăn hai bát con. Dùng chữa lợi răng sưng 
đỏ, kém ăn, đi ngoài không thông.

- Cá trắm một khúc 250g, nán dầu, thêm nước v<à 15g mộc 
nhĩ đen nấu canh, ăn cá uống canh. Chữa viêm CỊuanh răng, 
kèm tiểu trong nhiều, ù tai váng đầu.

- Bí xanh 90g Ctả vỏ Vtà ruột, cho vào nồi nấu canh, bỏ bã, 
thêm muối hoặc đường uông. Dùng chữa viêm quanh răng, 
kèm yết hầu sưng đò đau có ho.

- I.á trúc non tươi 20g, thêm 5 lá bạc hà, hãm nước sôi, 
uông nguội, ngậm súc miệng. Chữa viêm quanh răng có kèm 
tràn mù hôi miệng.

- Dưa chuột 2 quả, bỏ \'ỏ, ruột, thêm 15g thịt nạc băm, Xcào 

ăn, chữa viêm quanh răng có lợi răng sưng đau.

- D<ậu xanh ."̂ Og, nấu canh, sau khi chín thêm bạc hà 3g, 
mỗi ngày ăn hai bát con canh đậu xanh bạc hà, chữa \'iêm 
quanh răng có tràn mù quanh răng.

- Chim Ccâu một con, giết vặt lông, bò nội tạng, thêm 9g tục 
đocỊn, nấu canh ăn. Chữa viêm quanh răng kèm đau lưng.

Người bệnh viêm quanh răng do thận hư yếu mcà ciẳn tới 
răng lung lav, khi ăn Liông bồi bô nên chú V ăn vừa mức, 
không nên phàm ăn tục uống, dề phùng thương tốn lách, dạ
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dày mà sinh nóng trong. Đồng thời nên coi trọng xử lý cục bộ 
bao gồm làm sạch lợi, trừ cao răng, ban khuẩn, tiêu trừ túi 
quanh răng, người bệnh nên kết hợp làm việc, nghỉ ngơi và vệ 
sinh khoang miệng bằng cách đcánh răng sau khi ăn và buổi 
sáng ngủ dậy.

13. Các bài thuôc chữa hôi miệng

Nguyên nhtân gâv hôi miệng là dạ dày bị nhiệt, có thể lây 
chanh tươi 2-3 quả rửa sạch, cắt đôi, vắt \ấy nước, hòa mật 
ong vừa dù ngọt; mỗi ngày uông 2 lần, mỗi lần 1-2 thìa canh.

Cũng có thê áp dụng các biện pháp sau:

- Dưa chuột (dưa leo) rửa sạch, gọt lấv vỏ, đun nước uống 
ngày 3 lần.

- Rễ cỏ lau tươi 100-200g, dường phèn 30-50g, rễ có lau tươi 
rửa sạch, cắt thành từng doạn bỏ trong bát, cho đường phèn \ ào 
một ít nước, hâp cách thúv, lọc bỏ bã, lấv nước uống thay chè.

- Vỏ chanh rứa sạch, nhai kỹ nuỏt dần, ngày vài lần.

- Dưa hấu ép lây nước uống.

14. Chữa hôi trong khoang miệng:

- Vỏ quýt 30g rứa sạch, thái sỢi, nâu tliành nước uống hàng 
ngày.

- I lạt hoa quê 3g, nâu nu'ởc, dùng súc miệng mỗi ngày \'ài lẳn.

- Quà \’ái khô 2-3 quà, bỏ \'ỏ, hạt, lày cùi ngậm trươc khi 
đi ngủ, sáng hôm sau nhô di, ngậm liên tục 10-15 ngày.
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- Đu đủ 30g, hoắc hương 6g, đem sắc lấy nước súc miệng 
ngày 3 lần.

- Cau bổ thành từng miếng, dùng ngậm dần hàng ngày.

15. Chữa hôi miệng do đầy bụng khó tiêu

- Mơ xanh ướp muối, phơi khô, ngậm trong miệng sau bữa ăn.

- Lá cây Đậu xanh 15g, Hoắc hương lOg, sắc lâV nước, súc 
miệng ngày 3 lần.

- Quả lê bỏ vỏ, hạt, thái miếng mỏng, ngâm nước sôi đê 
nguội trong nửa ngày, uông thay nước trong Víài ngày liền.

16. Chữa hôi miệng từ một sô dưỢc thảo khác

Bài 1:

Đinh hương: 15g Cam thcào: 90g

Tế tân, Quế tâm mỗi loại 45g Xuyên khung 30g

Năm \’ị trên dều nghiền thành bột mịn, hoàn \ ới mcật, to như 
viên đcạn. Truức khi di ngủ uống 5g, một thời gian sẽ hết hôi.

Bài 2:

Quế tâm, Cam thào, Tế tân, Quất bì mỗi locỊÌ Lấy lưựng 
bằng nhau, nghiền bột, dùng táo nhục và mật luyện thành 
hoàn to bcằng hạt dậu. Mỗi lần uôhg 5-lOg trưéíc klii di ngủ.

Bài 3:

Xuyên tiêu, Quế tâm, mỗi loại lây bằng nhau, tán bột. Mỗi 
lần uôhg một thìa canh bột với rượu.
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Vỏ trắng rễ thông (tùng căn), Quả sử nhân (hạt bí bóc vỏ), 
Đại táo, mỗi loại có lượng bằng nhau, tán bột, rây. Mỗi lần 
uống một thìa canh bột với rượu, ngày uông 2 lần.

Bài 5:

Dậu khấu, Đinh hương, Hocắc hương, Đinh lăng hương, 
Thanh mộc hương, bcỊch chỉ, quê" tâm, mỗi loại 30 g, hương 
phụ tử 60 g. Tùng hương, Dương quy mỗi loại 15g, Cau 2 quà 
(lây hạt).

Ccác loại thuôc trên dều tán bột, hoàn với mật, viên to bằng 
hcỊt đậu. Mỗi lần ngậm một viên, nuô’t dần nước dịch. Ngày 
ngcậm 3 lần, đêm 1 lần.

Trong sách có chép \'ề bài thuốc này như sau: ngậm 5 ngày 
miệng đã thây thơm, 10 ngày người thitm, 14 ngàv quần áo 
cũng thơm, 20 ngày ngươi di qua trong gió cổ mùi thơm, 28 
ngcày thì nước rửa tav rơi xuống dất cũng thơm, 35 ngày người 
khác bắt tay, tay họ cũng thơm.

Btài 6 :

I lạt du'a hồng (dưa thơm) một ít, già thành bột, hoàn vđi 
mcật lo bằng hạt dậu xanh. Mỗi sáng, sau khi súc miệng ngậm 
1 viên. Có thê chũ'a hôi miệng.

Bcài 7 :

Hương nhu mọt nắm sắc lây nưức súc miệng.

Bài 4:
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Hạt mướp đắng nghiền bột, luyện với mật hoàn thành viên 
to bằng nửa quả táo ta.

Mỗi sáng sau klai súc miệng, ngậm một viên. Ngậm xong 
lại dùng viên khác chét vào chân răng, đợi tan ra nước bọt thì 
nhổ dần. Bài này chữa hôi miệng rất hiệu quà.

Bài 9:

Bạch chỉ 60g tán bột, ăn cơm xong Iiông 3g với nước.

Bài 10:

Lây một ít Xuyên khung, sắc nước ngcậm.

Bài 11:

Xuyên bạch chỉ, Xuyên khung, hai thư lấy bằng nhau, tán 
bột, trộn dều luyện mật thành hoàn, hàng ngày ngậm, lâu dần 
miệng sẽ thơm.

Bài 12;

Đậu khâu, Tế tân hai thứ lấy bằng nhau, tán bột ngậm.

Bài 13:

Ich trí nhân 30 g Cam tháo 10 g

Tán bột , thỉnh thoảng ăn. Ăn làu, miệng từ hôi trở thành 
thơm.

Bài 14:

Nghiền bột Mcật dà tăng, cho vào giấm, súc miệng sẽ khỏi.

Bài 8:
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Quả mai phơi khô, ngậm nó luôn có thê kliỏi hôi miệng.

Thanh niên mắc chứng hôi mồm, hôi miệng nhiều khi tiếp 
xúc với người xung quanh râ"t e ngại. Có người còn e ngại tiếp 
xúc nói chuyện. Trị chứng hôi mồm, hôi miệng râT đơn giàn, 
song phải rât kiên trì làm nhiều Icần mới khỏi.

Bài 16:

Lá trầu không lOOOg. Thái nhở cho vào nồi, dổ klioảng 2 lít 
nước đun kv. Sau dó gcạn lấv nước dặc, súc miệng ngàv 3-4 lần. 
Hoặc dùng tăm bông châm nước trầu không bôi vào răng, lợi 
hàng ngàv. Vì trầu không ngoài việc chữa hôi mồm, hôi miệng 
còn chữa được cá bệnh lừ loót viêm chân răng có mú.

Bài 17:

Hương nhu 10 g Mưởc 200ml

Cả hai thứ bó \ ào nồi dun sôi trong vòng 13 phút. Sau dó dê 
nguội ngcậm Víà SLIC miệng hcàng ngày cho dến khi khỏi mới thôi.

Ngoài ra còn có một Số loại mồm hôi khác. Hôi mồm do 
nhiều nguyôn nhân nên cách trị cũng khác nhau. Xin kô như 
sau:

- Vì uống rưỢu mà mồm hỏi: ãn quà quít nhỏ là hẽt hôi, 
nấu với nước uống cũng dưcíc.

- Vì ăn hành/ tỏi, hẹ mà miệng hôi... nhai dường (dường
cát) Icà hết hôi.

Bài 15:
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17. Làm trắng răng

Bài 1:

Tang bạch bì (vỏ rễ cây dâu tằm) 250g, thái nhỏ, tẩm giấm 
3 ngàv rồi ép lấy nước thuôc xát vào răng, mỗi ngày 2 lần.

Bài 2:

Xuyên khung, Dinh hương liều lượng như sau, tán thíành 
bột, Xcát Vcào răng mỗi ngày 2 lần, làm liên tục trong một Vcài 
tháng.

Bài 3:

Tế tân 70g, BcỊch chỉ 70g, Sinh khương 210g, Cào bán 70g, 
B.ạch phàn (phèn chua) 140g. Tâ't cà thái nhỏ, sấy khô, tán bột, 
nnM lần lấv chút ít xát vào răng, mỗi ngàv 2 lần.

Bài 4:

Hạn liên thào (ccỉ nhọ nồi) thu hái Vcào tháng 7 âm lịch 
500g, rửa sạch rồi trííng lcỊÌ bằng rượu trăng, dùng 120g muối 
tinh hòa nước \'à ngâm htạn liên tháo \'ào dó 3 ngày rcH dem 
dun trên bốp cho khô CíỊn và sao tồn tính, nghiền bột dựng Vcào 
lọ kín dùng dần, mền lần lâv một ít bột xoa lên rcăng, mỗi ngcàv 
vài kần.

Bcài 5:

Sinh đcỊÌ hocàng 30g, Thục dại hoàng 30g, Sinh thạch cao 
30g, Thuc thạch cao 30g, Cát toái bố 30g, Dồ trọng 30g, Thanh 
diêm 30g, Phèn chua 15g, Phèn phi 15g, Quv thân 15g. Tất Ciã
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sấy khô, tán bột. Mỗi sáng ngú dậy, xoa chút ít bt)t Vcào răng, 
dùng nước nguội súc miệng nhò ra. Dùng làu răng sẽ trắng, 
sạch và chắc.

18. Cây Kha tử chữa nhức răng

Trong trường hỢp dau nhức âm ỉ, do viêm quanh răng, có 
thê dùng một miếng vỏ qutá Kha tử, khoảng 3x.lmm đặt Vcào 

cạnh chỗ chcân răng dau. Ngậm như \'ậy sẽ hốt dau nhức.

Kha tứ là qucả của c<ây Chicu liêu, còn gọi Icà Xàng tiếu có 
tên khoa học Icà Terminalia chobula. Quà dài 3-4cm, có 5 rcãnh, 
có nhân cứng, trong có hạt ăn dược. Quà già phưi khô, dùng 
chữa dau nhức răng.

19. Cây Hoa cúc áo

Lấv một cái hoa cùa cây cúc áo bóp nát, dặt \’ào chỗ dau, 
sẽ giàm hắn dau nhức.

Câv cúc áo thường dược trồng làm cánh, hoa mầu vàng. Bố 
quà mầu nâu. Toàn thân có \ Ị cav tê. Thành phần chù vôu là 
tinh dầu ca\’, hăng, trong có chát spilantêin \ à spilantola có  
tính sát khuân gâv tê. Theo kinh nghiệm nhíán dân, Icây h('a, lá 
giã nhci dắp hoặc ngâm rượu, pha loãng, ngậm khi sâu răng, 
nhức răng.

20. Cây Cành giao

Câv cành giao thuộc loại cây nhc’>, cao tdi 4-7 mét, có nhiều 
Ccành, mầu xanh, mang rất ít lá, thoạt trông như câv không lá. 
Nhựa cây có tính sát khuân, giâm dau, thưởng dùng dè chữa 
dau răng, Scâu răng.
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Ngắt một cành, của cây cành giao hay còn gọi là cây xưcmg 
khô đê nhựa tiết ra rồi lấy bông tâm nhựa này đặt vào hố 
răng đau.

21. Cây Hen

Ngắt lá cây Hen (còn gọi là cây Bồng bồng, cây Bàng biển) 
lâV nhựa tiết ra dặt vào hố răng cũng giảm được đau nhức.

22. Hạt na chữa đau nhức răng

Lcấy hcỊt Na, còn gọi là mãng cầu ta, đập hcỊt lâV nhân. Đem 
nghiền nhỏ rồi đặt vào hô" răng, sẽ hết đau ngay. Các phương 
thuôc trên dù rất hiệu nghiệm nhưng chì có tính châ"t tcỊm thời 
đê giảm dau dơn. Khi cơn dau qua di bạn nên dên bác sĩ nha 
khoa dê được diều trị dứt điểm.

23. Bồ kêt chữa đau nhức răng

Bồ kêt (1 quả) loại CỊuả dã khô den, dê Ccã hạt, nướng cho 
hơi cháy vò ngoài, nghiền nhò cùng vơi diêm sinh lấy từ 10 
dầu que diêm. Ngâm với rưựu trắng cho thcật dặc trong 2-,3 
ngàv (muôn có tác dụng ngav, dun nhỏ lửa trong vài phút). 
Khi dùng, nhấp ít một ngậm vào chỗ răng dau trong 10-15 
phút rồi nhô di. Ngày làm 2-3 lần.

24. Trám trắng chữa đau nhức răng

Quà trám trắng dôi thành than, tán bột, trộn với ít xạ 
hương, bôi xỉa hàng ngày vào chỗ dau. (Nam dược thần hiệu). 
Nhân dân ở  nhiều nơi lại dùng vỏ thcân trám trắng, cạo vỏ 
ngOcài, rửa sạch, phơi kliô, thái móng, Scắc làV nước đặc, ngcậm
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nhô nước. Ngày làm nhiều lần. Có thê phối hỢp với rễ cà dại, 
rễ chanh và vỏ cây lai hay cây trâu.

25. Gai bồ kết

Cai bồ kết 20g, Kim ngân 20g, Liên kiều 20g, Ngưu bàng 
12g, Hạ khô thảo 12g, Chi tử 12g, Xích thược 8g, Xuyên sơn 
giáp 6g, Bạc hà 6g. Tất cả thái nhỏ, phưi khô, Scắc với 400ml 
nước còn lOOml, uống làm hai lần trong ngày.

26. Viêm môi

- Ngũ bột tử \’à I ỉoàng bá \’ới lượng bằng nhau nghiền chung 
thành bột, hòa nước bôi \'ào chỗ đau mỗi ngày 2 đến 3 lần.

- 15g Bạch tiên bì, lOg Stà sàng tử, lOg Xuyèn cận b'i, 30g DỊa 
phu tử, 30g Khô sâm. Mỗi ngày một thang sắc lấv nước ngtậm 
môi, mỗi ngàv 15 phút, hocặc dùng vải thcâm.

27. Chứng viêm lưỡi

- Một lượng vứa phải vò dưa hấu sao cháy, nghiền thành 
bột xoa vào chỗ dau mồi ngày 2 dèn 4 lần.

- 50g Bồ công anh scíng săc nước uống ngàv 2 dến 3 lần.

- lOg Kim ngân hoa, lOg Hạ khô thào, 2g Cam tháo, sắc 

lấv nước uống thay nước trà.
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VIII BỆNH TRĨ
1. Các bài thuôc

Theo Đông y, trĩ là bệnh phát sinh ngoài giang môn -  đa 
phần bệnh nhân có ứ tích nhiệt thấp, ăn đồ cay nóng nhiều, 
kéo dcài, hoặc do ngồi lâu huyết mạch không lưu thông, hoặc 
do dại tiện táo. Phụ nữ khi đẻ dùng sức rặn nhiều hoặc người 
bị lỵ kéo dài, trọc khí ứ, huyết khu trú ở giang môn. Có lẽ 
bệnh trĩ xuất hiện quá sứm nên sách cô cách dây hàng ngàn 
năm dtã nêu phương pháp phòng chữa bệnh nàv như sau:

Người bệnh có tích thâp nhiệt lâu ngày nên cần phòng 
tránh thcấp Vcà nhiệt. Thcíp hại tỳ.

Thcâp liên quan dến diều kiện sinh sêmg làm việc nơi ẩm 
thấp kéo dài hoặc ăn nhiều chất nhờn béo.

Tỳ là cơ quan có chức năng vận chuyên biến hóa thức ăn. 
Tv thống nhiếp huvết nghĩa là giúp dòng máu lưu thông. Nếu 
máu thocát ra ngOcài mcỊch là tỳ yếu. Lo nghĩ hcỊÌ tv.

Can có chức năng tàng huvết -  uâ't ức kéo dài sẽ sinh nội 
nhiệt -  nhiệt cũng Làm máu dễ chảy ra ngoài, ăn uống các chất 
cav nóng cũng tăng sinh nhiệt.

Việc búi trĩ hav giang môn sa ra ngoài là do khí hư, tỳ khí 
hư không có khả năng nâng lên. Nhưng dã nói dến khí không 
thể không nói dến phế. Phế chù xuất nhập khí. Phê khí yếu sẽ 
làm cho ăn uêíng kém như vậy Lại cảnh hưởng dến tỳ khí. Cư 
thê muốn khỏe mạnh, các cơ quan hocỊt động diều hòa thì khí
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và huyết của cơ thê phái đủ và lưu thông. Khí lưu thông huyết 
mới lưu thông. Huyêt lưu thông thì khí cũng lưu thông. Người 
ngồi lâu ở  một tư thế, hay bị Iv mà phải rặn nhiều sẽ làm rôi 
loạn lưu thông khí huyết. Huyết ứ trộ, gcây căng giãn mạch 
vùng hậu môn. Ccàng ứ lâu lưu thông huyết càng kém Vcà mạch 
càng gicãn có thể vỡ mạch sinh chảy máu đó là trĩ xuâ't huyết. 
Phòng bệnh trĩ Icà luôn giúp cho khí huvết đủ và lưu thông. 
Công việc phải ngồi xổm nhiều, người lao động khiêng vác 
nặng mệt nhọc hay thời diêm sinh đẻ, phụ nữ phải rặn nhiều 
đó là diều kiện thuận lọi dế trĩ hình thành hay dã bị trĩ sẽ 
nặng thêm. Đê diều trị trĩ, Dông y dùng thuôc ngâm bôi và 
thuốc uô’ng. Thuốc ngâm bôi sử dụng thuốc ngâm bôi tô’t với 
trường hỢp sau khi dại tiện trĩ bị lòi ra ngoài hcậu môn.

Công thức thuốc ngâm bôi theo nguvên tắc Icàm mềm, Icàm 
khô búi trĩ dê có tlìê tự co lên.

Bcài 1: Hotàng bá 20g, Tá móng 20g, Tô mộc 30g, Binh lang 
lOg, Sa sàng 20g.

Bcài 2: Sa Scàng 20g, Ngũ bội 20g, Tô mộc 30g, Hocàng bá 
20g, Binh lang lOg.

Bài 3: Tô mộc 30g, Ngũ bội 20g, Hoàng dằng 20g, Hoàng 
liên lOg.

Ngày dun 1 thang. Cách làm; cho 6-7 bát nưOc (1-2 lít nước) 
đun sôi liên tục 10-15 phút chắt ra chậu sạch. Sau mỗi lần dại 
tiện xong rứa sạch hậu môn rồi ngồi 10-15 phút.

Lcấy tav ân búi trĩ lên, sau dó nằm nghi 10-15 phút rồi mới
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đi lại.

Thuôc uôVig: Tùy thể bệnh có thể dùng một trong các bài 
thuốc sau;

- Nếu người bệnh đại tiện ra máu đỏ, miệng đắng, nhớt, đó 
Icà thâ"p nhiệt uâ't tích trường \'Ị.

Bài thuốc: Địa du 15g, Quyển bá 15g, Nha dảm tử bọc trong 
l.ong nhcãn 20g, dun nước uống.

- Nếu dcỊÌ tiện khtứ phân có máu không tươi, ngực bụng 
trướng đầy.

Bài thuốc: Hotàng liên lOg, Trần bì 30g, Sơn tra lOg, Khương 
truật lOg, Bạch dcầu ông 20g, Hoàng bá 15g, Thần khúc lOg, 
Mộc hương lOg, Mcã sĩ liên .30g, Tr<ần bì lOg, Ô mai 15g, Mạch 
nha lOg. Sắc uêíng ngày 1 thang.

- Nếu người bệnh đau vùng hậu môn.

Bài thuốc; I^ương quy ĨOg, Hòe hoa sao Ig, Đại hoàng dốt 
thành than lOg, Xuân bì tán lOg. sắc uống ngàv 1 thang.

- Nếu dại tiện m<áu dò tươi hoặc nhạt, phân không thành 
khuôn, người mệt, nói nhỏ, bụng trương, có thê dau bụng, 
mạch huvền sác vô lực.

Bài thuôT: Hoàng kỳ 20g, Tcáo nhân sao 12g, Trắc bá diệp 
lOg, Dương quy 12g, Phục linh lOg, Dâng sâm 20g. sắc uống, 
pha thêm 1 thìa mật ong.

- Nếu có biểu hiện uât nhiệt: Hoàng kỳ 30g, Thăng ma lOg, 
Đại hoàng sao đcn 8g, Sài hồ 12g, Díâng Scâm 15g, Bạch truật 
15, Gừng nương cháv lOg, Địa du thtán lOg, Bạch cập phcân 6g,
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Cam thão lOg, Xích linh 15g. sắc uỏng ngàv 1 thang.

- Người bị trĩ có kèm chứng ho, tức ngực khó thở, người 
mệt mòi; Mạch mồn 12g, Hoàng kỳ 20g, h)ương quv 12g, Cát 
Ccánh lOg, Cát lâm 12g, ỉ loãng cầm 12g, Ngũ vị 8g, BtỊch truật 
16g, Dan Scâm 16g, Tứ lụ ôn lOg, Cam thào 6g, Khoản đông hoa 
lOg, Xích thược Ig. Sắc Liông ngàv 1 thang.

- Nếu trĩ sa ra ngoài, liiìig dan, ngnừi bệnh phiền táo không 
vCm, có thế dùng; Tứ hoa dịa dinh 8g, Cúc hoa 8g, Kim ngcân 
hoa 12g, Xích thược 12g, Bán chi liôn lOg, Thào hà sa lOg, Bồ 
công anh 12g, Cam thão sống 6g. sắc uống ng<àv 1 thang.

Chốdộ ăn \’ó'i người bị trì là nôn kiêng chât cav ncSng, giám 
chất chua, giám hoăc bó llniôc \'à ru'Ợu, giám hoat dộng tình 
dục, tránh căng thang su\’ nghĩ nhiều làm khí vốu bệnh tăng.

2. Tự chữa trĩ bằng bâm huvệt và thuôc

Cò nhân có câu: "Thãp nhân cii'u trì", nghĩa là 10 ngưòá thì 
s ngưòá mắc trĩ. Theo Dông \', bệnh liên quan dên tình trạng 
khí trệ, hu\'ốt ư ờ ruòt \ à dạ dà\'. Tây \ cũng két luân, tình 
trạng ứ máu trong họ thông lình mạch hậu món dà gâv ra trì.

Việc tác dông \ ào một sô hmệt \ ị như bách hói, túc tam 
lý, thừa sơn có thê giám bệmh trì.

Thừa sơn là hm ct thuộc kinh túc thiếu duVtng bàng quang, 
nằm ở băp chân, tai chồ trùng cùa 2 bắp cơ sinh dôi, khi co 
bắp chân se hiện rò khe ciia cơ sinh dôi nà\'.

Túc tam lý là huvẹt thuộc kinh túc dương minh \ ị, nam gần 
dầu gối, cách hõm ngoài dấu gỏi ngang mọt bàn ta\’ (.8 thôn).
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Bách hội là huyệt thuộc dô’c mạch, nằm cV chính giữa đửìh 
đầu, là giao điếm cùa đường thẳng ncti giữa đỉnh hai vành tai 
với đường chính trung.

Ngoài việc bâ'm lìuvột, bệnh nhân nên kết hỢp dùng thuôc. 
Có thể tham khảo Ccác bài thuôc sau:

- Ôi \’ừa chín tới, gọt bỏ vỏ căn ngcàv vài qucả. Nếu như ăn 
ổi Ccã vỏ thì cổ thô gây táo bón, nhưng nếu gọt vỏ thì lcỊÌ hóa 
ra như thuốc nhucận tràng.

- Rau sam tưưi (hocặc Icá thiên lý, Icá thuốc bcìng) rửa ScỊch, 

gicã ncát, dắp \ào hcậu môn, nơi trĩ su'ng lỏi ra.

- Chua me dát, rau sam mỗi thư một nắm, bồ kết 1 quả gicã 
nhò, ncíu nước ngâm rửa, ngày làm 1-2 lần.

- Mã tiền 3-5 hcỊt sống, cho dàm \ ào chcỊu Sc\nh, dùng mã 
tiền mài lâ\’ nước bôi \ào chỗ dau, ngày 1-3 Icần. Khi mới bôi 
có càm giác dau, nhưng sau sẽ mát và không dau nữa.

- Dùng hcìt gấc mài với dâm, bôi \’ào trT (trĩ ngOcỊÌ), ngày 

3-5 ìãn.

- Môt con ốc bưou lởn, rửa sach, thà \’ào nu'dc tromr nuôi 
ít ngày, dợi khi ốc  mô’ miệng, lâV 1 ít băng phiên cho vào 
miệng ốc, sau dó Ihà ốc \’ào chcỊu sạch, khi có nu'đc dài xanh 
cháv ra là dược. Lây bỏng thâm nước dãi ốc bôi \ào trĩ, ngàv 
2-3 lần.

- McỊt gâu (hotặc nicật lợn) 1 g, pha trong 30 ml nước ấm cho 
dến khi mcỊt tan, khuâV dều. Dùng tăm bông bôi mật vào trì.
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ngày 2-3 lần.

- Quả sung (hoặc quá vả tươi) 10 quá, sắc lây nước rửa trĩ, 
ngày 2-3 lần.

3. Chứng thoát giang (lòi dom)

- 20 Hạt thầu dầu vân dó ninh với thịt lợn ba chỉ, bỏ Hạt 
thầu dầu ra rồi ăn.

- 50-100g Hành cù sắc lâv nước xông và rửa phần dom bị 
lòi ra, mỗi ngàv 2- 3 lần.

- 15g hạt Cò gấu, 15g Hoa kinh giứi sắc lây nước dể rửa 
ruột thắng hoặc chồ bị lòi ra.

IX. CẢM VÀ SỐT XUẤT HUYẾT
1. Chữa cảm lạnh

Tía tô, kinh giới, \ õ quvt mồi thứ 1 nắm, gừng 3 lát (tât cả dều 
dùng tu'o'i), sắc lâv niiớc uòng, ngàv một thang, chia làm 2 lần.

Ccàm lạnh là một chứng bệnh gặp cà 4 mùa, nhưng hay gcặp 
nhất vào mùa thu và mùa dông. Nguvcn nhân thường là trời 
lạnh mặc không dú ấm, tăm nu'ó'c lạnh dôt ngột, dầm mưa 
hoặc ngâm dưới nu'ó'c lanh lâu, thay dôi áp sLiât \'à nhiệt độ 
không khí (thời tiêt chuvến từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại). 
Triệu chung gổm ho, hăt hơi, ngạt mũi hoặc chảy nước mũi 
trong, sỢ lạnh, sợ gió, sốt nhẹ, không ra mồ hôi, dau ngưèứ, 
dau mòi các khớp xuơng, người mệt mỏi.
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Đánh gió

- Tóc rôì 1 nắm, gừng giã náf sao với rượu, tóc rô'i tâ’m 
gừng rượu còn nóng, xát nhẹ tiôn da khi nào thấy da phớt 
hồng Icà được. Vị trí: Cột sống từ gáy cổ xuông thắt lưng, ở 
giữa và hai bên cột sông, từ giữa tnán sang hai bên thái dương, 
gan lòng bàn tay và bíàn chcân, bụng và ngực.

- Cám gạo 1 bát con, rang thơm, bọc Vcào miếng vải mềm 
xát Vcào các vị trí như cách 1. Khi Ccám nguội lcỊÌ rang nóng, xát 
đến khi da hồng thì thôi.

- Trứng gcà luộc chín kỹ, bóc vỏ gói vào miếng Vcâi mềm 
cùng V 'ớ i dồng bạc; cách xát làm như cách 1; nếu bị cảm khi 
bỏ ra thây dồng bạc bị xám xịt.

- Dùng gừng rượu sao nóng hoặc xoa dcầu nóng; kấy miệng 
bát có bờ nhan hoặc tiền bạc, cạo nhẹ ở 2 bên cột sống dến klii 
da nổi màu hồng. Nếu bị Ccàm nặng, vết cạo có các nôt lâm 
chấm hotặc vết m áu  bcầm.

Nồi nước xông

Gồm 3 loại lá: Lá có tinh dầu giúp sát trùng dường hô hấp 
như chanh, bưởi, sà, bạc hcà, tía tô; lá có tác dụng kháng sinh 
như hành, tỏi; lá có tác dụng hạ sốt như tre, duối, CLÍC tần. 
Tùv theo dược liệu ờ từng dịa phương, có thê thav dổi các vị 
thuốc cho phù hỢp.

Dùng nồi to, dun nưức sôi, bỏ các vị thuốc \ ào, lâv lá chuôi 
bịt kín rồi đậy nắp vung lại, dun sôi 5 phút thì bắc ra. Bệnh
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nhân ngồi trên giường hoặc rải chiếu dưới đâ't, đặt nồi nước 
xông bên cạnh, dùng chăn mòng trùm kín người, chỉ mặc đồ 
lót cho mồ hôi thoát ra. Khi xông thì chọc thủng vài lỗ lá chuối 
dê cho hơi thoát ra.

Nếu không có lá chuối thì mở nắp vung từ từ, mồ hôi ra 
dến dâu, lâV khăn khô lau sạch. Thời gian xông từ 5 đến 10 
phút, khi bệnh nhân cảm thấv dễ chịu Vcà ra mồ hôi thì thôi. 
Xông xong lau khô mồ hôi, thay quần áo rồi ăn bát cháo nóng 
có hành, tía tô.

Cách nàv dùng trong trường hỢp càm lạnh không ra mồ 
hỏi. Không dược áp dung cho phụ nũ' có thai, trẻ em dưới \5 
tuôi, người già bị suy kiệt, bệnh nhân thiếu máu, tiêu chảv 
mât nu'dc, rong kinh, rong hu vết.

Bài thuôc uổng

- Cù gấu (hương phụ) 8g, Tía tô 8g, Vó quýt 4g, Cam tháo 
nam 8g. Các vị trCm sắc uống ngàv một thang, chia làm 2 lần.

- Tía tô 15g, Rau má 12g, Bạc hà 19g, Cù hành tươi lOg, 
Cam thào đất 8g, dô ,8 bát nưởc, sắc còn 1 bát, chia làm 2 lần, 
uống nóng.

- Bột xuyên khung .80“o, Bọt cũ gâu 30‘’(), Bột tế tân 20%, tán 
bột dập thành \’iên 0,5g, mồi ngà\' uống 10 dến 20 \'iên, chia 
làm 2 lần.

- l.á tia tô 50°o, kinh gidi 20"o, bạch chí lÔ o, bạc hà 10%, 

gừng 10%, dùng lá sao khô, tán bột, rây mịn, hòa mật ong
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hoặc dường mía, vê thành viên, mỗi lần uống 4 đến 8g, ngcày 
2 lần, uống xong ăn cháo hành tía tô nóng cho ra mồ hôi. Trẻ 
em dùng bằng nửa liều người lớn.

- Gạo tẻ 1 nắm, gạo nếp 1 nắm, hiành tăm, tía tô, kinh giứi, 
gia vị vừa dủ. Cạo ninh nhừ, nâu locãng vừa phcải. Thái nhỏ 
hành, tía tô, kinh giới, lây lòng dò trứng gà cho tât Ccà vào bát 
to, đô cháo dang sôi vào trộn đều, ăn nóng.

2. Món ăn trị chứng đau đầu

Chứng dau đcầu không rõ nguyên nhàn là tình trạng thường 
gặp ở  nhiều người. Nhiều trường hựp cho kết quà xét nghiộm, 
X-quang bình thường nhưng cư hay bị dau dầu. Đông y quan 
niệm ở  trường hỢp này là dau dầu do phong tà, thứ tà, hàn tà.

Nguyên liệu: Một bộ óc heo (loại nh(>); lOg \ Ị thuốc thiên 
ma (có bán ờ các hiêu thuỏc dông y); .4 lát gừng tươi; 1 côc 
ru'Ợu nhỏ (khoáng 50 ml).

Cách chê biến: Oc heo không dược rứa (nu'ó'c ngâni \ ào sẽ 
không hay), mà dùng loại giấy thâm, thấm cho khô, gõ' bỏ các 
gân mcàng bao bọc chung quanh. Bỏ óc heti, ru'Ọu, thiên ma, 
gừng \'ào thô, dậy nắp, dem chưng cách thúy trong khoáng 30 
phút. Lấy óc heo ra châm muối ăn, có thê dùng luôn cà núớc 
hầm. Mỗi dợt dùng lừ 5 - 7 cái, mỏi ngày 1 cái.

+ Công dụng: Món nà\' cluTa trị cluíng dau dầu không rỏ 
nguyên nhân rất hav. 14Ó là nhừng trường hỢp hay bị dau dầu, 
nhúng qua kiêm tra khòng bị cao huyêt áp, không bị \ iêm 
xoang, không mắc hội chứng tiền dinh, không hẹp các dộng
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mạch dưa máu lên ncão... Trường hỢp nàv dông y quan niệm 
dau dầu là do bị phong tà (gió)/ thử tà (nắng) và hàn tà (lạnh) 
khu trú ừ vùng dầu, khiến người ta thưởng bị dau dầu.

3. Bài thuôc chữa choáng đầu

Cú cái 90g, hcành cù 90g/ gừng tươi 30g. Giã nát, trộn dỏu 
rồi dắp lên trán ngàv 1 lần trong 30 phút.

4. Hạt sen chũ'a bệnh đau đầu

Do tác dụng an thần nên hạt sen có khà năng chữa các 
bệnh dau dầu, mất ngủ. Ngoài ra, các chứng tiêu chàv, phân 
sống, hoạt tinh, dái dằm cũng giám bớt nhờ hạt sen.

Hạt sen có tác dụng tâng cường chức năng tv vị, bảo dàm 
dinh dương cho toàn thân, diều hòa sự thu nạp thức ăn. Nó 
giúp cầm tiêu chàv, chửa tim dập nhanh, tiêu dục \ à một sô 
bệnh phụ nữ.

l)au dầu: I lat sen 20g, Dậu den 40g (sao chín), l.á dâu non 
20g, \T1 núc nác (sao rượii) 12g, 1 .á \'òng non 40g, Thuc dịa 
40g. Các \-Ị sao chín dem dồ lên rồi giã nhuyền cho ít dường 
\ iên bằng hạt ngô, sấy khô bó lọ dùng dần, ngày uống 2 lan, 
mồi lần 20g.

Mât ngii: I lạt sen 40g, Táo nhân 40g (sao den), ĩhào qu\'ốt 
minh 40g. lán nhó lu\’ện \'ơi hồ \'iC'n bang hạt ngô, sâv khò 
mồi ngày ãn 2 lần, mồi lằn 20g.

5. Sôt xuât huyết

Sốt xuất huvết là một bệ’nh nhiễm \ irut càp tính, ti lệ tu
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vong cao, nhưng nêu chăm st)c hợp Iv, điỏu trị kịp thời, lý lệ 
tứ \’ong có thê giảm còn

Tai Việt Nam b ệ n h  sô 't  x u ã t  h u y ế t  cũng l à  m ó t  v â n  d ề  d á n g  

q u a n  t â m  cùa tOíàn n g à n h  V lê. Y h ọ c  c ô  t r u v ỏ n  c ũ n g  có t h ẽ  

g ó p  p h ầ n  t r o n g  d i c u  t r ị  s ô t  XLiât  h u v ô t .

Sốt xuãt huvốt theo V hoc cố truvền là loai bệnh ban hoặc 
bệnh chân:

- ban chân thuộc dưcíng chứng, nhưng dinh khí di nghịch 
làm hư ln>a bôc bên trong, làm thương tốn chân âm, tv \Ị 
không kiện \ận, không thõng nhiêp hu\'él dược nên xuál hiện 
dâu chưng ban chân (dâu xung hu\'êt).

- o' mưc dộ nặng lìo'n tac dọng \'(u) phần hu\'LỨ gâ\’ xuât 
hmêt (hu\êt thoát khòi thànli mạch). Khi 1'inh trạng XLiât lunêt 
nhiều, bénh chu\'ên sang giai doạn nặng \' Iroc cò trmen gọi 
là chưng nlúẹt qu\'êt, xuât hiện triéu chitng thán mình ming, 
la\' chân lanh: nẽii chân âm thirơng tôn nặng sẽ chmèn sang 
giai doan liàn qu\'èl, thán minh \à la\ chân lanh.

-  ̂ học cô trmền xêp bẹnh sôt xuât hu\'èt \ào nhom ôn 
bénh \'à òn dịch \'i có khá nâng là\' lan thành dịch bênh. iNgu\'ên 
nhân do nhiệt dộc tân còng \ ao co’ thê, nêu lân còng \ ào:

Phàn \’ệ gâv SÔ I cao.

Phần dinh gâ\' ban chân.

Năng ho’n chu\'ên sang chúng qmôl :

Nhiét qu\'êt: Sòt cao, cha\ máu răng, chá\' máu cam, la\'
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chân Kinh.

1 lìin quvết: chá\’ mán nhiều noi, tlitìn mìnli \ n tay chân lạnh.

Khi xảv ra dịch bệnh hoàc ó' nhữny noá có nguy coỉ.sôt xLiât 
huyết, nêu thã\' bónh nhân có xuàt hiện ban chân, thì cần lưu 
V các dâu chiing sau;

Sốt cao

Ban diC'm là những châm, nhung nõt nối trên da, khi ân \ ào 
không lặn, dây là dâu chứng bái' hiÓLi lình trạng sung huyôt, 
dâu chứng này cũng xuất hiện khi làm dấu hiệu dâv thát.

Ban diêm nàv sò lan ra thành nhum;; màng bầm, xuât hiôn 
một cách tu' nhiCm ha\ khi liòm chích.

Xuàt hu\'êl: Chá\ máu mùi, chà\’ máu chân răng

Xuãl hmôt nội tạng: Nón ra máu, tióu ra máu, tièu ra mau, 
xuãt huyết âm dạo.

Rõi loan tri giac:

Mach tó sác: mach nhanh nhi' kln'i bàt hoặc không bàt diúíc, 
huyôt áp tụt.

1 rong thời kv xLiàl hiện ban chân, sõt cair. Các dâu clui'ng 
tròn xuát hiCm nhicu ha\’ ít, có ha\ khong có, sẽ biôu hiên mu'c 
dô năng nhc' ciia sôì xuât huvỏt.

IDộ 1: Sôt + Ban chân.

I)ộ 2: Sót + Ban chân + Xuát hu\'òt.

I )ộ Sôt c Ban chăn  ̂ Xuât hu\C'l -r sốc nhọ.
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I3ộ 4: Sôt + Ban chân + Xuíât huyết + sốc nặng.

Ccác dâu chứng cần cành báo:

Hang sốt hạ sôd đột ngột.

Tav chân mát lạnh.

I)au bụng dữ dội.

1 iôu ít.

Bứt rứt, Vcật \'ã.

V học cô truyền sẽ góp phần diỏu trị lích CỊÍC sốt xuất huyết 
ỡ dộ 1, dộ 2.

Nêu bệnh nhân chuyên sang dộ ĩ ,  dộ 4 cấp cứu tày y, có 
thè kèt hợp \ ới V học cố truyền.

Môt sô bài thuôc y học góp phần diều trị sốt xuât hu\’êt:

Bài thuốc 1:

1. I.á cúc tần 12g Hạ sỏt

2. Có mực (cỏ nhọ nồi) 16g cầm  máu 

Mà dồ 16g Lợi tiếu

4. ỉ rãc bá diệp (sao dc'n)16g cầm  máu

5. Sắn d<ày cú (cát càn) 20g 1 hanh nhiệt

6. Rau má l(ig Nhuận gan, thanh nhiêt

7. i.á tre l(ig I ỉạ sôt, thanh nliiệt

8. ciung lu'o’i 03 lát Kích thích tiêu hóa, chống nôn, ôn 
\ ị, giái biêu, giái dộc
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- Nếu không có sắn dâv củ thì thay bằng Lá dcâu 16g.

- Nếu không có Trăc bá diệp thì thay bằng Lá sen sao den 
12g, ho<ặc Kinh giới sao den 12g.

- Ccách dùng: cho 600 ml nưởc sạch, dun sôi 30 phút, dê 
câ'm, uông ngày 03 lần.

Bài thuốc 2:

1. Có mực (sao vàng) 20g Chỉ huvốt, nhuận huyết

2. Cỏi xav (sao vàng) 12g l,ọ'i tiêu, hạ sốt, giãi dộc.

20g 

20g

Lợi liêu, hạ sốt, giãi dộc 

Lhanh nhiệt, giái dộc.

3. Rê tranh

4. Sài dát 
chông nhiễm trùng

5. Kim ngân hoa 12g Thanh nhiệt, giải dộc, chông 
nhiễm trùng

6. 1 lạ khô Ihaiì (sat') 
thanh can l-uLi

12g l.cíi liêu, thanh nhièt,o • ' • '

7. I loa hoe lOg cầm máu

8. Cứng lu'o'1 03 lát Kích thích liêu hóa, chóng nôn, òn 
\ ị, giài biêu, giài dộc

Cách dùng ; cho 600 ml luídc sạch, diin sôi 30 phút, dê âm, 

uỏng ngàv 03 lan.

Bài thuôc 3;

1. Cỏ mu'c (sao \ àng) 20g Chi huvêl, nhuận huvêt
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2. Cam thảo 06g Thanh nhiệt, gicải độc

3. Hoạt thạch 12g l.ợi tiêu, hạ sô"t

4. Mcã dề 16g Lợi tiểu

5. Gừng tươi 03 lát Kích thích tiêu hóa, chống nôn, ôn 
vị, giải biêu, giãi dộc

- Nêu không có hoạt thạch thì thay bằng côi xay 12g.

- Nêu không có N4ã dỏ thì thay bằng Lá tre lòg.

- Ccách elìmg; cho 600 ml nước sạch, dun sôi 30 phút, dê 
lấm, uống ngày 03 lần. Nếu hốt sốt thì ngưng thuốc ngay.

Bài thuốc 4:

1. lỉoạt thạch 06 phần Lợi tiêu, hạ sót

2. Cam tháo 01 phần

- Cách dùng: tán bột trộn dều, nông ngày 03 lần, mồi lần 
U(3ng 01 muỗng cà phê, hêt sôt ngưng thuốc nga\'.

Các bài thuôc trên diều trị cho tré em liều dùng như sau:

- Trè em tư 1-,'̂  tuối: liều bằng 1/3 liều người lớn.

- Trẻ em từ 6-13 tuối: liều bằng 1/2  liều người lớn.

- Trè em 14 tubi trớ lên: liều bằng người lớn.

- Trỏ còn bú me: cho mẹ uống thuôc qua sữa diều trị cho con.

1 r o n g  quá t r ì n h  t h e o  dõi \ à  c h ă m  s ó c  b ệ n h  n h â n  s ô t  x u ấ t  

h u v ê t ,  c ầ n  n ê n  l ư u  V n h ữ n g  d i ề u  n ê n  l à m  v à  k h ô n g  n ê n  l à m
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Nên làm:

- Hạ Sô’t: Lau ấm, mặc đồ thoáng mát, nơi kín gió có thế 
cửi dồ cho trẻ, đcắp bằng vái mỏng.

- Bù nước: nước thường, nưtýc trái cày, Orósol.

- Cho ăn nhẹ, nếu trẻ chịu ăn.

- Khi thâV xuất hiện dấu chứng có chiều hưứng n<ặng lio’n, 
dưa ngay trê dốn bệnh viện.

Không nên làm:

- Cạo giỏ, chích lể.

- Không sử dụng thuốc hạ sốt Aspirin.

Tóm lại:

- Không phâi tât Ccà Ctác trường hỢp sôt xuất huyết là  nặng.

- Y học cô truyền góp'phần diỏu trị sốt xuất huyèt ớ  dộ 1, 
2, diều trị kết hựp ừ dộ 3, 4.

- Chấn doán sớm, diều trị tích cực, chăm sóc tót có thô giúp 
người bệnh hồi phục, giâm nguy cơ tử \'ong

6. Chữa sôt xuât huyết bằng hoa Mào gà:

1 loa mào gà - kê quan hoa, mồng gà....

I,à cây thào thân dứng, có màu dò. Cụm hoa xòe ra hình 
quạt hoặc hình \ại, có mầu dỏ. Mọc nhiều nơi trong nưđc, 
dược nhân dân ta trồng dê làm cánh \à dùng hoa, h<ạt, toàn 
cây... Icàm thuốc chữa bệnh. Theo Hòng y, mào gà dó có \'ị
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ngọt, tính mát. Có tác dụng tiêu viêm, cầm máu.

Bài thuốc:

Hoa Mào gíà 20g, lá Tmc bá sao đen 20g

Hoa Hòe sao đen 15g, Ké dầu ngựa 15g, lá Dâu 20g.

Săc Lumg ngày một thang.

7. Món ăn giải cảm lạnh

Bạn dừng chê món chcáo hành Icà quê mùa vì nó cực kv hữu 
dụng khi bạn bị Ccảm  kạnh. I.ấv hành lăm cà rễ 20g, gừng tươi 
lOg, gcỊO nếp 50g, nâu chíáo ăn rồi trùm chíăn ncằm, khi mồ hôi 
ra deu thì bó chăn ra, lau khò thân minh, hết sức tránh gió.

8. Món ăn giải cảm thế phong hàn

Bệnh nhân sốt nhẹ, rát sỢ lạnh, không có mồ hôi, dau dcầu, 
dau mình mấy, dau nhức các cơ khớp, tắc mũi nặng, chcây nước 
mũi trong, ngứa họng, ho, khạc dừm trang loãng, không khát 
nu’ức hoặc kliát nhung thích ucíng nước ấm.

Cung tu'('íi lOg, dường dò 15g. Gừng rửa sạch, thíái chi rồi 
dem hãm \ ới nưức sôi trong bình kín, sau chừng 10 phút thì 
dùng dược, chê thêm dường dó, uông nóng, sau dó trùm chăn 
cho ra mồ hôi.

Rau mùi l.Sg, hành tươi 15 nhánh, gừng tươi 9g. Ba thứ rửa 
sạch, thái nhó sắc trong 10 phút, bò bã, uô’ng nóng rồi dắp 
chăn cho ra mồ hôi.

Ciừng tươi 25g, cà rốt 50g. Gừng tươi thái chỉ, Ccà rôd cắt
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miêng, hai thứ dem sắc trong 15 phút, lây nước, chê thêm 
đường đỏ, uò"ng nóng.

9. Món ăn giải cảm thể phong nhiệt

Bệnh nhàn sốt cao, hcứ sỢ gió \'à lạnh, cỏ mồ hôi, dau dầu, 
dau mình mâv, ho khạc dừm dính hoặc Vtàng, họng dau, mũi 
tắc, chảy nước mũi vàng hôi, miệng khát muốn Liông.

Bạc hà tươi 30g (nếu khô dùng lOg), gạo tẻ 60g, dưdng 
phèn \ ừa dù. Dem BcỊC hà sắc trong 5 phút, bò bã lây nước; chci 
gạo vào nồi ninh Ihcành cháo, khi chín dô nước sắc Bạc hà \ ào 
dun một lát là dưực, chê thC'm dường phèn, chia ăn 2 lẳn trong 
ngày, ăn nóng.

Du'a hâu \’à cà chua luựng \ ua dú. Dưa hấu gọt b ò  \’ó, tliái 
nhó, é p  làv nu’ó'c; cà chua luộc qua, b t ' C  b ô  \’ó, nghiền nat rồi 
dô nươc du'a hấu \’ào, quấy dều rồi chia uống vài lần.

Rau cài bẹ .3 câ\’, hành cù cá rễ 2 cú, lô căn 10 g. Ba thu' rứa 
sạch, ,sắc trong 20 phút, lấy nước uống. Còng dụng: tàn tán giãi 
biêu, thanh nhiệt trừ tháp.

10. Các vị Ihuôc chữa cảm mạo dễ kiếm

Tía tỏ: Ckí tác dụng hạ sốt cầm nôn, kích thích tiêu hóa, an thai.

Trần bì (vỏ quýt); Hóa dờm, mạnh dạ dày, giúp ra mồ hôi.

Gừng: Tán hàn, giãi cám, long dờm, trừ phong tà, rét lạnh, 
nhức dầu, ngạt mùi, trị ho, nôn mửa, kích thích tiêu hóa.

Hương phụ (cù gâu): Thòng kinh, giám dau.

Bạc hà: Hạ sốt, làm ra mồ hôi, tán phong nhiệt, sát khuân.
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Dùng chữa Ccãm mạo, nhức đầu, ngạt mũi do lạnh, ho do lạnh.

Lcá tre (trúc diệp): Thanh nhiệt, hạ sốt, an thần.

Kinh giới: Ciiíài Ccảm, trừ phong, thanh nhiệt, thông huvốt 
mcỊch, trị càm cúm, cảm sôt, trị bệnh sỏi.

I loắc hư(mg: Trị nôn mửa, kích thích tiêu hóa, thông bộ máy 
hô hấp. Chữa Ccảm cúm, nhức dầu, dau mình nìcẩy, mệt mỏi.

11. Phòng cảm bằng rưỢu tỏi

Mìia rét cần giữ ấm \’à deo khâu trang khi di ra dường dê 
tránh cám lạnh. Khi nơi ở  có dịch cúm, cần phòng bệnh bằng cách;

Uống rưỢu tòi: lOOg tỏi gi<ã nát ngâm \ ới 1/2 lít ru'Ợu 60 dộ, 
ngâm trong 2 ngcày, lọc trong, mỗi tuần Liông 3 lẳn, mồi lần 
uống 20-30 giọt \’ới nu'ởc scâi dê nguội.

Nhó mũi bằng nưức tỏi; Nước sôi dê nguội hòa với tói dã 
giã (3 nhánh tói pha 10-15 giọt nước) lọc nước trong, nhó \ ào 
mũi. Không dược nhcỉ mũi cho tré sơ sinh (mà chỉ nên cho ngưi).

12. Bài thuôc chữa sôd cao và khát nước bằng cà chua

Cà chua 200g Thái lát, sắc nươc uống thav trà trong ngày

Uống lạnh hav nóng dều dược.

1 locặc:

Nước ép Cà chua, nước ép dưa hấu mồi thứ 200 ml.Trộn 
dều, chia 2-3 Icần uống trong ngày.
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13. Bài thuôV cảm gió, sỢ rét, người đau mỏi và không ra 
mồ hôi

Gừng tươi lOg, Lá chè 6g, Tía tô lOg, Kinh giới lOg, Đường 
đỏ 30g.

Gừng, Chè, Tía tô, Kinh giởi rửa ScỊch cho vào ấm, đô vừa 
nước, đun sôi từ 15-20 phút.

Sau đó cho đường đỏ \ ào rót ra uông tranh thủ khi còn 
nóng, ngcày ucmg 2 Lần.

14. Bài thuôc chữa cảm gió, lạnh

Hành cả củ, rỗ lá 2 nhánh, vò lạc tươi 12 cái. Cả 2 thứ đem 
rửa ScỊch, cho vào ấm sắc đun sôi khoáng 10 phút, bỏ bã, gạn 
lấv nưức, ucmg lúc còn nóng. Sau dó lên giường nằm đắp chăn 
cho ra mồ hôi.

15. Bài thuôc khi mới bị cảm, ho và chảy nước mũi

Tỏi .3 nhánh, lấv một nhánh tỏi bóc vỏ cho \'ào miệng 
ngậm, nhíấm nháp rồi nuốt nước, đôn khi hết mùi tòi thì nhổ 
bcã ra. l,àm tiếp 2 nhánh còn lại. Làm 3 lần thì có hiệu qucả. Tác 
dụng sát khuân, giài dộc.

16. Bài thuôc chữa sôt rét bằng tỏi

T(ii \ ừa dù dùng, giã nhó, vê thành viên bằng hạt dậu. 
Trươc tiên lâ\’ 1 từ giâv có lỗ thùng dặt vào huyệt liệt khuyêt 
(tức là huvệt nằm cuôi ngón tav cái gần cô tay, Ctinh xương 
nhô lên ờ cô tav) dắp viên tỏi nàv \'ào, dùng băng quân chặt 
lại. Sau khi phồng lên có nưđc vàng là bệnh dỡ.

145



17. Bài thuôc phòng cảm cúm cho trẻ

Tỏi lOg, Bạc hà 20g, lá Ngải cứu 30g, lá Đại thanh (còn gọi 
là bọ mẩy) 12g, ThcỊch xương bồ 12g. Tíât Ccả đcm giã nát, cho 
v'ào một túi \'ải nhỏ, đem treo trước ngực trẻ nhó là dược.

18. Chữa thiên đầu thông bằng củ cải

Bài thuốc:

Lấy củ cải (thứ non Ccàng tốt) giã Vcắt \ắy nước côd, thêm 
chút băng phiến. Cho người bệnh nằm ngửa \'à lây dung dịch 
trên nhỏ từ từ vào lỗ mũi: dau dầu bên trái nhỏ vào lỗ mũi 
phải, dau đầu bên plìài thì nhỏ vào lỗ mũi bên trái.

Lưu ý:

99% lượng can xi trong cú cải tập trung ờ phần vỏ, cho nên 
khi chế biến không nên gọt bỏ \ ỏ.

19. Dùng hoa chữa mât ngủ

Bíài 1: Hoa hồng tươi 50g (nếu khỏ dùng 15g), tim lợn hoặc 
dê 500g, muôi tinh 50g, gia vị vừa dù. Cho hoa hồng và muối 
tinh vào nồi, dổ nước sắc trong 10 phút, dế nguội; tim lợn hoặc 
dê rửa sạch, thái miếng, dế ráo nước rồi nhúng \'ào nước thuốc 
nhiều lần, vừa nhúng vừa nướng trên bêp than hOiặc lò nướng 
cho dến klii chín là được, ăn nóng.

Công dụng; Sơ can giải uất, dương tâm an thần, dùng rất 
tôd cho trường hỢp mất ngú do tâm huvết hư.

Bài 2: Hoa mai trắng 5g, hỢp hoan hoa lOg, ru'Ợu \ ang 50ml. 
Ba thứ cho vào nồi sắc cách thúy, uông âm sau bữa ăn tỏi 60
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phút.

CôniỊ dụng: Sớ Ccin khai Liât, lý khí an thcần, dùng cho 
trường hỢp mất ngú kèm theo dau dầu, chóng mặt, trí nhó 
giảm sút.

lỉài ?<: I lợp lioan hoa 50g, mật ong lOOg, rưỢu trăng 300ml. 
.3 thứ cho vào bình kin, ngàm trong 7 ngàv Icà dùng dược, mỏi 
tôi nông chừng 10 - 20ml trước khi di ngú.

Còng dụng; Cìiải uât lý khí, an thần hoạt lạc.

Bài 4: Hoa bách hỌp 20g, rưỢu \ ang .SOml. Hai thư dem sắc 
cách thùv, uống ấm làm 1 lần \ ào buổi tỏi.

Công dụng: Nhuạn phê, thanh hỏa, an thần, dùng cho 
trường hỌp mất ngư kèm lhi’o câm giác nóng lòng bàn tay, 
bàn chân, ngực, bụng bồn chồn rạo rực không yên, táo bón, dò 
mồ hôi trộm...

Bài S: Hoa hồng I2g, Hơp hcian lOg. Hai thư dem ngâm 
khoáng 10 phút rồi săc lâ\ nước, uống âm trưcííc khi di ngu.

Công dung: Thu' uàt, 1\' khí, an thần.

Bai ư: Hoa hièn 3l)g, dưdng phèn 15g, Hoa hiên rứa sạch 
thai \ụn, cho \'ào nồi, dò nước săc trong 15 phút, khi dưiVc 
hòa du'ò'ng phèn, uông \ ào buõi tôi tru'ớc khi di ngu.

Còng dụng: Thanh nhiệt trừ phiền, giái uãl an thán.

Bài 7: 1 ỈỢp hoan hoa 15g, Bách hựp 20g, CicỊO te ưOg. 1 iọp 
hoan hoa rưa sạch, sắc kỳ là\’ nưcVc bo bà, cho gạo té \ ào ninh 
thành cháo, khi gần dược thì cho Bách họp \'ào, ăn buôi tôi.
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C ô n g  dụng: Thanh  tâm  nhu.ận phế, thư  Ucất an thần, d ù n g  

cho những trưừng  hỢp nicất ngủ do  tâm  tỳ h ư  nhược.

Bài 8: Hoa bcách hựp 60g, Hựp hoan hoa 60g. Hai thứ sấy 
khô, tán bột, mỗi tôi trước khi di ngủ uô'ng 6g vcíi rượu v̂ ang.

Công dụng; Thanh nhiệt nhuận phế, thư uât an thần.

Bài 9: Cúc tươi 30g, thịt gíà 300g, lòng trắng trứng gcà, đậu 
1 là lan 20g, Dầu thực vật, nước dùng, ru'Ợu vang, gừng tươi \ à 
gia \ ị vừa dủ. Cúc hoa sắc kỷ lcấy nước bở bã; thịt gà rửa sạch, 
loại bô gân, thái chi rồi trộn dều \’ới lòng trcắng trứng gà Vcà 
mọt chút bọt mì; chơ dầu thực vật \'ào chcáo dun nóng giíà rồi 
chơ thịt gà \'ào dào cho săn miông thịt; phi hành tỏi cho thơm 
rồi dò nưức sắc cúc hoa, thịt gà, gừng tươi thái chì \ à một chút 
ruỢu vang vào, dun sôi \’ài phút là dược, ăn ncíng.

Công dụng: Thanh can minh mục, khu phong trấn tĩnh, 
dùng cho trường hỢp mất ngù kèm theo dau dầu, nhức mói 
mắt, thị lực suy giám, huyết áp cat) hoặc cỏ xu hướng tăng cao.

Bài 10: Hoa bách hỢp tươi 30g, dậu phụ 250g, tiết lợn lOOg, 
\ ừng 15g, tói giã nát 15g, híỊt tiêu 2g, nước dùng và gia vị \'ù’a dù.

1 ỉoa bách hỢp rứa sạch, tỉa lấv các cánh hoa, chần qua nước 
sôi rồi \ơt ra ngâm trong núóc lạnh dộ Igiờ; dậu phụ \'à huvêt 
kín luộc qua, cắt miêng; nuơc dùng dun sôi rồi cho hoa bách hỢp, 
dạu phu, huvêt lơn, \ ưng \ à tói giã nát \'ào, chê dủ gia vị, dun 
nh(i lứa cho sôi một lát là dược, dùng làm canh ăn hàng ngày.

Công dụng: Bô tàm dương hu vết thanh phố an thần.
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Bài 11: Cam cúc hoa 60g, Hựp hoan hoa 15g, Linh chi 30g, 
Bá tử nhàn 30g, Toan táo nhtân 30g. Các vị rửa sạch, sắc trong 
90 phút, chia uống vài ba lần trong ngàv.

Ctâng dụng: Dường huyết nhu can, thanh tâm an thần, 
dùng cho trường lìỢp mất ngù thê âm hư hỏa vượng, biếu hiện 
bcằng các triệu chứng có những cơn bôc hỏa, lòng bàn tay chân 
nóng, ngực bụng bức bối không vòn, dầu choáng mắt hoa, hay 
mê mộng, dô mồ hôi trộm, dại tiện táo, tiểu tiện sên dó...

Bài 12: lỉoa bách hợp tu'o'i 25g, cá giốc 2 con (500g), Dầu 
thực \ ật, Gừng tươi, R u 'Ợli \ ang \'à gia vị \ ừa dủ. Hoa bách 
hợp tỉa lấv cánh rù’a sạch; cá giếc là IU sạch, bỏ nội tạng; cho 
Dầu thực \’ật vào cháo dun nóng già rồi cho cá gièc \ào rán 
qua, sau dó chê nước \ ừa dú, bò hoa Bách hỢp \'à gia \'ị roi 
dun nhó lửa cho chín, ăn nóng.

Công dụng: Kiện tỳ ích khí, thanh tàm an thần.

Bài 13: Hoa nhài 16g, Thach xu'o'ng bổ 6g, Trà xanh lOg. 
Tất cá dem hãm \'ào múVc sỏi trcmg bình kín, sau chừng 20 
phút thì dùng dược, nông thav trà trong ngày.

Công dụng; Kiện tỳ ích khí, thanh tâm an thần.

Bài 14: I loa chuôi 30g, tim lợn 1 quà. Hoa chuôi rú'a sạch, 
thái nhò. Tim lơn rửa sach, bô tư, hai thu chc> \ ào nồi dun 
trong 30 phút, sau dó bò bã thuốc, ăn tim lợn \ à uông nước.

Công dung; Bình can giáng nghịch, ích khí an thần, trấn tĩnh.

Bcài 15: Hoa thiên IV' vừa dú, nVa sạch, dem xào với tim và
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bầu dục lợn hoặc nấu canh với thịt nạc ăn hàng ngcày.

Dông V có bài thuốc “cửu não thang" chữa CÍÍC chứng đau 
ciầu khá hiệu quíỉ. Thành phần gồm Tíân di 12g, Xuvên khung 
16g, tế tán 4g, Bạch chi 12g, Mạn kinh tử 8g, Dương quv 12g. 
sấc uống ] thang/ngày. Nếu bị dau dầu lâu ngcàv không khỏi 
bạn nên dến khoa thần kinh của Ctác bệnh viện.

Một số bài thuốc trị mất ngủ khác

- Tinì dê một quá nấu \ di táo dó, thêm gia \ ị vừa dủ, ăn 
hằng ngàv. Meii liệu trình dài ít nhất một tuần.

- l im lợn một quá, Du’(<ng quv lOg, Nhân sâm 5g, Viền chí 
lOg, hầm \ ó'i lửa nhò hu riu cho dến khi tim mỏm, rồi dùng 
cà nước \ à cái.

- tiiò lợn 2 khoanh, Dương quy 30g, Viền chí lOg, Táo dò 5 
quá, hầm nhừ, ăn \ ào budi chiều (mồi tuần khoảng 3 lằn).

- Dạ giao dằng (1 hà thù ô) bOg, Táo dò 5 quá, Gạo tẻ 50g, 
dương cát trắng 30g, nấu nhừ, ăn khi còn nóng (cách một giờ 
tru'ó’c khi ngũ).

- llái sâm 2.30g, llạt sen 200g, Diíơng cát trắng 250g, nấu 
dùng trong ngcàv.

- CiiỊo nép 50g, llạt sen 60g, Nàm linh chi 50g, dương cát 
trắng 30g, nâu nhừ, ăn cách mọt giờ trươtc khi di ngù.

Nếu không chữa trị sdm, hỢp Iv, ngươi bệnh mất ngù sẽ rơi 
vào \'ong luân quân: mất ngú, mêt mòi, càng suv kiệt, rồi màt 
ngu trằrn trọng hơn.
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20. Quất hồng bì giải cảm, chữa ho

Theo Đông y, lá QucTt hồng bì vị cav, đắng, tính bình, có tác 
ciụng giải thử (cảm nắng), cảm cúm, hạ sôt, long đờm và giảm 
ho. Ouả vị chua, tính bình, hơi ấm, có tác dụng giảm ho, long 
đờm, kích thích tiêu hóa và cầm nôn mửa.

Quâd hồng bì còn gọi kà Hoàng bi, Quất bì (dễ nhcầm với 
Quất Làm cành). Tèn khoa học; Clausena lansium (Lour) Skeels, 
thuộc họ cam quvt. Dây là loại cây thân gỗ, cao khocâng 3 dến 
5m, thường mọc hoặc dược trồng lừ llà Tĩnh trở ra Bắc, tới 
miền Nam Trung Ouốc. Bộ phận làm thuốc gồm: CỊuả (dược bô 
dọc, phơi khô gọi là quất bì hay hồng bì); hạt của quá chín 
phơi khô, lá, \’ỏ rễ phơi khô.

Một sớ thí nghiệm chơ thấv, caơ chiêt từ lá hồng bì cớ tác 
dụng chống cơ thắt tivn hơi tràng chuột nhờ hơạt chât lasimit; 
kìm h<ãm một \ài chùng ký sinh trùng sôt rét \'à diệt ký sinh 
trùng dường ruột. Ngoài ra, cao khò chiêt suât bang methanol 
có tác ciụng kháng khuân: tụ cầu \àng (Staphylococus aureus) 
\à \ i khuân dường ruột F,. coli. Các thú' nghiệm làm sàng dã 
chứng minh quất hồng bì diều trị các chứng bệnh ly amíp, trực 
trùng (phối hỢp \ới khò lu\’ện tứ, hòe hoa) cho kêt quá tôt 
hơn tân dược (ganidan, tetracvclin).

'i' học cố truyền dùng nhiều bộ phận của quát hồng b'i làm 
thuôc. Hạt \à \ó rề cây vị dắng, ca\, tính ấm, có tác dụng 
giám dau \'à lợi tiêu hớa. Dân gian thưdng dùng nớ trị dau dạ 
dàv, dau thương \'Ị hciặc do co thắt ống tiêu hóa, phu nữ sau 
dẽ. Tá quất hồng bì dược dùng trong các chứng cám mạo, sôt.
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hỗ trỢ đ iề u  tr ị sốt rét, gộ i đầu  đê sạch gàu, trơn tóc. Quá d ù n g  

cho ng ư ờ i t iê u  hón kém , buồn  nôn, ho kéo d à i (nếu ho  câp  

tính  do  n h iễm  trùng , cần  p h ô i hợp  kháng  sinh; nêu ho  do  lao  

th ì p h ả i đ iề u  tr ị t lìu ô c  chuyên  khoa).

Dê kích thích tiêu hóa và phòng bệnh cho phụ nữ sau dẻ, 
có thể lâV vó thiân hoặc rễ quất hồng bì ,'lOg, rề sử qucân 20g, 
quã khế chua 20g. Các \'ị sao vàng, sắc dặc, chia uô’ng nhiều 
lần trong ngày. Cc) thê dùng trong nhiều ngcàv.

21. Chữa ngạt mũi và sô’ mũi

Ngạt mũi và sô mũi có thê do cảm lạnh hoặc do dị ứng. 
Chât nhtầy mũi nhiều có thể gây viêm tai ở tré con hay viêm 
xoang ờ nguời lớn

Xứ trí

- Trè nhỏ: dùng bơm tiêm (không có kim tiêm) hút ScỊch 

chât nhờn trong mũi.

- ĩrẽ lởn hav người lớn: cho lì nưó’c muôi \ ào lòng bàn tay 
\’à hít vào mũi làm chất nhầy loãng ra.

- 1 lít hơi nuớc nóng giúp làm thông mũi.

- Khi bị sô mũi \ à ngạt mũi nên lau mũi chứ dừng xì mũi 
\'ì xì mũi có thê gây \'ièm tai và viêm xoang.

- Người hay bị \ iêm tai hoặc viêm xoang, sau klii bị cảm 
lạnh dễ bị ngạt mũi và sô mũi, muốn ngăn chặn bệnh thì sau 
khi bị cảm lạnh cần nhỏ thuôc nhò mũi giảm sung huyết mũi 
nhu'phenincrphin mỗi mũi 2-3 giọt /llần; không nhò quá 3 lần 
trên 1 ngày và không nhò quá 3 ngày.
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X. NAM GIỚI
1. Đông y chữa chứng không phóng tinh

Không phóng tinh khi giao hựp không chỉ làm nam giới 
mcât cơ  hội hưứng Ccảm giác thỏa mãn mà còn là một trong 
những nguvên nhcân dẫn đến vô sinh.

Bình thường, ở  nam giới khóe nitạnh, hành vi tình dục bao 
gồm các giai doạn: Ham muôn, hưng phấn, bột khời, cưong 
cdng, giao hỌp, trạng thái khoái càm tột cùng (cực kht)ái), 
phóng tinh, thóa mãn. Trường hỌp dương \'ật \ ẫn bột khdi, 
cương cứng, có thê giao hỢp nhưng không phóng tinh, cùng 
không có cám giác cực khoái, dương \ật cu’o'ng cưng một thơi 
gian rồi mềm dần dược gọi là chứng bệnh "giao hợp không 
phóng tinh", gồm các loại:

- Ong dần tinh, niệu dạtv.. bị \ ièm nhiềni, su'ng tây, kêt 
sẹo, không cho tinh dịch phóng ra ngoài, nhưng \ ần có cám 
giác phóng tinh \’à có cực khoái.

- Phóng tinh ngược: I lẹ cơ trơn bị tốn thuơng do plìầu thuật 
tuvến tiền liệt hoặc bàng quang; hoạt dộng cúa hệ cơ trơn, co' 
thắt cô bàng quang bị rỏi loạn (không thắt lại khi phóng tinh), 
khiên tinh dịch không di ra theo niệu dạo mà ph(')ng ngược \ ào 
bàng quang. Ngoài ra, có trương hỢp quá trình giao hỢp \'ẫn 
diễn ra bình thương, nhu'ng tinh dịch không phóng mạnh, mà 
chì cháv tù' từ ra ngoài, gọi là "phóng linh vêu" , "xạ tinh vô 
lực", không thuộc phạm \i chưng bệnh "giao hỢp không 
phóng tinh" Nguyên nhân dẫn dốn không phóng tinh ccS rât
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nhiều, chủ yếu là:

- Nhán tô' thần kinh: Thường gặp nhát. Do quá căng thẳng 
khi giao hỢp, Ccác trung tâm phản xạ thtần kinh bị ức chế, dẫn 
tới hiện tượng mất CỊ1’C khotái \'à không thê xucất tinh.

- Một mỏi quá độ: Do làm việc qucá sức, quá lo nghĩ và bận 
rộn vó'i công việc, hoặc do thường ngcày sinh hocỊt tình dục 
không tiết chế, thũ dcâm quá nhiều khiên tinh huyết suv kiệt, 
cơ thô bị suy yếu quá mức, gây ảnh hưởng dến trung tâm diều 
khiên phóng tinh naà dần ciến bệnh.

- l^ệnh tật hoặc tốn thương: Một số bệnh như cường tuvèn 
giáp, dái tháo dương, chức năng tuyến \’ên bị suy giám, tốn 
thuơng túy sông, tôn thương cục bộ ớ cơ quan sinh ciục... cũng 
có thô dần dốn giao hỢp khêmg phóng tinh.

- Do thuốc men: Một sò' thuốc hạ huyết áp, thuốc tê, thuốc gcây 

mê, thuốc ngủ, thuôc an thần, một sô loại IXmg dược quá dắng 
lạnh (khó hàn)... cũng có the gâv trờ ngại dến sự phóng tinh.

- I’hương pháp, tư thố giao họp không hợp lý, dộ kích thích 
không dù mạnh, không thê tạo trạng thái hưng phấn cao cũng 
có thê dẫn dốn giao IiỢp không phóng tinh.

Theo Dông hiện tượng không xuât tinh khi giao hỢp có 
liên quan mật thiết dẽn tạng thận \ à tạng can cũng như trạng 
thái của âm dũtíng, khí huyêt \ à hoạt dộng cùa tất cá các lạng 
phú khác trong cơ thè. Tạng thận chú quản chức năng sinh 
dục. Tạng can chú cân (gân) \à quàn lý trực tiếp tòn c<ân
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(dương vật). Thận khí vốu, thộn linh suv kiêt, tạng can bị nhiệt 
kết, khí hư huvốt ư... dòu aS thè khiến chức năng d(íng - mờ 
cùa "tinh CỊuan" bị rỏi Uiạn. "Tinh quan" theo nghĩa hẹp là 
"cứa tinh", nghĩa rộng chỉ loàn bộ các hoạt dộng .sinh lý trong 
CỊUcá trình phóng tinh.

l)ổ chữa trị, CÓ thố căn cư \ cào các biêu hiện cụ thê (chríng 

tnỊng) nhcằm nhcĩn biêt locỊÌ hình, xác dịnh phép chửa \à  sử 

dụng các bcài thuốc hocỊC m(in ăn thích hơp.

N h iệ t  Ucĩt kết ớ k inh  can: Tôn  C cĩn  (dương Vcịt) bột khở i 

cú'ng nắn, thờ i gian g iao hỢp tu'o'ng d ố i d i ì i (nói chung trên 30 

phút), nhưng không  thê dat tớ i tn in g  thái khocái cực \à  không 

thê phóng  tinh. Tôn Ccĩn cú' cú'ng m c ĩ i ,  r.ĩl lâu  mcVi m ềm  trớ lcỊÌ, 

có kh i sau kh i g iao hỢp Ciì giò' dồng  hồ; lú c  ngú th iếp d i, tinh 

d ịch  m ớ i tiết ra.

N g ư ờ i b ị nhiệt kêt ớ k inh  can lln tờng  xu.ìt tinh kh i ngú mê 

(m ộng tinh). NgOtìi ra, thương kèm  theo các chú'ng trcỊng tOcin 

th.ìn nhu' miC'ng dắng, hong khô; ngu'ơi bồn chồn, dề Ccáu gicận, 

mắt dò, tai ù, tiêu tiện \ àng .sẻn, dcd tiẹn tcío. Chcất lươ i d(T rêu 

lư ơ i Vcìng, m ach hu\'ến  S . ÍC  (Ciĩng như  d iìv  d.in , nh ịp  dcịp 

nhanh), ơ  m ôt số người, tinh  hocin \ à hai bèn phía bụng du'ó'i 

có C c i m  giác tức dau khơi ch ịu.

Phép chù'a: Thanh can, g i c i i  U c i t ,  thơmg tinh quan.

Bcii thucíc: Tong dcìm thcio (Sao ru'Ợu), Chi tứ, Dúcrng quỵ 
(Sao ru'Ợu), Sài hơ, Mọc thơmg mồi thú' lOg, I loáng cầm (Sao 
ru'Ợu) 12g, Trạch tá, Xa tiền tứ, Sinh dịa (sao ru'Ợu) mồi thú'
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15g, Ngưu tất 6g, Xương bồ 6g, Dại hoàng 3g, Cam thảo 5g. sắc 
nước uống mỗi ngày 1 thang.

- Trà thuôc: Dùng Hoàng hoa thái (hoa hiên) 30g, Mã xỉ 
hiện (rau sam) 30g; sắc nước uống thay trcà trong ngàv. Hoa 
hiên và rau sam dỏu Icà những thứ có tác dụng thanh nhiệt 
gicải dộc; có thê sử dụng dố hỗ trỢ diều trị chứng không phóng 
tinh dạng kinh can bị uât nhiệt.

- Cháo dậu dò; Dùng dậu dỏ nhò hạt (Xích tiêu dậu) 30g, 
Cạo tè 30g, ỉ^ường trắng lượng tliích hựp. Trước hốt nâu chín 
dậu dò, sau dó cho gạo \ ào cùng nâu dên khi gạo chín nhừ; 
thêm chút dường cho dù ngọt, ăn \'ào lúc sáng sớm thay bửa 
diêm tâm. Dậu dỏ nhò hạt có lác dụng thanh nhiệt, tán ứ, tiêu 
thũng; gạo tó có tác dụng ích vị, sinh tân dịch. Dối với trường 
hỢp bệmh nhẹ, chì dùng cháo này dê chữa trị cùng có thố dạt 
két quã tương dôi khà quan.

Huvêt ư, tinh quan rỏi loạn: Không dạt dến khoái cụ'c, 
không phóng linh trong khi giao hỢp, dương vật thường có 
C cám  giác tưc dau. Kèm theo các chứng tnạng toàn thân như 
ngực dầy lức khó chịu, tính tình trầm mặc, không thích giao 
tiêp, dễ xúc dộng, nối giận vtì cứ. Chất lưỡi tím tái hoặc có 
diêm ứ hu\'êt; rèu lươi mòng. Mạch trầm sáp (chìm, rít). Dạng 
bệnh n<ày thương két) dài \’à diều trị tương dôi khó khăn.

Phép chữa: 1 loạt huvết hóa ứ, thông tinh quan.

Bài thuòc: Ngưu tất, Dương quv, Sinh dịa mỗi thứ 12 g, 

Dào nhcân (Nhân hcỊt dào), Hồng hoa (không phài là hoa hồng).
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Xuvên khung, Xích thược, Chỉ xác, Sài hồ mỗi thứ lOg, Cát 
cánh 6g, Cam thcảo 3g. sắc nước, uống ấm, chia 3 lần uô'ng 
trong ngày.

- Chcáo nhân h<ạt dào: Dùng hạt dào, dập bò vỏ, lấv phcần 
nhcân (dào nhân) lOg, cùng \ ứi 30-40g gạo tè, nâu cháo ăn Víào 
buôi Scáng sớm. Theo Dông V, dào nhân có tác dụng thông 
huyết ứ, nhuận táo, sinh tân dịch; thường sử dụng dê chữa trị 
các chứng huvêt ứ, cũng có thế sứ dụng dê chiìa không xucât 
tinh do huvết ú' gây nôn.

- Canh dào nhàn mặc ngu': Diing Cá mực (Mặc ngư) 1 con, 
Dào nhân 6g, nâu thành món canh ăn. Cá mực có tác dụng 
thông hu\'êt, di \ ào kinh can, phôi hỌp \ iVi dào nhân nén lác 
dụng thông ư huvét càng mạnh; có thê dùng chũ'a không xuât 
tinh do huyết ư gâv nên.

Ảm hu' hòa \ u'ọ'ng, tinh quan không mờ: rình dục dề bị 
kích thích, tôn cân dề bột kliời, nhưng có khi kliông dú dộ 
cứng, không phtíng tinh trong khi giao hỢp. 1 iav xuât tinh khi 
ngù mè. Kèm theo các chứng trạng như phiền táo, tiÒLi tiện sèn 
dò, dại tiện bí. Miệmg khô, chất lu'ỡi d(i, ít rêu. Mạch tê sác 
(nhỏ nhanh).

Phép chữa: Tu' âm giáng hóa, diều tiét tinh quan.

Bài thuôT: Sinh 1|UV bán 12g, Bach thu'ọ'c, S(<n dược, Phục 
thần mồi thu' 9g, Ihục dịa hoàng ISg, Tri mầu, 1 loáng b<á (sao 
\ ói giâm), Dan bì mỗi thứ 6g, S(<n thu nhuc, ỉ\'gũ \ Ị lử, Viễn 
chí, Xương bồ mồi thư lOg. Săc nu'ó'c uóng mồi ngày 1 thang.

157



- Mỏng lợn hầm hành: Dùng mcSng chân lợn 4 cái, hành 
50g. Móng chân lợn rửa sạch, chò nhó, cho \'ào nồi, thêm nước, 
hành và mắm muôi, đun sôi, giữ nhỏ lửa cho đến khi chín 
nhừ. Móng lợn có tác dụng tư âm dưỡng huyết, hành có tác 
dụng thông tinh quan. l ỉai thứ phôi hỢp với nhau, có tác dụng 
diều trị nhất dịnh dô4 với những trường hỢp không phóng tinh 
do âm huyết suv hư.

- Cháo sinh dịa táo nhân; Dùng Sinh dịa 30g, Toan táo nhân 
,30g, Gạo tè 50g. Tru'ó'c hốt nấu Sinh dịa \'à Táo nhân lây nước, 
bỏ bã, sau dó cho gạo vào nâu cháo ăn. Sinh dịa có tác dụng 
tư âm (dường âm), thanh nhiệt. Táo nhàn có tác dụng dưdng 
huvốt an thần. Dùng hai vị thiuTc nấu cháo ăn ccS tác dụng hỗ 
trự diều trị dối với những trưởng hỢp không xuất tinh do âm 
hư hỏa \'u'Ợng.

Mệnh môn hóa suv, không dù suc dố m(V tinh quan; Tình 
dục lãnh dạm, tôn cân bột khiVi không cứng, thòi gian giao 
hỌp tương dôi ngăn, không phóng tinh mà ttin càn tự nhiên 
mềm nhũn. Kèm theo các chú’ng trạng như lưng dau gối mòi, 
người duối sức, sỢ lạnh, săc mặt nhợt nhạt. Chât lươi nhạt, 
rêu lưởi trắng. Mạch trầm lê’ hoặc trầm trì (chìm nhó hoặc 
chìm, chậm).

Phép chữa: On thận tráng dương, thông linh quan.

Bài thuôc: Thục dịa 12g, Sơn dược 12g, Sơn thù, Dỗ trợng, 
7hò ti tử, Dương khiVi thạch, Ba kích thiên mỗi thứ lOg, Phụ 
tử chế 5g, Nhục quê, Tiên linh Iv, Tiêm mao, Dang sâm mỗi thú’ 
20g, .sắc nước uò’ng mỗi ngàv 1 thang.
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- Cháo thịt dê: Thịt dê lOOg, gạo tẻ 50g. Thịt dê rửa sạch, 
thái thành miếng nhỏ, nghiền vụn. Cạo vo sạch, cho vào nồi 
thêm nước, nâu dến khi cháo chín một nửa, cho thịt dê vào 
trộn dều, ncấu tiếp cho dốn khi cháo chín hắn. Chia ra ăn lúc 
nào tùy ý.

- Chim sẻ híầm: Chim sè 3-4 con, hồi hương, gừng, hành, 
muối... lượng thích hỢp. Chim sẻ làm sạch lông, bỏ ruột, cho vào 
nồi hầm nhừ cùng vói Ccác thứ gia \'Ị. Dùng làm thức ăn trong 
bửa cơm. Cả hai món ăn dồu cỏ tác dụng ích thận, trcáng dương, 
có thê diều trị tương dối hiẹu quà chứng không phóng tinh cũng 
nhú Ccác chứng dương nuv, di tinh dơ mệnh môn hỏa suy.

2. Bài thuôT chữa phạm phòng

Mẹ, l’hân chuột, Dành dành, lượng bằng nhau, sắc Liông.

3. Bài thuôc chữa liệt dương

Theo Dòng V, cớ 3 nhóm nguvên nhân gâv liệt dương; cơ 
thể suv nhược (tâm tỳ hư), rcìi loạn thần kinh chưc năng (thận 
hư) và \ ièm nhiễm hệ tiết niệu sinh dục kéo dài (tháp nhiệt 
tích trệ). Dơn thuốc duỢc kê tùv theo các nguyên nhân này.

Tiệt dưííng dơ suv nhược cơ thê

Thê nàv hay gặp ờ người mắc bệnh mạn tinh \ỏ tiêu hóa 
ho.ặc hệ thống tuần hơàn. Ngơài triệu chung liệt dương, bệnh 
nhân cỡn cổ  biêu hiện da xanh, mặt Nàng, ăn kém, ngú ít, 
thảng thô't, linh thần bất an, doán hcứ, dơán khí.

Bài thuốc: Nhân sâm, ỉ.ơng nhãn, Bạch truật, Phục thcần
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mỗi thứ 12g, Hoàng kỳ, Đương quy, Toan táo nhân mỗi thứ 
16g, Mộc hương 6g, Viền chí 6g, Cam thảo 4g. Mỗi ngtày Scắc 

uông 1 thang, uông trong 20 ngày thì nghỉ 10 ngày, liên tiếp 
trong 3 tháng.

lãệt dương do rỏi locỊn thần kinh chức năng

Thê này do hoiỊt dộng tình dục quá dộ, thù dâm gây ra.

Nếu do thận âm hư, nguừi bệnh có triẹu chứng: liệt diíttng, di 

tinli, hoạt tinh, người gầy, da khô, dau lưng, mỏi gối, ù tai, ngủ ít.

Bài thuôT: Thục dịa 16g, S(tn thù, Tnạch tả, Dan bì mỗi thứ 
8g, Hoài sơn, Phục linh, Ký tử, Nhục thung dung, Ngũ \’ị tử, 
Trâu cố, Long nhãn mỗi thứ 12g. Ngàv sắc uống 1 thang, uống 
trong 20 ngày, sau dó nghi 10 ngày, trong 3 tháng liên tiếp.

Nếu do thận dương hư, ngươi bệnh có triệu chứng; liệt dương 
(hoàn loàn hoặc không hoàn toàn), di tinh, hưng phấn giảm, dau 
lưng, mỏi gỏi, ù tai, mệt mth, sỢ lạnh, tay chân lạnh. Dùng bài 

thuốc: I  hục dịa, Thỏ ty tử, Phá cô chi, Bá tử nhân, Phục llnlì, Lộc 
giác giao mỗi thứ 120g, làm \ iôn hoàn, ngày uống 30g.

Liệt dương do viôm nhiỏm

Hav gặp trong sòi tiêt niệu, sỏi bàng quang, \'iòm bàng 
quang mạn tính. Ngươi bệnh có triệu chứng: liệt duơng, khát 
nươtc, tiếu tiện dỏ.

Bài thuóc: Hoàng bá nam 20g, Y dĩ, Trâu cô mồi thứ 16g, 
Mạch môn, Kỷ tử, Thục dịa, í^h trí nhân, o  dược, Ngưu tàd 
mỗi thứ 12g, Tỳ giải 24g, sắc uống ngày 1 thang, uô’ng 20 thang
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trong 1 tháng.

Chú ý: Trong thời gian U("íng thuốc, cần tránh quan hệ tình 
dục.

4. Bài thuôc bô dương

Củ cài 1 lạng không gọt vó, thịt dê 2 lạng - dem hcấp chín

Sau dtí cho thêm \'ỏ quít, riềng \ à gừng, mỗi thứ .3g, chút 
h<ạt tiêu Vtà \ài nhíính hành, hấp thêm chút nữa rồi ăn khi còn 
nóng. Món căn này có tcác dụng giúp ích tiêu hóa, lcỊÌ trỢ dưctng 
và tán hcàn. Cho nèn những người hav lạnh bụng, tỳ \’ị hư hcàn 
Vcào mùa Dông nên thường xuyêm sứ dụng món cĩn ncày.

5. Bài thuôc chữa sưng và đau tinh hoàn

ITạt Quvt 12-20g sắc lên, pha thêm ruỢu \ ào uống.

6. Bài thuôc chữa di tinh và dái dục

lOcậu dũa lOOg Rau muông lOOg

N.ấu \'ó'i thịt lợn hoặc thịt gà, làm thức ăh trong bữa Ct̂ m 
hàng ngciv. Cũng có thê dùng dậu dũa .20g, sắc nước uỏng 

ngcàv 2 Icần.

7. Bài thuôc chữa di tinh do thận hư

H c Ị t  Dcậu dũa lOOg tươi (hocặc .20g kliỏ).

Chạo tè lOOg

Táo tciu 8-10 trcíi

NcTu thành cháo, truVVc mỗi bũ'a cơm cĩn một bát
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8. Bài thuôc chữa sa bìu tinh hoàn và bìu đau tức

Biíởi non mới hình thành hạt: 1 quả.

Cìọt vó sao vàni;, hạ thô ncấu nước uống. Dùng \ ài ngày.

I.ưu ý: Nước ép bưởi khi dùng chung \’ới thuốc tiây có thê 
không tôt cho SIÍC khòo vì nó chú’a turanocoumarin - một chất 
có thê ánh hường lên quá trình hấp thụ dược phâm.

9. Chữa viêm lở loét phần dưới

Tía tô - Tử tô, Xích tô, hom tô, hom dong (Thái), phiằn cưa 
(Tàv), cần phiân (Dao)... Ccây nhỏ, cao 0,5 - Im. \Á mọc đối, mép 
khía răng, mặt dưới màu tím tía, có khi hai mtặt dều tía. Hoa 
nhó màu trắng mọc ỡ dấu cành. Quá bố, hình cầu. Toàn câv có 

> linh dầu Ihítm \ à co lõng. Loài tía tô móp la quăn (Perilla ocy- 
moidcs I,. var. bicoloiiaciniata) có giiá trị sử dụng cao hcín.

Bộ phạn dùng: Cá cây, trừ rề, gồm lá (thu hái trước khi ra 
cây hoa), cành (thu hoạch khi dã lấy hêt lá), quá (ờ những Ctàv 

chi dinh lấy quá). Phoi trong mát hoặc sây cho khô.

Bài thuốc:

Lấy 1 nắm lá tía tô màu sậm, ngtâm nu'ớc, rứa kỹ nghiền nát 
nhuyễn rịt vào là khôi.

10. Chữa mộng tinh

Bài thuốc:

Dùng lOOg hạt tía tô, ttán nhò, mồi lằn Liông 4g vđi rượu

Ngày uống 2 lần thì khỏi.
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11. Chữa chứng thương hàn

Triệu chứng:

Mắc phái chứng "Thương hàn âm chứng", nam thì bìu dái 
co lại, nữ thì núm vú rút vào.

Chân tay bầm tím cong lại, nặng hơn thì răng nghiến chặt 
ngtât xỉu.

Rau Cíỉi - Ciiới, Giới thái

Rau Cíìi có vị cav, tính ấm, không độc, thông lợi khoan 
khoái trong hông, ngực, yên thận,... Hạt cái (Giới tử) \'ị cay, 
tính nhiệt, không độc, khoan khoái trị được Ccác chứng phong 
hàn, ho dàm .suvễn... Rau cái, Ctải bẹ xanh có tính năng trỢ tiêu 
hoá, làm tan mỡ...

Bài thuòc:

l.ây 1 nắm hạt Ccải, tán thcành bột mịn, nhào với nươc, đắp 
lên rốn. L.ấy vật nóng chươm lôn, loát mồ hôi ra thì khói

12. Thuôc cường dương từ thịt chó

Dông V cho rằng thịt chó có tcíc dụng làm ấm thận, tráng 
dương, chông di tinh. Nó hồ trỢ diều trị các chứng do thận 
dương bất túc như liệt dưoìig, xuât tinh sơm, di tinh...

Một số món ăn bài thuốc cương dưo'ng từ thịt chó;

Phụ tứ - Gừng lùi tiềm (tần) thịt chó

Gừng tươi P̂ Og lùi chín, thịt chó Ikg xắt nhuvồn.

Trước tiên, dỏ dcầu lạc vừa dù vào nồi, cho tòi vào xào sơ.
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thêm nước vừa đù, cho thịt chó vào. Phụ tử chế 15g, gừng lùi 
cắt lát, ncấu chung trong 2 giờ, chia đều ăn nóng cho mỗi bữa 
ăn. Chủ trị liệt dương không cương, tinh loãng, Lạnh, trong 
(không â'm, trong hơn), lưng gối ê mỏi, tav chân không cấm.

Trong bcài, phụ tử chế giúp ấm thcận cưởng dương, trừ lạnh, 
giảm đau. Gừng lùi có công ncăng, làm âm hộ tiêu hóa, trừ 
lạnh, ích tỳ thận.

13. Phụ tử - đậu đen hầm thịt chó

Chó mực 1 con (tôd nhất Là dùng chó sữa), Phụ tử chế 15g, 
Dậu đen 0,5kg, Gừng tươi già 12g. Chó làm ScỊch, bỏ nội tạng. 
Phụ tử chế, dcậu den, gừng tươi rửa ScỊch, cho vào bụng chó, 
dùng chỉ khcâu Lại, cho Vcào nồi thêm nước hcầm đến chín mềm. 
Lấv đcậu đen ra phơi khô, nuốt uống, mõi Lần 30g, ngày 2-3 lần.

Thịt chó sau khi nêm gia vị, Lim món phụ cho nhiều bữa 
ăn. Chó den bô thtận dương, hưng phân dương sự. Phụ tử ôn 
thận trỢ dương, có tác dụng như kích tô’ tuyến thượng thận. 
Dậu đen dưỡng huyết bô hư, gừng tươi ích tỳ vị, tán phong 
hcàn, già độc tính của phụ tử. Món ăn này thích hỢp cho người 
bệnh mỏi lưng gói, mât sức, liệt dương.

14. Hạt gòn - câu pín tửu

Hạt bông gòn 200g, câu pín (dương vật và tinh hoàn chó) 
2 cái, Đỗ trọng 15g, rượu gcỊO vừa dủ. Hạt gòn xào chín bỏ vỏ. 
Cùng câu pín. Dồ trọng ngâm trong rượu gạo 15 ngày, mỗi 
ngtày sáng và chiều uống 15g. Chủ trị các chứng liệt dưctng, 
cương nhưng không cứng, tinh dịch loãng, trong...
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15. RưỢu chó

Thịt chó IkỉỊ, nếp Ikg, men rưựu vừa đủ. Thịt chó rửa ScỊch, 
cho vào nồi nước sôi nâ'u chín, xay nhuyỗn. Nếp vo sạch, hấp 
chín 8/10, trộn cùng với thịt chó nhuyễn, sau đó thêm men 
rượu như cách chế rượu. Sau khi ra chế phẩm, mỗi ngàv uông 
với lượng vừa lúc bụng dõi. Công dụng: Dại bô nguvên khí, 
thích hợp trong chứng suv giám chức năng tình dục. Người 
bệnh dương hư nội nhiệt (sắc mcặt trắng, tav chân kliông ấm...) 
không nên dùng.

16. Câu pín tiềm (tần) thuôc

Thỏ tv tử 15g, Tiên mao 15g, x<à sàng tử 15g, Nhục thung 
dung T5g, Ba kích 15g, Câu kỳ tử 1.5g, Hà thù ô chê 20g, càu 
pin 1 cái, chưng cách thúv cho chín, dùng canh ăn thịt. Thuôc 
có tác dụng tráng dương bỏ thận, ích tinh tăng tùv, hưng phấn 
thần kinh. Dùng trong các chung bệnh liệt dương, su\ giám 
khá năng tình dục.

17. Các món ăn bài thuôc cho đàn ông vô sinh

Cuà trống 1 con, cấu  klvVi tử 20g, I loãng tinh 20g. Cà làm thịt, 
Moi một, rứa sạch, cho 2 \'ị thuốc \'ào hầm nhừ de ăn. Món ăn bài 
thuốc nà\' thích hợp \ ởi bệ'nh nhân \'ô sinh có các triệu chứng: thắt 
lu’ng, dầu gối mòi nhừ; miệng khô; hoa mắt, chỏng mcặt.

Dàn ỏng dược coi là \'ô sinh nêu không có khà năng sinh 
con sau .1 năm quan hệ \'ới \Ợ không dùng biện pháp tránh 
thai, dồng thơi bộ máv sinh sán cùa ngươi \-ợ không có \ân 
dề gì. Họ có thê dùng một trong các món ăn bài thuôc sau:
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- Thịt chó 250g, Tiên mao, Tiên linh tì mỗi thứ 15g, nâu 
chứi nhừ đê ăn. Thích hỢp với những bệnh nhân thắt lưng đau 
mỏi nhừ, chân lay lạnh giá, công năng tình dục suy giảm.

- Thịt dê lOOg, Gạo tỏ 50 g. Thịt rửa sạch, thái nhỏ, cho vào 
nấu cháo vứi gạo tẻ dê ăn. Món ăn này dành cho những bệnh 
nhân thắt lưng mỏi nhừ, ít tinh trùng, liệt dương, xucất tinh sớm.

- Tôm nõn 250g, Rau hẹ lOOg. Cho tôm d<ã rửa sạch vào 
rán, sau dó cho hẹ vào xào chín dê ăn. Thích hỢp với bệnh 
nhân vô sinh nói chung.

- Can lợn lOOg, Rau chân vịt 50g dem xào chứi dê ăn. Thích 
hợp với bệnh nhân tinh trùng ít hoặc sức hoạt dộng của tinh 
trùng yếu.

- Ba ba 1 con mô thịt, rửa sạch, nâu lên ăn. Thích hỢp với 
những ngươi lòng bàn tay, lòng bàn chàn Víà vùng mò ác lạnh, 
di tinh, XLicât tinh sớm, thắt lưng mòi nhừ.

- Trứng chim sé 4 qiuà, dánh lần với thịt cùa 5 quá long 
nhcãn, nâu chín lên ăn, mồi ngà\ 4 lần. Thích hỢp \ ơi các bệnh 
nhtân vô sinh nói chung.

- Dương \ật bò 25g, Dương khch thạch (một loại khocáng 
châ't) 25g, Bột hạt dỏ 25g, gao tè lOOg. Nấu Dương khới thạch 
lây nưó’c, dùng nước dó nấu cháo vơi dương Vcật Bò dê ăn, 
ngày 2 lần. Thích hỢp vơi bẹnh nhtân liệt dương, không xuât 
tinh, tinh trùng ít và vếu.
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18. Bài thuôc cho bệnh dương cương

Dùng thuôc uô"ng

- Cam thcào sống 60g, Dậu den 200g, sắc Liỏng thav trà.

- I ỈLivồn sâm 90g, McỊch môn 90g, Nhục quế 3g, Bạch thược 
60 g, Cam thào 10 g, sắc uimg mỗi ngàv 1 thang.

- lỉuvền sâm 90g, Mạch môn 60g, Dan bì 15g, Sa sâm ,30g, 
1 ỈOcàng liên 3g, Nhục quế ,3g, sắc uống mỗi ngày l thang.

- Huyền sàm 0()g, Mach môn 90g, Nhục què Ig, sắc uông 
mt)i ngày 2 lần. Hoặc Hoàng bá lOg, 1 ri mầu lOg, I.ong côi 
lOg, Chi xác lOg, Dại hoàng lOg, sắc uống.

Dùng thuốc dắp ngoài

- Quá mưóp tũoi ép lâv nuó’c \ ói lu'ọ'ng thích hỢp, ngũ bọi 
tử tán bột ,30g, hai thứ trộn dỏu \'ói nhau rồi dắp lên dương 
vật, dùng băng quân giứ bòn ngoài, mồi ngàv làm 2 lần.

- Thạch cao sông l(H)g, mang tiêu lOOg, dùng dại hoàng 
tươi óp lâ\ nước \ iVi lượng \ ừa dú rơi trợn dỏu với thạch cao 
\'à mang tiêu, sau dó thoa thành một lớp móng lên dương \ ậl, 
\'ùng bụng dưới \'à hội âm (\ ùng giiTa gôc bìu \ à hậu mòn).

- Hoàng liòn lOg, Tri mầu lOg, 0'hi tứ H)g, ĩhanh bì lOg, 
B<ạch chi lOg, Xuyên luyên tứ 20g, Dinh hudng 6g. lât cá sà\ 
khô, tán bột rồi trộn dỏu \ới mật ong, mỗi lần lâv mọt chút 
bôi vào lòng bàn chcân trái.

- Mang tiêu \ à băng phiên lượng bằng nhau, tán thành bột 
mịn. Dùng bột mì trộn với nuVic rồi làm thành những miêng
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mỏng đặt vào rô"n, â'n lõm ỡ giữa Vcà cho 5g bột thuôc Vtào, 
nhỏ từ từ nước hạnh cho thuôc tan dần.

- Dùng nước đá xoa xát \'ào dương v<ật trong 15 phút, chú 
ý không dược xoa lâu hơn dê tránh bị thương tôn do lạnh.

Day bcĩm huyệt

- Khóp chặt ngón tay trỏ \ à ngón tay giữa rồi xoa xát huvệt 
Dũng tuyền hai bên lòng bàn chân 15 phút. Sau dó, dùng tay 
phải xoa xát \ ùng bụng dưới theo chiều kim đồng hồ \ à ngược 
hại, mỗi chiều 50 lẳn. Vị trí huyệt Dũng tuvền; (V diêm nôi 2/5  
trước với ,5/5 sau của doạn nối dầu ngón chân 2 với diêm giữa 
bở sau gót chân, trong chỗ lõm ờ gan bàn chân.

- Dav bâm mạnh các hu\'ệt Tam âm giao ờ trôn dinh mắt cá 
trong 3 tấc, ngay sau bơ trong xuơng chàv, Thái xung nằm ờ 
kho giữa xương bàn chân 1 (ngón cái) \'à 2, trong góc tạo nô’n 
bời hai dầu xuơng này, \ à Dũng tuyền, mỗi huvột chừng 1 phút.

- Dùng tay xát mạnh ICm xuông dương trắng giữa dưới rốn 
chừng 50 lần.

Cứu pháp \'à dược dục

- llành tâv to 1 cù, Nhuc quế lOg, Xuyên Iu\'ộn tử 20g. 
Xuvôn luyộn tú’ \'à Nhục quố-tán thành bột mịn, dom trộn dồu 
\ (ú hành tâv dã giã nhò rồi dắp \ ào hai huvột Dũng tuvồn ờ 
lòng bàn chân, sau dó dặt mồi ngãi lên dó \'à cứu.

- Phá cô chỉ 20g, I lọ 20g, Bạch chì lOg v.à vcì quá dồ lu'o'ng 
40g. Tất cà dom nấu lấy nươc ngâm hai bàn chân \ à dùng \ ái 
xó sạch thâm nước thuốc xát iTta \'ùng ỈTin diền (ớ bung dưới).
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- Nhục quế 30g, Thâu cốt thao 40q, I5ạch chi 20q, sắc kỹ liiy 
nưức ngâm rứa hai bàn chân trong 13 phút.

Có thê chọn dùng một trong những biện pháp nêu trên 
hoặc phô4 hỢp 2 hocặc 3 phương pháp củng một lúc. Tốt nhất 
là sử dụng một phương thuôc Liông trơng kết hỢp \'óri một 
phu'ơng pháp dùng thuốc dắp ngoài hoặc day bấm huyệt.

T)ê phòng chứng bệnh này cần chú ý mấy diC’m sau dây:

- Cần tiết chế phòng sỊb tránh thù dâm, khòng dộng phòng 
sau khi uông rượu.

- 1 lốt sức tránh các yếu tò gâ\’ kích thích tình duc quá mạnh

- Không tự tiện su dung các thuốc bô dương tinh co tính 
táo nhiệt quá mcỊnh.

- Giữ bộ phận sinh dục sạch sè, tránh dê \ iêm nhiễm.

- Khi sinh hoạt lình duc mà kliông xuât tinh dược thi phái 
di kiêm tra ngay.

- Chú ý diều tiót tinh thần lình càm, khi quá càng thắng 
thần kinh hoặc khi bực tuc thì không nên phòng sự.

- CcS thê sứ dụng một trong nhừng món ăn -  bài thuôc dô 
dự phòng: (1) Mạ khô tháo 13g, Hồng hoa 5g, hàm uông tha\' 
trà hàng ngày. (2) Trạch tà 13g, hãm uống thay trà hàng ngày. 
(3) Dậu den 120g, ĩói \'ó tím 2 cú, Gạo tó 200g, ninh nhừ thành 
cháo, chia ăn yài lần trong ngày.
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19. Xuât tinh sớm

l)ôn^ \’ cho rang, xuất tinh sớm phần lởn là do hư chứng. 
Khí âm hu’ hỏa vượng thì biểu hiện cùa nó là: bàn chân \à 
bàn tay nóng, lưng đau, gối mòi, dương vật dễ cứng, giao hợp 
gâp giáp, mơ mộng dề tinh, ngưỡng thận khí không vững vàng, 
sỢ rét, nước tiòu nhiều và trong, dái dc'in nhiều, dưcrng \'ậl 
cung nhưng không chắc. Cách cluTa;

bài 1:

Cà\' xâu hố 12g Càv SCMI cạn 12g

Ngũ \ Ị tứ lOg

Mỏi ngà\ 1 thang, sắc làm 2 lần.

bài 2;

1 hục dịa tươi í lan b'i lOg

I rạch tá lOg Phuc linh lOg

Sơn thù itu lOg I loà i so'n du’Ợc

1 loáng ba Tri mẩu

Sò biôn 30g l.cmg côt ,5í)g

Mồi ngà\’ 1 thang, săc làm 2 lần. Ilai bài thuòc trẽn dung 
cho ngưdi âm hu’ hcxí \ u’Ợng.

Bài ,1:

tlcạt hoa súng 5()g lỉạ tdào  15g

Rang lèn chc) thCmi dường, sao làm thành bánh ngọt dê ăn.
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N4ộc nhì trắng 5g. Ký tử lOg

Ngũ \’Ị tử 5g Rang IC'n, lànì thành banh để ăn.

Bài 5:

Tê tân 30g Ĩ4inh hương 20g

Ngâm \ (í'i cỏn 75"o, sau một tucần, trước khi giao hợp bôi 
\ ào dương \ ật.

Ikài 6:

.Ngũ bội tử 15g

Nâu nước rua dưcmg \ ật, ngà\' 2 lần.

20. Chữa suy nhưực thần kinh, tăng cùờng sức kh(ie bằng 
sâu dâu:

^âu dàu ha\' nhộng dàu là âu trùng cùa môt sô lơại xén 
toc, sõng trong thân câv (láu \à kVn dần ờ d(T Con to ccS thè 
bang ngon ta\', dai 3-3cm, toan thân m(ì'm, C(’i mau trăng như 
■ >ữa. Khi cân dung, tìm nhửng thân cã\ dáu gia, to C(í lồ phàn 
dùn ra ngoài, căt lãv \ a chó dọc lâ\' sâu. Chi dCing những con 
to. Dung ngav hoặc pho'i, sây khô.

Bài thuốc:

Dimg sâu dâu (nam 7 con, nủ' 0 con) cùng \ (Vi gcỊo nôp, nâu 
cháo ăn ngàv 1 lần.

Bài 4:
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21. Viêm hòn dái câp tính

- 30ìị lá n<ii thanh, 30g Dại hoàng, 30g Mang tiêu nghiền 
thành bột trộn lẫn \ứi mật ong dăp \'ào chỗ đau, ngíàv 3 
lần thay.

22. Viêm đầu dương vật

- 15g Uv linh tiên sắc lây nud’c rứa chỗ dau

23. Sưng bìu dái

- 2g 1 lô phác nghiền thành bột chia làm 2 lần uòng \ ới 

nước mỗi ngày 1 lấn uô’ng liền 7 ngàv.

24. Chứng thoát vị

- 15 hạt \ ài sâ\' khô nghiền thành bọt uô'ng \'ó’i nud'c sôi dê 

âm khi db>i bung, mồi ngà\ 2 lần.

- 3g hoa hoò, Ig muôi ăn nghiỏn chung thành bột uông \ (h 

12g rượu nhẹ, uông âm ra mồ hôi nhẹ mồi ngày 1 lần

XI. NỮ GIỚI
1. Chữa chứng bực lức và lo sự:

Cu nghệ \'àng con cỏ  iCm gọi Khu'0 'ng hoàng

\'ị ca\' dắng, linh bình, có tác dụng hành khí, hoạt hu\'ốt, 
lam tan máu, lan ư \á giám dau. Lât kim (cù con cua câ\ 

nghệ) \'ị ca\ ngọt, tính mát, làm mát máu, an thần, tan mau ư, 

giám dau.
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Nghệ khô 250g, Phèn chua lOOg, tcán nhỏ, viên \'ới hồ bằng 
hạt dậu, uống mỗi lần 50 \’iên \’ởi nước chín (có thê uống mỗi 

Icần 4-8g), ngàv uống 2 lần.

2. Những cây thuôc quý đôi với phụ nữ

ích mầu còn gọi là câv Chói dèn, thuộc họ I loa môi. Cây 
thảo, cao từ 0,5 -  Im, thân cây \'uông. I.á mọc dối, cucmg dài, 
có răng cu'a nông, xé thùy. 1 loa màu trắng hồng hoặc tím hồng, 
xêp thcành \ õng ớ kẽ lá. Quá nhó, m<àu xám nâu, có 3 cạnh.

Bộ phân dùng làm thuôc; Phần cáv trên mặt dát \à hạt.

Cày ích mầu mọc hoang ờ nhiồu nOi và dưọc bà con ớ  một 
sỏ \ ùng trổng dê làm Ihuôc. Thoo V học cô truvỏn, ích mẫu có 
vị dắng, tính mát, co tác dụng khứ ứ, sinh tân, dicu hòa kinh 
nguvệt, lọi thùv, dùng chửa các bệnh cho phụ nũ' nhu’ kinh 
nguyôt bô tac, máu ứ lích tu sau khi sinh, trước khi thá\- kinh 
bị dau bụng, hoặc kinh ra quá nhiỏLi. Ich mầu con có tác dụng 
làm an thai, giám dau, dề dé. Thân \à quá cùa câ\' giã dap 
ngoài chừa \ ú su'ng dau. lỉạt dùng làm thiKK phụ khoa \ a Ct' 
tác dụng làm co từ cung. Trong cây chứa một sò hoạt chát ctí 
tác dụng dôi \xVi hu\’ết áp, tim mạch, hộ thằn kinh, \ iênịthạn 
phù càp tính và kháng khuân.

Ngài cưu: Càv còn có tcm là cây thuôc cứu, câv thuốc cao, 
thuộc họ cúc. Pà loại câv sống lâu năm, thân tháo. I.á mọc so 
le, xẻ thùv, mặt tròn cùa lá màu lục sầm, phía dưới màu trắng 
xanh. Hoa mcàu lục nhạt, xêp thành chùm.

Bài thuốc:
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I5ộ phận dùng làm thuêíc: Phần cây trên mặt đát và lá 
phới khô.

Thoo y học cô truvền, Ngcỉi cứu đã phơi hay sấv khô có vị 
dắng, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng diều hòa khí huvết, kinh 
nguvệt không dều, trừ hiàn thấp, ỏn kinh, an thai, cầm máu dơ 
băng huvód, chứng bạch dới ớ phụ nữ dơ tứ cung lạnh, di Iv, 
thỏ huvôt, chàv máu cam, dau dâv thcần kinh Vcà ghè lờ. Cớ thô 
dùng tươi hay phơi khô sắc uống, hoặc tán thành bột uống. 
Ph(U hỢp với ích mầu, Cớ cú dùng điều hòa kinh nguyệt cho 
phụ nu. Dùng Ngài cứu phối hỢp vứi Tía tô sấc uống hoặc 
giã uông, có lác dụng chữa dộng thai.

Nhân trần; c.áy còn có tèn gọi là Chè Cíác, thuộc họ hoa 
Mõm sói. Ctâv tháo, mọc dứng, cao khoáng 20 -  hOcm, thân 
cã\' hình trụ, có lông mịn \'à có mùi thcmi dẽ chịu. Lá hmh 
trái xoan dài. Hoa màu xanh hav tím xốp thành bông. Ouả 
nang hình trứng, nhan, có hạt nhó.

Bộ phcận dùng làm thuốc: Toàn cây, trừ rề.

rhco V học cỏ truvổn, nhàn trần có \ ị dắng, tính bình, h(ứ 
hàn, C(í tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, dùng chữa thân thế 
nong, da \ àng, tiêu tiện không tốt. Dặc biệt, nhàn trần là loại 
càv rât thích hỢp cho phụ nữ sau khi sinh dẻ. Dùng cày phơi 
khô săc uống hàng ngcàv cho phụ nũ' sau khi sinh có tcác dụng 
tièu hóa lôt, làm săn cơ bắp, da thịt hồng htào, chóng lại sức. 
Trong dân gian có câu ca tru\'ỏn miệng: Nhân trần, Ich mẫu 
di dcâu/ Dé cho gái dé ốm dau thè này?
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3. Chữa chứng khó có thai

F3ông V gọi tình trạng khó nrang thai là "chúng tứ môn", 
bao gồm các trường hựp không thụ thai dược hoặc đcã thụ thai 
mà không có khá năng giữ cho nocãn bào ờ lại trong bào cung 
đế phát triển.

Có nhiều nguyên nhcân dẫn dê'n không thụ thai:

Do hư hàn

Triệu chứng: Bụng dưdi lạnh ngắt hay bị những ccín dau 
bung dữ dội, kinh nguyệt thường sụt ngày, màu kinh nhợt, 
lưọng kinh ít. Có thê kèm triệu chứng thận hư (dau lưng m(ii 
gôi, ù tai, tiếu tiện nhiều, lãnh dạm tình dục, lưọng kinh ít, 
châl lười nhọT) hay chân dướng không sung túc (lưng dau như 
gãy, sắc mặt \'àng xám, chân tay lạnh, bùn rùn, nhức mói, 
miýng nhạt, thích ăn dồ cay âm, kinh nguyệt chậm kỳ kcMTi 
theo khí hư bạch dói, tiêu tiện khóng tự chú; chãt lưỡi nhợt, 
rêu lưõT trắng, nhót).

\’gu\'ên nhân: Trong khi dang hành kinh, do không giữ gìn 
cân thân, ăn nhiều dồ sống lạnh, bị gió lanh xâm nhập yào 
dường kinh huyết, két dọng ò bào cung. 1 loặc \'ì ham dâm 
dục không dè dặt, hoặc yì ngồi lâu no'i âm ưđt làm thần k' ' 
bị tốn thưcíng.

Bài thuôc: Ngái cú'u, Dương puv, Sinh dịa hoàng mồi \'Ị 
Ihg; Bạch thược, Hoàng kỳ, Xu\ên khung, 'lục doạn mỗi \'Ị 
12g; Ngô thù du 8g; I kcmg phụ 20g; Quan quê 4g. C<íc \ Ị trên 
cho \ ào 2.400ml nưdc, sắc lọc bi’i bã lâ\' 200ml. Ngày uống một
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thang, chia dều 3 lần uông trong ngày.

Nếu kiêm ccí thận hư dùng bài; Bạch truật, Bạch thược, 
liocàng kỳ, Xuyên khung, Phục linh, tục doạn mỗi vị 12g; 
13ương quv, Sinh dịa hoàng mồi vị 16g; Ngô thù du 8g, Hương 
phụ 20g; Quan c]uê 4g. Các \'Ị trên cho vào 2.400nal nước, sắc 

lọc bc) bã lây 200ml. Ngcàv uống một thang chia dều 3 Icần uống 
trong ngày.

Nếu chân dương không dầy dù dùng bài: Bạch truật, thự 
dự, khiếm thực, cíỗ trọng, thó ty tử mỗi \Ị 16g; nhân Scâm, nhục 
quế, bô côl chỉ mỗi vị 10 g; ba kích 20 g; hắc phụ tử 12 g. Các 
\ Ị trên cho vào 2.400 ml nưdc sắc lọc bỏ bã lấv 200 ml. Ngày 
uông một thang, chia dều 3 Icin uỏng trong ngày.

Do hu vết hư

Triệu chứng: Da mặt \àng sạm, tinh thần uê oài, dầu 
choáng măt mờ, người gằy vếu; kinh nguvệt ít, màu nhcỊt, 
không dúng kỳ; chát lươi nhợt, bẹu, rêu lươi mỏng.

Nguvên nhân; Thán thê \ ốn âm huvốt hư kém, không tiêp 
giữ dược thận tinh dê phát dục, sinh noãn.

Bài thuôC: Dại thục dịa 40g; Dương quy, lCạch thưẹtc, Sơn 
thù nhục mỗi \ ị 20g. Các \ Ị trên cho \'àơ 2.000 ml nước, sắc lọc 
bó bã lâv 200ml. Ngày uông một thang, chia dồu 3 lần uống 
trong ngày

Dơ dàm thấp

Triệu chứng: Người béo bệu, ậm ạch, buồn nôn, dầu
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choáng, hay hồi hộp đánh trông ngực, ra nhiều khí hư trắng 
dặc dính; kinh nguyệt không dều, lưựng kinh nhiều.

Nguvên nhân: Phụ nữ béo nicập, íăn uống rượu thịt nhiều 
sinh ra dàm thcấp, tắc dọng ò bào cung m<à khó thụ thai.

Bài tluu"íc: Bcán hcỊ chế, hương phụ mỗi thứ 20g; Trần bì, 
Thần khúc, Phục linh mỗi thứ 12g; Xuyên khung 16g. Các vị 
trên cho Vcào 2.000 ml nước, sắc lọc bỏ bã lâv 200ml. Ngày 
uống một thang, chia dều 3 lẳn uống trong ngày.

Do can Liât

Triệu chứng; Tinh thần không thư thái, căng thắng, hav cáu 
giận, uât ức không vui; dầy tức hai mạng sườn hocặc chướng 
bụng mê sảng; kinh nguyệt không dều; châ’t lười dò, rôu lưỡi 
\ <àng meing.

Nguyên nhân: Tâm tình uân khúc, can khí uất kêt, sơ tiết 
không bình thương làm cho khí huvốt mcât diếu hòa, gày ra 
khó thụ thai.

Bài thuòc; Dưcíng quy, Bạch truật, Hương phụ mồi \'ị 20g; 
Vlẫu dơn bì, Thiên hoa phcấn, Phục linh mỗi vị 12g; BcỊch thược 
40g. Các vị trên cho \'ào 2.400ml nước, sắc loc bó b<ã lấv 200ml. 
Ngày Litmg một thang, chia dcu 3 lần uống trong ngày.

Do huyết nhiệt

1 riộu chứng: Mặt dó, mỏi khô hồng, trước khi hành kinh 
thường nhuc dầu, hoa mất chóng mặt, họng khô miệng dắng, 
ngũ tàm phiền nhiệt; kinh nguvệt truVíc kỳ, chất kinh dỏ, nhiều.
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Nguyên nhân: Do ăn  uô'ng nhiều thứ cav nóng quá hoặc 
huyết hư hỏa thịnh, thiêu đốt chân âm làm âm huyết hư tôn. 
Nhiệt cân náu ở mcỊch xung, mạch nhcâm Icìm cho mối liên quan: 
xung, nhâm, đô"c, đới mât bình thường củng gcĩy khó thụ thai.

Bài thuốc: BcỊch trucật 16g; Mcầu đơn bì, Địa cốt bì, Mạch môn 
mỗi vị 12g; ThcỊch hộc lOg; Ngũ vị tử 4g; Sa Scâm, Huyền sâm 
mỗi vị 20g. Ccíc vị trôn cho vào 2.400ml nước, sắc lọc bỏ bcã Icấy 
200ml. Ngcìy uống một thang, chia dều ?> lần uống trong ngcàv.

4. "Huyết lình" bài thuôc bô’ máu cho phụ nữ sau khi sinh

1 luyết lình còn gọi là lục linh. Lìnli Icà tên tiêng Thô CLÌa con 
khỉ, lục Icà nhau thai \ ch "huyôt lình'’ là máu clìcỉv ra cùa con khi 
sau khi dẻ, phơi khô. Vị thuôc huyết lình có tác dung bố máu 
rất tốt cho phụ nữ sau sinh.

Chữa trẻ chậm lớn, kém ăn:

Huyết lình sây khô tcín nhó, cho Vcào cháo nóng cho tré ăn 
\ ào buổi sáng. Mồi lần cho uông l-2g. Dùng luôn trong 7-10 
ngày.

Dơn thuốc này còn dùng cho phụ nữ sau khi sinh xanh xao, 
gầy yếu.

Thuôc xoa bóp khi dau ngã

HuyêT lình không kê liều lượng, cho vào ngâm càng dặc 
C cà n g  tót, thường dùng 1 phần huv^èt Tmh 5 phcần rượu. Khi 
dùng, hâm nóng và xoa bóp vào chỗ su'ng dau. CcS thè dùng 
dê uống.
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5. Những vị thuôc làm thông tuyến sữa

Tắc t i a  s ữ a  k h i ê n  n g u ừ i  m c  b ứ t  r ứ t  k h ó  c h ị u ,  d ô i  k h i  giâv 
s ố t  v à  s ư n g  d a u  h a i  b ầ u  v ú ,  cành h ư ớ n g  t d i  n h u  Ccầu b ú  m ẹ  c ú a  

t r è .  R â t  n h i ề u  \ Ị t h u ỏ c  D ô n g  y có t c ic  d ụ n g  c h ữ a  b ệ n h  I ic ìv ,  

c hc Hn g h i U i  n h ư  g a i  b ồ  k é t ,  xo' m u ' ó ' p ,  d u  d ú  r ừ n g ,  q u c i  m u a . . .

T cỊ O  g i c í c  t h í c h :  I.à g a i  ớ I h i í n  \'à Cci nh dcĩ d ư ọ c  c h ê  b i ê n  k h ô  

của Cci\' b ồ  k ó t  ( c ò n  g ọ i  c h ù m  k ê t  h a\  tcỊO g i c í c ) .  C i a i  b ồ  k ế t  t u  

d i i i  10-12 cm m ọ c  t h c i n h  cụm ở t h c ĩ n  \'à c a n h .  N g u ' c í i  t a  t h ư ờ n g  

c h ọ n  c h ù m  g a i  t o ,  h á i  \ ỏ  p h o i  l i a y  Scĩ\' k l i ô  d è  d ù n g :  TcỊO g i á c  

t h í c h  \'Ị c a v ,  t í n h  c ĩ m ,  \ c'io h a i  k i n l i  p h ố  \ à d a i  t r a n g ,  c ó  t á c  d ụ n g  

h o cỊ t  h u \ ’ô t ,  tiÕLi \ ' i ô m ,  t r ư  d ò m ,  t h ò n g  s ữ a ,  gicĩ i  d ộ c ,  l cnn  t a n  u n g  

n h o t  d ộ c ,  s u n g  \ ú ,  tcU ' l i a  s ừ a .  I i ỏ u  d ù n g  4-Sg, s d c  u d n g  h a\  tcin 

b ộ t  l a m  v i ê n ,  t h ư ờ n g  p h ô i  h ọ p  t h ê m  m ô t  s ố  v ị  k h a c .

T\' qua IcỊc: 1 ,à xo'cùa quá nuióp chín gici dcĩ du'o'c chê biCm 
khô. Dùng qu.i già khô cứng, dáp nhc cho rụng lo'p \X) ngo.ii, 
Icic cho rOi hôl hat, rỏi phoi năng cho khò, Cti thô căt nho thành 
từng doiin. Xo' mu'o'p \ ị ngoi, tmh binh, \ ào ba kinh: plrố, \'ị, 
can; có tác dung thông kinh hoạt lạc, tlianh nliiól giái dọc, 
lu'o'ng luivêt, chi thõng, chưa dau nlníc mìnli má\, gân xu'o'ng 
\'ùng ngực \ à su'ò'n, làm thòng tuvcn sua. I .iỏu dung .'ĩ-10 g, sắc 
uông hang ngà\.

Môc thòng: Còn goi Tam ilióp mòc thông; la thân dã chê 
biôn khô cùa cà\' .Móc Ihông. Mõc thông vị dàng, tính hàn, 
\ào 4 kinh: tàm, phô, tiôu tráng bang quang; co tác dung lọi 
niệu, lu'u thòng khí hmõl, lam liạ sôt. \i') du'o'c liung (.liôu tn
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các chứng tiÔLi tiện khó khăn, dái gắt do thcíp nhiệt, mạch máu 
tắc nghẽn, tắc tia sữa, bô kinh... Liều ciùng 5-lOg Scắc uống.

Thông thào: I.à lõi thân khô (phần bấc) của câv thông thtảo, 
còn gọi là câv Thông thocát. Thông tháo là loại cây nhỏ cao 3-4 
m, thcàn cứng nhưng giòn, bên trong có lõi xốp trắng. Cây càng 
già thì lõi c<àng dặc và chắc hctn. Câv mọc hoang ử vùng núi 
nước ta như Cao Bằng, hào Cai, Dăk hăk... Thông thảo vị ngọt, 
tính lạnh, \ ào hai kinh phê, vị; có tác dụng lọi tiếu, thanh thấp 
nhiệt, làm xuông sữa; dùng cluTa các bệnh tiêu tiện khó khãn 
(ngũ làm), thủv thủng, tắc lia sữa. hiều dùng 2,5-5 g, sắc uống.

Du dú rừng: Tên khoa học trevesia palmata, roxb vis; họ 
ngũ gia bì araliaccae, là cây nhỏ, cành nhiều gai, ruột bâ’c, mọc 
hoang ờ khắp \'ủng núi nước ta, sử dụng như thông thcảo dê 
chữa tắc tia sữa.

Dông quỳ tứ: I.à hạt già dã chê biến khô cùa câv thương 
ma (cáv cỏi xav - Trung Quốc). Dông quỳ tứ \ ị ngọt, tính hàn, 
\ ào hai kinh dại tràng, tiôu tràng; có tác dụng lợi niệu, thông 
sữa, nhuân tràng. Dùng chữa các bệnh \ồ dường niệu, phụ nữ 
tắc sữa, thiếu sữa, ung nhọt. I.ÌỎLI dùng 10-15 g, sắc uổng.

Vương bất lưu hành: I.à hạt chín khò cúa càv vương bcất lưu 
hành; họ câm chuớng. Vu'o'ng bất lưu hành \'Ị dắng, tính bình, 
\'ào hai kinh can, \ ị; có tác dụng hành huvêt, thòng kinh, làm 
thông sữa \ à dé mau, tiêu suìig tâv, làm liền miệng các vết 
thương. Nó dưỢc dùng diều trị các bệnh kinh nguyệt bế tắc, 
sửa không thông. Liều dùng 10-15g, sãc uông. Thưởng dùng 
quá cây mua dê thay thò, cách dùng, liều lượng giống như
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vương bát lưu hành.

Xuvên sơn giáp: hà \ hy cún ctin tC’ tê, loài dộng vật có vú, 
sông honng dại ở vùng dồi núi các tinh Quáng Ninh, Cno 
Hằng, Thanh lỉóa, Nghệ An... Xuvèn sơn giáp mủi hơi tanh, \'ị 
mặn, tính hơi lạnh, vào hai kinh can và \Ị. Nó cớ tác dụng 
phá huyết, thông kinh lạc, tiOu thũng, bài nùng, lợi sữa; dùng 
chửa các chứng bệnh phong hàn, tê tháp, dau nhức khớp 
xương, tắc tia sữa, mụn nhợt sung tâv, dậu sớ'i không mọc 
dược, hiều dùng 5-lOg.

6. Thai phụ bị tiêu đưù'ng nên ăn gì?

Ilạn chò chât ngọt \'à tinh bột là ngu\'ên tắc ăn uông cho 
nluTng phụ niT mang thai bị tiêu du’ờng. Cot thò họ hầu hêt 
thuộc loại âm hư lùm cần ãn các thực phàm bô ám giài nhiệt 
như mộc nhì trắng, Hách hiVp.

Mức dộ ngu\ hiCun cua bệ'nh tiêu dường tàng Icn nhiều lan 
khi nguời mắc là phụ nu mang thai. 1 iòu duơng khi mang thai 
phần nhiều phai sinh ớ  nứa dằu 'ciia thai k\ , chu \êu liên quan 
lo'i \ iệc thai nhi hâp thu duVvng glucx)/a \ a acid amin. Ngoài 
ra, rau thai con Ct') tác dung khang insulin, khiên cho insulin 
tiêt ra không dằ\ dù. Hệmh ánh hu'o’ng nghiùm trong dên sức 
khóc' cùa ngưòá me \ à quá trình thai nghén như dề gàv sáv 
thai, tăng hu\êt áp, thai nhi bị dị tật bãm sinh.

Dòng y cho rằng tiêu dirờng (lièu khát) chu vẽu do cơ thê 
vôn âm hu', lại do ăn uông không diều dộ, cuộc sòng tinh thằn 
ha\ căng thắng, tình dục mêt nuii quá dó... mà gãv ra. Hệnh
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gồm 2 loại: có triện chứng diên hình (án nhiều, uống nhiều, 
tiêu nhiều, trọng lượng giâm, thị lực giám, dường máu cao) và 
không có triệu chung (dạng ân, trong gia dinh có người bị tiểu 
dường hoặc tiền sử sinh nò con to, dị dạng).

Người bệnh tiêu dường lúc mang thai cần ãn ít chất ngọt 
\ à các thức ăn tinh bột. húc mang thai, dại da sô cơ thế âm hư 
nén cần ăn các thứ bố àm giái nhiệt như Mộc nhĩ trắng, Bách 
hỢp... Ngoài ra, do tiêii nhiều nôn mất nhiều nước nên phíải bô 
sung nước \'à châì diện giái; nên uống nhiều nước canh, ăn hoa 
quá dê bớt háo khat (như quýt, lê tươi).

Một sô mon ăn bài thuốc

l.á khoai lang sOg, bí xanh lOOg, cùng thái vụn thêm nưdc 
\ ua dô nâu chín, ăn mồi ngàv một kần. l.)ùng chữa bệnh tiêu 
dường khi mang thai, ăn nhiều uóng nhiỏu.

Râu ngô 'ĩOg, nu'ó'c I,s lít, sắc còn 7(H)ml, chia thành hai lẩn 
nông hôt trong ngàv, dùng chữa bệnh tiốu dương khi mang 
thai, khát nhiỏu.

Râu ngô 30-h()g, thịt trai .30-200g, cùng nâu, thêm gia \ị, 
uông cách ngà\, dùng chua bệnh tiôu dương, miỢng khát.

.Mưó'p dắng 150g, bó hạt, ruột, rửa sạch, thái lát mỏng, cho 
dầu lạc \'ào cháo dun, sau cho muo'p dang, lua to xào dên 10 
phằn chín 7, thém lOOg dậu phụ, chiit muôi, tiốp dùng lứa to 
xào dcm chín, mỗi ngà\' ăn một lần, ăn chửa bệnh tiêu dương 
khi mang thai, dói, ãn nhiều.
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íỉành củ tươi lOOg, rửd sạch, dùng nước sôi hãm, thêm xì 

dầu vừa dii làm rau ăn cơm, mỗi ngàv' hai lần, dùng chữa 
bệnh tiêu dưởng khi mang thai, ăn nhiều.

Sinh so’n dược 120g, n<iu \ ơi 1 lít nưđc, thay trà uôhg lúc 
ấm, utmg hốt thì ãn Sơn dược.

Bột sinh sơn dược 80g, hạt scn bở lời 20g, xích dậu giã nhừ 
l.^g, bột gạo nc’p 3()0g, trộn dều Icàm  thcành viên tròn nhcì, nâu 
canh cùng ãn. tlai bài trên dùng cho ngưởi tiêu dường lúc 
mang thai, ăn uống không diều dộ.

Cám tiếu mạch, nấu cháo ăn, mỏi ngàv ăn hai lần, mơi lần 
một bát, dùng chữa bệnh tiêu dường khi mang thai có âm hư, 
người bức bôi.

Rề lau tưo’i 3()g, gạo tò .8(1g, thêm nu\í’c 1,,'ĩ lít, sắc rễ lau, lâv 
1 lít nu'ơc sắc, cho gạo \’ào, nâu cháo ăn. Dùng chừa bệnh tiểu 
dường khi mang thai, âm hư, miệng khát.

Mấu chốt cùa \'iệc chữa trị tiêu dường tbai nghén Icà kiểm 
soát Liông dô không chê lượng dường huvct trong máu không 
cho tăng quá \ ì có thê dẫn dôn sàv tliai, hôn mê do tăng dường 
huyêt. I rường liỢp nlụ' có thê chi cần dùng ăn uống dế chữa 
trị. Irường hỢp nặng cần dùng thèm thuốc dè chữa, món ăn 
chì là phụ trỢ, nôu không sẽ nguy hiốm dên tính mạng của mẹ 
và con.
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7. Chữa chứng huyết ứ

Triệu chứng: Người bệnh thường kèm theo đau bụng trước 
khi thâV kinh.

Bài thuốc:

Nghệ den và ích mầu, lưựng bằng nhau 15g.

Sắc uống ngcày một thang.

8. Bài thuôc chữa chứng đau bụng đi ngoài cúa phụ nữ sau 
khi sinh

Dùng rễ cây Nhot 60g, dường dỏ ."̂ Og, sãc nước uông.

9. Bài thuôc chữa huyết trăng 

ỈT ii 1:

2 nắm 

 ̂ nắm 

1 nắm 

1 nắm

1 nắm

2 năm

Sắc uống, mồi ngàv 1 thang, uống 10 ngà\’ liền sẽ hốt bệnh. 

Bài 2:

Rau Cần tiUi (giã nát) 1 nắm 

Nu'cS’c Dừa xiêm 1 (.|uá

l.á Ngái ciVu

Có l.ông gà

Cù Gâu

Cây .VIuống dẹt 

Rề Bông trang trắn 

Rau Ngô la
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1 lai thứ trộn dều, ỉỊạn nước uông buổi sớm, mỏi ngàv uống 
1 lần, uống \ ài ba lần sẽ hết bệnh.

Bài 3:

Trứng g<à 2 quà

Tá Ngải cứu tươi 1 năm

1 lai thư bỏ \ ào nồi, đô nước xăm xắp, luộc chín, ăn cà 
trú'ng \ à rau ngái, dùng vài lẦn St' hét.

Bài 4;

Buồng cau nơn, thái nhói năm.

Dậu xanh (cà \’ơ dôi) nửa nắm.

sấc uông, mỏi ngà\' I thang, uông liền 3 thang là hôt bệnh.

10. Chữa khí hư

Kinh nguvột ra nhieu, màu do nhat, loãng, kèm theo mẹt 
moi, chóng mặt, hồi họp, sắc mặt nhợt nhạt, chât lươi nhợt, rêu 
lươi trắng móng, mạch hoàn \ô lưc.

Bài 1:

Dáng sâm T3g

Bạch Iruật (sao) lOg 

I lăc thăng ma 4g 

Chích cam tháo 6g 

Dô l.OOOml nu'ởc, sắc còn 450ml, chia uông 3 lần sáng, tru’a.

Chích hoàng kv 15g

Son duỌc (sao) lOg

Ngũ \'Ị tii'

Dại táo 3 quá
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chiều. Ngày 1 thang. Dùng liên tục trong mấv ngàv hành 
kinh.

Bài 2:

Ỉ3<ảng sâm 15g Chích hoàng kỳ 15g

Bạch trucật (sao) lOg Hắc thăng ma 4g

Bcào khương 4g Ô tặc cốt lOg

Ngũ \'i tử 6g

Ngái diệp (sao cháv vàn'g) 6g

Dô l.OOOml nu'ức, sắc còn chia uống 3 lần sáng, trưa,
chiều. Ngày 1 thang. Dùng liên luc trong mâv ngày hành kinh.

Bài ,2:

Dâng sâm 15g Chích hoàng kv 15g

Bạch truật (sao) lOg Dưong quy thân lOg

I huc dịa 20g Bạch thược (sao) lOg

Tiên hac thảo lOg Chích cam thào ^g

Dai táo 6 quá

Dô l.OOOml nưhc, sắc còn 300ml, chia uông 3 lần sáng, trưa, 
chiều. Ngày 1 thang. Dùng liên tục trong mâv ngày hành kinh.

Bài 4;

14áng sâm 15g Chích hoàng kv I5g

13ại táo 10 quà
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Dô 800ml nước, sắc còn .lOOml, chia uô"ng 2 lần sáng, chiền, 
lúc bụng dõi. Ngày 1 thang. Sau kv hành kinh uống liên tục 
khoảng 1-2 tuần.

11. Bài thuôc chữa chứng nôn ọe ở phụ nữ có thai

Can khương 40g, Nhân sâm 40g, Bán hcỊ chế 80g.

3 vị lán nhò, trộn đều dùng nước cốt gừng khuấy hồ làm 
thành viên hoàn.

Uống lOg X 3 lần trong ngày.

12. Bài thuôc chữa kinh nguyệt không đều

Kinh ngmệt có lúc sởni, lúc muộn hoặc có tháng có, có 
tháng không, lưọng kinh ít hoặc co Ihẽ kéo dài thời gian hành 
kinh từ 7-10 ngà\- chưa dớt, dặc biệt ớ người từ 2 hoặc 3 dôn 
4 tháng mói có kinh 1 lần, hay dau bụng khi có kinh, nguVú 
gầy, ăn ngú kóm có thê dùng bài thuòc sau:

Bài 1

Ilucíng phu (chê) 30()g 1 lồng Hoa

Mộc hương 20g Ich mầu

Thạch \ưo'ng bồ ,3t)g Sa sâm

Xuyên tam thất 60g

Các thư phơi khò tán bột mịn, uõng mỗi ngày 2 lằn, mồi 
lần 2 thìa cà phê dầy, trước bũ'a ăn sáng \ à tối.

Bcài 2

30g

2.30g

30g
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Rề ngọc lan hoa vàng 15g Ngãi CLÍU 15g

ích mẫu 15g Nghệ Vcàng lOg.

Sắc uổng ngày 1 Ihang, chia 3 lần. Uô'ng 3 ngày liền. Ciần 
uỏng thuêíc Vcào trưức kỳ kinh 4 ngcàv.

13. Chữa rong huyết

Ngó sen (là thân rễ thắt khúc từng doạn cùa cây sen), mọc 
ngập trong bùn ò' ao, dầm, hồ. Dường kính 3-5 cm, mặt ngoài 
màu \àng nâu nhạt, mặt căt có những khoang trông xêp theo 
hình nan hoa.

Hài thuốc:

'Ngó sen, 1 toàng cầm, A giao mồi \ ị 12g, Sơn chi tứ 12g, Dịa 
du I2g.

Mẩu lệ, Quv bàn mồi \ Ị 20g; Sinh dịa 16g, Dịa cô't bì lOg, 
Cam thào 4g.

Sắc uông ngày một thang.

14. Bài thuôc chừa thiếu sữa sau khi sinh

Sung tươi 120g, miíng lợn 500g, hai tliứ dem hầm thật nhừ, 
chê thèm gia \ Ị, chia ăn \'ài lần. Hai na\ có công dụng bố khí 
hu\êt, ha nhũ chấp (làm ra sửa) dùng rất tôl cho sàn phụ sau 
dé su\’ nhược, khí hu\'èt bất túc, sữa không có hoặc có rât ít.

15. Chữa phụ nữ khi hành kinh bị bàng huyêt

Sâu dâu ha\' nhông dâu là âu trùng cùa một sô loại xén tóc, 
sông trong thân cây dâu \'à lớn dần ó' dó. Con to có thê bằng
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ngón tay, dài 3-5cm, toàn thân mèm, có mcàu trắng như sữa. 
Khi c.ần dùng, tìm những thân cây dcâu già, to có lỗ phân dùn 
ra ngoài, Ccit lấy và chẻ dọc làV sàu. Chì dùng những con to. 
Dùng ngav hoặc phơi, sấy khô.

Bcài thuốc:

Lcấy sâu dâu .3()g sây khô cho gần cháy den (dôt tồn tính) 
tán bột. Uống \ơi lOOml ru'ọ'u h,âm nóng, mỗi lần 4-6g, ngày 
2-3 lần.

16. Chữa chứng đau mình sau khi sinh

Triệu chứng:

Người phụ nữ khi mơi sinh con thưởng bị dau như các 
khơp xương chàn tay, ngươi lê liệt, dau dó’n, nặng nề, khii 
chịu, co duỗi khó khăn.

Dân gian gọi dó là chứng phong sán hậu. học cô truvền 
cho rằng nguvòn nhân chù yòu gâv phong sán hậu là sự hao 
lốn khí hu\'ôt khi sinh, phong hàn ho.ặc huyêt hư, huyôt ư.

Bài thuòc:

l.ấy dậu den 500g (rang cho gần cháy), Táo tàu 21g, ngâm 
\ơi 1 lít rượu trong nửa tháng.

Bò bã, uống ruựu thuòc. Mồi ngày uống 2-3 lần, mỗi lần 20- 
30 ml, dùng trong 7-8 ngàv.

17. Bài thuôc chữa bê kinh

Iloangâu lOg, Rượu .30g

Cho hoa vào rươu, thêm \ Ì1 0  chút nưức, nấu cách tluiv dến
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khi hoa chín nhừ, dê nguội uống.

Uống trưdc ngàv có kinh 3 ngày, uống liỏn trong 5 ngày, 
ngày uông 1 lần.

18. Bài thuôc chữa ngứa âm hộ

Phèn phi lOg, náu \'ó'i nước, rứa <âm hộ mỗi ngày một lần 
trước khi đi ngủ.

Chú ý:

Trước khi rửa âm dạo, dù \ ó'i bcài thuôc nào dồu phái tam 
rứa toàn thân sạch sẽ.

Khi rứa \'à dặt tlniôc phái rua ta\' thật sạch bìĩng xà pliòng 
hoặc ngâm tay yàc) niúVc muôi nhạt hay nudc \ ôi dặc-

Các dụng cụ cũng phái dám bào thãi sạch.

19. Viêm âm đạo tính trích trùng

- Dung dung dịch I loang lièn 4''o tàm bông nhót \ ào âm 
dạo mỏi ngáy một lần, mộl tumi la 1 licu trmh.

- 30g l ang dộc thác' sắc lã\ nưcVc doi rua âm dạo mcẫi nga\' 
2 dốn 3 lần.

- 30g ĩhưong nhĩ tú', 30g Bc"' còng anh sắc lây nư(í’c ru'a chc' 
ngưa m( î ngà\' 3 dén 4 lần

20. Ec/.êma (chàm) (í âm hộ

- 120g Thc3 phục linh sắc lấ\ nưo'c dùng hơi nong xỏng chc'' 
dau, do’i khi nước mát dung nưcVc rứa chi3 dau ngày 2 don 3 lấn.

- 20g Khô sàm, 60g 'ĩhô phục linh Scic láv nưcVc uông mồi
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ni^àv 3 đến 5 lẳn.

- 120g rau Sam sấy khô nghiền nát, 30g bột Chàm trộn Icẫn 
\ ới dầu \'ừng đắp vào chỗ dau.

21. Âm đạo lở loét

- 60g hoa Hòe nghiền thành bột trộn vói dầu vừng dắp Vcio 
chồ dau mỗi ngàv 2 dến 3 lần.

- 120g rau Sam giã nát dắp \ ào chồ dau ngàv 2 dến 3 lần.

- 30ir mai Ba ba dôt thành than tồn tính, nghiền thành bột 
trộn \ói dầu \'ừng dăp \ ào chỗ dau ngày 1 dến 2 lần.

22. Cô tứ cung viêm mạn tính

- 60g lá sung dùng 1 chậu nu’ớc sắc còn 1 nửa tắm ngày I 
dên 2 lần.

- ,3()g hoa Sen, 20g () tiêu \à, 12g Hiú-íng quv sắc lày nước 
uóng ngàv 2 dên 3 lần.

23. Bài thuôc chữa viêm áp xe vú

Rau má tía 1 nắm, lá Cái dại 1 nắm, kinh giói 1 nắm.

La 3 thứ dun \ ói 3 bát nu\Vc dầv, lâv 1 bát, gan lâv nước 
trong, uống nóng.

Xêu nguVíi uống dược ru'o'u Ihi pha thêm một thìa hoặc một 
chén rưọu nlio.

24. Bài thuôc chữa đau bụng kinh

Tu bi, băng phiên, mai phên, long nãt) hương, ngái phên. 
Ihuộc ho cúc. l.à loại cày thãp mọc thành bụi, cao l,5-3m.
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Thân càv có lông mịn. Lá hình trứng, hai đầu nhọn, mcặt trên 
có lông, bia có răng cu’a nhỏ. Gần cuống lá thưừng có 2-3 dôi 
thùv, tức là chỗ dó lá xẻ sâu. Vò lá ngửi có mùi băng phiến.

Biài thuốc:

Dại bi (thtân, rễ) khô 

Kgcài cứu 20g

Bạch chỉ 20g

20g Hương phụ 20g 

ích mẫu 30g 

Sắc uông trong ngàv.

25. Chữa chứng phụ nữ có thai bị đau bụng ra máu

Câv Gai còn có tên Icà Gai làm bánh, Trữ ma... Cíâv dược 
trồng khắp nơi dê lấy sỢi, ha\’ lây lá. Lá dược dùng Làm bánh 
Gai ăn rát ngon, sỢi trước dâv dùng làm dâv Gai Vcà còn dược 
dệt làm lưới dánh cá. Rễ và lá dược dùng làm thuốc.

Bài L

Lấy rễ c.âv CLii mới hái, hoặc phơi khỏ 30g Scắc \'ởi 600ml 
nước, cô lại còn 1/3 chia làm 3 lần Liỏng trong ngàv, uông 1- 
2 ngàv là có hiệu quá.

Bài 2:

Rể Gai 2 phần, cành tía tô 2 phcần \'à thèm 1 phần ngài cứu 
(mỗi phần chưng 4g), thái nh(i phơi khỏ, săc với 400ml nưđc 
cô còn 1/4 uống làm một lẫn trong ngiày. Nốu có ri máu thì 
thêm lOg lá huyết dụ.

Bài 3:

Rề Gai tươi 4 phần, lá Ngài cứu 1 phần, tía tô 1 phần (mỗi
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phần chừng 12-13g) sắc với nước uống trong ngày.

26. Bài thuôc chữa tắc sữa

Rẽ dinh lăng 40g, gừng tươi 3 lát.

n ỏ  500 ml nu'ức sắc còn 250 ml. Chia làm 2 lần Liông trong 
ngày. Ucíng khi thuòc còn nóng.

27. Phát sôt sau khi đẻ

- 15g hạt địa phu sắc nước ucmg nóng đế ra mỏ hôi, hoặc 
dùng Dương Quy sắc nước uống ngày 2 dến 3 lần.

- 120g rau sam bó vào nồi hấp chín, sau dó nâu canh ăn.

- 40g Bố công anh, 15g Dương qu\' sắc nước uông ngày 2 
dến 3 lần.

28. Bài thuôc an thai bằng bí ngô

Phu nữ có mang thai dộng không \ ôn: lấv 3-5 cuông dưa dem 
rứa sạch, cho nươc \ ào sắc kỷ, chia làm 2-3 lần nông trong ngàv.

29. Bài thuôc chữa viêm tiết niệu

Hoa mào gà 15g, BiCm súc lOg, Thài lài tía 8g, rễ Cò tranh 
8g, rau .Má 15g, ràu Ngô lOg. sắc Liòng ngày 1 thang chia 3 lần, 
uông liền trong 5-7 ngiàv.

30. Bài thuôc rong huyết sau khi sinh

Thương kèm theo kém ăn, dau dầu, mệt mỏi, thì dùng lam 
thất, hồi dầu có lượng mỗi thư như nhau tán nhỏ. Mỗi lần 
uỏng 2-3g, chiêu \'ới nu’ớc chín nguội, ngày uống 2-3 lần vào 
khoáng giữa buổi \’à trươc khi di ngù. uống 5-7 ngày.
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31. Bài thuôc chữa ít sữa sau khi sinh

Ouá sung 50g Mít non 40g

Dâu xanh 20g Gạo nếp 50g

Gạo té ngon 50g Chcân giò lợn 1 cái.

N'inh nhừ lất cả ăn trong ngcàv.

32. Bài thuôc chữa sót nhau

Dùng một nắm lá rau bù ngcít rửa sạch, dâm nhuyễn và 
cho \ ào mót ít nu'ó’c (nước đun sôi đế nguội), vắt lấv chừng 100 
ml. Chia làm 2 phần đê uông (mỗi Icần cách nhau 10 phút); sau 
chừng 15-.30 phút, nhau sẽ ra hết và sàn phụ hết dau bụng.

33. Bài thuôc thời tiền mãn kinh

Hat scn 20 g, Mộc nhĩ trắng 50g

Gạo nèp .30 g, Dường 30g

Mộc nhĩ rứa sạch thái nhỏ; hạt son, gạo nếp xav bột cho 250 
ml nước \'ào dun nhtì lứa, khi chè sôi cho mộc nhĩ, dường \ ào 
quấv dều sôi lên là dưực.

Cho nguừi bệnh ăn ngàv một lần vào buổi chiều, lúc dói, 
ăn trong 7 ngay.

34. Chữa thai lưu

Rau cái - Giới, Giới thái

Rau cai có vị cav, tính ấm, không dộc, thòng lợi khoan 
khoái trong hỏng, ngực, yên Ihcận... I lạt Cíãi (Giới tử) vị cav, tính
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nhiệt, không dộc, khoan khoái trị được các chứng phong hàn, 
ho đàm suyễn... Rau cái, cải bẹ xanh có tính năng trỢ tiêu hoá, 
làm tan mỡ...

Bài thuôc:

Hạt cải, sao qua, tán nhỏ.

Mỗi lần dùng 2 đồng cân (6.50g) rượu.

35. Chữa nước ôi khô khó sinh

Hcạt vừng - Hạt mè, Chi ma, chi ma tử, hồ ma, hồ ma tử, 
du tử miêu. Vị ngọt, tính hàn, không dộc, chât trơn, nhuận 
trường, giải được dộc, tiêu dưực nhiệt kết, sát trùng. Vừng den 
\ à \’ừng trắng, \'ừng den bô dường \'à có nhiều dược tính hơn 
vừng trăng, nên thường dược dùng Icàm thuốc chữa bệnh.

Bcài thuôV;

Lấv 1 bát dầu mè, 1 bát miật ong dô \ào nồi dồng nâu.

Đợi sôi 2,3 lần hcVt bò bọt, trộn thêm 1 lạng hoạt thạch, 
uô’ng khi còn nóng

Lấv dầu \’à mật xát vào bụng trên và bụng dưới sẽ sinh 
dược ngay

36. Chữa sây thai

Dậu tằm hay còn gọi là dậu xanh. Là loại dậu chứa nhiều 
protit, ngoài ra nó còn chứa vitamin Bl, B2, canxi, Scắt, photpho, 
mờ, dương. Dậu tằm thích hỢp \'ơi các chứng tiêu hoá không tốt, 
phù thũng, dặc biệt tốt cho bệnh nhân bị viêm thận mạn tính.
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Bài thuốc:

Dùng vỏ đậu tằm sao chín tán bột, mỗi lẳn lOg.

Khi uống cho thêm đường trắng, ngtày uông 2 lần.

37. Một số  bài thuôc chữa chứng phù khi mang thai

Cá chép 1 con (300g) làm sạch; cho dậu đò (60g) đcã rửa 
sạch vào bụng Ccá, khâu kín, thêm 300ml nước, đun nhỏ lửa cho 

chín nhừ, ăn nóng vào lúc dói. cần ăn trong 2-3 ngày, mỗi 
ngày 1 lần.

Thai phụ thường bị phù vào tháng thứ ba, tư và Scáu, bảy, 

cần được theo dõi huyết áp, protein niệu và các triệu chứng 
khác để đề phòng chứng sãn giật. Trong các trường hỢp phù 
nhẹ, huvết cáp không tăng, người một mỏi, ngcỊÌ nói, miệng 
nhcỊt, có thê dùng các bài thuốc sau:

- Vỏ bí đao 200g dun kỹ vói nước, chắt lcíy ISOml nước dặc, 
chia 3 lần Liông trong ngày, uống liền  5-7 ngày.

- Cá chép 1 con (300g), g c ì o  tẻ lOOg, muối \'ừa dủ. Ccí chép 
Icìm Scạch, cho gcạo \ cì nước \ ào ninh thcình chcáo, khi ăn cho 
thêm muôd. Ngcìy ăn 1 Lấn lúc nóng, Ccin ăn liền 2-3 ngcày-

- Bí dao 1 qucì (350g) gói kín bcHng lá chuối, dem nướng trên 
than hồng, khi lá chuối cháy IcH dược. Bò hạt, mạo lấv thịt bí, 
chia hai lần ăn trong ngày, Ctần căn trong 3-5 ngcàv-

- Mộc nhĩ đen 30g, cá chép 1 con (250g), mở lợn 5 ml, muôi 
\ ừa dủ. Cá chép làm ScỊch; mộc nhĩ den ngâm nước nóng, rửa
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sạch, thái nhỏ, cho vào bụng cá; cho n\ỡ lợn và muôi khắp 
mình cá, dem hấp cách thủv. Ăn nóng ngày 1 lần. cần  ăn 2 
lẳn, lẳn nọ cách lần kia 5 ngày.

- Râu ngô 30g, ruột cỏ bấc đèn 30g, vỏ bí đao 60g. Tất cả 
sắc kỹ, chắt lâV 30ml nước dặc, chia 3 lần uông trong ngày. 
Ccần dùng trong 5-7ngày.

- Ngô non lOOg, cá chép 1 con (250g), muôi vừa dù. Cá 
chép làm sạch, ướp muôi; ngô non giiã dập. Tât Ccả hầm cách 
thủv cho chín. Ăn nóng ngcày 1 lần trong 2-3 ngày.

38. DưỢc thiện dưỡng thai

Trong y hục cô truyền, Iv luận kinh nghiệm về dưỡng 
thai, an thai rất phong phú \'à dộc dáo. Người xu'a dã khéo lựa 
chọn \’cà phôi hỢp một sô thưc phâm, dưỢc phâm dê chê biến 
thành những món ãn - bài thuôc (dược thiện) \ ừa thúc đây 
quá trình sinh truửng cúa thai, lại nâng cao dược sức dề kháng, 
phòng chông bệnh tật cúa người mẹ. Những món dược thiện 
"dục thai báo sàn" này mang dậm tính tự nhiên, dề dùng, an 
toàn \’à dưọc thai phụ rất dề chấp nhận.

Bài 1: Thịt gà 230g, cao gạc hươu T3g, sâm Cao Ty 8g. Chọn 
thịt gà mái ti'í (nếu có thịt gà ác thì tốt nhất) rứa sạch, lọc bò 
da \’à mỡ rồi chặt miêmg; sâm Cao Ly thái phiến; cao gạc hươu 
cắt \ un. Tât cà dem hầm cách thiiy chừng 3-4 giờ là dược, chế 
dù gia \'ị, chia lăn vài lần.

Dùng thích hỢp cho thai phụ hình thê gầv yếu, tinh thần 
mệt mớT, lưng dau gối mỏi, dông thai ra huyết ít \ à loãng,
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thiếu máu, thai nhi chậm phát triển... Không dùng cho những 
trường hỢp động thai thê Huyết nhiệt, biểu hiện bằng các triệu 
chứng: tâm phiền bât an, lòng bíàn tay và bcàn chân nóng, 
miệng khô họng khát, mặt đỏ môi hồng, âm đạo ra huyết màu 
đỏ tươi hoặc đỏ tía, có thê có máu cục, đại tiện táo, tiểu tiện 
sẻn dỏ, châ't lưỡi dỏ, ít rêu...

Bài 2; Trứng gà 2 qucả, Ngái cứu 20g. Lá ngái cứu rửa sạch, 
trứng gcà luộc chín bóc bỏ vỏ, hai thứ cho vào nồi, chế dủ nước, 
đun to lửa cho sôi rồi dùng lửa nhỏ đun tiếp chừng 1-2 giờ Icà 

được, cho thêm gia vị, ăn trong ngàv, dùng liên tục 7-8 ngày.

Dùng thích hỢp cho những thai phụ có các biểu hiện cùa 
chứng Hư hàn như sắc mặt nhợt nhạt, sỢ lạnh, chân tay lạnh, 
lưng dau gô"i môi, hay có cảm giác khó thở và hồi hộp trống 
ngực, miệng nhạt, chán ăn, dại tiện lòng loãng, tiếu tiện trong 
dài, chât lưỡi nhựt, dễ sây thai, âm dạo ra huvốt lượng ít sắc 
nhợt... Những trường hỢp dộng thai thê Huvốt nhiệt thì klìông 
nên dùng bài nàv.

Bài 3: Thịt dè 250g, Ba kích thiên 15g, Dỗ trọng 12g, gừng 
tươi 5 lát. Thịt dê rứa S c Ịc h  thái miêng, các vị thuốc rứa sạch, 
tât cà cho \ ào nồi hầm nhừ trong 2-3 giờ là dược, chế thêm gia 
\'Ị, chia ăn Vcài lần trong ngàv.

Dùng thích hỢp cho người tv thcận hư yếu, tinh huyết 
không dú dẫn dến tình trcạng thai nhi chcậm phát triển, thai 
phụ hình thê gầy yêu, ăn kém, mệt như mất sức, lưng dau gối 
mói, tay chân lạnh, dại tiện lỏng nát, châT lưửi nhợt... Những 
trường hỢp dộng thai do Huyết nhiệt hoặc thai phụ phát sô't
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do ngoại cảm thì không dược dùng bài này.

Bài 4; Thịt bò 250g, Đẳng sâm 30g, Hoàng tinh 15g, Gừng 
tươi 4 lát. Chọn loại thịt bò tươi mềm (nếu dược thịt bê là tốt 
nhât) rứa sạch, thcái miêng; Cííc vị thuôT rửa sạch. Tcât cà cho 
vào nồi, chế đủ nước, dùng lửa to đun sôi rồi tiếp tục hầm như 
bằng lua nhỏ chừng 2-3 giờ là được, chế thêm gia vị, chia ăn 
Vcài lẳn trong ngày.

Dùng thích lìỢp cho thai phụ bị huyết hư biểu hiện bằng các 
triệu chứng như hav hoa mắt chóng mcặt, hồi hộp trông ngực, 
mệt mói, ngú kém hay mò, sắc mặt nhợt nhạt, chàt lưửi nhợt, 
thai nhi chậm phát triốn... Những thai phụ dang bị sôt do ngoại 
cảm hoặc di lỏng Iv do thâp nhiệt thì không dược dùng bài nàv.

Bài 5: Cá chép 1 con nặng chừng 500g, Tạc 30g, Xích tiên 
dậu 24g, Cừng tươi 6 lát. Cá chép làm sạch, bci nội tạng, dem 
rán C]ua; lạc \'à xích tiểu dậu rứa sạch. Tât cả cho \ào nồi, du'- 
dù nước, dùng lửa nhó hấm kỹ chung 2-3 giờ là dược, thèm 
gia vị, ăn nóng.

Dùng thích hựp cho những thai phụ thê chát hư nhược, ha\' 
có càm giác khó thớ, ăn kém, dầu choáng mắt hoa, hồi hộp 
trông ngực, tiêu tiện bâì lợi, phù nhẹ chi dưới... Nhiìng trường 
hỢp rôi loạn tiêu tiện, tiêu buôt, tiêu rắt, tiêu duc do thâp 
nhiẹt không nên dùng bài nàv-

Bài 6: Cá giếc 2 con, lá Tía tô 15 g, Sa nhàn 6g, Cung tu'o'i 

6 lát. I.á tía tô, Sa nhân \ à Ciừng tươi rửa sạch, cá giêc mó 
bụng, bò hết nội tạng, rứa ScỊch. Tât cà cho vào nối, chê du

199



nước, dùng lứa nhỏ hầm thật kỹ chừng 2-3 giờ Icà được, chê 
thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

Dùng thích hựp cho thai phụ tỳ hư khí trệ nìcà nôn và buồn 
nôn nhiều, ăn kém, chậm tiêu, ngực bụng đcầv trướng, mệt 
mỏi, đại tiện lỏng nát, tiêu tiện trong dài, chcâd lưỡi nhợt...

Bcài 7; Thịt thỏ 250g, cù Cài dó 2.^0g, Dắng Scâm 30g, Hồng 
táo 6 quả. Chọn loại thịt thỏ non mềm, rửa sạch, thái miếng; 

củ cải đỏ gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt docỊn; hồng táo bỏ hcỊt, Dẳng 
sâm rửa ScỊch. Tất câ cho vào nồi, chế dú nước, dùng lửa to 
dun sôi rồi hầm thật nhừ bằng lửa nhỏ chừng 2-3 giờ là được, 

chế thêm gia vị, chia ăn vài lần trong ngày.

Dung thích hựp cho thai phụ thê chất hư nhược, chức năng 
tiêu hóa suy kém, sắc mặt nhựt nhạt, tinh thần mòi mệt, ăn 
kém, thai nhi chậm phát tricn... NhiTng trường hựp tỳ vị hư 
hàn hocặc bị cám sôt chưa khỏi thì không nên dùng bài nàv.

Bài 8; Thịt lợn nạc lOOg, Sâm Cao hy lOg, A giao 12g. Sâm 
Cao hy rứa ScỊch, thái phiến; A giao thái \’ụn; thịt lợn rửa sạch, 
thái miếng. Tất Ccà cho vào bát, chê dù nước rồi dem hầm cách 
thúy chừng 2-3 giờ là dược, chế thêm gia \ ị, ăn nóng.

Dùng thích hợp cho thai phụ bị dộng thai thê' Khí huvết 
lường hư, biếu hiện bcằng các triệu chưng như hình thê gcầv 
vếu, Sắc mặt nhợt nhcỊt, ngại hoạt dộng, hav có càm giác hồi 
hộp trống ngực, âm dạo ra huyết lượng ít sắc nhọt, lưng dau 
gối mỏi... Những trướng hợp dang sốt do cảm mạo hoặc có 
chứng huyết nhiệt thì không nên dùng bài này.
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39. Chữa phụ nữ không cỏ hứng thú sinh hoạt vỢ chồng

Bệnh nàv ngoài một số ít người do thế chát yếu duôi ra, 
còn phần lớn là do các nguvCm nhân sỢ sột, nhút nhát, xâu hô, 
mà gâv nôn sự ức chê dôi \ ('ứ sinh hoạt tình dục.

Cách chữa:

Bài 1:

Một ít lộc nhung, ngâm \'ới ru'Ợu cho mềm, nâu lên ăn, mồi 
lần từ 15-30g, ngcàv 2 lần.

Bài 2;

Một ít dầu I la su' ma, cho thC'm dường phèn, nâu lên Lumg, 
ngày 1 lần.

Bài 3:

Cam thào, n ồ n g  sâm mồi ngàv một thang, sắc làm 2 lần.

Bai 4:

Cá ngu'a ngâm \'ó'i 30g ru'o'u, sau 7 ngà\’ dung dưực mỗi lần 
l,3-30cc (khoảng 1-2 thìa canh) mỗi ngàv 1-2 lần.

Bài 5:

Tiên linh tv 13g Có linh chi

l .cá tha ch nam 13g

Ngà\’ một thang, sắc làm hai lần.

Bài 6:

Nhau thai 1 cái Sa sàm 2,Sg

12g
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Cùng nghiền thành bột, mỗi lần uông 5g, ngàv 2 lần. 
Phương thuốc từ 1-6 dùng cho người hạ nguyên hư lãnh, 
không muôn giao hỢp.

Bài 7;

Hương phụ lOg Hợp hoan bì lOg

Hạt tía tô lOg Quàng dụ kim 3g

Ô dược 3g Lá thông lOg

Tiêu bạch thuật 5g Vò châ”p sao 3g

Mỗi ngày 1 thang, sắc làm 2 lần, sắc trong 10 phút, dùng 
cho người \ ì tư tưởng bị ức chế nên sinh ra chán ghét tình dục.

Bài 8;

Ihịt ốc sên 5g

Cho hat tiêu, rưựu, gừng và gia vị nâu ăn.

Bài 9:

Sữa ong chúa 40g Mật ong 500g

Quây dỏu, mỗi lần 15cc, ngày 1-2 lần, không dược pha \ ó'i 
nưởc sôi.

Một ít thịt chim sỏ, cho thêm gia \ ị nấu ăn, mỗi lần 5 con.

Bài 10:

Sa sâm tử cây tô” rắn 50g. Nghiền thành bột, mỗi lần lấy .Sg, 
hoà \ ới mật ong, cho vào túi vái, khi di ngủ nhét vào âm dạo.
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Bài 11:

Phụ tử lOg Bô cốt chỉ 15g

Tiên linh chi ^2g Mao dằng lOg

I lạt tiêu 60g Scài hồ lOg

Quế lOg Đinh hương 6g

Cùng nghiền thành bột, IcVy một nửa cho \' 
bụng dưới, một tuần thay một lần.

ào túi, deo ờ

40. Bài thuôc làm giảm triệu chứng ô"m nghén

Có chị có thai, ăn ngú 
mừa thường xuyên, ăn gì 
vàng, nước xanh.

kém, người gầy gò sút cân hay ói 
cũng không chịu, ói mửa ra nước

Bcài thuôc;

Thục dịa 20g Quy dầu 1.3g

Hắc hương lOg Tía tô lOg

Xuyên khung lOg Bắc dắng Síàm 12g

1 là thủ ô lOg Bạch truật 12g

Ký tử lOg Bắc dồ trọng lOg

Sinh khương (gừng tươi) 3 lát.

Sắc thuốc: nước thứ nhât dc> 2 bút rươi sắc còn 1/4 bát. 
Nước thứ nhì: cũng \ ậy. uống từ 2 đốn ,3 thang là thấv êm dịu 
dề chịu ngay.
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41. Ho hen khi mang thai

- 6g hạnh nhân ngọt, 15g nho trắng khô sắc nước uống mỗi 

ngàv 2 dến 3 lần.

- 20g xì dầu, 20g dường trắng, 1 quả trứng gà.

Dom xì dầu trộn với dưừng trắng, rồi clập trứng gà vào 
hấp chín. Mỗi tối trước khi di ngủ ăn 1 lẳn trong 7 ngcàv liền.

- 20g Bạch khấu nhân, 12g Sa nhân, 12g Trcần bì nghiền 
chung thành bột, Mỗi lần 6g, uống \’ó'i nước sôi, mỗi ngày 1 

lẳn trong 3 ngày.

42. Không kiềm chế được tiểu tiện khi mang thai

- 30g Bạch vi, 30g Bach thược nghiền chung thành bột mỗi 
Icần 6g uống với nước sôi dê âm, có hòa mật ong mồi ngàv 2 
dến 3 lần.

- 30g Tang phi tiêu, 15g ích trí nhân sắc nước Liô'ng mỗi 

ngàv 2 đến 3 lần.

43. Đi tiểu không thuận lợi khi mang thai

- 6g Hoạt thạch nghiền thành bột, uổng với nu'dc sôi dê 
ấm, ngoài ra còn dùng 15g Mã dề giã nát dắp \'ào rô"n.

- Một chén nưó'c bí dao, một chén mật ong khuấv trộn dỏu 
uổng nhiều lần.

- 150g thịt lợn nạc, 25g quỳ qua lử nhân, dem thịt thái nhò 
ninh cùng quỳ qua nhân, ăn mỗi ngàv 2 lần.
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44. Huyết áp cao khi mang thai

- Một lượng vừa phcải giá đậu tương luộc 3 đến 4 tiếng, vắt 
lâv nước mỗi ngàv uống 3 đến 4 lần.

- 9g Thảo quvốt minh tử (hcỊt muồng), một khối hải đới pha 

uống nước thay chè.

Trong thời gian uống thuốc thì 3 ngày đo huyết áp 1 lần, 
nếu huyết áp bình thường thì không uông nữa, nêu huyết áp 

cao trở lại thì lại tiếp tục uỏng.

45. Dộng kinh khi mang thai.

- Nưức ngó sen sống ucmg ngày 2 đên 3 lẳn.

- Hoa kinh giứi sấv khô nghiền thành bột mồi lần 6g uông 
với rượu nhẹ ngàv 2 dcúr 3 lần.

- 150g khoai mài, lOOg gạo nâu cháo ăn liên tục

46. Choáng do mât nhiều máu sau khi sinh

Dôi với người hòn mè bât tỉnh choáng \'áng mât máu nhiều 
sau khi đé, trưbc hốt nên dùng phương pháp diều trị ngoài 

như xông giấm cho tình lại, sau khi tinh lại rồi lại cho Liông 
thuòc, tuyệt dối không thê bắt uống thuốc khi còn dang hôn 
mê, dê tránh hiện tượng thiRK xuống khí quán gâv bcât trắc. 
Ngoài ra, choáng do mât máu nhiều sau khi dé thuộc \’C người 
chày máu quá nhiều, có thê tham kliào phưo'ng pháp diều trị 

chày máu sau khi dé.

- 30g ITáng sâm, 30g Dương quy sắc uông mỗi ngàv 2 dên
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- 12g Ngũ linh chi, 12g Bồ hoàng sống nghiền thành bột 
mỗi lần 6g uông với nước đái trẻ con mỗi ngày 2 đến 3 lần

- 6g Ngũ linh chi, 6g Bồ hoàng sông, 3g Hoàng cầm sắc 
nước uống mỗi ngày 2 đến 3 lần.

47. Bài thuôc chữa viêm tuyến vú

- Sài đât 30g, Bồ công anh 20g, Kim ngân hoa 20g, Thông 
thíáo 20g, Cam thào đcât 16g. sắc uống ngàv một thang.

48. Vú viêm loét lâu ngày không khỏi

- Một lượng vừa phải lá Tùng và Bách đốt thành than hoà 
\ th mật ong, bôi vào chỗ dau.

49. Núm vú bị nẻ

- 30g Bạch chí nghiền thành bột dô sữa người vào dun sôi 
dè nguội bôi Vcào chỗ dau, mỗi ngàv 3 Icần

- 20g lòng dò trứng gà trộn dều \ ứi Lộc giác sương bôi vào 
chỗ dau ngày 3 lần.

50. Vú có cục cứng

- Phúc bồn tứ sắc \’ó'i ru'Ợu \’à nước mỗi thư một nửa, mỗi 
ngcày uống 2 lần.

- Câv bóng nước sắc với rượu uông mỗi ngcày 2 lần.

51. Chữa chứng ngực nhó

Thiếu nữ ở  tuối 14 nếu dôi vú chưa phát triến, kinh nguyệt

3 lần.
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không bình thường thì phải kịp thời chữa trị. Nguyên nhân 
gcây bệnh cổ thê là khí huyết hư hoặc tỳ vị hư. Cách chữa khác 
nhau tùy theo từng thể bệnli.

Dôi \ú phát triến Ità một đặc trung dánh dâu sự trưởng 
thành của nữ giới, l.úc 10-11 tuối, dầu \ ú bắt dầu nhô lên, 
ngực bắt dầu to. Khi bắt dầu thấy kinh, thưdng vú dã phát 
triên \'ì dây Icà két quà sự phát dục cùa buồng trứng. Nếu dến 
tuối dậv thì (12-13 tuôi) mà vú chưa phát trièn thì nên nghĩ tới 
khả năng thiêu nội tiết hoiặc chậm phát trien sinh Iv.

Vú kém phát triên là do khí huyêt hoặc tì \ ị hư.

Khí huvốt hư: LiíỢng kinh ít, sắc mặt hơi tối, dến tuối 13 mà 
\ ú còn bé như hạt dậu, người mệt mói, sắc lười nhạt, rêu lười 
trắng, mạch hư nhò. Phép chữa; Ich klií bô huyốl, diều kinh 
kiện nhũ.

Bài thuốc: Dương quy, Bạch thược, Dắng sàm mỗi thư lOg, 
Xuyên khung, Tử hà xa (sấv khô nghiền bột), Phục linh, Bạch 
truật mỗi thứ 8g, Cam thào 6g, Bồ công anh 12g, Thục dịa 16g, 
Sơn giáp hg. Dô ngập nước, sắc còn 300ml, ngày chia 3 lần, 
uông nóng, uống dốn khi kinh nguvột bình thường.

Tỳ vị hư nhược: Dau trướng cV \ Ị quản, thường kém hâp 
thu, rối loạn kinh nguyệt, sắc lưửi dỏ, rèu lươi trắng dàv, mạch 
hơi huyền.

Phép chữa: Kiện tỳ hòa vị, nuôi \ ú.

Bcài thuôc: Phật thủ, Hoắc hương, Mạch nha mỗi thứ Hg;
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Mộc thông, Vỏ dưa khô, Dương quy mỗi thứ lOg, Bồ công anh 
12g, Cam thảo 6g. Dô ngập nước, sắc còn 300ml, chia làm 3 lần 
uông trong ngcày. uống dốn khi thcây kinh nguyệt dều.

Ngoài ra, những ngươi \ ú kém phát triến nên dùng những 
món ăn bô dường như;

Cháo tú’ hà xa: Tử htà xa 20g (sao tâm gừng tươi), dương 
quv 6g, gcỊo té 2 lạng. Dựng tử hà xa, Dương quy \'ào túi, cho 
\'ào nồi nấu cháo cùng gíỊO dế ăn ngcàv một tô.

- Trứng tư hà xa; Tứ hà xa 15g (sao tcâm gừng rượu), Đương 
quv 6g, trứng gà 2quả. sắc tử hà xa, Dương quv lấv nước cốt, 
dập trứng gà \ào, thêm dường, nâu chm, ăn ngàv một tô.

52. Nghệ thuật hồi xuân

ixd \ di ngúdi Trung (3uốc cô dại, nói dến thuật hồi xuân trudc 
hết là nói dến phuơng phcáp hô hâp bụng. Cách thiV này làm cho 
bụng thiSt lại \ à nở ra hết cơ, khiến cho máu ớ khoang bụng lu'u 
thông tốt hon. Việc thơ bụng một cách chù dộng .sẽ có ích cho lục 
phủ ngủ tạng, kích thích ãn uống \'à chống dược táo bón.

Cách tập thờ: Kê cao dầu trên gô'i hoặc ngồi lên một chiếc 
ghê tựa cao (dầu \ à lưng dược ncâng dc3), các dầu ngón tav dặt 
nhẹ lên bụng dê cảm nhận dưỢc sự chuyên dộng cùa hơi thcV. 
'Ihờ nhẹ nhàng, thả lóng tối da 2 \ ai \ à ngực, hạ thấp xương 
sườn xuống, bụng thóp \'cào. Khi hít vào thì thà lòng hơi thơ 
cho bụng phình ra, phần ngực vẫn trương nơ.

Tuy nhièn, thờ bụng chỉ Là bưức dầu tiên trong phép thơ 
của ngươi Trung Quốc cỏ dcại. Sau dó, cần tiến hành thơ thót
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bụng khi hít vào và phình bụng khi thở ra.

Cách làm:

- Ngồi trên ghế cứng hoặc đứng, nhắm mắt trong 2-3 giây 
để ổn định tư tưởng. Thở hắt đê đẩy không khí bẩn trong phổi 
ra ngoài.

- Thả lóng cơ bụng Vcà toàn thân rồi hít hơi ngược với cách 
thở bình thường, dùng sức đê thót bụng lại, hít hết sức rồi thả 
lỏng phần vai, phình bụng và từ từ thở ra.

Ccần chú ý đến vị trí cùa dầu lưỡi: Khi hít vào, dầu lưỡi 
phải dán Vcào phần trong của răng trên, hít hơi ra mũi; khi thở 
ra, từ từ buông lòng dầu lưỡi và dán vào hàm dưới.

NgOcài phép thở, trong V học cô truyền còn nhiều phương 
pháp giúp kéo dài tuối xuân khác như vận động và xoa xát các 
vùng trên cơ thế.

Vận động

Vận động cánh tay

Ccách vận dộng này có thố chữa các bệnh trúng phong, xơ 
cứng dộng mạch, cao huyết áp, hạ huvêt áp, viêm khớp, suy 
nhược thần kinh, bệnh tim, thận, kinh nguyệt không dều và 
các chứng sân hậu. Cách thực hiện như sau:

- Dang rộng hai chân hoặc dặt 2 chân theo dộ rộng cùa vai; 
dùng sức dứng trẽn 2 ngón chân Ccái. Nứa người trên buông 
lỏng, nửa người dưới dùng hết sức lên gtân.

- Thã lông 2 cánh tay, nhẹ nhcàng xòe 2 bàn tay, đung dưa
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cánh tay theo tỷ lệ ra phía trước 3 phần, ra phía sau 7 phần.

Sau khi tập, thân thể lập tức ấm lên mà bạn ít tốn sức, ít ra 
mồ hôi. Nên tập vào sáng, trưa, chiều, mỗi buổi 100 Icần rồi tăng 
dần lên. Nếu kiên trì tập như vậy, bạn sẽ thấy sảng klioái bội 
phần, da dẻ mịn màng, ăn ngon, cảm giác mỏi vai biến mất.

Động tác "mèo duỗi lưng"

ớ  người có tư thế kliông cân dôì, gánh nặng cúa cột sống 
thường tăng lên quá sức chịu đựng của thần kinh cột sông, 
dẫn đến các bệnh cao huyết áp, biếng ăn, suy nhược thần kứứì, 
thiếu máu chứng hcàn, béo phì, lệch tử cung, cần nắn ngay 
ngắn cột sống bằng cách vận động theo các bước sau:

- Đứng thắng người, 2 tay thả lòng, khoa tay như đang bơi 
ếch (dang 2 cánh tav rồi lại trở về tư thế cũ) 8 lần.

- Vừa dang 2 tay vừa quỳ gối xuống dâ’t, sau dó thá 2 tav' 
xuống, 2 bàn tav dặt xuông dcất (rộng ngang \'ai), cúi lưng 
xuông, chùng 2 khũy tay, nìcặt nhìn về phía trước. Mặt cúi gcần 
mặt đất, từ từ di dộng thân trên về phía trước (lúc này phải 
dùng cánh tay đỡ trọng lượng toàn thân, mông nhô cao). Khi 
đã vươn tới giới hạn lớn nhâì, từ từ trờ lại tư thế quỳ như 
trước. Lặp đi lặp lại 8 lần.

- Vừa từ từ dang rộng 2 cánh tay vừa dứng thắng người, 2 
tay dặt trở lại 2 bên người, dang rộng chân, di 8 bước trong 
trạng thái nghỉ ngơi.

Chú ý: Trước khi bắt đầu, hãy vệ sinh giường nệm, nền 
nhà rồi phủ một tâm khăn tắm lên nền nhà đê tránh bân. Dù
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đang mùa dông củng nên hé cửa sô.

Xoa xát các kinh huyệt.

Việc xoa xát mặt hỢp lý có thể làm bạn tré lại đến 15 tuối. 
Ma sát cúa sự xoa xát sẽ làm da mặt tươi tắn, mượt mà, nép 
nliăn biến mât. Hãv tiên hành theo cách sau:

- Dặt ngang bàn tay, xòe rộng dê che toàn bộ gương mặt, 
dùng sức xoa từ trán xuông xuVng lưỡng quvền, hàm dưới 
cuông họng.

- Khi xoa tứi \'ủng gcần môi thì hàm dưới cần há ra, xoa xát 
thật mạnh tđi \'ùng cô. Tay trái và tay phải nối tiếp nhau làm.

Nếu kiên trì xoa mặt, da sẽ phát nhiệt, máu tuần hoàn tốt, 

chất cặn bã sẽ dược thải ra ngOcài, tránh mụn và nep nhăn. 

Ngoài ra, các hoóc môn cũng dược tiêt ra dều díặn, giúp chóng 

kại sự lão hóa.

Xoa xát bèn mũi làm dầu óc tinh táo

Chứng ngạt mũi, viêm xoang có thê ành hường dên trí nãtv 
khiến dầu óc năng nề, nóng náv \'à không tập trung chú v 
dược, trí nhó' giàm sút. Dè dề phòng, bcạn hãv dùng ngón tav 
trô dặt \'ào 2 bên mũi, dựa \ ào sống mũi mà xoa bên dưới. 
Người khòng có triệu chú'ng bệnh làm 36 lần, người có chung 
\ ièm xoang nhẹ hav mũi quá nhạv càm làm nhiều gấp 2-3 lán.

Xoa xát \ ùng tai là tập thè dục toàn thân

Trẽn tai có 120 kinh huyệt, ăn thông với tát cả các khí quan. 
Việc xoa xát, kích thích tai ,sẽ làm toàn cơ thê thav dôi, những
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bộ vị không thích hỢp của cơ thê được điều chmh, mặt mũi trỏ 
nên đẹp đẽ.

Cách làm:

- Xoa 2 tay cho ấm lên và tạo ra dòng điện trong cơ thể.

- Dưa ngcm tay trỏ vào trong tai khẽ xoay tròn. Làm khocâng 
10 lần thì dùng đầu ngón tay trỏ bịt nhẹ lỗ tai, 2-3 giây sau rút 
tay ra. Làm như vậy thường xuyên sẽ tránh được viêm tai giữa 
hoặc viêm tai.

Dể ngăn lão hóa, đồng thời dê chữa ù tai và tât cả các bệnh 
về tai, hãy xoa theo cách sau:

- Dặt ngón tay cái vào phía sau tai, dùng 4 ngón còn lại xoa 
xát toàn bộ tai (cần dùng sức nhẹ nhàng, xoa từ chỗ dặt ngón 
tav xuống phía dưới, không dê sót chỗ nào).

- Dùng bàn tay ân tai \ào từ phía sau tai, \'ò mạnh, xoav 
tròn 36 lần.

- Dùng bcàn tay bịt chặt tai lại, 5 ngón tay đặt sau gáy, ngón 
tay tró dặt lên ngổn tav giũh, khẽ dùng sức btật lên một lúc, 
trong tai sẽ vang lên tiếng kêu bụp bụp.

Xoa xát góc đùi dê tăng khá năng tình dục

Những cặp vỢ chồng tuối trung niên nếu bắt dầu có cám 
giác mệt mỏi thì nên áp dụng phương pháp này. Việc xoa xát 
gôV dùi có thể thúc đây và tăng cường \'iệc tiết ra các hoóc 
môn giới tính.
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Cách làm: Đặt 2 tav vào 2 bên phía trong gốc đùi, xoa xát 
theo hướng nghiêng 36 lần, sau đó xoa xát bên trái bụng dưới 36 
lần. Nếu kết hỢp với xoa thắt lưng thì hiệu quả cưừng tirửi tăng.

53. Làm cho da trắng

- 8 quả trứng gà ngâm vào ruựu trắng cho ngập, đậy kỹ sau 
28 ngíày dô rượu đi. Lấy lòng trắng bôi lên mặt trước khi đi ngủ.

- 250g nhcân hạt dưa hcâu, 200g hoa mộc, lOOg vỏ dương liễu 
trắng (hoặc vỏ quâd) nghiền chung thành bột, uô"ng với nước 
cơm sau khi ăn, mỗi ngcàv 3 lẳn, mỗi lần 1 thìa.

54. Làm cho sắc mặt hồng hào

- 2 cú cà rốt tươi mơi, 20g bột ngó sen, 1 cái lòng dỏ trứng 
gà. Tât Cíi nghiền thành bột bôi lèn mặt trong 20 phút rồi rứa sạch

XII. TRẺ EM

1. Chữa đái dầm bằng Đông y

Dái dầm thuộc hội chứng di niệu, do thận bị suy yếu, hoạt 
dộng của bàng quang bị rối loạn gâv ra. Phép chữa thường Icà 

diều bỏ chức năng cúa tạng thận, làm \'ửng chắc khí lực \ ùng 
hạ tiêu, diều hòa sự co bóp của bàng quang.

Một vài bcài thuốc:

- Hoài scín sao thơm 80g, ồ dược 60g, ích trí nhcân (qucá ré) 
60g. Ba thứ sấv giỡn, tán bột mịn, luyện \'ới hồ, vo thành viên 
bằng hạt bắp, sâv khô bào quàn nơi khô ráo. Ngày uống 2 lần.
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mỗi lẳn 8-12g, uô'ng lúc dói bụng. Trẻ em tùy tuổi dùng nửa 
liều hoặc 1 /3  liều.

- Bong bóng lợn 1 cái, mô ra rửa sạch cho các vị thuôc; ích 
trí nhân 10g-12g, Ngũ vị tử 10-12g, bọc lại. Nâu chung với gạo 
nếp chín nhừ, vớt bỏ xác thuôc, ăn cà cái lần nước một lần vào 
buôi chiều. Ăn liên tục 5-7 ngàv.

- Tang phiêu tiêu (tô bọ ngựa trên cây dâu tằm) 12g, Thỏ 
ty tử 8-lOg, ích trí nhân 8-lOg, ô dược 8-lOg, hạt sen 10-12g, 
phá cố chỉ 12g, ba kích 12g, đàng sâm 12g; sắc với 750ml nước, 
còn lại 200ml, chia 2 lẳn uống trước bữa ăn.

Ngoài ra, trè dái dầnì không nên ăn canh vào bữa cơm 
chiều. Trước khi di ngú 2 giờ, hạn chế uống nước. Việc chữa 
trị dái dầm cho trẻ em là cá một quá trình đòi hỏi sự kiên 
nhẫn, có sự hỢp tác cúa trẻ, cần tránh trừng phạt hay la mắng 
dễ làm cho trê hoàng sự, lo lắng, có thè làm cho trẻ đái dầm 
nặng ho’n. cầ n  khuvên nhú dộng viên, cấn thiết dưa trẻ di 
khám hác sì sẽ có giải pháp hỢp lý hơn.

2. Bài thuôc dành cho trẻ bị bệnh sởi

Khí trơi khô, nóng, khiến trẻ dễ mắc các bệnh mụn nhọt, 
ban S(Vi, ngứa...

- Sử dụng trong thời kv ban còn ân bên trong, hoặc mới bắt 
dầu moc lưa thưa (ngà\' thứ nhất dến ngàv thứ hai mắc bệnh).

I úc nàv thường trẻ có các triệu chưng như: ho, sôt cao, 
ngáp, chav nước mũi, lười chơi, hay khóc nhè, mặt và mắt ửng 
dò, khát nước... Bài thuôc dùng như sau:
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Thành phần các vị thuốc gồm: lá Dâu tằm, Sài hồ, Sa sâm 
(mỗi thứ lOg), Bồ ngót, râu Bắp, lá (hoặc hạt) Đậu săng, Ké 
đầu ngựa, Mía lau (mỗi locỊÌ 8g), Rễ tranh, lá Tre, Cam thảo, 
Kinh giới, Kim ngcân hoa (mỗi loại 6g), cùng 2 lát Gừng sông. 
Không nhât thiết phải đcầy đủ những vị thuốc trên, đem sắc với
4 chén nước, còn 1 chén, chia làm 3 - 5  lần đê dùng trong ngày.

- Thời kỳ ban sởi mọc

Sởi bcắt dầu lộ ra ngoài rõ vào ngcày thứ 3 đến ngàv thứ 5. 
Lúc này thường kèm các triệu chứng như; ho, khát nước, mắt 
sưng đỏ, nôd sdi nổi khắp người... Bài thuôc dùng gồm từ 4 -
5 vị thuôL trong những vị thuốc sau: lá Dâu Lằm (8g), Bạc hà 
(6g), Rễ tranh (6g), Táo (2quả), Trần bì (vỏ quýt 4g), Cam thảo 
(4g), Gừng stíng (31át), Kim ngcân hoa (8g)... đem sắc uống.

3. Chũ'a tiêu chảy bằng ôT

Quả ổi xanh có hàm lượng tanin cao nên có tác dụng cầm 
tiêu chày (dùng khi bìnli thường dề giây táo bón), ô i  xanh cũng 
có thể giái dộc ba dậu và các chất dộc khác gây tiêu chây. Các 
bộ phận của Ccâv ôi dều là những \'Ị thuốc dân gian có tác 
dụng chữa bệnh tô’t.

Búp ôi: Có tác dụng làm săn, cầm máu. Khi bị dau bụng, 
di ngoài, lấv 5-7 búp ôi, rứa ScỊch, nhai \ ới vài hạt muêíi, nuôT 
nước, ngày 2-3 lần. Có thê phỏ3 hựp với các vị thuỏc khác:

- Chữa tiêu chày: Búp ôi 20g sao qua; vỏ Quvt khô lOg; 
Gừng nướng chín lOg. Tcât cà cắt nhò, sắc với 400ml nước còn 
lOOml, uống làm 2 lần trong ngày. Hoặc búp ô i  20g, cù sả 16g, 
cú riềng 8g. Thái nhò, sao qua, sắc lấy nước dặc uống.
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Lá ổi; Được dùng rất phô biến để chữa đau bụng, tiêu chảy, 
nhâd là ở trẻ nhỏ. Khi dùng, lấy lá ổi 20g phôi hợp V'ới vỏ quả 
bòng 20g, phơi khô; lá chè tươi lOg; gừng tươi 2 lát. sắc uống.

Dùng ngOcài, lấy lá ổi băm nhỏ, nấu nước tắm hằng ngày 
chữa rôm sảy, lở ngứa. Nước sắc đặc cùa lá ổi dùng rửa vết 
thương phần mềm, vết loét, làm sạch mủ, mât mùi hôi, làm tô 
chức hcỊt phát triến tốt. Cao dặc lá ổi bôi lên vêt bóng có tác 
dụng nhanh chỏng tạo màng che phủ, làm se khô vết thưctng.

Quả ổi; NgOcài tác dụng chữa tiêu chây, ôi còn tốt cho người 
bị tiêu đường. Các nhà khoa học dã cho những người bệnh 
tiểu dường không phụ thuộc insulin uống dịch ép quà ổi, kết 
quà cho thấy dịch ép này có tác dụng hcỊ đường máu rõ rệt.

Qua nhiều lần thử nghiệm, một bác sĩ người Ân Dộ nhận 
thiấv việc dùng thường xuvên hằng ngàv một lượng ổi chín 
khocáng 500 g sẽ làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, giàm cho- 
lesterol trong máu Vcà hạ huvâứ áp (nhất Icà loại ối da sần và 
ruột nicàu dỏ).

4. Thực đơn cho trẻ bị thủy đậu

Khi trẻ bị thúy dậu, nên nấu nước dậu xanh (1 Lạng dậu nấu 
\'ới nửa lít nước) cho uống thay nước cho dến khi khỏi bệnh. Có 
thê thêm ít dưừng phèn hoặc dường dỏ, hocặc nâu cháo dậu xanh 
loãng. Các loại dậu den, dỏ, trắng cũng dùng dược.

Các món ăn sau cũng tô’t cho bệnh nhàn thùy đậu, bạn có 
thể lựa chọn cho thích lìỢp khâu vị của trỏ:

Nước thân cây rạ: Thân Ccây rạ bỏ lá rơm ngoài 15g. Nâu 
lâv nước cho trẻ uông thay nước hằng ngàv.
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Nước Mã thầy, Bồ công anh mỗi thứ 15g, nấu nước uống. 
Có thê thêm đường.

Cháo rễ lau: Rễ lau tươi 10-20g, Gạo 50g, hai thứ nấu cùng.

Cháo lá sen: Lá sen tươi lOOg, gạo 100 , nấu lá sen lấy nước 
nâu cháo. Thêm ít đường phèn hoặc đường dỏ.

Cháo lá tre: Lá tre tươi 30g, gạo lOOg. Nấu lá tre khoảng 20 
phút lấy nước nấu cháo.

Cháo ý dĩ (hạt bo bo): Hạt bo bo 30g, nấu cháo với 60g gạo. 
Ngày ăn hai lần trong Vcài ngày.

Cháo rễ lau, sinh địa: Rễ lau 20 g, Sinh dịa 10 g, Thạch cao 
lOg, Gạo lOOg. Nấu thuốc tru'0'c, lâV nưđc nấu cháo nhừ.

Cháo phục linh: Phục linh 15g, Hoa mai Vcàng 15g, Gạo tè 

50g. Nâu kỹ phục linh \'ới hoa mai \ àng lâv nu'ơc đê nấu cháo. 
Ản nóng.

Cháo bách hỢp; Bách hỢp lOg, Dậu đò 20g, Hạnh nhân 6g 
(bóc vỏ bỏ mam), gạo 30g, nâu cùng cho nhừ. Dùng \’ào thời 
kỳ khỏi bệnh.

5. Trẻ biếng ăn

Dối \’ứi trè biếng ăn do tỳ \ ị hư nhược, có thê dùng món ăn 
sau; Cá chép 1 cơn (300-500g), gừng tươi 20-30g, \’ò quýt lOg, 
gia \Ị \’ừa dủ. Cá chép mô bụng, bó hết ruột; gừng thái nhó 
cho vào túi \ ài cùng \'ỏ quvt và gia \'ị rồi nhét vào bụng cá, 
hàp Cíích thùv hoặc nấu chín. Chia 2 phần cho trẻ ăn trong 
ngày (cả nước lẫn cái).
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Sau đây là 2 món ăn bài thuốc khác:

Nước ép dúa hấu, cà chua

Dưa hấu và Ccà chua lượng bằng nhau. Dưa hâu bỏ vỏ, bỏ 
hạt (lấv phần ruột dỏ; cà chua chọn quà chín đỏ, tươi, rửa sạch 
rồi nhúng qua nước sôi dê dề bóc vỏ. Cho 2 thứ vào ép lấv 
nước uống ngàv 1-2 lần, mỗi lần 50-200 ml tùy theo nhu cầu 
trẻ. Ép xong phải uống ngay, dê lâu sẽ dễ bị nhiễm khuân.

Công dụng: Thanh nhiệt, tiêu tích, kiện vị, dùng cho trẻ 
biếng ăn do tỳ vị tích nhiệt.

Cá diếc, thịt dê hâp ý dĩ

Cá diốc 1 con (lOOg), thịt Dê lOOg, Ý dĩ 15g, gia vị vừa 
dù. Cá diốc mô bụng, bỏ hết ruột, thịt dê thái miêng, Y dĩ đãi 
sạch vỏ. Tất cà cho vào nồi hấp chín, ăn trong ngcàv.

Công dụng: Kiện tỳ, ích vị, trừ thâp, dùng cho trẻ biếng ăn 
do hàn thấp, hại tỳ.

Chú v: Có thê sử dụng thường xuvôn các món ăn trên (tuần 
\'ài lẳn). Tuy nhiên, nên chọn những món phù hỢp \ ới cơ thể 
trè bằng cách theo dõi xem tré có thích ăn hay không. Ngoài 
ra, cần thay dôi món ăn cho trẻ và dám báo dủ chât (thịt, cá, 
trứng, sữa, rau CỊuả tươi).

6. Chứng khóc đêm (dạ đề)

Biện chứng:

1 - Tỷ hàn; Ttá lách lạnh thì xuâT hiện chưng: Mặt xanh 
trắng, môi lươi trắng nhợt, hay có các chứng như: nôn mửa, ìa
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lỏng, đi lỵ ra mũi trăng, đau bụng da \'àng, phù thũng, chân 
tay lạnh...

Phép chữa: Phải ỏn tỳ (làm cho âm lá hách) nên dùng bíài:

Hắc phương 8 phân íỉậuphcác 5 phân

Sa nhcân 5 phân Trần bì 5 phân

Chích thảo 5 phân Sinh khương 2 lát

Ccác vị sắc đặc uống nóng, hoặc tán bột hoàn hô hàm thuôc 
viên, lớn nhỏ tuv ý, thuốc nàv nếu gia Thương trucật, Bạch chỉ, 
Tô cánh, Xuyên khung, Hương phụ, Sơn tra (sao den), Mạch 
nha (sao đen), thì chữa dược chưng Cíảm khí lạnh ăn uống 
không tiêu mà dinh tích lại.

2 - Tâm nhiệt (Tim nóng): thì mặt dó, dầu lưỡi dó, hay có 
các chứng nhu':

ITiu mắt, dau lươi (su'ng tay cứng) buồn phien khát nưiVc, 
đái dục, có khi dái ra máu...

Phép chữa: Phái Thanh tâm (làm cho trong mát trái 
tim), nên dùng bài:

Sinh dịa 2 dồng càn

Mộc thông 1 dồng cân

Mạch môn 1 dồng càn

Xa tiền (sao) 1 dồng cân

1 rúc diệp 1 dồng cân

Cam thảo 2 phàn
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Đăng tâm 1 nắm

Xuyên liên 5 phân

Các vị sắc đặc uô"ng nóng.

Hoặc dùng bài thuôc:

Đăng hoa (Hoa đèn dầu ta) 3 viên (hạt tròn). Một \ậ sắc 
uông. NgOcài ra chớ nên cho uô"ng nhcầm những thứ thuốc tiêu 
đàm pháp kln' đẽ dến nỗi tổn hcỊÌ đến chân nguyên.

Phép chữa ngoài:

1 - Dùng Đcạm đậu kỹ, Sinh khương (gừng) mây củ hành,
dập nát cà ra cho Vcài hạt muối sao nóng btỊC \'ào khăn mà
chườm bụng thì khỏi (bài ncàv chữa trẻ con gò lưng klióc, dó 
là dau bụng \'ì bị khí lạnh).

2 - Lấv Chu sa mài với nu'ởc giếng mới gánh mià bôi chỗ 
lõm ngực và giữa các bcàn chân bàn tav thì kluíi.

3 - l.âv Ngũ bội tử tán nhỏ hoà vứi nưức bọt làm bcánh rịt 
trên rô’n IcâV \’ải buộc lại.

4 - Ngô thù 5 dồng cân tán nhỏ hoà \'ứi giấm thanh dắp 
vào 2 gan bàn chân rồi lấv vải buộc lại thì khỏi khóc.

5 - Vì dau bụng mà khóc thì gò lưng lại, nhưng có nước mắt 
(nếu không là kinh), dùng; lá trầu không hơ trên ngọn dèn 
dầu ta cho nóng mà chưừm bụng rốn thì khỏi.
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7. Chữa trẻ em suy dinh dưỡng

Bệnh này thuộc chứng "cam tích" trong đông y. Trên lâm 
Stàng chù yếu phân làm 3 loại: khí trệ thực tích, tỳ hư tích trệ 
và tỳ thân hư.

Biểu hiện lâm sàng: cam tích thời kỳ đcầu, cơ thể hơi gầy, 
kém ăn hoặc ăn nhiều đi cầu nhiều, phân khi lỏng khi đặc, đầy 
bụng, có thê có sốt nhẹ, miệng khcát, lòng bàn chân bàn tay 
nóng, người bứt rứt, hay khóc, ngủ không yên, rêu lười hơi 
vàng, mạch tế hoạt.

Bài 1:

Chỉ thực

Thần khúc

Mạch nha

Kê nội kim

Dô 60Ơ ml, sắc còn 150 ml, chia uêíng 3 lần sáng tru'a chiều, 
cho uống sau bữa ăn hoặc lúc dõi bụng. Ngcàv 1 thang.

Bài 2:

Trần bì lOg Kê nội kim lOg

Thần khúc 20g Mạch nha 20g

Sơn tra 20g

Cùng sấy khô, tán bột mịn, trộn đều, mỗi lần 3g pha với 
nước sôi đê uống. Ngày 3 lần.

5g Trần bì

lOg Sơn tra lOg

lOg Ta bặc tử (sao)

Hoàng liên
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Nếu cơ thê gầy nhiều, bụng trướng to, thậm chí nổi gân 
xanh, sắc m<ặt vàng héo, trẻ bứt rứt khó chịu, hay mút ngón 
tay, nghiến răng, kém ăn, có thê muốn ăn những thứ lạ như 
bùn dcất..., đi cẳu phàn lỏng, có khi còn ìa ra giun, chất lười
nhợt, rêu lưửi nhầy. mạch tế hoạt vô lực.

Bài 3;

Đàng sâm 6g Bạch truật (sao) 6g

Phục linh 6g Hồ hoàng liên 5g

Sử qUcân tử lOg Kê nội kim 6g

Thtần khúc lOg Mạch nha lOg

Sơn tra lOg Chích cam thảo 3g

Dô 800 ml nước, 
chiều cho uổng sau

Scắc còn 150 ml, chia ucmg 3 lần sáng tru'a 
bữa ăn hoặc lúc bụng dói. Ngcàv 1 thang.

Bài 4:

Đảng Scàm lOg Bạch truật (sao) lOg

Phục linh lOg Sơn du'Ợc lOg

Thần khúc lOg Mạch nha lOg

Sơn tra lOg Kê nội kim lOg

Sử quân tử lOg

Cùng sấv khô, tán bột 
nước sôi dè uống. Ngàv 2-

mịn, trộn dều, mỗi 
•3 lần.

Icần .3g pha với
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8. Trị đái dầm cho trẻ em

Dái dầm là một bệnh hay gặp ử trẻ em 3 tuổi trở lên, khi 
trỏ em ngủ sâu, đái mà không biết, dôi klii ncằm mê di dái ử 
ngoài nhưng thực tế dái ở giường, khi quần ướt trẻ tinh dậy, 
mỗi dêm có thể dái dầm 1-2 lần, dược coi Ità bệnh khi trẻ lên 
5 tuôi. Bệnh có thê kéo dài dèm tuôi thanh niên. Ngoài ra 
chứng niàv có khi do trò từ bé không dể ý dến rèn luyện thành 
thói quen. Chứng đái dầm tuy phần nhiều ở  trẻ em nhưng 
người lứn mà mắc thì cũng thường thấy trên lâm Scàng. Nguyên 
nhân gây ra bệnh đái dcầm do thận khí hư hàn, không ước thúc 
dược bcàng quang, do cơ chê SIIV nhưực cùa phế, tỳ bị hư hocặc 
do thói quen xâu ở  trè em. NgOíài ra có thê do viêm nhiễm 
dường tiết niệu, sinh dục hoặc bệnh giun kim ở  tré em. Với 
người lớn có thê còn do suy nhược thần kinh, suy nhưực cư thê.

I. o ’ thê phế khí hư, tỳ hư: triệu chứng gồm dái dầm nhiều 
lần nhưng lượng nu'dc tiêu ít, sắc mặt trăng, người gầy, mệt 
mcỉi, ăn kém, phân nát, tự ra mổ hôi hoặc ra mồ hôi hoặc ra 
mồ hcM trộm...

Bcài 1: Cô phù thang gia giàm

tlocàng kỳ 12g Thăng ma 8g

ích trí nhàn ích nìẫu «g

Dương quy Phục thần «g

Sa uyển tật lê Bạch thược 8g

Sắc uống ngíàv 1 thang.
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Bài 2:

Hoài sơn 

Dàng sâm 

Mạch môn 

Khiếm thực 

Sắc ucmg ngày 1 thang.

II. ớ  thê can kinh uât nhiệt: triệu chứng là đái dầm, nước 
tiểu vàng,bàn chân nóng, đêm hay nghiên răng, môi đỏ, rêu 
lưỡi vàng.

Bài 1; I.ong đám tả can thang gia giảm

12g Tang phiêu diêu 8g

12g Thỏ ty tử 8g

8g Kỷ tứ 8g

12g Sa sâm 8g

Tong dảm thcảo 6g Sài hồ 8g

Sinh dịa 8g Hoàng bá 8g

Mộc thông 8g Chi tử 8g

Cam thảo 8g Tri mầu 8g

Săc uống ngàv 1 thang.

111. o ’ thê thận khí hư hàn: triệu chứng gồm dcái dầm khi 
ngù, có khi di dái 2-3 lần 1 dêm, Scắc mặt trắng sỢ lạnh, lưng 
gối mth mệt, dái nhiều lần, nước tiểu trong dài...

Bài 1:

Tố con bọ ngựa 40g ích trí nhân 40g

lỉoàn tán, ngày uống lOg
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Bài 2:

Dẳng sâm 12g Thỏ ty tử 88

Ba kích «8 ích trí nhàn 88

Phá cố chỉ Tô con bọ ngựa 128

Sắc uống ngàv 1 thang.

Nguvên nliân: thường do ăn \'à uống phải thút ăn, nu'ót uống 
bị nhiễm khuân hoặc tiếp xúc \'ỏ'i phân của người mắc bệnh.

Yếu tô thuận lựi: không rứa tay trước khi ăn, ăn rau scmg 
rửa không sạch, Lumg nu'ó’c lã chứa nhiều \’i khuân gày bệnh. 
Tré không duực nuôi bằng sũ'a mẹ hoặc mắc một sỏ bệnh như 
sới, suv dinh dường...

Bệnh cánh lâm sàng: thav dổi tùy theo mức dộ nặng nhẹ

- Hội chưng tiêu hóa: ía chàv, phân loãng, nhiều nu'(Vc, di 
nhiều lần (có khil5-20 lần/ngàv). Phàn mùi chua hoặc khó 
ngửi, có nhiều mũi nhàv hoặc có máu. Có thê nôn.

- Mất nước diện giài: nhẹ: quấy kh(Sc, \ật \'à hoặc lừ dứ, 
khát nu’o'c, nu'ó'c tiêu giám khối luỢng, khóc không có nưdc 
măt, miệng khô, thờ nhanh, sâu hơn bình thưởng, mạch nhanh 
nhô, thóp lõm, huyết áp tụt.

9. ỉa chảy câp ở  trẻ em

HỊnh nghĩa: Tré em di dại tiện nhiều lần (trên lấn một 
ngàv) \ à lính chât phàn lha\ dôi; phàn loãng, nhieu nước.

Bẹnh ia cháv câp thưởng diễn ra du'ới 5 ngày, nêu trèn 2
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tuần là ỉa chcày kéo dài.

- Sôd: có thể sôd hoặc không.

Điều trị:

- Bồi phụ nưcVc diện giải bằng các dường uống, tiêm truyền 
tĩnh mạch hoặc dùng ống thông mũi- dcỊ dàv.

Một sô dung dịch dê uống: ORS 1 gói pha trong dũng 1 lít 
nước sôi dê nguội cho uông trong một ngàv. Nếu chưa có san 
gói oresol, có thể dùng 1 thìa cà phê muối (3,5g), 8 thìa Ccà phê 
đường (40g) pha vào 1 lít nu'dc hoăc dùng bột gcỊO nấu thành 
nưdc cháo: bột gạo 50g (5 thìa canh), muô1 3,5g (1 thìa cà phê), 
1 lít nu'ó'c; dun sôi 2-5 phút. Cho thêm \ ài thìa núớc quà Vcào 
cháo dê bô sung kali.

Một sô dung dịch tiêm tru\ền: hu\'êt thanh, glucoza, lactat 
Ringer...

- Dinh dưởng: klrông nên kiCmg khc'm tránh thiêu hụt chât 
dinh dưửng. Nga\ sau khi bồi phụ múVc diện giải, có thố cho 
tré bú và ăn ngav. Những trè nuôi bằng sũ'a bò sau khi bù dũ 
nưó'c diện giãi, cho tré ăn sữa loãng hơn bình thưởng hocặc cho 
ăn sữa pha với oresol (1 /3  sữa pha \'di 2 /3  ORS). Dần dcần cho 
ăn theo chế dộ bình thường, khi trẻ khỏi bệnh, mỗi ngíàv cho 
ăn thêm một bữa trong một tuấn dé lây lại sức.

10. Bài thuôc chữa dạ dày bị lạnh, nôn ọe

Hẹ giã \ ắt nước thcMTi nưức gừng và sữa, uống.
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11. cảm  mạo phát sô't của trẻ em

- 50g cà rốt sắc uống hàng ngày 2 đến 3 lần.

- 30g Khô sâm sắc lấy nước xoa Vcào mình mỗi ngày 3 đến 
5 lần.

- 250g dưa chuột, 500g dậu phụ cắt thành niiếng nâu canh 
ngtày ăn 3 dến 5 lần.

12. Kinh phong (co giật)

- Một nắm Mã dề tươi giã lấy nước pha vào nước sôi hòa 
lẫn nicật ong dê uống.

- 12g hoa sen, Ig vò trứng gcà sắc lây nước uống ngày 1 
dến 2 Icần.

- 20g lá du'a chuột săc Icây nưđc hòa vào 12ml mật ong uông 
ngcàv 1 đến 2 lần.

13. Bệnh quai bị

- 120g bồ công anh rửa sạch cá lá và rễ giã nát, thêm vào 1 
lòng trắng trứng gà, đắp vào chồ dau khi khô bỏ di dắp cái khác.

- lOOg rau sam giã nát dắp vào chỗ dau ngàv 2 dến 3 lần.

- 30g dậu dỏ nhỏ, 15g Hại hoàng, 30g bột chàm dem nghiền 
nát trộn dều chia ra 5 gói đều nhau. Dùng 2 lòng trtắng trứng 
gà hòa với 1 gói dánh thành hổ loãng, bôi vào chỗ dau, sau 
khi bôi khô lại bôi tiếp.
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14. Viêm gan ở  trẻ em

- 40g rễ cỏ tranh khô sắc lấy nước, thêm 1 lượng vừa đũ 
đường uống mỗi ngày 1 thang.

- Lê tươi cắt miếng ngtâm giâm, mỗi ngày ăn 2 dến 4 lần, 
mỗi lần ăn 2 đến 3 miếng trong 10 ngcày.

15. Bệnh lỵ ở  trẻ

- 3 đến 6 quá mướp đắng rửa sạch giã vắt lấv nước mỗi 
ngàv uống 2 đcn 3 lần.

- 3g trà xanh nghiền thtành bột chia Icàm 3 uống vứi nước sôi 
Icàm 3 lần trong ngày.

16. Bệnh bạch hầu

60g cỏ ích mẫu tươi giã nát lấv nước, pha thêm 20% giiấm, 
2 tiếng bôi Vcào họng 1 lần. Nếu nu'ơc tiết ra làm tăc thì dùng 
dũa dồng cuôn bông dưa sâu vào trong họng dê bôi xát làm 
cho nôn ra chất nhờn.

17. Bệnh ho gà

- 30g lá diếp cá sắc nưó'c uống, ngàv 3 dến 5 lẳn trong ngày, 
Litmg 1 tuần.

- 30g cùi bưởi trcắng sắc lấv nước hòa với 60g nicật ong uống 
ngày 2 đến 3 lần.

18. Chứng chảy nước dãi

- 9g Bạch truật sông giã nát, pha thêm dường và nước sắc 
ucmg trong ngcày, uống khoáng 3 dến 5 ngày là khỏi.
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- Rễ Dâu tươi rứa sạch giã IcâV nước, nhỏ nhiều giọt vào 
miệng mỗi ngày 4 đến 6 lần.

19. Chứng lười ăn

- 6g Thương truật, 3g Nhục quế nghiền thcành bột trộn nước 
đắp vàơ rốn, .sau 24 tiếng lại tliav.

- 30g Liên tứ hoa, 30g Cốc tinh thào ninh cùng với 1 con 
ếch, mỗi ngày 1 thang

- lOg Mồ tiêu trắng, 5g Dinh hương, 5g Nhục quê nghiền 
thành bột đắp vào rốn, mỗi ngàv thay 1 lần.

20. Cam tích

- 30g hạt gâc sau khi phết bơ, nghiền thành bột lấv l,3g 
hấp \ ới 1 quá trứng gà dê ăn. Mỗi ngày 1 lần trong 15 ng<ày.

- 1 con cóc mố bụng, 6g Sa nhân bỏ Vcào bụng khâu lại, dặt 
trôn ngói dốt thành than, nghiỏn thành bột, mỗi lần dùng 1 /5, 
một ngày uống 2 dCm 3 lần vdi nưởc sôi.

21. Chứng thoát vỊ ỏr trẻ con.

- 6g Trầm hương nghiền thành bột, mồi lần Ig uống mồi 
ngàv 2 dến 3 lần \'ới nước sỏi.

- 3 dến 5g Tu'u hocàng, 6g lá ngài chu, lấv \ ài trcắng gói lại 
bò vào trong ru'Ợu gạo tâm, dun nóng lòn dem là chồ dau ở 
bung dưói. Dơn nàv chù trị chứng thoát \ ị dau ddn, bìu đái co 
vào trong cùa trè.

22. Bệnh còi xương

- Một lượng vó trứng gà nương Vtàng nghiền thành bột mỗi
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ngày ăn 2 lần. Trẻ em từ 6 tháng đến 1 tuổi mỗi lẳn dùng 0.5g, 
từ 1 đến 2 tuối mỗi lần Ig, từ 2 tuổi trở lên mỗi lần l,5g.

- 30g Xuyên đỗ trọng sắc với nước và rượu mỗi thứ một 
nửa. Mỗi ngày 1 thang, uống nóng.

- 500g Hà thù ô, 500g Ngưu tất ngâm vào rưựu trong 7 
ngày rồi lấy ra phơi khô, nghiền thành bột \'iên thcành từng hạt 
nhỏ, mỗi ngcày ucmg 30 dến 50 viên.

23. Chứng bại liệt

- 20g Dậu tương, 15g Líá lạc sắc Icây nước uông, mỗi ngcày 
1 thang chia làm 3 lần trong ngàv.

- 15g Đậu xanh, 12g Lá .sen, lOg Hạt sen, 6g Bách hợp sắc 
nưéỉc Liông mỗi ngày một thang chia làm 3 lần uống ấm.

- 12ml nu'ó'c cù Cài trắng pha \'ới dường Liông mỗi ngiày 2 
dến 3 lần.

24. Bài thuôc chữa chứng nôn ọe ở trẻ đang bú

Nghệ den 4g, muối ăn 3 hcỊt, dun với sữa cho sôi chừng 5 
phút, hòa tan tý chút Ngưu hoàng (lượng bằng hạt gạo).

Cách dùng: Chia uống nhiều lần trong ngàv.

25. Chữa nấc bằng nước quả vải

Nguyên nhcàn:

Nâc là hiện tượng co thắt cơ hơành làm co dột ngột bụng 
Vcà ngực, kèm thecì một tiêng dộng khàn gâv ra do không khí 
rung dộng khi bị dcây ra khòi thanh môn dang bị co.
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Nguvên nhân n.ĩV tam thời thường là rối loạn hoạt dộng 
tạm thời cùa cơ  hoành. Còn ngu\cn nhàn gâv nâc kéo dtài 
thường do các bệnh như thoát \ Ị ccv ht)ành, \iêm miệng nói 
thực qucàn, áp-xc dưdi hoành, hoặc các bệnh phối màng phôi, 
bệnh tim như thiêu máu cục bộ, tăng Lirê huyết.

Theo Dông V, nâc là do khí uât gâv bất hòa trong nội tạng, 
làm ành hướng tới cơ chê khí, sự diều hòa tân dịch không 
thuận \'à không dũ dinh dưỡng, phát sinh dởm dục, can khí 
lân át \'ị khí mà gày nên.

Một sô bệnh Iv nhu' taci bón lãu ngày, tiếu tiện không 
thông, cơ thè hư nhược cùng gâ\' nâc. Các nguyên nhcân khác; 
ăn uống không diều dọ, dồ ăn nong lạnh lần lộn, thưởng 
XLivên uống dồ lanh, hoãc lia dàv gặp lạnh, màt khá nàng diều 
tiết nên khí cùa no di nguoc lên co' hoành gâv nâc.

Người ta chia nâc làm "1 loại;

Nâc dc> nhiễm lanh: I hu'ò'ng có bièu hiện nhu' buòi sáng 
tiếng nhẹ, bubi tôi tiêng nàc năng, lien lục, thời gian nghi giữa 
hai tiếng nấc ngắn, chân ta\ lanh.

Nấc do nhiệt thịnh: Ilurờng tiêng nâc t(.) trong manh, thời 
gian giua hai liêng nàc không cô dịnh, lúc ngan lúc dài, miệng 
lưởi khô, di ngoài kh(i.

Nấc do co' thê suy hu', ôm vêu; Tiếng nâc vêu nhẹ, không 
liên tục, thừi gian nghi giưa hai tiêng nâc dài, người mệt mỏi, 
không muôn ăn, ngu kém.

231



Vải chín 10 quà, mật ong 1 thìa cà phê.

Vải bóc lấy cùi cho Vcào cốc với mật ong hấp cách thủy, 
khi cùi vải chín thì ép lâV nước đê riêng, ăn cùi vải trước.

Vừa uống vừa đêm từ 1 đên 9, uống 2 lần trong ngày.

26. Bài thuôc chữa giun

Tỏi .lOg, híỊt hương nhỏ 30g, nhân qucả sử quân tử 30g.

Cà 3 thứ dem giã nát rồi sắc, gcạn bó bã lấy nước, chia làm 
3 lần uổng lúc đói.

27. Chứng hen suyễn

- 2 quả trứng gà rán ăn nóng với m<ật ong ngàv 2 lần.

- 20g chè xanh, 2 quá trung gà cho 300ml nưó'c vào đun 
cho trung chín, bóc vò cho vào dun cho dên khi nươc cạn thì 
ăn trúng.

28. Chứng ho hen ở  tré

- 20g mật ong, 3g dầu Vừng hoà \'ào nước sôi uống ngàv 2 lần.

- 3g Mộc nhĩ den, 5g dường phèn thêm nước nấu chín dê 
ăn ngàv 4 lần.

29. Chứng loét rôn

- Hạnh nhân nghiền thành bột dắp vào rốn.

- I loáng bá nghiền thành bột dcắp rcm.

Bài thuôc:
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30. Chứng chôc đầu

- Nghệ vàng U)g, mật lợn 3 cái. (íiã nghệ lấy nước cùng 
mật lỢn hâ’p cách thuv 30 phút.

- Nấu nước bồ kêt, nhúng khăn đắp lên chỗ chốc lỏ cho bở 
vây chô"c.

- Nâu nước kinh giới gội đầu cho sạch.

- Bôi thuốc lên mỗi ngàv 1 lần \ à rứa 1 Icần.

XIII. DẠ DÀY VÀ DƯỜNG RUỘT
1. Bài thuôc chữa kém ăn, mệt mói, đường ruột, chậm 

tiêu, trướng bụng

Nghệ đen hoàn:

Nghệ den 160g, Cốc nha 20g, Khiên ngưu (sao) 40g.

Ihạt Cau 40g, Dăng tâm (Bấc lùng) 16g, Mộc hưcíng 16g, 
Thanh bì 20g, Thanh mộc hu'o'ng 20g; cú Ciâu 16()g, Tam lăng 
160g, Đinh hương 16g.

Tát cã các \ ị tán thành bôt mịn, hoàn thành viêm.

Tiều dùng:

Ngày uống 8 dến 12g với nước sắc gừng (nưđng chín).

2. Bài thuôc chữa lỵ

Bài 1: Gừng tuvri 15g, lá ngô thù du 15g.

Ccả 2 thứ rửa sạch, giã nát, sau dó cho \ ào nồi xào cho nóng
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lên, đắp vào huyệt trường cường ( dưứi xương cụt 0,5 thốn 
giữa xương cụt và htậu môn) dặt gạc lên, dùng băng dính cô" 
định lại

24 giờ  sau thì bỏ thuôc dcăp này di, bệnh có thế chuvên 
biến tốt.

3. Bài thuôc phòng bệnh lỵ

Tỏi sông 3-4 nhánh.

Hằng ngàv làm gia \ ị, ăn cùng \ ơi thdc ăn khác.

Tác dụng phòng bệnh, sát khuân.

4. Một sô bài thuôc trị táo bón

Táo bón có nhiều nguvên nhân gcâv nên, thông thường là 
do chế dộ ăn thiếu rau, uông ít nươc, bệnh trĩ... Có thê phòng 
táo bón bằng cách ăn nhiều rau, uỏ’ng nhiều nước, vận dộng 
các bắp thịt ớ  bụng. Dùng bài thuốc sau:

- Khoai lang 50g, mía d(i 60g. Khoai lang tưtứ dê cà vó, rửa 
sạch, xav nhó; mía ép lấy nước, hai thư trộn dều Vi9i nhau, 
dun nhỏ lửa, quày dỏu tay cho chín, chia 2 lần ăn trong ngàv; 
ăn 5-7 ngcày.

- Mật ong 25ml, \ ừng den 20g. Vừng den gitã dập cùng mật 
ong, thêm 150ml nươc qucây dều, dun nhó lửa. Khi chín chia 2 
lần ăn trong ngày Víào lúc dói, cần <ăn lien 7 ngày.

- Dậu xanh 40g, dường dò 30g. Dậu xanh elè Cíi \ ỏ giã dập, 
cùng dường dò cho \ ào nồi thêm 350ml nưức dun sỏi kv, khi
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nhừ chia 2 lần ăn trong ngàv, ăn liền 7 ngày.

- 1 loa kim ngcân 30g, m<ật ong 20ml. Hoa kim ngân cho vào nồi, 
thêm 250 ml nước đun sỏi kỹ, chắt lấv 150 ml, cho mật ong vào 
quấv ciồu chia 3 lần uống trong ngàv', cần uống liền 7-10 ngà\'.

- Cà rô"t 50g, mật ong 25ml. Ccà rôì rửa s<ạch, xay nhô, cho 
Vcào mật ong, thêm 150ml nước khuâv dỏu, đun nhò lửa, khi 
chín chia 2 lần, ăn lúc dổi, ăn liền 7 ngày.

- Hậu dcn 50g, mật ong 25ml. Hậu den ninh nhừ, cho một 
ong \ ào qutâv dỏu, cho bệnh nhcân tăn như bài trên.

- I là thú ô 150g, Táo tàu 1.3 quà. I là thủ ô sây khô, tán bột, 
táo tàu bóc lấv cùi, bõ hạt, giã nhỏ, cho bột hà thú ô \ ao, thèm 
nước cháo dê luyện \iôn bằng hiỊt dậu xanh, plnvi khó. Ngày 
uống 30-50 \’iên chia 2 lấn, uông \ di nước sôi dè nguội.

5. Chữa tiêu chảy bằng hoa mào gà

Hoa mào gà -  kè quan hoa, mồng gà. I.cà cày tháci thân 
dứng, có mầu dó. Cụm hoa xòe ra hình quạt hoặc hình \ại, có 
mầu dò. Mọc nhiều noi trong nưdc, dược nhân dân ta trồng dê 
làm cánh và dùng hoa, hạt, toàn câv... làm thuôc chữa bệnh

Bài Ihucấc:

Hoa Mào gà lOg vỏ dộp Câv ôi 8g

Vỏ quá I.ựu lOg. Sắc uống ngày một thang.

6. Bài thuôc chữa viêm dạ dày, tá tràng

Khoai lang 500g, rda sạch, gọt \ ó, thái nhỏ, giã nát cho vào
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vái bọc ép lấy nước rồi đun sôi để uống.

Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 chén con.

Uống liền trong 20 ngày là một liệu trình. Nghỉ 5 ngày lại 
uống tiếp liệu trình khác.

7. Cá mực chữa đau dạ dày

Hông y cho rằng mực có tác dụng bô máu dưỡng âm, chữa 
ứ tắc thông kinh, tăng cường chức năng gan thcận. NcS cũng Icà 
\ ị thuc»c quý giúp chữa chứng đau dạ dcày

Cá mực có giá trị clinh dưỡng cao, không nhĩíng lợi cho 
phụ nữ mà dối với nam giới cũng có tcác dụng tấm bố. Ctá mực 
có chứa nhiỏu protoin, các \'itamin Bl, B2, PB, canxi, phospho, 
săd... Nhiều peptit mà nó chua trong cơ thè có tác dụng chống 
dộc, chông phóng xạ. NhiTng ngươi thiếu máu, chóng mặt, tai 
ù, di tinh, xuất tinh sơni, phụ nữ kinh nguyệt không dều, ít sữa 
dều có thê căn dưỢc.

Mai cá mụ'c, cổ tác dụng hạn chố axít khá nicinh, dùng cho 
những người dau dcỊ dci\’ bị ợ chua. Nó còn có tác dụng cầm 
máu, ốn dịnh tinh trùng \'à chữa các bộnh băng huyết, ho ra 
mcáu, dcỊÌ tiện có máu, di tinh.

Bài thuốc:

l.cây 12g mai Ccí mực, 6g trcần bì, lOOg thịt lợn ncic, lOOg gạo 

té. Cho mai Ccí mực, trần bì, gcỊO tê \ ào nồi ninh truơc thành 

cháo, dợi chcío chín mới cho thịt ncỊC dcì thcíi mỏng \ ào dun 5-6 

phút nữa, thêm gia \ ’ị vơa dù, khi ăn bỏ mai cá mực \ à trần bì.
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Trong món này, mai cá mực có thê cầm máu, ổn định tinh 
và giảm chua. Tnần bì có hương thơm, điều khí, khai vị, hòa 
trung. Thịt nạc có nhiều chất dinh dường, cổ tác dụng bồi bô 
tỳ vị. Ccà 3 thứ này nấu cháo vứi gtỊo tẻ đê ăn sẽ có tác dụng 
diều dương tỳ vị, diều khí giảm dau, Icà món ăn thích hỢp chơ 

những người bị loét dạ dàv - tá tràng, vị toan quá nhiều, 
khoang dcỊ dàv dau trưcííng.

8. Bài thuôc chữa loét dạ dày - hành tá tràng

Món ăn chế biến từ dạ diày lợn có thê trờ thành bài thuốc 
giúp làm giàm nồi phiền toái mà người bệnh loét dạ dày - 
hành tá tràng thường phãi chịu dựng.

Bài thuốc 1

Nguvên liệu: Bọt sa nhân lOg, dạ dàv lợn l.OOOg, các gia vị 
như bột tiêu, gừng tươi, hành hoa, mơ lợn, muôi, bọt canh, 
ru'Ợu, bột dậu, mồi thứ lượng vừa dù.

Ccách Icàm: Chà xát muối và giấm cho sạch dạ dày lợn, rửa 
sạch, chíần qua bằng nu'ơc sòi, vớt ra cạo sạch màng trong dạ 
dàv rồi rửa kỹ lần nữa. Sau dó, cho dạ dàv \'ào nồi cùng vơi 
bột tiêu, gừng thái lát, hành luộc chín rồi \ ơt ra dê nguội, thái 
miếng. Cho dạ dàv lợn dã thái, bột sa nhiân, mơ lợn, mì chính, 
bột dậu \'ào nươc luộc, khuây dỏu là dược. Thuôc có công 
dụng chỉ thống, hành khí, hóa thcâp, tinh tỳ, có thê áp dụng Ctà 

\'ơi ngươi bị viêm dạ dày mạn tính.
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Nguyên liệu: Bạch truật 250g, Bạch cập 120g, Gừng khô 
lOg, dạ dàv lợn 1 cái, rượu, muối, gia vị lượng vừa dũ.

Cách làm: Bạch truật rửa sạch, cho Vcài thìa con ruựu vào 
trộn đều. Bạch cập rửa sạch, cạo vỏ; gừng khô rửa sạch, dê ráo 
nước. Dạ dàv lợn dem chà xát muôi \'à giấm thật kỹ, nhât kà 
phía trong, sau dó chần qua nước sôi, cạo rửa sạch màng trong. 
Tiếp dến, khía to một miệng dạ dcày, miệng kia khâu lại, nhồi 
Bíich truật, Bạch cập Vcà Gừng vào rcM khâu kín lại. Cho dạ 
dày vào luộc trong nồi gôm, khi sôi thì cho một thìa rượu vào, 
dun nhó lửa cho dốn lúc chín nhừ.

Vớt dạ dày ra, dê nguội, bô lấy các thứ ở  trong ra, sấy khô, 
nghiến thành bột cho vào lọ dùng clần. Dạ dàv lợn đem ra 
thái ăn như thuửng. Nước luộc chia làm 4-6 kần uống. Bột 
thuốc mỗi ngàv luVng 2 lẳn, mỗi lần 5g với nước sôi dế ấm. 
4 huốc có công hiệu kiện tỳ \ ị, bồi bô hư tốn, ôn trung trừ hàn, 
thu liễu trừ thấp.

Một số bài thuốc chữa dạ dày khác đttn gicản mà hiệu 
nghiệm

- Dê chữa \ iêm loét dạ dtày Vcà hành tá tràng, có thế lây Táo 
tàu 10 quà, Mồng hoa lOg, sắc kấy 200 ml nưức, trộn đều \'ới 
60g mật ong lúc thuốc còn nóng, uống vào sáng sớm khi dổi 
bụng. Mỗi liệu trình kéo dài 7 ngcày.

- Xương cá mực .40g, thịt gcà 150g, Gừng 2 nhánh, Táo tàu 
2 quà, tất Ccà cho nưức vào ninh nhừ, ăn cá nước lẫn Ccái; có tác

Bài thuốc 2
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dụng chữa đau dạ dày, hcành tá tràng do thừa axit.

- Nước ép Cíải bắp 250g nâu sôi, uô'ng trước bữa ăn ngàv 2 
lần, liên tuc trong 10 ngiàv sẽ hết đau Vtà lành dần vết loét ờ dcỊ 
dàv, hành tá tràng.

- Cù cải và ngó sen tươi lượng bằng nhau, rứa sạch, giã 
nát, lọc lấv nu'ơc uống ngày 2 lần, mồi Lần 50g; cổ tác dụng 
chữa xucât huyết dạ dàv.

- Mõi ngàv uêíng 100 mg \ itamin E: chia 3 lần, liên tục trong 
2-3 tucần. Cỏ thê kết hỢp với \ iệc uống mật ong 60g \ à bột 
nghệ 30g mồi ngày.

- Khoai tâv gẹh bỏ \'t>, nghiền nát, lọc làv nưdc, dun sôi dê 
uống ngày 3 lần, mồi lần 1 Ibia to, liên tục trong 2-3 tuần.

- L.ấy 15 hạt dinh hương nhét \'ào 1 quá lê dã khoét rỗng 
ừ giữa, hcầm chín dê ăn. Thuốc có lac dụng chưa chưng hav 
nôn mửa \ à nấc do \ iêm loét da dàv, hành tá trang.

- Chuối hột già dem sắt miíng, phơi khô trong râm mát, tán 
bột. Uống mỗi lần 2 muỗng cà phê \'ới nước nóng \ ào trước 
bữa ăn, ngàv 3 lần. Dùng liên tục 1-2 tuần.

9. DưỢc thiện cho người viêm loét dạ dày, tá tràng

Viêm loét dạ dày, tá tràng thế hàn tà phạm \ ị có thê dùng 
g í Ị O  tè lOOg nấu thành cháo rồi hòa \'ới Sa nhân 5g (tán bột), 
chia ăn Vcài lần trong ngày. Nếu thiêu Sa nhân, có thê thay 
bằng Ngô thù du lOg, Cừng tươi 3 lát hoặc hạt tiêu 3g, Cừng 
tươi 3 lát.
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Hàn tà phạm vị là thê bệnh thường phát vào mùa lạnh 
hoặc khi ăn đồ sống, hạnh. Bệnh nhàn đau bụng thành cơn, sỢ 
lạnh, thích tấm nóng (nếu chườm nóng \’ùng thượng vị hOtặc 
uống nước nóng thì dỡ đau); không khát, nếu có khát thì thích 
uông nước nóng; rêu lưỡi trắng, mtạclì khân. Người mắc thể 
ntày cũng có thê dùng món ăn bài thuốc sau:

- Cá Cìiếc tươi 250g, Gừng tươi 30g, Quâd bì 10 g, hạt Tiêu 
3g. Ctá dánh \ àv, bóc mang, bò nội tạng Vtà rửa sạch; Gừng rửa 
sạch, thtái phiến, Quiất bì thái chì. Dùng Vtải lụa gói gừng, Quất 
bì Vcà hcỊt tiêu rồi nhét Vtào bụng cá, cho nước vừa dũ, hầm 
nhô lửa, ăn Ctá, uỏng nưcVc khi dổi bụng.

Viêm loét dtỊ dàv, tá tràng thế can khí phtạm \'Ị

Vùng thượng vị dau trướng, lan ra hai bên mạng sườn, 
không thích xoa nắn, nếu tân vào thì dau tăng. Bệnh nhân buồn 
nôn, Ợ hơi, Ợ chua, dầv hơi, tăn khó tiêu, nếu ợ hơi hoặc trung 
tiện dược thì dễ chịu, dại tiện không thông khotái, tinh thtần Utât 
ức, rêu lưỡi trắng dày, mạch hu yến.

- MtỊch nha sống ,30g (rửa sạch), Thanh bì lOg (thtái phiến), 

sắc kỹ cà hai trong 25 phút rồi lọc bò bã, ItâV nưức, chia uống 
\ ài lần trong ngtàv khi còn âm.

- Phtật thù 15g rửa sạch, thái \ ụn, htãm \’ởi nước sôi trong 

bình kín rồi hỏa thèm một chút dường phèn, uô’ng thav trà 
trong ngtàv. Cũng C(í thế dùng phật thù 20g thái vụn, sắc Itàv 
nu'ó’c rồi cho lOOg gạo tè nâu thành cháo, chê thêm một chút 
đường phèn, chia ăn vài Icần trong ngàv.
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- Rễ cây Quát vàng 30g rửa sạch, thái đoạn, dạ dày lợn 
150g thái miếng, hầm cá hai thứ cho chín rồi chế thêm gia vị, 
ăn dạ dày, uống nước hầm.

Viêm loét dạ dcàV/ tá tràng thể tỳ vị hư hàn

Vùng thượng vị dau âm ỉ suôd ngày. Bệnh nhân thích 
chườm nóng và xoa nắn, có cảm giác lạnh bụng, đầv hơi, ăn 
kém, chậm tiêu, có thố buồn nôn Vcà nôn ra nưức trong, gầy 

sút, mệt mòi, da niêm mạc nhợt, dại tiện lòng nát, tay chân 
lạnh, lưỡi nhợt bệu, mạch trầm tế.

- Cá giốc to 2 con, Sa nhcân 6g, Trcần bì 3g, Tiểu hồi hương 
6g, Hạt tiêu, Hcành, Cừng, Tỏi, muối ăn vừa đù, Dầu lạc l.OOOg. 
Ccá dánh Vcảy, bỏ mang \ à nội tạng, rửa sạch; hcỊt tièu gitã nhỏ, 
Trần bì thái chì, Gừng thái phiến, Hành cắt docạn, Sa nhân dập 
dập... Tât c<à trộn dỏu rồi cho vào bụng cá. Đô dầu vào chảo 
cho ngập cá rồi rán chín, sau dó Icấy cá ra, dùng nồi khác phi 
hành tỏi, cho thêm một chút nước rồi rim Ccá nhỏ lứa với gia 

\'ị cho ngàm kỹ dê căn.

- ITạt scn bỏ tcìm 40 hat, dcỊ dciy lợn 1 cái, gia vị Vcà dầu thực 
\ật vừa dũ. DcỊ dcàv lìíni sạch rồi cho hạt .sen \’cìo trong khâu 
kín, dem hcim nhừ, sau dó thái chi, chế thêm gia \'ị, trộn lần 
hcỊt sen rồi ăn.

Viêm loét dạ dàv, tá Ircàng thế â’m thực dinh trệ

Thường do ăn uông thái quá, thức ăn dinh trệ lcÌLi ngcày 
gcây nên. Vùng thượng \ Ị dcầy trướng, tức nặng khó chịu, ợ  hôi, 
nuốt chua, nôn ra thức ăn chưa tiêu, nôn dưực thì bụng đỡ
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đau, đại tiện không thông thoáng, rêu lưỡi dày, cáu bẩn.

- Thần khúc 10-15g đập vun, sắc kỹ, lâ'y nước nấu với 100 
g gạo tẻ thcành cháo, chia ăn V'ài lần trong ngàv-

- Mạch nha sông lOg rửa sạch, sao Víàng, Sơn tra 6g sao 
cháy. Cà hai sắc kỹ trong 30 phút, bỏ bã, lâv nước, hòa thêm 
lOg đường đỏ, chia uống Vcài lần trong ngcày.

Ilai bài thuốc dùng chung cho các thê

- Dại tcáo 25g, BcỊch truật 30g, Kê nội kim 15g (tán bột), Bột 
mì 500 g. Sắc kỷ đcỊÌ tcáo và bạch truật trong 1 giờ. Sau đó loại 
bò hạt táo, tiếp tục sắc nhỏ lứa rồi nghiền thành dạng bột 
nhão. Cho bột Kê nội kim, Bột mì \’à lượng nưức \ ừa dù, trộn 
dều \'à nặn thcành những bánh nhỏ, nướng chín, ăn dần.

- Hoài sơn 30g, Y dĩ 3t)g, ỉ lạt scn bỏ tâm 15g, Dại táo 10 quà, 
Gạo tè 50-1 OOg. Tất cà cho \’ào nồi nâu thành cháo, hòa thêm 
một chút đương tnắng, chia ăn \ ài lần trong ngàv khi bụng dõi.

10. Bệnh giun

30 quà Cau, 30 quà Bách bộ sắc míớc uống ngcày 3 lần

11. Bệnh giun móc

- 100 hạt cau giã nát cô dặc trong 1 tiếng thêm nước n.âu 
thêm 1 tiếng uống sáng lúc dõi \'cà uông tối

- lOg Cau, 3g Xuyên tiêu, 12g Ô mai sắc uỏng ngàv 3 lần

12. Bệnh giun kim

- 60g rau sam tươi n<âu canh ăn ngày 2 bữa
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- 60g IMU sam, 15g hoa t i ê u  sắc nưiíc xỏng rửa h c ậ u  môn 
mồi ngày 2 lần

13. Bệnh sán dây

124g hạt cau sắc uông ng.àv 3 lằn

14. Bệnh giun chí

60g rề caii sắc nước tliòm đirờng Liòng ngàv 2 lần khi đói.

15. Viêm ruột thừa

- l<S0g xương hố tưo'i s.ic là\' nu'cí’c uòng ngày 2 lần.

- 120g ram Sam tu'ơi giã lấy nước hoà \'ới mật nông hàng
ngà V

16. Viêm ruột thừa câp tính

- 12g gừng tươi rú’a sạch giã nát rỏi cho 20g bột mi \ ao
trộn dều dắp \ào chồ dau mồi ngà\’ 1 lần trong khoáng .3
tiếng.

- 120g Bạch hoa xà thiệt thào tuVti săc nu'(Vc uống, ngà\' dau 
uông 4 thang, ngà\' thu 2 Liông 2 dôn 3 thang, mồi thang chì 
uông 1 lấn.

17. Viêm ruột thừa có mú

- 12 cii Tiìi, hOg .Mang tièu, 60g bột Dai hoàng, giâm

Tòi bóc \ li già nát cùng .Mang tièu, lru'ớc hẽt lâ\ giâm bôi 
\ ào chồ án xuống thâ\' dau rồi bôi thuỏc dấv khoáng 3mm, lây 
vài ngăn không cho thuòc chá\' ra ngoài, sau 2 tiếng bò di \ à 
dùng nước âm rứa, rỏi lại lây bọt Dại lioàng hoà \'ào giâm bôi

243



lên trong 12giờ.

18. Chứng tắc ruột

- 250g dầu đậu tương uống 2 lần trong 2giờ

- 250g m<ật ong đun ấm uô'ng ngay.

19. Chứng sỏi mật

- 250g chè xanh phơi khô nghiền thcành bột, pha với nước 
sôi uống nóng .sáng sdm khi chưa ăn và trưc^c khi đi ngủ, mỗi 
lần 6g.

- 40g hạt Sen, 12g Ô mai sắc lấy nước uống

XIV. NGOÀI DA
1. Món ăn bài thuôc chông bạc tóc

nố mái tóc den lâu, bạn dùng dậu den ciồ chín, phơi khô, 
sao thơm, dựng trong lọ kín. Mỗi ngày ăn 2 lần, mỗi lần 6g, 
nhai kv rồi chiêu \ ới nưức muôi nhạt

'íhông thuửng, ờ tuôi 50, hiện tượng bạc tóc bắt ciầu xuất 
hiện \'à tăng dẫn cho dến khi tcíc trở nên bạc trăng hoàn toàn. 
Thê nhưng, \ ì nhiều lý do khác nhau, có người tóc bạc xuàt 
hiện quá sớm hoặc quá nhanh.

Y học cô lru\'ền cho rằng tóc l<à phần dư cùa hu)'ết. Thận 
tàng linh, tinh sinh huyêd, cho nên tóc là phần tươi tốt biêu 
hiện ra bèn ngoài của thận. Khi thận hư, huvết thiếu thì tcic 
sớm bạc, khô gãv N à dề rụng. Dê phòng chống hiện tượng bạc

244 5 0 0  BÀI THUỐC ĐỒNG Y GIA TRUYỀN



tóc, y học cổ truvền sử dung rất nhiều biện pháp khác nhcUi 

nhằm muc đích bổ dưỡng tinh huyêt, nhu nhuận lòng tóc, 
trong dó cổ một liệu pháp khá dộc dáo là dùng các món ăn - 
bài thuốc;

Mỗi ngàv dùng 50g dậu don hẳm V(VÌ xương lợn làm canh 
ăn. Hoặc dùng Đcậu don 250g, Vừng don HlOg, Bạch qucả 30 
hạt, hcà thú ô 130g, tất cà sao chín, tán thành bột mịn, dựng 
trong lọ kín dùng dần, mỗi ng(ày ăn 30g.

1 là thủ ô chế 300g, thỏ ty tử 400g, phá cô chi 250g. Các \'ị sâV 
khô, tán \ ụn, mỗi ngcày dùng 40g hãm \ ới nước sôi trong binh 
kứi, sau chừng 30 phút thì dùng dược, uống tha\' trà trong ngà\'.

Công dụng: Tư bổ can thận, cường thân kiộm thô, dùng cho 
người bị bạc tóc sdm có kòm các triộu chứng dấu ciioáng mắt 
hoa, lưng dau gôi mói, tinh thần mói một, ãn kóm, dại tiộn 
lòng locãng.

Hà thũ ô chế, \’ữ trinh tử, Tang thầm (quà dâu chín) mồi 

thứ 12g, hạn liôn tháo (có nhọ nồi) lOg. Tát cá sâv khô, tán 
\ụn, hàm với nước sôi trong bình kín, sau chưng 20 phút tlíi 
dùng dược, uống thay trà trong ngàv.

Công dụng: Dưỡng âm, tư bố can thận, dùng cho người bị 
bạc tcíc sớm có kòm triộu chung một m(ii, hay dau dấu chóng 
mặt, thị lực giàm sút, lưng gỏì dau mói, hay quòn, ngũ kóm...

I Ità thù ô 20g, Can lợn 250g, Mộc nhĩ 30g, Cài băp 30g, dầu 
thực vật và gia \'ị \'ừa dú. sắc kỳ Hà thú ô, lấv nước bó bã;
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Can lợn rửa thcật ScỊch, thái miêng, ưởp gia vị rồi dùng lửa to 
nán e]ua; cài bắp và Mộc nhĩ rửa sạch, thái chi. Cho gan lợn vào 
đun với nưdc sắc hà thù ô một lát, kê dó cho cải bắp và mộc 
nhĩ \ ào, tiếp tục dun sôi vài phút là dược, chế dù gia vị, dùng 
làm canh ăn hằng ngày.

Mạch môn (bô lõi) 120g, Thiên mòn, Dương quy, Thục dịa, 
kỹ tử mỗi thứ 30g, Nhtân sâm 15g, Sinh dịa, 1 là thù ô mồi thứ 
60g, ngưu tât 15g. Tât cà sây khô, thái \ ụn, dcm ngcâm với 5 
lít rượu trắng, sau 30 ngày thì dùng dược, uống mỗi ngày 2 
lần, mỗi lần 20ml.

Công dụng: Bõ dưỡng khí huyết, tãng tuối thọ, dùng cho 
người bị bạc tóc sơm, rụng tóc nhiều kèm theo các triệu chứng 
như cơ thè suy nhu’Ợc, da nhợt, chán ăn, màt ngú, hay hồi hộp, 
dỗ dô mồ hôi, su\ giám khả năng tmh dục...

Kỳ tử, I là thù ô, .Một ong mồi thií' 120 g; Ductng quy, Sinh 
dịa, Thiên môn mỗi thứ 60g; Dẳng sâm, ĩh(’) ty tử, Phá cô chì, 
Sơn thù mỗi thú' 20g, Ngu'u tát OOg, ru'ơu trăng 3 lít. Các yị 
thuốc sây khô, thái \ ụn, dem ngcâm \ ới ruơLi, sau 7-10 ngày thì 
dùng dươc; uống dỏu dặn mỗi ngày 2 lằn, mỗi lần 20 ml.

Công dung; Bô can th<ận, dường tinh huvêt, dùng cho người 

b ị  bạc tóc sớm C(í kèm Ccác triệu chung lưng dau gỏi mỏi, dầu 
chocáng mắt hoa, ăn kém, tinh thcần mòi mệt, dương sự suy 
yêu, răng rụng, tai ù tai diếc.

Mà thú ô 180g, Ngưu tất 240g, Kỳ tiV 120g, Thiic dịa, Sinh 
dịa, Thiên môn, Mạch môn, Dương quy, Nhân .sâm mỗi thứ

246 5 0 0  B.\l ' r n u ố c  ĐÔNG Y GIA TRGYửN



60g, Nhục quế 30g, Bạch khúc (men rượu) 500g, Gạo nếp 
7.000g. Các \Ị thuốc sâV khô, thái vụn; bạch khúc tán mịn. Gạo 
nếp dồ thành xôi rồi trộn dều với bột thuốc và Bạch khúc, cho 
vào hũ bịt kín miệng, ủ ở ncứ ấm, sau 14 ngày thì bó bã Icấy 
nước, uống mỗi ngàv 3 Icần, mỗi lần 10-30 ml.

Công dụng; Bô can thận, dưỡng khí huyết, tăng tinh, dùng 
cho người bị bạc tóc sứm có kèm các triệu chứng phiền táo mất 
ngù, lưng dau gối mòi, ăn kém, hav hoa mắt chóng m<ặt...

2. Bài thuôc chữa rụng tóc

Nghiền lá Tía tô lày nước, hoặc dun lá Tía tỏ thành dồ 
uống. Kiên trì uống nước lá Tía tô trong một thời gian dài.

3. Bài thuôc chữa hôi nách

Bài 1:

Vôi sông 300g Thanh mộc hương hOg

Phòng hương hOg Nhũ hương 60g

inh hương 60g Quât bì OOg

Dương khới thạch 90g Phèn chua 120g

Tất cá các \’Ị trên dều nghiền 
tấm \'ái mặt có thuốc vào nách, 
dê buộc cố dịnh.

bột, rái lên một tâm vái, úp 
bèn ngoài dùng một dái lụa

Bài 2;

Thanh mộc hương 30g Phụ tử 30g
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Tâ"t cả nghiền thành bột mịn, trộn với phấn thơm thường 
dùng. Xoa vào nách, mùi hôi sẽ mất.

Bài 3:

Trộn bột đồng thanh với giâm ăn, đô vào cái chén bằng 
bạc, đốt thật nóng, dùng tấm \ ài nhúng vào rồi chườm nách. 
Nếu nguội lcỊÌ dốt cho nóng thuôT.

Bcài 4:

Tân di (hav mộc lan, hay mộc bút) Tố tân, Xuycn khung, 
Thanh mộc hưong, mỗi loại lây btằng nhau, tất cà Síây khò, 
nghiền bột, dôt cho bột chcáy, hun khói vào nách.

Bài 5:

Rau dcn răng ngụ'a một bó, dập dập, trôn \'ứi m.ật, nhồi thành 
một cục. i;)ùng bùn bọc kín, bò \’ào lửa nưOng chín, gỡ lấv dcất 
ra, lại sao cho nóng ran, dùng miếng \ ải bọc thuốc chườm \'ào 
nách. Ban dầu cố chịu nóng, thấy nguội thay Idp khác.

Bài 6:

Bò vôi sông \’ào giâm (dựng trong chai dê lâu 3 năm) trộn 
dều, bôi vào ổ nách.

Bài 7:

Rễ câu kỳ khô 15g Rề tường vi khô 15 g

Cam thào 15g Rề thương lục 30g

Vôi sông 30g Phèn chua 15g
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Tât cả nghiền bột, trộn với giấm làm thành hồ, bôi \'ào 
nách. Bài thuốc này còn có thể chữa lòng bàn tay, hocặc âm hộ 
ra nước có mùi hôi.

Bài 8:

IXVt phèn đen cho khô, nghiền bột, rắc Vcào ncách. Tcám bài 
thuốc trên d cây  d ề u  lấv từ từ "Bàn thảo cương mục" của I.ý 
Thòi Trân d ờ i  Minh.

Bài 9:

I.ấy một ít n ic ậ t dcà tăng trộn \ới dầu vừng. Trước hốt rứa 
nách bằng nước vo gạo, chờ khô, bôi thuôc lên. Sau dó lại 
dùng 3g m cậ t dà Ică n g  \ ào, kẹp \'ào nách chỗ có bôi thuỏc, lây 
băng V cả i cột cò dịnh lại, mỗi ngàv thav một lần. l.àm liên tục 
5 lần sẽ khói.

Bài 10;

Tâv 10 dồng tiền cố (từ dời Tần vỏ trươc) dùng quo thép 
xâu thành chuỗi, nung trong lú'a clio dô ICm rồi lại nhúng \ tào 
giấm. Tôi di tỏi lại 10 lẦn, sau d(i cho một ít xạ hương, tát cá 
nghiền thành bột mịn, bôi \ ào nách, sau mây lẳn sẽ khói.

Bài 11:

Lấy một ít phèn chua tán thành bột mịn, dùng khăn lụa bọc 
lại, chườm luôn v ào nách.

ỉ lồ phân 30g Hoạt thạch 30g
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Lấv một ít gừng tươi giã nát, \ấy nước, bôi nhiều lần vào 

nách.

Bài 13;

I.ấy một ít dạ minh sa (phân dơi) nghiền bột, trộn dều với 

nước dậu xị, bôi vào nách sẽ mât mùi hôi.

Bài 14:

Bắt một con nhện to. Cho một ít bột Xích thạch chỉ \’cà muô4 
vào bùn dất vàng, nhồi nhuyễn, xong bọc dất quanh con nhện. 

Cho \'ào lứa nung cho chín, l.ấy ra, thêm một ít khinh phân \ ào 
giâm làm thành cao. Trước khi di ngủ dắp vào nách. Sáng hôm 
sau, dại tiện tất có nước den, dùng nhiều lần sẽ khói hôi nách.

Bài 15:

1 ấy một con ốc  dồng sông, bõ \ ào nước, chờ nó mờ miệng 

bò \ ào một hcỊt Ba dậu, bò ốc vào cốc. Mùa hè thì một dèm, 
mùa dông thì 7 dêm thịt óc lự nhiên biên thành nước. Thường 

nước nàv bôi vào nách, có thê chữa tận gốc bệnh hcũ nách.

Bài 16:

Bài nà\ lấy trong 'Tiêu phâm phương" cùa Trần Dinh Chi dời 
Tân. Thèn chua luvện trong lửa, sau dó nghiền thành bột, dựng 

trong túi lụa. Mỗi lần trước khi rắc thuốc phcải rửa sạch nách.

Bài 17;

Bài nàv không những chữa hôi nách mà dùng lau người và 
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áo quần cũng thơm. Rút từ "Tiêu phâm phương" cua Trần Dinh 
Chi dời Tấn.

Cam thào, rễ cci \à câv Thông, dịa táo, h<ạt Dưa hồng, mỗi 
thứ lấy bằng nhau, tât cá nghiền bột. .Mơi Itần uổng một thìa 
canh ngcày uống 3 lần với nưức càm.

4. Chữa mân ngứa

(Mân ngứa ngoài da gọi là dị ứng).

Mân ngứa còn gọi là bệnh Mồ dav (hoặc sách cô gọi là 
phong chíân khôi). Nguyên nhân mân ngứa có nhiều nhưng 
thưởng do thức ăn, kv sinh trùng, thời tiêt nóng hoặc lạnh dột 
ngột, biôu hiện ờ da là những nôt ban ngda, da dò hoặc phù 
tại chỗ. Một sô người có những co’n dau bụng dữ dội. Một sò 
xuất hiên những ban dó, ngứa rãt khó chịu, tồn tại tới hcàng 
tuần. Tuy là bệnh không gây dau dtVn, nhưng ngda ng<íy ánh 
hướng dèn giàc ngú, giám sút sức khoé \ à hiệu quá làm \ iộc.

Chữa mân ngua có rât nhiều loại thuốc và nhiỏu phương 
pháp khác nhau. 1 at cá các thuôc dều nhằm giám dị ung, 
chông giãn mạch, khii' histamin.

Bài 1: Bài thuốc tắm

Cú ráv lOOg rứa sạch, thái lát cho \'ào nồi dô nước \ào dù 
tắm. un sỏi cho \ ào ít hal muôi, bắc ra dô nguội tăm.

Chú ý; Tránh dây nước lã \ ào nổi nước tắm (khi dã dun sôi) 
nếu dcàv \’ào t<im sõ ngứa thêm. Tránh dâv nước tắm \ào mắt.
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I,á đơn dỏ (dơn mặt trời) 12g (1 nắm to).

Lá xấu hổ 12g (1 nắm tơ).

Lá côd xay 12g (1 nắm tơ).

Rửa sạch chơ Víào nơi, để nửa lít nưức sắc còn 2/3  bát ăn 
cơm. Uô"ng 1 lần, ngcàv uông 1-2 lần.

Bài 3:

Kim ngân hơa 12g

I ỉơa húng chớ (húng dớ) 12g

Hoa kinh giới 12g

Chơ Vcàơ nơi, dô 1 /2 lít nước sắc còn 1 b.át ngày uống 1-2 lần. 

Bài 4;

Vó núc nác 12g

Thơ phục linh (cù khúc khắc) 12g 

Dơn mắt quỹ 12g

Cỏ chì thicm 12g

lVi 1 lít nu'ớ'c sắc còn 1 bát. uống 1 lần, ngàv uỏng 1-2 lần.

5. Chữa dị ứng

Dê chữa dị ứng mân ngứa, bạn cớ thố chọn một trơng 
những \Ị sau sắc uống: cây Dơn kim 15g, lá Dơn tía (Dơn lá 
dở) 15g, câv Dơn nem lOg hơặc lá Dơn tướng qucân 15g.

Bài 2;
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Đê điều trị dị ứng, điều quan trọng là xác định được 
nguyên nhân và loại trừ "dị nguyên". Có rất nhiều btài thuốc 
chữa dị ứng:

- Gặp mưa, hạnh, người nôi ban dỏ, ngứa ngcáy khó chịu, 
dân gian thường gọi bị "lất": c ầ n  Vcào chỗ â'm tránh mưa lạnh. 
Dùng một miếng vài vó cũ cho vào cháo rang lên cho nóng 
chừng 40-45 dộ c  rồi chườm \ ào \’ùng bị lât. Có thế lây 3 lát 
gừng tươi, giã nát thêm ít nước sôi và một chút dường cho 
uô"ng để tăng tcác dụng ôn trung.

- Rẽ Chcàm mèo 12g, Kim ngân hoa lOg, Dại hoàng 9g, 
Hocàng bá 8g, Cam tháo 5g, hoặc Phù bình 6g, Thuyền thoái 3g; 
Phòng phong, Kim ngân hoa mỗi thứ 5g. sắc uông.

- Dị ưng mân ngứa do ăn phài các chất lạ, dặc bièt CÍÍC pro- 
tein lạ như các loại hái sán, nhộng tằm; Dùng Kinh giới 25g, 
sao vàng sắc uống, kết hỢp lây một ít lá Kinh giói sao \ ứi cám 
rồi xát nhẹ lên vùng da bị ngứa, ngcàv 2-3 lần cho dên khi khỏi. 
Nếu mân ngứa do tuần hoàn huyết dịch trì trệ, thêm Chi xác 
12g sắc \'ới Kinh giới; hoặc dùng lá Dơn tướng qucân 15g, Siài 
dất, Kim ngân hoa mỏi \Ị 12g; cò Nhọ nồi lOg; Núc Iicác 8g; 
Thỏ phục linh 15g. sắc uống. Trường hỢp lớ ngứa nôi sần do 
huvết trệ thêm Dan bì, Xích thược, Quv \ ĩ mỗi thư lOg.

- Trường hỢp ngiía phái ban do phong nhiệt dung rhương 
nhĩ tứ, Dịa phu tứ mỗi thư òg; hoặc dùng Hồ còng anh 15g; Cúc 
hoa, Kim ngân hoa mỗi vị 9g, Cam thào 5g. sắc uống ngày 
một thang. Có thè dùng lá Dơn tưiVng quàn 20g htnặc Nhẫn 
dỏng dằng, Thò phục linh, rhuctng nhĩ từ mỗi vị 20g. sắc uống.
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- Nếu huyết nhiệt gây ra mun nhọt, mân ngứa dùng bcài 

Ngủ vị tiêu độc âm: Kim ngân hoa 20g, Bồ công anh, Cúc hoa, 
Sinh địa, Cam thào đất mỗi thứ lOg. Scắc uô"ng.

6. Trị mụn trứng cá

- Nguyôn nhân; do nhiệt dộc - bao gồm nội nhiệt và ngOcỊÌ 
nhiệt. Ngoài ra còn do những nguvên nhân khác nữa như: tlìâp 
nhiệt, dtàm thấp, huyết ứ, mạch xung, nhâm bị mất diều hòa...

- Mụn trứng cá có nhiỏLi dạng: mụn nhó, mụn to, mụn dầu 
don, mụn mung nui (viêm tâv, ấn dau), mụn bọc (viêm sâu 
hơn và học mủ sâu), mụn mạch lươn (với các bọc mù liên 
kết với nhau \ à có dường thông nhau), niụn trứng cá dỏ (giãn 
mạch, hìnli thành nhiĩng sỢi chỉ dó trên một \ ùng da dò, trên 
dó rài rác mụn trung cá)...

- Cách trị:

- Dùng "TcỊO giác thích" (gai bồ kết) 30g, thêm giâm gạo 

lOOml, sắc lâv nước dặc, loc bó bã. Dùng bông ScỊch thấm nước 
thuốc bôi vAo chồ da cỏ mụn cá, ngày 2 - 3  lần.

- Dùng "Bèo cái tía", "Ihương nhĩ tháo” - mỗi thứ 15g, sắc 
lấy nước, rửa mặt 2 lần sang, tỏi, liên tục 10 ngày.

- Dùng "Bạch chi" 10 phần, "Phòng phong" 5 phần, "Cúc 
hoa" 5 phần, "Dan sâm" 5 phan; tát cà tán thành bột mịn, trộn 
dều, cât \ào lọ nút kín dùng dần. Sáng và tôi dùng 5g bột 
thuôc sắc lâv nước dăc, bôi ICm da mặt, sau 5 phút rda sạch lại 
bằng nước sạch.
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- Uùng lá mướp non, giã nát, vắt lây nước côt, bôi lèn chô 
da có mun trứng Ccá.

- Cắt quà mướp, lấy dịch tiết ra từ lát căt bôi lèn chồ da có 
mụn trứng cá.

- Dùng vỏ quá mưđp, sâV khô, tán thiành bột mịn. Mỗi ngày 
trước lúc nằm ngủ, lấy một ít bột thuốc trộn \ ới rượu trắng, 
bôi lên những chỗ da bị mụn trứng cá.

7. Chữa lở loét bằng cà chua

Bài thuốc:

l.âv ngọn càv cà chua rửa .sạch, giã nát, thêm \ài hạt muối, 
dắp lên nơi tốn thương rồi băng lại. Mỗi ngàv làm \ ài lằn cho 
dên khi khói.

1 loặc:

Nấu cà chua vơi dầu liav mơ cho dên khi bốc hốt hơi nucVc, 
sau dó dùng như một loại thuốc mơ dê bôi lèn nhửng nc<i mụn 
nhọt, uv loét.

8. Bài thuôc chữa bỏng lửa bằng cà chua

Tách l ấ y  vó cà chua C(í dính thịt quá dắp lên chồ bóng, 
thinh thoảng lại thav. ĩhucK' có tác dụng chõng dau rát và kích 
thích da chóng hồi phục.

9. Bài thuôc ngứa đầu

Dùng chè xanh nấu lâv nươc dặc dố gội dầu, sẽ hèt ngứa.
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10. Bài thuôc chữa ngứa và lở loét ở  trẻ em

Lấy búp chè tươi nâu lây nước đặc, rửa vết thương khi 
nước còn ấm. Cũng có thể dùng búp chè tươi rửa sạch, giã 
nát đắp Vcào chỗ tôn thương.

11. Bài thuôc chữa da nứt nẻ chảy máu bằng chè

Những người da bị nứt nẻ, rướm máu do trời hanh, có thê 
dùng ít búp chè tươi rửa sạch, giã nát, dắp Vtào chỗ tổn thương 
và băng lại. Như Víậy, vết nứt sẽ nhanh chóng liền miệng.

12. Bài thuôV chữa ong đô"t và rắn cắn

Lcá nhút tươi rửa sạch, giã nát vắt lấv nước côd với rượu 
uống. Còn bã dem dăp v'ào vết Ccắn.

13. Bài thuôc chữa say rưỢu

Liông liền mâv cốc trà dặc. Chat thcin trong trà có thê hòa 
tan \’à Icàm loãng chát cồn, dồng thời không làm tốn hại dến 
tỳ vị.

14. Bài thuôc chữa độc thuỷ ngân

Trà 30g, hãm lấv nước dặc uống. Sau dó uống ngay SOOml 
sữa bò rồi dưa dến bệnh viện.

15. Bài thuôc chữa độc hơi than

Khi bị trúng dộc hơi than, bệnh nhân cần uống ngay 3 cô’c 
trà dặc dè giâi dộc trước khi dược đưa dến bệnh vièn.

16. Chữa trùng đôt

Triệu chứng; Trùng hút máu, bụng trướng nước thời kỳ cuối
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Tỏi 2 củ, đậu xanh 400g, đường cát vừa dù dùng. Tỏi bóc 
bỏ V'ỏ, đậu xanh rửa sạch, ngâm nước 4 tiếng đồng hồ. Sau đó 

cho tỏi, đậu xanh \’ào nồi, cho nước vừa phải, dun to lửa dến 
khi sôi thì dun nhỏ lửa cho dấn khi chứi nhừ, cho đường cát 
Vcào là dược. Mỗi ngcày ăn 1 thang, ăn liền 1-2 tuần. Nếu không 

thây đỡ, thì dối cách chữa khác. Trong thời gian ăn canh này, 

phải kiêng ăn muối, các thứ cav, dắng, nóng. Tác dụng sát 

trùng, giải dộc, tiêu sưng.

17. Bài thuôc chữa hắc lào

Củ riềng già lOOg, giã nhỏ, ngâm vứi 200ml rượu hocặc cồn 
70 độ. Chiết ra dùng dần, khi dùng, bôi dung dịch cồn nói 
trên Vcào chỗ tổn thương, ngày bôi \'ài lần.

18. Bài thuôc chữa lang ben và hắc lào

Dùng quà chuối tiêu xanh cắt theo chiều dọc cúa quá

Chà xát vào \ iing lang ben hay hắc lào sau khi dtã làm sạch. 

Tiàm như vậv hằng ngày, dến khỏi thì thôi.

19. Bài thuôc phòng bệnh sởi

Rau mùi 20g, cú sắn dây 40g, tlìàn Mía 2 dốt. Tât cả thái 
nhỏ, sắc hai lần chia uống 3 lần trong ngày. Uông 3 ngày liền

20. Chữa máu nóng sinh mụn nhọt

Rau cần vị thơm ngon, tính bình, không dộc, dương huyết, 

thông lợi dường ruột, thanh nhiệt dộc...

Bài thuốc:
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- Dùng 1 bó rau cần ta ( khô thái) vừa 1 chét tay, luộc tái, 
ăn cả nước lẫn cái

- Trong khi dùng phương thuốc này kiêng ăn vào các chât 

nóng như: tiêu, ớt..., kiêng uống rượu, hút thuôc...

- Ngày nào cũng dùng 1 lượng rau cần ta như vậy, chỉ độ 

nửa tháng Icà giải hết nhiệt độc trong máu.

21. Bài thuôc chữa bỏng

Nếu bị bỏng lấy cơm nguội phơi khô, sao lên. Tán thành 
bột nhỏ mịn, hoà lẫn vào nước cơm xoa lên vết bỏng (phỏng) 
thâV kliô lại xoa tiếp. Thây da bị lột lấy bột cơm khô rắc lên 
ràd mau lành

22. Nhiễm trùng ngoài da

Hoàng liên, Hotàng bá, Hoàng cầm mỗi vị lOg, Liên kiều 
12g, Bồ công anh 15g.

Cũng có thê dùng Ngũ vị tiêu độc âm gia vị: bồ công anh, 
Cúc hoa, Tử hoa dịa linh, Kim ngân hoa mỗi vị 15g, xích thược 

lOg, Huyền sâm 12g, Sinh dịa hoàng 20g.

23. Chữa da bị dị ứng

Bài thuôc;

Quả Hồng còn xanh 300g, giã nát, thêm ISOOml nước vào 
trộn dều. Phơi nắng 7 ngày, bỏ bã, phơi tiếp trong 3 ngày nữa

Bài thuốc:
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rồi rót vào lọ dùng dần; hàng ngày lấy bông thâm thuôc bôi 

vào chỗ da bị dị ứng 3-4 lần.

Chú ý: Theo kinh nghiệm cũa Đông y, người tỳ vị hư hàn, 
có đàm thcấp bên trong, ỉa chảv, dang bị cảm lạnh không được 
ăn Mồng; sau bữa căn có món tôm và cua thì không nên ăn 
Hồng; ăn ngay một lúc quá nhiều Hồng, có thê dcẫn tới đau 
trướng bụng, buồn nôn, ỉa chíảy...

F)ặc biệt, khi đói bụng không nên ăn qucá nhiều Hồng, nhcĩd 

l.à Hồng chưa thcật chín và kliông nên ăn cả vỏ.

24. Bài thuôc chữa viêm da do làm ruộng

Lcấy Cỏ mực tươi 1 ncắm (khocàng 50g), rửa sạch, vò nát rồi 
xát lên chcân Vcì tav cho đốn khi màu da chuyên sang tím den 
nhcỊt. Chờ một lát cho da khô, có thể lcỊÌ xuống ruộng nươc 
Icìm \'iệc dược. Thơi truức, những người thợ nề hay IcâV c ỏ  mực 
Xcát lên tav dè chữa chứng bỏng nít do \'ôi vữa gây nên. Chcất 
tanin Vtà một số hocỊt chcìt khác trong Cò mực có tcíc dụng Icìm 
săn Vtà phòng \ iôm nhiễm ngOcìi da rcVt tốt. o ’ Trung QuôT, các 

thẳv thuốc dã chế ra một loại cao mềm từ c ỏ  mực, chuyên 
dùng đê phòng viêm da khi làm \'iệc dươi ruộng nước

25. Bài thuôc chữa nôi mề đay và dị ứng

Tíí dinh hăng khô 80g, đô SOOml nước sắc còn 250ml. Chia 

làm 2  lần uông trong ngày.
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26. Bài thuôc chữa mụn bọc không vỡ mủ

Gai Bồ kết 5-lOg nấu nước uô"ng. Có thê phôi hợp gai Bồ 
kết với Kim ngân hoa, Cam thảo, mõi vị 2-8g, sắc nước uống. 
Dân gian còn có kinh nghiệm dùng gai Bồ kết và quả Bồ hòn 
đốt thành than, tán bột mịn, trộn với Bồ hóng bếp và nhựa 

thông làm cao dán nhọt cho rút mủ râd tốt.

Chú ý: Người suy nhược, phụ nữ có thai không nên dùng 
Bồ kết đê uống.

27 Bài thuôc chữa rôm ở trẻ em

Sài đâd vò nát, pha nước tắm cho trẻ.

28. Bài thuôc chữa gai đâm vào người

Lây thịt quả Bí ngô già (bỏ hạt) 5 phần và hạt Thầu dầu 1 
phần - theo tỷ lệ 5/1 . Có nơi ở  Trung Quôc, người ta còn cho 
thêm gián đâT - Thổ miết trùng 15g, đồng cho một chút; dem 
giã nát, trộn đều, đắp vào chỗ bị thương \ à băng lại. Mỗi ngày 
thay thuôT 1 lần. Gai hoặc các vật nhó từ trong thịt sẽ thò ra 
dần dần.

29. Chứng bị sơn ăn

- 1 2 0 g hoa cúc dại sắc lấy nước uống, đem bã giã nát dắp 
\'ào chỗ đau.

- 30g lá sen sắc lấy nước rửa chỗ đau

- Ikg lá mộc tươi thêm vào 2  lít nước sắc dến khi có màu 
đen là được. Rửa vào chỗ đau mỗi ngaàv3 đến 4 lần.

- 1 2 0 g bạc hà tươi, 1 2 0 g diếp cá tươi sắc lây nước xông rứa
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chỗ đau

30. Chứng ngứa da.

- 30g rễ lá Ké đầu ngựa Síắc lấy 1 bát nước đặc, uống 1/2 
bát, sô còn lại pha thêm nước rửa chỗ ngứa.

- 60g lá Thông đuôi ngựa sắc Lấy nước uống ngàv 2 đến 3 lần.

- lOOg muối ăn, một lít nước gcỊO dun lên khoảng 5 phút rửa 
chỗ dau ngày 2  lần.

31. Bệnh chô"c lở

- Một lượng nhỏ thạch cao nghiền thành bột trộn V'ới dầu 
cải bôi vào chỗ dau ngcày 1  dến 2  lần.

- 50g rau sam sắc nưức uống mồi ngày 1 đến 2 lần.

- 60g lỉcạnh nhân d cặt lên viên ngói sấy cháy, nghiền th c à n h  

bột trộn với dầu vừng bôi Viào chỗ dau.

32. Bệnh ghé

- Một lượng \ừa phải I.ưu huvnh nghiền thành bột trộn 
với dầu Vừng bôi vào chỏ dau.

- 30g Lưu hoàng, 30g Thạch cao nghiền chung thcành bột 
trộn vđi dcầu \’ừng dcắp vào chti dau mồi ngcày 2 dến 3 lần.

- 120g hẹ, 5 cú tỏi giã nát dắp \ ào chỗ dau ngàv 1 dến 2 lần.

33. Chữa nâm kẽ chân

Triệu chứng;

Bệnh nấm kẽ chân là nu)t bệnh thòng thường, khtlng nguy
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hiểm nhưng rât khó chịu, thường xảy ra vàcì mùa hè. Đâv là 
căn bệnh ngoài da thường gặp ử những người làm việc nơi âm 
thàp hoặc phải thường xuyên dùng ùng. Bệnh có thể lâv lan 
từ người nàv sang người khác do dùng chung giày dép, bít 
tcât. Mới bị, người bệnh thấy bong \'ẩy \'à ngứa ờ kẽ ngón chíân, 
dần dần da kẽ ngón chíân bị niủn, trắng bợt hoặc loét chây 
nước, có thê bị nứt kẽ rât dau.

Bài thuốc:

- Vỏ rề cây Táo rừng 200g, giã nhỏ, pha với 500ml gicấm.

- Nước Chanh quà, dun sôi cho dốn khi thànli dịch sền sệt 
là dược, l.ọc qua gạc, Icây nước, bò bã, cho nưđc vào lọ rộng 
miệng, nút kín. Khi dùng lấv ra một ít, hâm nóng rồi bôi vào 
chỗ da bị nấm, n g c à y  2  lần.

- Rỗ Táo rừng bó lõi lOg, giã nhò, ng.âm vđi U)ml giấm 
trong 3-5 ngày. Khi dùng, dom dun nhô lửa cho dến khi thành 
dịch sền sệt thì bôi như trên.

34. Nâ'm tay

- Ikg giấm gạo dun nóng ngâm tav bị Iicấm \ ào mỗi ngcày 
2  tiêng.

- 30g Diếp c<á, 30g Hành giã nát lấy tav xát nhiều lần mỗi 
lần 15 phút trong 3 ngày.

35. Nấm ớ mình

- 120g rễ I lẹ sao cháy nghiến thành bột trộn \'ởi mơ lợn bôi 
\ ào chỗ dau ngcàv 1 dến 2  lần.
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- 15g Hạnh nhân giã nát trộn vứi 250g giâm sau đó đun 
nóng lên, dùng rửa chỗ đau ngcày 1 lần trong 3 ngày.

36. Nâm đầu

- l,5kg gai bồ kết tươi gi<ã nát sắc lấy nước thêm giâm, làm 
thành cao, dem làm \'ơ nấm dắp cao vào nước dộc sẽ tự tiêu hết.

- 50g Ngũ bội tử sắc lấy nước trộn với giấm bôi \’ào chó 
dau ngàv 2 dến 3 lẳn.

37. Êczêma (chàm)

- 60g dây khoai lang dại sắc lây nước uòng hoặc bôi dầu 
dều dược.

- 90g lá Tía tô khô, trước hết lấv 30g lá thuốc nói trên dặt 
\'ào nồi sao qua nghiền thành bột dê dùng. Rồi dem 60g còn lại 
sắc sôi 1 lần rồi rửa chồ dau trong 15 phút. Sau khi rua không 
Ccần lau khô lấv luòn bột tía tô rắc \ ào chỗ dau ngày ] lần.

38. Bệnh vây nến

- 6 t)g rề chè sắc dặc mỏi ngàv uông 2 dèm 3 lần lúc dõi 
bụng, uông dến khi khỏi.

- Vôi \ à bột kiềm \ ới lượng bang nhau nghiền chung thành 
bột, trộn \ởi giâm dtắp \ ào chồ dau ngàv 1 dên 2  lần.

- 60g \ (i trứng gà, 45g Tứ thào, 3t)g Dịa phu lử nghiền 
chung thành bột, trộn \'ới nươc mơ lợn bôi vào chồ dau ngàv 
2 dến 3 lằn.

39. Chứng nẻ chân tay

- Một lượng \'ừa phái tóc dem dỏl cháv nghiền thành bột 
thêm dầu cám \'ào làm thành dang hồ dắp vào chỗ dau mỏi
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ngày thay 1  lần.

- 40g hạnh đcào nhân, 20g vừng, .lOg mật ong nghiền chung 
bôi vào chỗ đau.

40. Tàn nhang

- Chanh vắt Lấy nước mỗi ngày châ’m 2 đến 3 lần.

- 30g Bèo tím, 20g Híín phòng kỷ sắc nước xoa vào chõ đau 
mỗi ngày 6  lần.

41. Chứng lang ben

- Một quà dưa chuột tươi cắt vỏ vắt lây nước bôi vào chỗ 
đau mỗi ngày 7 lần.

- Một củ gừng già châm v'ào ruỢu trắng xoa Viào chồ dau 
ngcày 3 đến 5 lần.

- 120g Hạnh dào tươi, 12g lá c.iáp trúc dào tươi rửa sạch 
cắt nhỏ vắt lây nu'ó'c bôi Vcào chỗ dau ngày 3 lần.

42. Chứng hói đầu

- 1  củ mao khương nhúng giấm mài lây nước bôi \ ào chỗ 
dau ngày 3 lần.

- 30g Hạnh đào, 20g Hà thủ ô, 6 g Xuyên khung giã nát 
ngâm nưức sôi uống thay chò.

43. Đinh nhọt

- 30g Cúc dại tươi sắc nưức uống Vià giã nát dắp vào chỗ dau.

- Bồ công anh tươi giã nát dem dắp vào chỗ dau.

- Rau Sam giã Lấy nước, bôi vào chồ dau.
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44. Đinh nhọt ở môi

- Một lượng vừa phải hoa Kim ngân và hoa Cúc tươi giã lấy 
nửa bát nước đun sôi uống, lấy bã dắp vào chỗ đau.

45. Đinh ở ngón tay

- 30g Kim hoa ngân, 30g Cam thcào Scắc nước uô"ng, kiêng ăn 
cay \’cà không uống rượu

- 50g Cỏ gâu sống, 30g gicâm, gicã nát cỏ  gâu bỏ v'ào chén 
giâm ngcâm ngón tay vào trong chén thuốc.

46. Bỏng do lửa

- 1 2 0 g hoa hoè tươi, gicã nát dắp \'cào \ ốt bòng mỗi ngày 1  lần.

XV. MẮT
1. Châp ở  mắt

- 50g Bạc hà tươi rửa sạch gicã nát dắp \'ào chỗ dau mỗi 
ngày 3 lần.

- 3g Moàng liòn, lấy sữa dô ngập \à ngâm 1 ngày sau dó 
lấy ra bôi ngày .3 lần.

- 40g Bồ công anh, 30g giá Dậu xanh giã nát dắp vào chỗ dau.

2. Viêm màng kết câp tính

- Rêu xanh rửa sạch lấy dắp lên mắt, thuôc nóng là bỏ ra 
thay liên tục.

- 12g Hoàng lièn, 12g Cam thào sắc lấy nưóíc rửa măt 
ngày 3 lần.
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- 50g Mã đề, lOg lá Hạnh đào sắc uông ngày 3 lần.

3. Viêm viền mí mắt

- 15g hoa Cúc trắng sắc lọc líấy nước trong rửa m<ắt ngàv 3 lần.

- Phúc bồn tử giã lâv nước bôi vào chỗ đau.

- 15g phân tằm ngâm vào 30g dầu vừng mỗi ngàv bôi chõ 
đau 3 lần.

4. Viêm túi lệ

- 12g Pong đởm thcào, lOg Đương quv nghiền chung pha với 
nước sôi đê nguội lọc lấy nưức trong rồi rửa chỗ dau ngcàv 3 lần.

- Phòn phi, khinh phán, huvết kiột, nhũ hương mỗi thứ 2g 
nghiền chung thành bột, mồi lần dùng một ít châm vào khoé 
nicắt mỗi ngày 3 lằn.

5. Viêm mông mắt

- 5g I rần bì, 5g hoa Dinh hương tươi, sắc Liòng ngày 3 lần

- 20g Hoa cúc dại, 15g Hoàng cầm, 12g Hào nhân sắc uống 
ngày 3 lần.

6. Chứng đau mắt hột

- Một lương \ừa phải Bồ công anh tươi rửa sạch, bè gãy 
thcân câv thuôc nhci \ào mắt mỗi ngàv 2  lần, mỗi lần một giọt.

- 12g Trần bì sắc lấy nước trong rứa mắt ngày 3 lần.

- 12g Kha tử, 15g mật ong nghiền nát trộn dều chcấm \ ào 
mắt mỗi ngày 3 lần
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- 30g Hoàng bá đun sôi lọc lấv nước trong nhỏ vào măt 
mỗi ngày 3 lần.

XVI. HỆ THẦN KINH
1. Chứng hay chóng mặt và mê mâ’n từng chập

- 30g F3ịnh phong thào ngâm rượu, cắt miếng sấv nghiền 
thành bột mỗi lần utmg lOg.

- lOg Thiên ma, 20g Xuyên khung nghiền chung thcành bột 

mồi lần 3g uống, mỗi ngàv 3 lần.

- 250g Sinh địa sau khi ngâm dom già nát, bò thêm dường 
pha nước sôi rồi uống, mồi ngày 1 thang, uông 3 ngàv.

- 30g Xuyên khung, 30g hoa 1 loò nghiên chung thành bột 
mỗi lằn 6 g, uống ngày 3 lẳn.

2. Chứng đau nửa đầu (thiên đầu thông)

- 30g Kinh giới, 30g Thạch cao nghiền chung thành bột, mồi 

lần 6 g uống \'ó'i nưcíc chè mỗi ngày 3 lần.

- lOg hoa Kinh gidi nghiến thành bột chia làm 3 phẩn, hâp 

chín ăn trong ng<àv.

- lOg hcỊt Ké dầu ngựa sắc uông ngày 3  kần.

3. Chứng đau đầu

- 30g nhcân trần sắc lấy nước ngày uống 3 lần.

- 30g Ik)àng kỳ, lOg Thiôm ma sắc l.Vv nước uống.
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4. Đề phòng trúng gió

- 6 g hoa Hoè ngâm nước sôi uống ngtày 3 lần.

- Lạc nhân ngâm gicấm 7 ngày mỗi ngày sáng và tô3 ăn 
1 0  hạt.

5. Chứng trúng gió

- Rau cần vắt lcấv nước, mỗi Icần uống 1 chén trong 7 ngày, 
mỗi ngcày uống 3 Lần.

- 20g Tam thcất, 20g Bôi mẫu nghiền thcành bột mỗi ngày 2g 
uống với nước sôi.

6. Trúng gió không nói đưỢc

- 60g dầu Vừng, 18g Phèn nghiền ra cho vào miệng cho 
mửa ra đởm là được.

- 60g dầu Vừng, 1 quà trứng gà khuấv dều rồi cho Vcào 
miệng.

7. Trúng gió bị câm không mỏf miệng

- 30g Bồ kêt nghiền thành bột lâv một ít thổi Vcào mũi.

8. Trúng gió bất tỉnh, đờm rãi chảy ra

- 9g Dãm tinh, 60g Trúc lịch hoà dều Liông.

9. Trúng gió bán thân bất toại

- Thịt mèo hầm ăn 3 ngàv 1 lần.

- 250g Ngải cứu đê lâu, 250g Mộc qua, 250g rưọu trăng, 
250g giâ’m Scắc nước xông.
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10. Trúng gió bị tê liệt

- 500g Bèo tím phơ i khô  ngh iền  thành  bộ t trộn  m ật làm  

thành  V'iên chừ ng  lOg uống v ớ i rượu ấm  kh i đổ i, m ỗ i ngày 1 
v iên .

- Lá Ngô đồng giã lấy nước mõi ngày uống 1 bát.

11. Trúng gió mắt miệng bị méo

- 70g Thanh phong đằng giã nước hoà với đường uống.

- 250g Bèo tím nghiền thcành bột trộn mật làm viên .Ig uống 

với rượu khi đói mỗi lần 1 \'iên, mỗi ngàv 3 lần.

- 150g Bồ kết bò vỏ nghiền thành bột trộn với giâm đê lâu 
làm thành cao đê beri vào bên không bị méo, khô thì thav.

12. Chứng liệt thần kinh mặt

- 4g Hạt mã tiền thái mtìng dán lên chỗ đau khoảng 7 ngàv

thì thav-

- 30g Hạt th<ầu dcầu giã nát dán \ào bên không bị liệt mỗi 

ngày 1  lần.

- lOg Cam thào nướng, 6 g Hoàng kỳ sống, 6 g hạt Man kinh 
tử nghiền chung thành bột, thêm vào lượng nước vừa phái 

khuấy thành dạng bùn, có thể cho thêm mật, bôi \ào bên 
không bị liệt

13. Chứng động kinh

Biểu hiện lâm sàng của bệnh nàv là dột nhiên ngã xuông
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hôn mê bât tủih, miệng sùi nước bọt, hai mắt nhìn ngược, tứ 
chi co gicật, lúc tỉnh dậy thì lại như bình thường.

- 30g Bạch phụ tử, 30g Thanh đại nghiền chung thành bột 

ngày uống 3 lần, mỗi lần 2g.

- 30g Phèn chua, 30g lá chè nghiền chung thành bột mỗi 

ngày 2 lần mỗi Icần 3g.

- 30g Nghệ, 30g Phèn chua, 12g Bcán hạ nghiền chung thtành 

bột trộn vứi mật thành viên 9g, mỗi ngày 2 lần, mỗi Icần 1 viên.

14. Chứng mất ngủ

- 15g quà dâu s<ắc uô"ng thường ngày.

- 30 cái tim cô sen săc nước uông thêm một ít muối, mỗi 
tối uông trưức khi di ngủ.

- 1.3g chè xanh, lOg bột nhân Táo sáng uô"ng chò, chiều 
uông nhcân táo.

- lOg Hạ khô thảo, lOg Bán hạ sắc nước uống ngày 3 lần.

15. Chứng suy nhược thần kinh

- 20g Cam tháo nướng sắc nước uống ngày 2 lần.

- 30g Dan sâm, 15g Viễn chí sắc nước uông ngày 2 lần.

- 15g Ngũ vị tử sắc nước pha nicật ong uông ngàv 2 lần. 
Người di ỉa chảy không dưực uống.
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XVII CÁC LOẠI TRÚNG ĐỘC
1. Trúng độc hạnh nhân

- lOOg Đậu xanh, 15g Cam thcào sắc nước uô"ng ngcày 3 lần.

- 60g vỏ cây hạnh sắc nước uống.

2. Trúng độc nấm

- 30g Đậu xanh nghiền cà vò thành bột bỏ vào trong nu'ức 
giếng mới hút lên khiuây đều sau khi lọc đem bơm \ ào trong 
miệng người trúng độc.

- 60g Ctây Diếp cá cà rề nhai ăn stíng.

3. Trúng độc rau

- 30g Hán phòng sắc lâv nước uống.

- lOOOg Đậu xanh, 60g Cam thà .ì scmg sắc \ắy nu'0'c uóng
hết.

4. Trúng độc cua cá

- Bí đao gicã lây nước uống.

- lOOg Gừng sống gicã lấy nước uống.

- 50g tía tô sắc làv nước đặc uống.

- lOg lá Tía tồ, lOg Cam thào sắc lấy nước uống.

5. Trúng độc cá lóc

- 2 0  hạt trám sống giã lấv nước uống.

- Lá klioai non giã uêíng cho nôn ra hết đến khi ra nước
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nhờn là tốt.

6. Trúng dộc quả của cây ngân hạnh

- 60g \"ỏ Bạch quá sắc \Ấy nước uông.

7. Trúng độc các loại quả khác

- Xương lợn đốt thành than pha nước uô"ng.

8. Trúng độc thịt lỢn

- 50ml mật ong, 15g Cam thảo sắc nước hoà \'ới mật ong 
ngày uống 2  lần.

9. Trúng độc thịt dê

- 20g Tiểu hồi hương, 15g Cam thào sấc Lây nước uống, mỗi 
ngàv 2  lẳn.

10. Trúng độc thịt trâu, bò

- 20g Dậu xanh, 15g Cam tháo sắc Licing ngày 2 lần.

11. Trúng độc các súc vật chết

- 12g Hoàng bá nghiền thành bột uông với nước sôi.

12. Trúng độc thịt chim

- 20g Dậu ván sống nghiền thíành bột uống với nước sôi đê 
mát.

13. Trúng độc cà độc

- ,30g lá chè, 3 miếng đậu phụ sắc uông.

272 5 0 0  BÀI THUỐC ĐỒNG Y GIA TRUYỀN



14. Trúng độc Bán hạ

- Một lượng vừa phải Gừng sống sắc nước uống nguội.

15. Trúng độc Đại kích

- 1 chén nuức Xương b’ồ hoà với nước sôi đê uống.

16. Trúng độc Thảo ô

- Lá thông sắc uô’ng.

- 30g hạt Bông, 5g Cam thảo sắc uống.

17. Trúng độc Đằng hoàng

- 500g Đậu đen sắc lấy nước uống nguội.

- lOg bột Chàm hocà với nước sôi đê uống.

18. Trúng độc Ba đậu

- lOOg rề Ccây Chcàm, 15g dường Ciát giã Icấy nưđc bó đường 
vào uống.

19. Trúng độc Khoai sọ dại

- 15g gừng sống bỏ vào miệng nhai sống.

20. Trúng độc Lôi công đằng

- lOOOg cò Seo gà sắc nước, hocà với 8 g bột Điền thâ't uống.

21. Trúng độc ban miêu

- 4 quả trứng gà, lây  lòng trắng bOm vào  họng.

- 500g đậu đen sắc lấy nu'ức uô"ng nguội.
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22. Trúng độc lưu huỳnh

- Máu dê nóng uống 1 bát.

- 30g ô mai nướng, 15g đường cát sắc nước uống.

23. Trúng độc hùng hoàng

- lOg Phòng kỷ sắc nước uô"ng.

24. Trúng độc chì

- l,5g tỏi ăn mỗi ngày 1 lần.

- 50g Sam mộc sắc nước uống.

- lOg Cam thảo sống, 12g I lạnh nhân bỏ vỏ sắc uống ngàv 
2  lần trong tuần.

25. Trúng độc thạch tín

- 60g muối sao vàng pha nước uống cho nôn ra.

- 50g Dcậu xanh đem nghiền thành bột thêm lòng trăng 
trứng gcà đê bơm vào.

- 5 cái lòng trắng trứng gà, 120g đậu xanh đem trộn đê ăn.

- 120g Mã đề sắc nước uống.

26. Trúng độc dầu bông

- 20g ThcỊch cao sống sắc lây nước uống

27. Trúng độc dầu hoả

- Một lượng dầu lạc vừa phái bơm vào ruột dể rửa.

- Ikg lá Nam thiên trúc sắc lây nước uông.
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28. Trúng độc muôi nitrat

- Xà đảm trần bì mạt uống 2 lọ với nước sôi.

29. Trúng độc kiềm

- lOOg men hoà với nước sôi đê uông.

30. Trúng độc vì uông atropin quá nhiều

- 250g Diếp cá giã nát lâV nước uống với đường.

31. Trúng độc cồn

- Long não uông.

- 30ml giâm thêm nưđc sôi hoà đường uống.

- 60g 13ậu đen, 12g Bạc hà sắc nước Liông mỗi ngày 3 lần.

32. Nuôt nhầm xương cá

- lOOg giâm thêm nưđc sôi uống.

- 1 cũ tỏi cắt ngang nhét vào mũi, ãn ngav 1 thìa dường 
không uống nu'đc cố nuôt. Không có hiệu quà thì lại ăn tiếp.

33. Nuôt nhầm xương thịt

- Một lượng vừa phái nước dãi chcS thêm nước sỏi uống. 
(Một con chó khoè mạnh treo ngưực lên lấv chcậu hứng lấy)

34. Nuôt nhầm hạt táo

- 9g Triết bối mầu, 9g Bạch chỉ sắc uống

35. Nuôt nhầm kim

- I lẹ nhai ăn, kim sẽ tự dộng ra ngoài theo phàn.
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36. Nuôt nhầm đồ sắt

- 250g hẹ cuốn thành những cục nhỏ, nhúng vào nước sôi 
trong khoảnh khắc, sau đó lâ'y ra nuốt vào bụng, đồ sắt sẽ 
theo phân ra ngoài.

37. Nuôt nhầm đồ đồng

- Một lượng vừa phải xương ống chân dê đốt cháy nghiền 
thành bột, mỗi lần uống 15g ăn với cháo gạo.

- 250g cù Mã thcầy, 120g nhân h ạt ó c  chó nhai ăn sống.

38. Nuôd nhầm vụn thuỷ tinh

- Đậu đỏ nhỏ sắc uống cả nước và cái, sau đó uống thuốc 
tẩy, đậu và thuỷ tinh sẽ ra ngOcài theo phân.

- Khoai lang sống nấu chín đem ăn cũng có thể chữa dược.

39. Bị chó dại cắn

- ,30g Hạnh nhân, 15g Dường giã nát dắp Vcào vết thương.

- Vạn niên thanh rửa sạch giã lâv nước, mỗi lần uống 5ml 
uống mỗi ngày 3 lần.

40. BỊ rắn cắn

Lúc bị rắn dộc cắn phải dùng dcâv cột chặt phía trên miệng 
vết thưctng, ncặn hết dịch dộc ở miệng vết thương rồi mơi dùng 
thuôc dê xử lý

- Một nắm bồ công anh (câv diếp dại) giã nát đắp vào \'ết 
thương.
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- Lá thông tươi đô't cho chày nước nhờn ra rồi bôi vào vết 
thương, bôi đến khi nước Vcàng thì thôi.

41. BỊ ong đô”t

- 30g lá hẹ giã lấy nước dắp \'ào chỗ bị dốt.

- 1  đoá hoa tươi lấy xát vào chỗ bị đôd là khỏi sưng.

42. Bị bọ cạp đôt

- 6 g phèn tnắng nghiền thành bột trộn vứi gicVm bôi vào 
\'ết thương.

- 6  con bọ cạp sống ngâm vào 50ml cồn, 2  ngàv sau có thê 
dem dùng, lấv nước ngcâm bôi vào chỏ bọ cạp dốt càng sớm 
càng tôd.

43. BỊ nhện cắn

- Một lượng vừa phải lá díào giã nát dắp vào vết Ccắn.

- 6 g phèn trtắng mài nước bôi \ ào chỗ bị cắn.

- Gừng sông giã nát trộn \'ởi dầu thực vật dăp vào chỗ bị
cắn.

44. BỊ rết cắn

- 1 cù tỏi sống giã nát dắp \ ào chỗ bị cắn.

- Gừng sống giã nát dắp vào chỗ bị c\ăn.

45. Bị mòng cắn

- lOg hành ta, 6 g mật ong giã nát dcắp Vcào vèt cắn.

- 12g lá bcỊC hcà tươi, ốg lá hẹ giã nát dắp vào vết cắn.
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46. BỊ đỉa cắn

- Một lượng vừa phải lá tre đem đốt thành tro rắc vào chỗ 
bị cắn.

- lOg lỉcành tcây, 3g vôi gicã nát đắp v'ào chỗ đau.

47. Bị sâu cắn

- Bột phèn rắc v’ào chỗ bị dau.

- lOg lá chè, 5g hạt sẻn sắc nước rửa vết thương.

48. BỊ rận cắn

- 60g Bách bộ nghiền thành bột bỏ Vcào rượu trắng đun 30 
phút, lây Vcâi gói lại đcặt Vcào chỗ bị căn.

49. Bị chuột cắn

- I.á khoai lang giã nát dắp vào vết cắn.

- 15g lá m ươp, 20g dưdng gicã nát d ắp  Vcào chỗ bị căn .

50. Bị mèo cắn

- Ccây beíng nước rửa sạch dắp vào chồ bị cắn.

- BcỊC hà sắc lây nước rửa chồ dau.

51. BỊ chó cắn

- 30g cò ích mẫu dem giã nát trộn với giâm hấp nóng đắp 
Vcào vết thương.

- 30g phèn trắng rắc \’ào vết cắn.
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52. Bị lợn cắn

- Lá khoai giã nát đắp vào chỗ bị cắn.

- Yếm rùa nghiền thành bột trộn với dầu vừng đắp vào 
vết thương.

53. Bị ngựa cắn

- Bồ kết nướng nghiền thcành bột trộn vđi dầu hạt cải bôi 
v'ào chỗ bị cắn.

- lOg Xuyên tiêu, 12g Bạc hcà sắc lấy nước rửa vết thương.

XVIII. Rượu VÀ THựC PHẨM THUỐC
1. RưỢu thuôc chữa yếu sinh lý

Bcài 1;

- Dâm dương hoắc 60g, Phục linh 30g, Dại táo 9 qucả.

Ba thứ dem hiàp chín, phơi khô .3 lần, sau dó thcái nhò, ngâm 
vứi 2 bát ru'Ợu trắng \ à lOOg mật ong.

Dậv kín, dê 1 tháng rồi lây ra uống mỗi ngày 2-3 chén nhò. 

Dùng liền 3 tháng.

Bài 2:

- Cá ngụ'a dã chê biên 30g, Bàn long sâm 30g, Côt toái bố 
20g, Long nhãn 20g.

Tíâ’t cã ngâm vdi một lít ruỢu tríắng trong .5-7 ngcày, càng lâu 
càng tốt. Ng4àv uống 20-40 ml. Người không uống dược rượu
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đặc, pha thêm nước và mật ong mà uống.

Bài 3:

- Tắc kè 50g, Ba kích, Hà thủ ô, Hoàng tinh hoặc Thục địa 
mỗi vị lOOg, Đại hồi lOg.

- Tắc kè ngâm với Đại hồi trong rượu 35 độ đê được 300ml. 
Các dược liệu khác cũng ngâm \'ới rượu 35 độ đê được 700 ml.

Hòa lẫn hai rượu với nhau, thêm lOOg đường kứih (đã nâ'u 
thành sirô) đê thành 1  lít.

Lọc kỹ, ngàv uống 1-2 lần, mõi lần 15-20 ml sau bữa ăn 
hoặc trước khi đi ngủ.

Bài 4:

- Dâm dương hoắc 12g, Ba kích, Sa sâm mỗi vị 16g, Thỏ tv 
tử, nhục thung dung, kỷ tử mỗi vị 12g, Dỗ trọng, Dương quy 
mỗi vị 8 g, Cam th<ào 6 g, Dại táo 3 quả.

Tâd cà thái nhỏ, phơi khô, ngâm với 1 lít rượu 35-40 dộ 
(càng lâu càng tốt), uống trong vòng 1 tuần.

Bài 5:

- Dâm dương hoắc 60g, Ngcài tằm dực lOOg, Kim anh 50g, 
Ba kích 50g, Thục dịa 40g, Sctn thù du 30g, Ngưu tâd 30g, Kỳ 
tử 20g, lá hẹ 20g, Dường kính 40g.

Tât cà ngâm \’ới 2 lít rượu 40 độ.

Ngày uô"ng 3 lần, mồi lần 30 ml trước hai bữa ăn chính và 
khi đi ngủ.
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Bài 6:

- Chim bìm bịp 2 con (1 lớn, 1 nhỏ) làm thịt, để tươi; tắc kè 
1 con, làm thịt, phơi khô; cù sâm cau lOOg phơi khô. Tất cả 
ngâm với 1 lít rượu 30-40 độ, càng lâu càng tốt. Ngày 2 lẳn, 
mỗi lần ucmg 30ml

Bài 7:

- Kỷ tử 120g, Đưcrng quy 60g, Thục địa 180g. Tất cả thái nhỏ, 
ngâm với 3 lít rưựu 35-40 độ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 30ml.

Bài 8 ;

- Mcật cá chép và gan gcà trông mỗi thứ 1 cái, nghiền nát.

- Ngâm với 500 ml rượu trắng trong 5-7 ngàv, thỉnh thoảng 
Icắc đều. Ngcày uống 2  Icần, mỗi lần 30 ml.

2. Bài thuôT ngâm bô’ thận cho người cao tuô’i

- Kỳ tứ 300g, giíã nhỏ.

Ngâm với 1 lít rượu 35-400 trong 2-3 tuần (càng lâu càng 
tốt). Ngàv uống 1-2 cốc  nhò.

Có thè ngâm thêm long nhãn, táo tàu, thục địa dồng lượng 

trên hoặc bằng nửa.

3. RưỢu Minh Mạng

Bcài thuôc;

- Sa sâm, Dào nhàn, Thục dịa; mỗi thứ 20g

Bạch truật, Dương quv, Phòng phong, Bạch thược, Trần bì, 
Xuyên khung, Phục linh, Cam thào: mỗi vị 12g.
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Tần giao, roộc hoạt, Khương hoạt, Câu kỷ tử, Mộc qua, Tục 
đoạn, Đại hồi, Đại táo, Đỗ trọng, Khương truật: mỗi vị 8 g. 
Nhục quế: 4g.

Tất cả các  vị đ em  n g âm  v ào  2 lít ruỢu ngon 5 ngíày đêm , 

rót ra pha thêm  0,5 lít nư ớc và 120g đ ư ờng phèn đê dùng.

Bã còn lại ngâm tiếp với 2 lít ruỢu ngon, kéo dài một tháng 
mới dùng.

4. Rượu tắc kè

Nguyên liệu:

Tắc Kè (1 dực, 1 cái) 50g, Dàng sâm 80g, Huyết giác lOg, 
Trần bì lOg, Tiêu hồi lOg, Dường cát 40g, ruỢu nếp 40 độ 2 lít.

Cách bào chế:

- Dùng tươi: Chặt bỏ đcầu từ 2 mắt trở lên, bỏ 4 bàn chân, 
lột da, mô bụng, bò nội tcỊng, nướng thật vàng thơm, nhở giữ 
còn duôi.

- Dùng khô; Mô bụng, bỏ hết phù tcạng, lau sạch bằng giấy 
bàn tấm rượu. Dem phơi hay sâV khô.

- Khi dùng nhúng vào nước sôi, cạo sạch lớp Vtày ờ lưng, 
chặt bò dcầu từ dưứi 2 mắt trờ lên và 4 bàn chân.

- T<âm ruỢu (hoặc mcật ong) nưtíng cho v<àng d ều . Ngcâm 2 
con trong 1 lít rượu gạo 40 dộ, 100 ngcày nuh dược dùng.

- Thành phcần bcài ruỢu tắc kè trên ngâm chung trong 30 
ngcàv- bọc bó cặn lãng, đcậy kín, uống dần.
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Cách dùng:

- Mỗi lần uông 1 ly nhỏ (30ml). Ngày 3 lần trước bữa ăn. 

Công dụng:

- Bổ phế, bình suvễn, bô thận tráng dương.

Chủ trị:

Thận dương suy kém, dau lưng mời gối, tiếu dêm, hen 
suyễn (thể hư hàn).

5. Rượu mật gâu

Nguyên liệu;

Mật gâu tưcti lOml, rượu nếp 40 độ 1 lít.

Cách bào chế:

- Dùng chai thúy linh dựng ru'Ợu. Mật gấu tươi vừa lấv 
xong dô ngav vào ru'Ợu lắc dều cho hòa lần với rượu.

Cách dùng:

- Ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 ly nh() (20ml). Sau bữa ăn 
chính.

Công dụng:

- Thanh nhiệt, trấn kinh, minh mục, thoái hoàng, sát trùng. 

Chủ trị:

- Chức năng gan suy giàm, trò em kinh gicật, cam tích, nicắt 
có màng, dau họng, mụn nhọt; Nhức xương, chân thương bầm
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giập, ứ máu.

Lưu ý:

- Nếu dùng ngoài đê xoa bóp chữa sưng đau, bcầm, ứ máu 
thì dùng lOml mật giấu tươi pha với 200ml cồn 90 dộ để vào 
lọ kín lắc đều dùng dần.

6 . Đu đủ, thức ăn và vị thuôTc

Đu đủ còn có tên Icà Lô hong phlê (Campuchia), Mắc hung 
(Lào), Phiên mộc. Tên khoa học Icà Caricapapava L., thuộc họ 
đu đù.

Lcà cây trồng phô biến ở  nưức ta. Thân thẳng, cao từ 3-7m 
dôi khi có phân nhiánh. v ỏ  mang nhiều sẹo của cuông lá. Lá 
mọc so le ở ngọn cây, phiến lá rộng, to chia làm 6-9 thùy, thùy 
hình trứng nhọn mép có răng cưa không dều. CucTng lá rỗng 
và clcài 30-50cm. Hoa trắng nhạt hav xanh nhạt. Hoa dực mọc 
ờ kẽ lá thiành chùy có cucmg rất dài. Hoa cái có tràng dài hơn 
trcàng cùa hoa dực, mọc thcành chùv ở kẽ lá. Quà thịt hình trứng 
to dài 20-30cm, dương kính 15-20cm. Thịt quà dày, lúc dcầu có 
màu xanh lục, sau ngà màu vàng cam. Trong ruột quà có nhiều 
hạt to đen bằng hạt tiêu, xung quanh ccS lớp nhầy.

Giống du dù CO5  (Ân Độ) có hàm lượng 14-15g pagain 
khô/1 quà, trong khi trước đây chỉ có 3-4g/quả, có nguồn gôT 
từ vùng nhiệt dởi chiâu Mỹ. Tại nước ta dược trồng ở  kliắp nơi 
nhưng chưa di \ào quy mồ công nghệ. Sau khi trồng 8-10 
tháng dã có thê bắt dầu thu hocỊch, nhưng năng suâ’t cao nhâ't 
là từ năm thứ 3 trờ di.
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Trước hết đu đù là một loại thực phấm thông dụng

Đu đủ chín có vị thơm ngon, cung câp nhiều beta caroten 
(là một tiền chất của vitamin A), Vcào cơ thể sẽ được chuvển 
hóa thành vitamin A. Đây là một loại vi chất dinh dưỡng có 
vai trò là chất chông oxv hóa mạnh, chông khô mắt khô da và 
có tác dụng nhuận tràng. Tuy nhiên nhu cầu beta caroten cũng 
Ccần vừa phcài, nếu ăn qucá nhiều, liên tục sẽ dẫn đến thừa và 
gây vàng da cho trẻ. Thậm chí cả trẻ nhỏ dang bú mẹ, nếu mẹ 
thừa beta caroten sẽ bcài tiết qua sữa sang con và gây vàng da 
cho trẻ. Rất may là hiện tượng vàng da này sẽ mất nếu giảm 
lư ợng beta caroten ăn vào.

Đu dù xanh có nhiều men papain, tác dụng giông như 
pepsin cùa dạ dày, nhcât Icà giống Trypsin cùa tụy trong \ iệc 
tiêu hóa chât thịt, ơ  nươc ta, gỏi du dủ trộn vừng lạc là món 
ăn rất phổ biến. NgOcài ra người ta còn dùng du dù xanh nâu 
với thịt dể chóng nhừ hoặc nâu chcáo cùng Thông thào, Ỷ dì 
và mỏng giò cho các phụ nữ dang cho con bú.

Du đủ còn có tác dụng như một vị thuỏc

- Hoa du dù dực tuiíi hoặc phơi khô hấp \’ới dường phèn 
dùng chữa ho, mâT tiếng.

- Nước sắc lá du dù dùng giặt vết máu trèm Vcài, rửa vết 
thương, vết loét. Lá tươi dùng gói thịt gà đê khi nấu chóng 
mềm. Trong lá, quà, hạt du đủ còn có châ't cacpain với tác 
dụng làm chậm nhịp tim, có người dã dùng làm thuôc chữa 
tim. Lá du dú thái nhó trộn với thóc dùng chữa bệnh biếng ăn
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cho bò, ngựa.

- Nhựa đu đủ được coi là vị thuốc tây giun. Tác dụng trên 
giun đũa, giun kim và sán lợn nhưng không có tác dụng trên 
giun móc. Tuy nhiên cần lưu ý nếu cho lợn ăn lá đu đủ để tẩy 
giun, lợn thường bị xuống cân và khó vỗ trở lại. Nhựa đu dủ 
còn dùng ngoài chữa chai chân và hột cơm.

- Rễ đu đù được dân gian sắc làm thuôc cầm máu.

7. Chữa bệnh bằng cây Tầm xuân

Trẻ em dái dầm, người già đi tiểu đêm nhiều lần có thể 
chữa bằng cách dùng rề Tầm xuân 30 g sắc uống, hoặc hầni 
với thịt lợn ăn.

Tầm xuân là loại câv mcic hoang dại, một số nơi trồng làm 
cảnh. Trong y học cô truvền phương Đông, Tầm xucân là một \'Ị 
thuốc khá dộc dáo. Nó có nhiều tên khcác như thích hoa, bạch 
tàn hoa, thích mi, ngưu cúc, tưởng mi, thcập tỷ muội, thât tỷ 
muội, dã tường vi, hòa thượng dầu... Tầm xuân mọc thcành bụi, 
lá kép lông chim, thân nhiều gai, hoa 5 cánh nhỏ bé nhưng khá 
dẹp với nhiều màu sắc khác nhau như hồng, dỏ, trắng, Vtàng...

Trong sách "Bàn thào cương mục", nhcà dược học vĩ đại Tv 
Thời Trân dã bàn dên tính vị, công dụng chữa bệnh của tầm 
xuân và cho rằng loại hoa có màu trắng là tốt hơn cả. Dân 
gian thường thu hái hoa, e]uà, cành \’h rễ tươi hoặc khô đê làm 
thuôc. Tùy theo từng bộ phận cùa tcầm xuân mà tác dụng chữa 
bệnh cũng có những dặc diêm khác nhau.
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Hoa: Thường được thu hái vào mùa xuân và mùa hạ, dùng 
để chữa các chứng bệnh như:

- Cảm nắng, cám nóng vào mùa hạ; Có các triệu chứng tức 
ngực, buồn nôn và nôn, có thê có nôn ra máu, môi khô miệng 
khát, chán ăn, mệt mỏi. Dùng hoa Tầm xuân 3-9g sắc uống 
hoặc hoa Tầm xuân 5g, Thiên hoa phấn lOg, Sinh thạch cao 
30g, Mạch môn 15g, sắc uống hoặc hoa Tầm xuân lOg và hoa 
Dậu ván trắng lOg, hãm với nước sôi, chế thêm một chút 
đường phèn, uống thay trà.

- Nôn ra máu và chảy máu cam: Dùng hoa Tầm xuân 6 g, 
Bạch cập 15g và rễ cỏ Tranh 30g, sắc uông.

- Nguực tật (sốt rét): Dùng hoa Tầm xuân sắc uống thav trà,

- u  tuvến giáp: Dùng hoa Tầm xuân 5g, hoa Hậu phác 3g, 
hoa Chỉ xác 5g Vcà hoa Hồng 5g, sắc uống.

- Tiêu dường và viêm loét niêm mạc miệng mạn tính: Dùng 
sương đọng trên hoa Tầm xuân \ào buổi sớm 30ml pha chút 
nước ấm uống hàng ngày.

Lá: Dược thu hái quanh năm, có tác dụng sinh cơ và làm 
liền nhanh vết thương.

- Ung nhọt làm mủ chữa loét: Dùng lá Tầm xuân sâv khô 
tán bột, trộn với mcật ong V'à giâm dắp lên nơi tôn thương.

- Vièm loét chi dưới; Dùng lá tầm xuân không kê liều lượng 
nấu nước rửa vết thương.

- Nhọt độc sưng nề nhiều; Dùng lá và Ctành non tầm xuân
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rửa sạch, giã nát với một chút muối ăn rồi đắp lên nơi tổn 
thương.

Rễ; Vị đắng hơi sáp, tính bình, có công dụng thanh nhiệt 
lợi thcâp, trừ phong, hoạt huyết và giải độc, được dùng để chữa 
nhiều chứng bệnh.

- Liệt mặt Vtà di chứng liệt nửa người do tăng huyết áp: 
Dùng rễ Tcầm xuân 15-30g sắc uô"ng.

- Chcảy máu cam mạn tùìh: Dùng vỏ rễ Tầm xuân 60g hầm 
với thịt vịt già ăn.

- Ghẻ về mùa hè: Dùng rễ Tầm xuân tươi sắc uống thay trà.

- Dau rcăng Vcà \'iêm loét miệng: Dùng rễ Tầm xuân sắc 
uống hoặc ngậm.

- Viêm khớp, liệt bại nửa người, kinh nguvệt không dều, 
khí hư và tiếu tiện không tự chủ; Dùng rễ Tầm xucân 15-30g sắc 
uông.

- Hoàng dcản (vàng da do nhiều nguyên nhân): Dùng rễ 
tầm xuân 15-24g hầm với 60g thịt lựn nạc, chê thêm một chút 
rượu vang, chia ăn vài lần trong ngày.

- Vết thương chcày máu: Dùng rề Tcầm xuân lưựng vừa dủ, 
sây khô tcán bột rắc vào nơi tổn thương, cũng ccí thê trộn với 
dầu vừng đê đắp.

- Rong huyết: Dùng rễ tầm xuân 30g, Ngải cứu già dô't tồn 
tính lOg, cỏ Nhọ nồi 30g, Tiên hạc tháo 30g, sắc uống hằng 
ngày.
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Quả: Vị chua, tính â'm, thu hái vào lúc chín, sây hoặc phơi 
khô làm thuôc, có công dụng lệíi tiểu thanh nhiệt, hoạt huyết 
giải độc.

- Phù do viêm thcận; Dùng quả Tầm xuân 3-6g, Hồng táo 3 
CỊuà sắc ucmg hoặc quà Tầm xuân 20g, DtỊÌ hoàng 3g, sắc chia 
uô"ng 3 lần trong ngày.

- Tiểu tiện khó khăn: Dùng quả Tầm xuân lOg, Mã dề 30g 
và Biển súc 30g, sắc uống.

- Dau bụng klii hành kinh: Dùng quả Tầm xuân 12t)g .sắc 
lấv nước, hòa thêm một chút dường \ à rượu vang uô"ng ám.

- Táo bón: Dùng quà Tầm xuân lOg, Dại hoàng 3g, sắc 
uô"ng.

8 . Cây Mã đề làm thuôc

Chữa sỏi dường tiết niệu, lấv Mã de 20g, Kim tiền tháo 
30g, rễ cõ Tranh 20g. Ba thứ trên sắc Liông ngàv một thang 
hoặc hãm chè uống nhiều lần trong ngày.

Cây Mã dề mọc ở khắp nơi trên dất nưức ta, thường thây 
ở  các bãi dcất hoang, khu vườn trống, nơi dât CC) dộ câm ướt 
cao. Câv rcất ciễ mọc, phát triên mạnh thcình từng cụm, bãi. 
Mcã dề thuộc locài rau, Icí hình bầu dục, mỗi lá có .5 Ccíi gân 
nhóm lcỊÌ, hình lá khum như cái muỗng. Trồng cây độ 3 tháng 
thì CCÌ hoa, hoa nở nụ dd tía, hoa nhô có từng chuỗi, trt)ng có 
rất nhiều hột sắc màu vàng ScỊm, sao Vcing có mùi thơm. Cci rề, 
thân, lá câv Mã dề dều dược dùng Icìm thuôc.
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Cây Mã đề có tính hàn, vị ngọt không độc, có công dụng 
làm mát huyết, thanh nhiệt, cầm máu, sáng mắt, tiêu bướu, 
thông tiểu tiện, bô câm, dưỡng tinh dịch.

Mã đề được dùng trong các bài thuôc Nam dể chữa một sô" 
loại bệnh sau:

Chữa sô"t xuâ"t huyết: Mcã đề tươi 50g, củ sắn dây 30g. Hai 
thứ trên rửa sạch dun trong 1  lít nước, sắc kỹ còn một nửa, chia 
làm 2 lần uống lúc đói trong ngày. Có thê cho thêm đường, 
uô"ng liền trong 3 ngcày.

Chữa viÒMn gan siêu \ i trùng: Mcĩ dề 20g, Nhân trần 40g, 
Chi tử 20g, lá .Vlơ 20g. Tâ"t cả thái nhỏ sây khô, hãm như chè 
dê ucìng, ngcìv uổng 100-150ml.

9. Bài thuôc từ cây rau Sam

Ccây rau sam còn có nhiều tên gọi khác như Mã xỉ hiện, Mcã 
xỉ thái, Trường thọ thái... Nó thường mọc heiang \'en dường, bờ 
ruộng, .sông nhiều năm. Có thê dùng toàn câv làm thuôc.

Một số bài thuốc Nam có rau Sam thucíng dìưig trong dcân gian:

Chữa vicMn tuyến vú; Rau Sam 50g, Phác tiêu 6 g, giã nát 
đắp vào chỗ dau.

Chữa dái ra mtáu: Rau Sam 60g, Mã đề 7 Ccây. Scắc uô"ng 
ngày một thang. Uô'ng liền 3 ngcàv, kiêng thức ăn cay.

Chữa ly: Rau Sam 30g, lá Mơ lông 20g, cỏ Seo gà 20g, Cam 
thảo dât 16g. Sắc uổng ngày một thang.
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Hoặc: Rau Sam 30g, hoa Dâm bụt trắng 15g. sắc uống ngày 
một thang.

Chữa V'iêm gan virus: Rau Sam 150-400g. sắc uông ngày 
một thang, chia 2-3 lần.

Chữa quai bị: Rau Sam giã nát, đắp vào chỗ sưng đau.

Chữa rôm sảy; Rau Sam tươi lượng vừa đù, giã nát lây 
nước pha tắm.

10. Thuôc quý từ củ kiệu

Kiệu Icà loại cây thào, thân hành mầu trắng, có nhiều vảy 
mỏng bọc bên ngOcài. Theo Dông y, cú kiệu có vị cay, đắng, 
tính ấm; vào ba kinh phế, vị Víà đại tràng. Có tác dụng lý khí, 
chống tức ngực, thông dương khí, tán uất kết, kiện \’Ị, tiêu thực.

Chù trị tức ngực, khó chịu ở vùng dạ dàv, nôn mda, kiết 
lỵ, ung nhọt lở loét, ....

- Liều dùng: 5-lOg khỏ (tươi 30-60g), sắc hoặc tán bột, làm 
viên uống. Dùng ngoài giã dắp hoặc vắt lâV nước bôi.

- Kiêng kỵ: Người phát nóng do "khí hư" hoặc "âm hư', mồ 
hôi ra nhiều, đầu dau không nên dùng độc vị. Kiệu có tính 
hoạt lợi, không bị tích trệ cũng không nên dùng.

Một sô' bài thuốc có sứ dụng cù kiệu:

- Chữa tỵ uyên (\'iêm mũi mạn tính): Dùng củ Kiệu 9g, Tân 
di hoa 6 g, Mộc qua 9g; nâu nưức uống trong ngàv.

- Qua lâu giới bạch bạch tứu thang: Dùng qua lâu 1 trái (giã
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nát), Giới bạch 15g, rượu trắng lOOml, nước 500ml, cùng sắc 
uống. Sắc lây 200ml dịch thuôc, chia ra uống dần; uô'ng â'm - 
nếu nguội cần hâm lại. Tác dụng: Chữa chứng tức ngực, đau 
thắt tim, suyễn thở do hàn đàm ứ đọng gây nên.

- Chỉ thực giới bạch quế chi thang: Chỉ thực 4 trái, Hậu 
phác 12g, Giới bạch 15g, Quê chi 9g, Qua lâu 1 trái (giã nát). 
Năm vị đem sắc - với lOOml nước. Đầu tiên nâ'u Chỉ thực và 
Hậu phác, sắc lấy SOOml dịch thuôc, bỏ bã, sau đó cho các vị 
thuốc còn lại vào, nâ’u nhỏ lửa thêm 20-30 phút là được. Chia 
ra 3 lần uô"ng trong ngày, uống ấm. Tác dụng: Chữa tức ngực, 
đau tức ở vùng tim.

- Chữa đau thắt tim: Dùng củ Kiệu 9g, Qua lâu 18g, Đan 
sâm 9g, Khương hoàng 9g, Ngũ linh chi 9g, Quế chi 6 g, Đào 
nhân 9g, Hồng hoa 9g, Viễn chí 9g, Trầm hương bột 3g (hòa 
vào sau). Sắc nước uống trong ngày.

- Chữa kiết lỵ, ỉa chảy, mót rặn: Dùng củ Kiệu 9g, Sài hồ 
9g, Bạch thược 12g, Chỉ thực 6 g, Cam thảo 4g. sắc nước uống.

- Chữa xích lỵ - đi lỵ phân lẫn máu: Dùng củ kiệu 12g, 
Hoàng bá 6 g, sắc nước uống. Hoặc dùng kiệu 1 nắm, thái nhỏ, 
nấu cháo ăn.

- Chữa ỉa chảy, nôn khan không ngừng: Dùng kiệu 1 nắm, 
nước SOOml, sắc cạn còn một nvía, chia thành nhiều lần uống.

- Chữa hôn mê do trúng khí dộc: Dùng kiệu giã nát, vắt lây 
nước nhỏ vào mũi.
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- Chữa lở ngứa: Dùng lá kiệu nấu nước rửa, hoặc giã nát 
đắp lên chỗ da bị bệnh.

- Chữa bỏng: Dùng kiệu giã nhỏ, hòa \'ới mật ong, vắt lấy 
nước bôi vào chỗ bị bỏng, giúp da chóng lành.

- Chữa hóc xương cá: Dùng kiệu 1 nhúm, nhai nát, cuô"n 
một đầu sỢi dây nhỏ vào trong, nuốt dến chỗ xương bị hóc, 
cầm dầu dây kéo ra từ từ.

11. Thịt trai bể dưỡng và chữa bệnh

Trong thịt trai có nhiều kẽm, một nguyên tô" vi lượng quan 
trọng dôi với con người. Tình triỊng thiếu kẽm sẽ gây nhiều rối 
loạn như tổn thương da, xương gãv lâu liền, giảm khả năng 
sinh sản...

Cơ thê người lớn trung bình chứa 2-3g kẽm. Một nửa nằm 
trong cơ, 1/3 trong xương. I làm lượng kẽm cao nằm trong tuyến 
tiền liệt, tóc, mắt nên thiếu kẽm thì các cơ quan này dễ mắc bệnh.

Thiếu kẽm gây các rối loạn phần móng (dễ gãv, chậm mọc, 
\ết trắng), tóc dễ rụng gãv, da khô \'à dề bị tốn thương, vết 
thuimg lâu lành, xương gãy lâu liền. Tré om thiếu kẽm dễ bị 
nhiễm khuẩn dường ruột và phôi, chậm lớn. Nam giđi giảm 
khá năng sinh Scản, nữ giới bị các rỏi locạn nội tiê"t \ à thai nghón 
cũng bị ảnh hường (khó thụ thai, thai chậm phát triển, đẻ non, 
sâv thai, thai nhẹ cân...). Thiếu kẽm lâu dài gâv mỏng da teo 
cơ, loãng xương, suy nhược thíần kinh, rôi loạn tàm thần, rô"i 
loạn vận dộng, thoái hóa khớp, xơ cứng mạch máu, các bệnh 
ngoÒTÌ da (vàv nến, Herpes, trứng cá) \’à nhiều bệnh tật khác.
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Khi phát hiện được nguyên nhân thiếu kẽm, nếu được bô 
sung kẽm kịp thời thì bệnh thuyên giảm và lành nhanh chóng. 
Dùng thuôc có kẽm thường phải đề phòng quá liều. Liều trên 
150 mg/ngàv có thê gâv ức chế miễn dịch (liều thcấp kích thích). 
Nếu dùng thuốc kéo dài có thê gây ảnh hưởng sang các chức 
năng khác như dối với să t, đồng. Phần lớn thuốc kẽm khó hấp 
thu và khó được cơ thê dung nạp. Có thê gâv buồn nôn.

Việc dùng thịt trai có thế bố sung kẽm  mcà không gặp 
những phiền toái như dùng thuốc. Trong lOOg thịt trai có 70mg 
kẽm, gần gấp dôi so vứi thịt bò. Ngoài ra, thịt trai còn quý vì 
chất béo của nó không gây hại. Trai cũng có tác dụng kích 
dục an toàn hơn các loại chất kích dục khác.

Theo Đông V, Trai vị ngọt dậm, tính hàn, có công năng bô 
âm, thanh nhiệt, sáng mắt, giái dộc; thương dùng cho trẻ em 
hav ra mồ hôi trộm, chậm lơn, phụ nữ có  thai, cho con bú, 
băng huyết, klií hư \'à chữa mắt bị sưng dỏ do nhiệt, nhcặm 
mắt. Nó rcât tốt cho người bị lòi dom, trĩ chảy máu. Thịt Trai 
khô là thức ăn, thuôT bô thận từ xu'a của y học F3ông phương. 
Sau dâv là một sô cách dùng thịt trai dê phòng chữa bệnh.

Cháo trai: Có tác dụng bô àm, chữa ra mồ hôi trộm. Trai làm 
sạch luộc lây nước, thịt Trai thái rồi ưởp mắm tiêu, nâu chcáo nliừ 
rồi cho trai \'ào khuây dều, cho gia vị, cho hcành răm nếu dùng 
cho người lớn. Nếu dùng cho trẻ em thì cho Icá dâu, ăn nóng.

Canh trai giải nhiệt ngày hè sẽ ngon miệng mát, bố: Trai 
luộc chín thái nhò ươp măm muối gia vị, xào lăn. Nước luộc 
trai lọc trong, dun sôi, cho trai dã xào vào. Cho hành và rau
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răm thái nhỏ. Ăn nóng. Dùng ăn với cơm. Có thê xào lăn với 
cà chua hoặc quả dọc, hoặc me ta được món canh chua Trai. 
Phụ nữ có thai căn tốt cho Ccà mẹ và con.

Canh trai mì sỢi: Trai 200g, Mì sỢi 50g, Gừng tươi lOg, 
Hành 15g, Muôi 6 g, Rưựu 5g, Dầu thực vật 30g. Trai chần thái 
nhỏ, mì ngâm nước cho nở. Xào trai sau dó cho nước (1,5 lít) 
đun scĩi rồi cho rượu dun nhỏ lửa 40 phút. Cho mì, muối dun 
thêm 2  phút, sô i lcỊÌ thì múc ra rắc hcỊt tiêu và ăn nóng.

Trai nướng chữa yếu sinh Iv; Trai to, Ccậy khéo (khcâng làm 
sứt vỡ) lâV trai ra bcĩm nhò cùng mộc nhT, giò .sông, hcình cũ 
băm nhò, gia vị trộn dều viên tròn cho Vcào trong \'ỏ trai. 
Nướng trên bếp than, ăn ntíng chcâm mắm chanh ớt.

Trai hấp dùng cho ngươi g ic ì  yêu ăn kém: Thịt ba chỉ bcăm 

nhỏ, trộn gia vị cùng trai, cho Vcio \'ô rồi xếp \ ào nồi hấp chín. 
Dê nhăm rượu.

Clìcả tra i chữa nhức m ò i cơ xương khơp, ho có dởm: T ra i 

làm  Scạch, thtái nhò, ướp gia \ ị, sau dó cho m ột m iêng  tra i v ơ i 

m ộ t m iếng  th ịt ba ch i (hoặc dùng  th ịt nạc bcăm \'ớ i trai), ươp 

g ia v ị, sau dó  bọc lá xương sông hoặc lá lốt, dem  nướng trực 

tiêp  trên than củ i hoặc xếp vào  \ ì kẹp nương, ăn nóng.

12. Nâm ân vừa bô dưỡng vừa chữa đưỢc nhiều bệnh

Không chỉ là món ăn ngon, các loại nàm còn có tác dụng 
tăng cường sức dề kháng cơ thê, chống lão hóa, làm giám nguv 
cơ mắc các bệnh như ung thư, tim mạch...

Nâm ăn là những loại nấm không dộc h c ỊÌ, dược con người
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dùng làm thực phẩm, ớ  Trung Quô"c, nấm hương đã dược biết 
dến từ thời Xuân thu Chiến quô’c. Nâ"m được các y thư cổ đánh 
giá là thứ "ăn dược, bồi bô được, có thê dùng làm thuốc, toàn 
thân dều quý giá".

Trong giới sinh vật có gần 7 vạn loài nấm, nhưng chỉ có 
hon 1 0 0  loài có thể ăn hoặc dùng làm thuốc, thông dụng nhâ't 
là mộc nhĩ den, ngân nhĩ, nâ'm hưong, nâm mỡ, nâ'm rOm, nâm 
kim châm, nâ"m trư linh... Ngoài nguồn thu hái từ thiên nhiên, 
người ta đtã trồng dưọc hơn 60 loài theo phương pháp công 
nghiệp với năng suât cao. Nhiều nhà khoa học cho nằng, nấm 
sẽ là một trong những thực phấm rất quan trọng và thông 
dụng cúa con người trong tương lai.

Ngoài giá trị cung cấp các chất dinh dương cần thiết cho cơ 
thổ, nấm ăn còn có nhiều tác dụng dưọc lý khá phong phú như:

Tăng cương khcá năng miễn dịch của cơ thể: Các polysac- 
charide trong nâm có khcà nằng ho<ạt hóa miễn dịch tố bcào, 
thúc dcây quá trình sinh trương và phát triôn cùa tố bào lym- 
pho, kích hoạt tố bào Ivmpho T và lympho B. Ncấm linh chi, 
nấm vân chi, nấm dầu khi và mộc nhĩ den còn có tcác dụng 
nâng cao năng luc hoạt dộng cùa dại thực bào.

Khcáng ung thư \ à kháng \'irus: Trên thực nghiệm, hầu hết 
các loại ntâm ăn dều có kh<à năng ức chê sự phát triển của tê bào 
ung thư. Với nấm hương, nâm linh chi Vcà nấm trư linh, tác dụng 
nàv dã dưọc kháo sát và khắng dịnh trên Icâm sàng. Nhiều loiìi 
nâ’m ăn có công ntăng kích thích cơ thê Scán sinh interíeron, nhờ 
dó ức chế dược quá trình sinh trưởng và lưu chuyên cùa \'irus.

296 5 0 0  BÀI THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN



Dự phòng và trị liệu các bệnh tim mạch; Nấm ăn có tác 
dụng diều tiết công năng tim mụch, làm tăng lưu lượng máu 
động mạch vành, hạ thâp oxv tiêu thụ và cài thiện tình trạng 
thiếu máu cơ tim. Các loại nâm như ngân nhĩ (mộc nhĩ trắng), 
mộc nhĩ den, nâm dầu khi, nấm hương, đông trùng hạ thảo... 
dểu có tác dụng diều chỉnh réh loạn lipid máu, làm hạ lượng 
cholesterol, triglycerid và betci-lipoprotein trong huvết thanh. 
Ngoài ra, nấm linh chi, nấm mơ, nấm rctm, nấm kim châm, 
ngân nhĩ, mộc nhĩ den còn có tác dụng làm hạ huyết áp.

Ciải dộc và bcảo \'ệ tê bào gan: Kết quả nghiên cứu cho thâv, 
nhiều locỊÌ nấm ăn có tcác dụng giài dộc Vcà bảo vệ tê bào gan 
rất tcĩt. Ví như nấm hương \'à nấm linh chi có khíì nàng làm 
giám thiêu tác hại dối \ớ\ tố bào gan cúa các chcât như carbon 
tetrachlorid, thioacetamide \'à prcdnisone, làm tăng hàm lượng 
glucogen trong gan v<à hạ thấp mcMi gan. Nấm bạch linh v<à tru' 
linh có tác diing lợi niệu, kiện tỳ, an thần, thường dược dùng 
trong những dơn thuốc Dòng dược diều trị viêm gan câp tính.

Kiện tỳ dưtìng \ ị: Nấm dầu khi có khả năng lợi tạng phú, 
trỢ tiêu hóa, có tác dụng rõ rệt Iriing trị liệu các chưng bệnh 
như chán ăn, rói loạn tiêu hóa, \ ièm loól dạ dày tá tràng. Nâm 
bình có tác dụng ích khí sát trùng, phòng chống \'iêm gan, 
viêm loét dạ dày tá tràng, sói mật. Nấm kim châm \'à n<ấm kim 
phúc chứa nhiều arginine, có công dụng phòng chống \ iêm 

gan và loét dcỊ dàỵ.

Hạ đường máu và chông phóng xạ: Khá nhiều loại nâm 
ăn có tác dụng làm hạ dường máu như ngân nhĩ, dông trùng
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hạ tháo, nâm linh chi... Cơ chế làm giảm đường huyết của 
đông trùng hạ thảo là kích thích tuyến tụy bài tiết insulin. 
NgOtài công dụng diều chỉnh đường máu, các polysaccharide 
B và c  trong nấm linh chi còn có tác dụng chống phóng xạ.

Thanh trừ các gốc tự do \'à chống Icão hóa: Gốc tự do là các 
sán phẩm có hại cùa quá trình chu\'̂ ển hcía tế bào. Nhiều loại 
nâm ăn như nấm linh chi, mộc nhĩ đen, ngcân nhĩ... có tác dụng 
thanh trừ Ccác sán ph.âm này, làm giảm chcất mỡ trong cơ thể, từ 
dó có khả năng Icàm chcậm quá trình lão hóa V'à kéo dài tuổi thọ.

NgOcài ra, nh iều  locỊÌ ná’m ăn còn có tác d ụ n g  an thần, trấn 

tĩnh, rất có lợ i cho  v iệ c  d iều  ch ỉnh  hOíỊt d ộ n g  của hệ thần k inh  

trung  ương. G ầ n  dây , nh iều  nhtà khoa học còn  phá t h iện  thấy 

m ột sô lo ạ i nấm  ăn có tác d ụ n g  ph òng  chốn g  AIDS ở  m ức dộ 

nhât d ịnh , thông qua khcả n<ăng ncâng cao năng  lự c  m iễn  d ịch  

cùa cơ  thê.

Một sô lc*ại ncấm ăn diên hình

Nâm hương: Còn gọi Icà nâm dông cô, hương cô, hương tín, 
hưong tẩm..., dược mệnh danh kà "hocàng hcậu thực vật", là 
"v ua của các loại rau" (can thái chi vương). Trong lOOg ncâm 
hương khô cổ 12-14g protein (vượt xa so vứi nhiều loại rau 
khác). Ncấm hương có tác dụng diều tiết chuvển hcía, tăng 
cường niăng lực miền dịch của cơ thế, ưc chế tế bào ung thư, 
h<ạ huyết áp, giảm cholestcrol máu, phòng ngừa sỏi mật và sỏi 
tiết niệu, trỢ giúp tiêu hóa... Dâv là thdc lăn lý tưởng cho 
những người bị thiêu máu do thiếu săt, cao huyết áp, tiêu 
dường, rối loiỊn lipid máu, tré em suv dinh dưỡng.
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Nâm rơm: Còn gọi là bình cô, lan hoa cô, ma cô..., là một 
trong những loại mấm ăn được sử dụng râd rộng rãi, có giá trị 
dinh dưỡng khá cao. Nấm rơm là thú'c ăn rất tôt cho những 
người bị cao huyết cáp, rối locỊn lipid máu, vữa xơ dộng mcỊch, 

tiếu đường, ung thư \'à Ccíc bệnh lý mạch \ ành tim.

Ncâ"m mỡ: C ò n  gọ i Icà nhục tcìm, bcỊch ma cô, dương ma cô..., 

cũn g  Icì m ột trong những lo ạ i Iicấm có giá tr ị d in h  dưỡng cao. 

N â ’m m ỡ  có tiác d ụ n g  Icìm giiàm dư ờng  và cho leste ro l nìcíu, 

p h ò ng  chông  ung thư  Vcì Ccài th iện chức năng gan. Bd i \'lậv, dâv  

là lo.ại thực phcâm rcàd th ích hợp cho những ngườ i b ị ung thư, 

tiêu  dường , tiĩng  cho lestero l máu, cao huyế t áp, g iám  bạch Ccầu 

và v iê m  gan.

Ngân nhĩ: Còn gọi Ici mộc nhĩ trcắng, bcỊch mộc nhĩ, nấm 
bạc, bcỊch nhĩ tử..., cũng Icì một locỊÌ ncấm khá gicàu chât dinh 
dường. Ngcĩn nhĩ có tcác dụng tcĩng cường khả ncãng miễn dịch 
của cơ thế, nâng cao ncăng lực tạo máu cùa tủv xương, cài thiện 
chưc năng cùa gan và thận, thúc dấy quá trình tống hợp pro- 
tid trong gan, làm gicám cholesterol máu, chống phù và chống 
phóng xạ. Bời vậy, ngân nhĩ là thực phàm rât tcM cho những 
người bị suy nhược cơ thế, suy nhược thần kinh, bị các bệnh 
lý dưòìig hei hấp, cao huvốt áp, thiêu năng tuần hoàn não...

Mộc nhĩ don: Còn gọi là \ân nhĩ, thụ kê, mộc nhu, mộc 
khuẩn... Mộc nhĩ đen chứa nhiều protid, chàt khoáng và \ ita- 
min. Mộc nhì den có kliá năng ức chế quá trình ngưng tập tiểu 
cầu, phòng chtìng tình trạng dông máu do nghcm niạch, ngăn 
Ccản sự hình thành các màng \ ửa xơ trong lòng huyôt quàn.

299



Ngoài ra, còn có tác dụng chông lão hóa, chông ung thư và 
phóng XcỊ. Bởi vậy, mộc nhĩ đen là thực phẩm lý tưởng cho 
những người bị cao huyết áp, vữa xơ động mạch, thiếu năng 
tUíần hoàn não, thiểu năng động mạch vành V'à ung thư.

13. ớ t

ớ t là loại câv đã dược con người trồng trọt và thu hái từ lâu 
đời. Với không ít người, ớt là loại gia vị không thê thiếu trong 
các bữa ăn, giúp làm tăng cảm giác ngon miệng. Nhưng có lẽ 
ít ai biết ớt còn Icà một vị thuốc râ’t quý trong v học cổ truyền.

Tác dụng chữa bệnh cúa ứt

Quà ớt còn có nhiều tên gọi khác nhau như Lạt tiêu, Lạt tử, 
Ngưu giác tiêu, Hải tiêu... Tên kltoa học Capsium írutescens L; 
Capsium annuum L., thuộc họ Ccà Solanaceae. Tà một càv nhỏ 
có Ihè sống Vcài niăm, thân dưới hóa gỗ. Cây có nhiều cành, 
nhắn. Lá mọc so le, hình thuôn dcài, dầu nhọn. Hoa mọc dơn 
dộc ở kẽ lá. Quả mọc rú xuống dât, chì riêng ở  cây ớt chỉ thiên 
thì quá Lại quay lên trời. Có thê dược trồng hoặc mọc hoang. 
Các bộ phận cùa câv ứt như quà, rề và lá dã dược dùng làm 

thuỏc từ nhiều dời nay.

Theo V học cô truyền, ơt có \ ị cay, nóng. Tác dụng khoan 
trung, tán hàn, kiện tỳ, tiêu thực, chi thống (giâm dau), kháng 
nham (chữa ung thư...) Nh.ân dân thường dùng đê chữa dau 
bụng do lạnh, tiêu hóa kém, dau khớp, dùng ngOcài chữa rắn 
rết cắn... Ngoài dùng Làm thuốc, nhân dân ta còn thường dùng 
lá ơt nấu canh ăn.
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Nghiên cứu của y học hiện dại củng thống nhât với V học 
cô truyền về  tác dụng chữa bệnh của ớt. Kết quả nghiên cứu 
của các lứià khoa học Trung Quốc cho thây quả ớt có râT nhiều 
ích lợi cho sức khỏe. Trong ớt có chứa một số hoạt chât sau: 
Capsaicin Icà một Alkaloid chiếm tỷ lệ khoảng 0,05-2%.

c<ấu trúc hóa học dã dược xác dịnh là acid isodexenic vani- 
lylamit, có dặc điểm bốc hơi ở nhiệt dộ cao, gây hắt hơi mạnh. 
Ngoài ra còn có Capsaicin, lcà hoạt chât gây dỏ, nóng, chỉ xuât 
hiện khi quâ ớt chín, chiếm tỷ lệ từ 0,01-0,1%. Một diều lý thú 
là Capsaicin có tác dụng kích thích não bộ sàn xuất ra chât 
Endorphin, một chất Morphin nội .sinh, cổ dặc tính như những 
thuôc giảm dau, dặc biệt có ích cho những bệnh nhân bị viêm 
khớp mạn tính \'à các bệnh ung thư.

Ngoài ra, ớt còn giúp ngăn ngừa bệnh tim do chứa một sô 
hoạt chát giúp máu lưu thông tốt, tránh dưỢc tình trạng dông 
vón tiếu cầu dề gâv tai biến tim mạch, ơ t còn có tác dụng 
ngiăn ngừa tình trạng huyết áp tăng cao. Một số nghiên cứu 
cho thcấy, những loại ứt vỏ xanh, trái nhỏ có hàm lượng cap- 
saicin nhiều hơn. Ngoài ra, trong quà ớt còn chứa nhiều loại 
\ itamin như vitamin c ,  B l, 132, acid citric, acid malic, beta 
ca ro ten...

NgOcài việc dùng l<àm thực phẩm, quả ớt còn dược nhân 
dân ta sử dụng làm thuốc chữa bệnh từ ngàn xưa. Trong kho 
tàng y học dcân gian, có không ít bài thuôc quý trong dó có ứt.

Một số bài thuôc nam thông dụng có ớt

- Chữa rụng tóc do hóa trị liệu: ơ t trái lOOg, ngâm \'ới rượu
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trắng trong 10-20 ngày. Dùng rượu này bôi lên da đầu có tác 
dụng kích thích mọc tóc.

- Gicảm dau do ung thư, đau khớp; ăn 5-lOg ớt m ỗ i ngày.

- Chữa ăn ucmg kém tiêu do ung thư: ớt lOOg, hắc dậu xị 
lOOg, tán bột ăn hàng ngíày.

- Chữa căn uống chậm tiêu: ớt trái dùng làm gia vị, ăn hàng 
ngày.

- Chữa dau thắt ngực: đt trái 2 quả, dan sâm 20g, nghệ den 
20g. Scắc uống ngcày 1 thang.

- Chữa dau dcỊ dàv do hạnh: ớt tnái 1-2 quả, Nghệ vàng 20g, 
tán bột uống ngàv 2-3 Icần.

- Chữa viêm khớp nicãn tính: dt trái 1-2 quả; Dcâv dau xương, 
thổ phục linh (cù khúc khắc) mỗi vị 30g. sắc uống ngày 1 
thang.

- Chửa bệnh chàm (eczema): lá ứt tươi 1 nắm, mè chua 1 
thìa. Hai thư giã nhỏ, lây Vcài sạch gói hại, dcắp lên nơi bị chcìm 
dcã rửa ScỊch bằng nước muôi.

- Chữa tai biến nicỊch máu não: lá ớt ( lo c Ị Ì  ớt chỉ thiên quả 
nhổ) đem giã nheỉ, thêm nước Vcà ít muối, chắt nước cho người 
bệnh uống, bcã d cắp  Vcào răng sẽ tỉnh.

- Chữa rắn rèt cắn: há ớt giã nhô, đcắp Vtào nơi bị thương, 
băng hại. Ngàv hàm 1-2 hần cho dốn khi hết đau, 2-3 giờ hà khỏi.

- Chữa bệnh \'ây nên; há ớt cay 1 nắm to (1 nắm chặt tay 
và dem sao chín nhưng không cháy), tinh tre đằng ngà cạo lấy
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1 bát, lá sống dời (lá thucíc bỏng) 7-9 lá, thiên niên kiện khoảng 
300g. Tất cả cho vào nồi \ ứi 2 lít nước, dun sôi kỹ, uống dần 
thay nước chè, uống chừng 3 ấm là khỏi.

- Dau bụng kinh nicn: Rễ cây ớt, rễ chanh, rễ hoàng lực, 
mỗi thứ khoảng lOg. Sao Vcàng, sắc uống ngày 1 thang.

- Chữa dau lưng, dau khớp: ớ t chín 15 quả, lá du đủ 3 cái, 
rễ chì thiên 80g. Tất cả dem giã nhò ngâm cồn yới tỷ lệ 1/2, 
dùng dê xoa bóp sẽ mau khỏi.

- Chữa mụn nhọt: I.á dt giã nát với ít muối, dùng đắp vào 
nhọt đang mưng mù sẽ bdt dau nhức, dề vử mù, mau lành.

- Chữa khàn cô: Dùng dt Làm thuốc súc miệng (dưới dạng 
cồn thuôc).

- Chữa rắn rết cắn: Tá ởt giã nh(\ dắp vào vết thưcíng cho 
dến khi hết d<̂ u nhức thì bò di. Ngày dắp 1-2 lần cho dến khi 
hêt dau. Thường chi 15-30 phút thì hết dau.

14. Một sô bài thuôc từ sen

Ihạt sen 4g, Bạch truật 12g (sao tâm), I’hục linh 6 g, Nhân 
sâm 4-8g, Thục dịa 4g, Chích tháo 3g, Cừng nướng 3 lát, táo 
ta 2 quả, sắc uông trong ngày. Thuôc dành cho người dau 
bụng, nôn mửa, tiêu chày, phân sống, gầy vốu, phù thũng, 
vàng da, trẻ tiêu hóa kém.

Tcất cả các bộ phtận cùa cày sen dều có thê dùng làm thuốc, 
dcặc biệt có tác dung dối với các bệnh về thần kinh và tiêu hóa...
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Một sô" ứng dụng:

Thuốc bổ tỳ giúp ăn ngủ ngon, đại tiểu tiện dễ dàng: Hạt 
Sen, Hà thủ ô đỏ, Hoài sơn, Ý dĩ, cỏ Xước, râu Mèo mỗi vị 12g. 
Sắc uống ngày một thang. Pĩoặc: Hạt Sen 16g, Sâm bô" chmh 12g, 
Hoài sơn 12g. Tán bột viên với mật ong, uống mỗi ngày 20-30g.

Chữa suy nhược thần kinh; Liên nhục, Thục địa, Hoài sơn, 
Tang ký sinh, Hà thủ ô dỏ, Kim anh mõi vị 12g; Quy bản, Kỳ 
tử, Thỏ ty tử, Ngưu tât, Dương quy, Táo nhân mỗi vị 8 g. sắc 
uô"ng ngày một thang.

Chữa suy nhược cơ thê ở  người thiếu máu, phụ nữ sau khi 
sinh mâ"t máu: Hạt Sen, Sa Síâm, Mạch môn, Kỷ tử mỗi vị 12g; 
Long nhãn 9g, Tâm sen, Tcáo nhân mỗi vị 8 g; IXIng tâm 6 g. sắc 
uô"ng ngày một thang.

Chữa rong huyết: Ngó Sen 12g, Quv bán 24g, Mầu lệ 20g, 
Sinh dịa 16g; Hocàng Ccầm, A giao, Sơn chi, Ỉ9ịa du mỗi vị 12g; 
Địa côt bì lOg, Cam thảơ 4g. sắc uô"ng ngcàv một thang.

Chữa tiểu tiện ra máu do viêm nhiễm câp tính đường tiết 
niệu: Ngó Sen 12g, Sinh địa 20g, Hoạt thcỊch 16g; Tiêu kế, Mộc 
thông, Bồ hocàng sao, Đạm trúc diệp, Sơn chi mỗi vị 12g; chích 
thảo, Đương quy mỗi vị 6 g. sắc uô"ng ngày một thang.

15. Những tác dụng của việc uô"ng trà

Cách đây gần 2.000 năm, trà đã dược các thầy thuôc Trung 
Quốc sử dụng như một vị thuôc giúp con người khỏe Vcà trẻ 
hơn. Các nghiên cứu y khoa hiện dại cũng phát hiện ngàv càng
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nhiều giá trị dược dụng của trà. Việc sử dụng hằng ngày loại 
đồ uống nàv có thể giúp phòng và chữa nhiều bệnh tật.

Do chứa các chcất chống ôxy hóa nên trà giúp làm chậm đi 
sự già cỗi của tế bào. Chat gallotanin trong trà ngăn chặn sự 
thoái hóa của tế bào thần kinh và kích thích CỊuá trình phục hồi 
của chúng. Các ílavonoide hạn chế sự lắng dọng cholesterol và 
xơ hóa mạch máu, làm giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, 
nhồi máu cơ tim và tỷ lệ tử vong do các vân đề tim mạch. Trà 
cũng có tác dụng kích thích thần kinh trung ương, giúp tinh 
thần hưng phíấn, kích thích hô hâ’p Vcà kìm tim dập nhanh hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thây, trà cỏ khả năng phòng 
chông ung thư, ngăn chặn sự tổn thương ADN. Việc uống trà 
thường xuvên giúp giảm 50% nguy cơ ung thư dạ dày, 40% 
nguv cơ ung thư da (tỷ lệ nàv có thê lèn dến 70% nếu uống trà 
với chanh). Thứ dồ uống này cũng giúp ngăn ngừa sự tiến 
triển của bệnh loãng xưcmg ở  người già.

Trà củng được biết dốn như một loại thuôT giãi độc công 
hiệu. Trong Đông y, nó dược dùng trong một số trường hỢp 
nhiễm độc kiềm và thảo dược. Những người làm việc với tia 
phóng xạ vẫn xem thói quen uống trà hằng ngày là giải pháp 
tự bảo vệ mình trước Ccác tia bức XcỊ dộc hại. Các nhà khoa học 
cho biết, hoạt chất axit tanic trong trà còn có tcác dụng thu giữ, 
làm lắng đọng các gốc kim loại tự do, có thê dùng cho những 
người bị nhiễm dộc kim loại nặng, kê cà thùv ngân. Tình trạng 
nhiễm độc C 02 ở  các lò than hay ngộ dộc rượu cũng có thê
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giảm bớt nhờ uống trà đặc. Ngoài ra, châ't tanin trong thứ đồ 
uống này còn có tác dụng làm se niêm mạc ruột, rấi hiệu quả 
trong các trường hỢp tiêu chảy câ'p.

Theo kinh nghiệm dân gian, có thê dùng nước trà tươi đậm 
đặc hoặc trà tươi giã nát dắp vào vết hăm, lở loét, viêm tâY 
hay các vết nứt da do lạnh dể giúp vết thương mau lành. Còn 
dể chữa bầm dập do chấn thương, cỏ thê trộn búp chè tươi V'ới 
giấm để đắp.

16. Một sô" món ăn bài thuôc từ đậu phụ

Theo y học cổ truyền, đậu phụ vị ngọt, tính mát, có tác 
dụng ích khí khoan trung, kiện tỳ, thanh nhiệt, giải độc. Nó 
dược sử dụng trong các bài thuôc chữa cao huyết áp, rô"i loạn 
lipid máu, xơ vữa dộng mcỊch... Sau dcâv là một số món ăn bài 
thuốc từ dậu phụ.

Bài 1

Dậu phụ 300g, Nâ"m hương 30g, Măng tươi 30g, rau Ccải 10 
g, Dầu thực vật, Xì dầu, Bột đao, nước dùng và gia vị vừa dủ. 
Măng, nâ"m thái phiến; đậu phụ xă"t thành khối vuông nhỏ rồi 
chần qua nước sôi, dể ráo nước.

Dô dcầu thực vật vào chảo, phi hành cho thơm rồi cho nâ’m 
hương, măng, dậu phụ, nước dùng, xì dầu và gia vị vào. Dun 
to lửa cho sôi, rồi lại tiếp tục dùng lửa nhỏ dun sôi liu riu cho 
đến khi dậu phụ ngâ'm gia vị. Cho rau cải và một chút nước 
bột dao vào, đảo dều nhẹ tay rồi bắc ra, dùng làm canh ăn 
trong ngày.
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Công dỊUìg: Bô khí, smh tân, làni hạ mỡ máu và chống ung tliư. 
Dùng cho người cơ thế suy nliược, tỳ yị hư yếu, cao huyết áp, rối 
locọn lipid máu, thiếu ncăng nitỊch vành \ à các bệnh ung thư.

Bài 2

Đậu phụ lOOg, Mộc nhĩ 15g, Dcầu thực vật, Hành, Gừng 
tươi và gia vỊ vừa đủ. Đậu phụ xắt thành khối vuông nhỏ, 
mộc nhĩ ngâm nước và làm ScỊch.

Đặt chảo lên bếp, dô dầu thực vật \’ào \'à phi hành, gừng 
cho thơm. Tiếp dó cho dậu phụ \'à một lượng nước \ ừa dủ, 
dun nhò lứa cho cạn bứt nu'đc; cho mộc nhĩ, chế thêm gia \'Ị 
rồi dùng làm canh ăn.

Công dụng: ích khí hòa trung, sinh tân nhuận táo, thích 
hỢp cho người bị cao huvêt áp, vữa xơ dộng mạch, dau thắt 
ngực do thiểu năng mạch vành.

Biài 3

F3ậu phụ 200g, gicá Dậu tương 250g, Cái canh lOOg, Dầu 
thực vật và gia vị vừa dủ. Giá dỗ Vtà Ccải canh rứa sạch, căt 
ngắn, Dậu phụ xắt thỏi.

Phi hcành cho thơm rồi cho giá dỗ Vtào dào nhanh, dô thêm 
một lượng nước \’ừa dú rồi dun to lửa cho sỗi. Tiếp tục cho 
dcậu phụ \à cải canh \ ào, chê' thèm gia vị, \ặn nhò lửa nấu 
chín rồi dùng làm canh ãn.

Công dụng: Kiện tỳ ích khí, thanh nhiệt, giải dộc, tư dương 
thân thứ. Thích hỢp cho người béo phì, cao huvết áp, rối locạn 
lipid máu, \'ữa xơ dộng mạch, dau thắt ngực, suy nhược cơ
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thể, tỳ vị hư yếu.

Bài 4

Cua 500g, Đậu phụ 200g, Dcầu thực vật, Gừng tươi, Xì dầu 
và gia vỊ vừa dủ. Cua rửa sạch, bỏ mai, gicã lọc lấv nước côd, 
dcậu phụ Xcắt thành khối vuông nhỏ.

Phi hành và gừng rồi đô nước cua và đậu phu vào, đun to 
lửa cho sôi, chế thêm gia vị, dùng làm canh ăn.

Công dụng: Thanh nhiệt, hoạt huyết, thích hỢp cho người 
béo bệu, cao huyết áp, thiểu n.ăng mạch vành, viêm gan, thưa 
xương, còi xương.

Bài 5

Đậu phụ 200g, Nấm mỡ hoặc Nâm rơm lOOg, Tỏi 25g, Tôm 
nõn khô 25g, nưức dùng, Dầu \ ừng và gia vị vừa dủ. Đậu phụ 
xắt thành miếng, nâm rửa sạch, thái phiến, tói giã nát.

Cho dậu phụ, nấm, tôm và muôi Vcào nồi nước dùng đun 
sôi, vớt bọt, \ ặn nhỏ lửa dun kỹ rồi cho tỏi và gia vị vào, dùng 
làm canla ăn.

Công dụng: Bô khí sinh tcân, kiện tỳ ích vị. Thích hỢp cho 
người bị cao huyết áp, rôi loạn lipid mcáu, các chứng ung thư.

17. Lươn

Lươn thuộc họ Anguillidae. Lươn đồng hay lươn nước ngọt 
có tên khoa học là Pluta alba; lươn biển hav cá chình tên khoa 
học Là Anguilla anguilla (Việt Nam, châu Âu) và Anguilla Ros-
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trata (Bắc Mỹ).

Lươn đồng thường được xếp vào loài cá, hình dạng như 
nắn, thân tròn, đường kính từ 2-3cm, theân dài từ 30-60cm, da 
trơn không có vẩy, thường scLng dưới bùn. Lươn thuộc loài 
sinh sản lưỡng tính: trong tuyến sinh dục có cả tinh nang lẫn 
notãn Scào. ớ  Việt Nam, lươn nhỏ hơn 20cm thường là lươn cái; 
dài khoảng 35-45cm thuộc loại lường tính và dài hơn 55cm là 
lươn dực. Lươn sinh sản rât nhanh Vtà rất mạnh, thường dẻ 
trứng Vtào khoáng tháng 5-6. Lươn dực có nhiệm vụ làm hang 
Lại bờ ruộng, bờ mương dê cho lươn cái dốn sinh dẻ. Trước khi 
lươn cái dè trứng, lưcín dực phun bọt dầy ô. Lươn cái dẻ trứng 
trôn dám bọt n<ày. Mõi lần hútn cái có thê dỏ từ 100-600 trứng 
và trứng nờ sau 7 ngày ở  nhiệt dộ khoáng 30"C. I.ươn tăng 
trướng khá nhanh, sau khi trứng nỡ chừng 1 0  ngày, lu'(tn có thò 
dài dến 2cm. Sau một năm, lươn dã trưởng thcành, dcài khoáng 
25cm, nặng chừng 40-60g. Lươn tại miền Tâv Nam bộ có thế 
nặng dến l,5kg.

Lươn biến hay cá Chình

Thuộc họ Anguillidae, là loài Ccá có thân như rắn nhung có 
vi ờ lưng, ngực Vcà phần dưới. Lươn biến dài khoảng l,5m, 
thường có màu nâu Scậm  hoặc màu xanh trên lưng, còn phần 
dưới bụng lại có màu vàng nhạt. Lưcín biến thường sông ớ 
vùng nươc lợ ven biển. Có khoáng 15 loại lươn biên, trong dỏ 
có 2 loại quý nhât là Anguilla Rostrata (lươn Bắc Mỹ) \ à An- 
guilla anguilla (lưcín châu Âu).
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Lươn trưởng thành sau 8-10 năm, lúc đó tuyến sừih dục đã 
phát triển dầy đủ. Lưctn sẽ di chuvên đến V'ùng biển có độ 
sâu khoáng 2.000m dê đẻ trứng. Mỗi con lươn cái có thê đẻ 
khoảng 10 triệu trứng. Trứng nờ ra ấu trùng rồi ấu trùng sẽ 
nổi lên nrặt nuơc dê\ăn các phiêu sinh vật dê trở thành lươn 
biển. Có lẽ chỉ có lươn cái sẽ bơi nguỢc về lại dât liền, sông 
gần cửa biên và íhâ’t thêm 2-3 năm dè trở về vùng sông hồ. 

■ Lươn cái sông từ 10-15 năm trong vùng nước ngọt.

Lươn dồng Vcà lươn biển dều thuộc loài cá với thành phần 
dinh dưỡng rât cao. Trong lOOg thịt lươn chứa;

* Chất dạm: 12,7g.

* Chất béo lổng cộng: 25,6g trong dó cholcsterol: 0,05g.

* Ntăng lượng; 285 calo.

* Vitamin: Vitamin A \’à beta carotcn: 2000 lU, Vitamin 131; 
0,15mg, Niacin: 2,2 mg, Ribofla\'in: 0,31 mg, Biotin: 5mcg, Vita- 
min B6 : 0,28mg.

* Khoáng chât; sắt: 0,7mg, Natri: 78mg, Kali: 247mg, Calci: 
18mg, Magie; 18mg, Photpho; lóOmg.

Theo Dông y, lươn hay thiện ngu' có tác dụng bồi bổ khí 
huvêt, trừ dược phong thấp. Theo y ditợc Trung Hoa, lươn có 
thể chữa dược bệnh suy dinh dưỡng, kiết ly, dau nhức xương 
sống, phong thcấp, trĩ nội, bệnh huvết trắng cùa phụ nữ. Phụ nữ 
có thai không nên dùng hícỉn. Với dcặc tính bô dưỡng v<à sinh 
khí huyết, máu lươn (thiện ngư huvết) có khà năng tăng cường
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"dưcfng khí", giúp máu huyết lưu thông, trị được chứng khô 
miệng, đau nhức trong tai Vcà tăng cường khả năng tình dục.

Theo dinh dưỡng cùa y học Trung Quốc hiện dại, lươn cũng 
dược chia làm 2  loại:

- Lươn có vi hav lươn biến (Anguilla Japonica) sôhg tại các 
con sông Dương Tử, Minh Giang, đảo Hải Nam: có vị ngọt, 
tính bình, tác dụng vào các kinh mtạch thuộc can và thận, có 
khả năng bô dương, chữa được các chứng phong thâ'p.

- Lươn không vi hav lươn nước ngọt (Monopterus Albus): 
vị ngọt, tính âhr, tác dụng \ ào kinh mạch thuộc tỳ và thận, có 
khà năng tăng cường khí huvết, bố gan, bô xương và trị được 
phong th c ấ p .

Dê chữa tiêu clìcày với phân có đàm nhớt và máu: nướng 
một con lươn nước ngọt sau khi mô bó ruột gan \’à tạng phủ. 
Sau dó rang với lOg dương vàng, tán thành bột. uống bột với 
nước ấm ngàv 3-4 Lhi, mồi lần 1-2 muỗng cà phê.

Dê chữa bệnh trĩ; cĩn thịt luơn (lưítn biển hav lươn nu'đc 
ngọt) đè giúp cầm máu \ à trị búi trĩ. Khi nấu lươn nên dùng 
nồi dất \'ì lươn ky kim khí \'à nồi dât làm bớt mùi tanh cùa 
lươn. Mô hư̂ ín theo cách cô truyền là không dùng dao mà 
dùng Ccật tre vót mỏng dê tránh sự tương khắc giữa máu lươn 
vơi kim lo c ỊÌ .

De trị chứng suv nhược do lạm dụng tình dục; dun lươn 
(lươn biển) với rưỢu chát dõ dốn khi cạn (1 con dùng 250ml 
rượu). Sau dó nướng lươn dã náu chín (cà da lần xương), xong
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tán thành bột. Uông mỗi ngày từ 7-lOg với rượu tùy theo tình 
trạng suy nhược.

Để chữa trị phong thâ’p; nên dùng lươn om (hầm) chung V'ới 

Sả và rau Ngổ.

Cũng có thể nấu cháo lươn với Đỗ trọng, lá Dâu tằm và 
Ngũ gia bì.

Dê chữa trị chứng bất lực: Lươn được hcầm chung với Hà 
thủ ô, hạt Sen, Mộc nhĩ (nấm mèo) hay Ncấm linh chi. Cổ thê 
thêm lá lôt.

18. 20 lý do nên ăn chuôi

I.oại qucá ncào cũng rât nhiều vitamin \'à chât khoáng cần 
thiêt cho cơ thể nhưng tại sao bạn nên ăn chuôi mỗi ngày?

1. Khỏe não; Trong chuối có nhiều kali sẽ giúp trí não hoạt 
động nhạv bén và linh hoạt.

2. Nhuận tràng; Chuôi giàu chất xơ vì thế có tác dụng 
nhuận tràng, tránh táo bón.

3. Bình tĩnh: Chuối có lượng vitamin B cao nên có giúp giữ 
bình tĩnh rcất tỏ't.

4. Giám bệnh thiếu máu: Chuôi có nhiều chât sắt \'ì thê 
giúp giám bệnh thiếu máu bằng cách kích thích sán sinh ra he- 
moglobin.

5. Tốt cho dạ dày; Tàm hỗn hợp chuối, sữa và mật ong. 
Chuôi giúp bình ôn dạ dàv Vcà giữ lượng dường trong máu cm 
định dưới tác dụng cũa mật ong.
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6 . Vui vẻ: Trong chuôi có chứa tryptophan mà cơ thê 
chuyển đôi thành serotonin. Ăn chuối giúp bạn cám thây vui 
vẻ, thư giãn và có tâm trạng tôt hơn.

7. Giàu vitamin Vtà chât khoáng: Chuối chứa nhiều vitamin 
B6 , B12, kali, magiê...

8 . Giảm nguy cơ dột quỵ: Các nghiên cứu dã chi ra rằng ăn 
chuối dều hiàng ngàv giảm 50“b nguy cơ bị dột quỵ.

9. Giảm khó chịu buối sáng \'ứi những người dang mang thai

Ăn chuối giúp các bà mẹ dang mang thai giám những triệu 
chứng khó chịu vào buôi sáng khi ngú dậv.

10. Tâm trạng tỏt: lìiều chỉnh lượng dường trong máu góp 
phần mang lại một tâm trạng tốt.

11. Huyôt áp tốt hơn: Chuối giàu kali \'à có lượng muôi 
th cấp  nên là loại quá rất tôl giúp huvét áp ớ trạjig thái ôn dịnh.

12. Giảm chưng ợ nóng: Chuôi có tác dụng giảm dộ axit 
trong dcỊ d cày  nôn giảm chiíng ợ nóng.

13. Giảm su’ng phồng khi bị muỗi dôt; Rât nhiều người 
dùng phtần bòn trong cúa quá chuôi xoa lên nhừng vùng bị 
muỗi dốt dê giám ngứa \ à sưng.

14. Giảm strcss: Kali là một chất khoáng rất cấn thiết giúp 
bình òn chứng ợ nóng, du'a ôx\' lên não \ à diều chinh lượng 
nước cân bàiìg trong cơ  thê. Cơ thê bị stres.s khi miVc dộ kali 
thấp \ì thế an chuối giiip tăng lượng kali \ à giàm stross.

15. Lo.ại bò hột cơm, mụn cóc trên da: Lấv phần bên trong
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của vỏ qucả chuối đắp lên vùng da có hột cơm rồi quấn quanh 
bằng dải vải. Đây là một cách để loại bó hột cơm, mụn cóc 
trên da.

16. Trị ung nhọt, chỗ loét trong dcỊ dày: Chuối mềm là loại 
hoa quá giúp giảm axit tại những chỗ loét trong thtành dạ dàv.

17. Giảm thèm ăn: Ăn chuin giúp giảm cảm giác thèm ăn 
Vcà diều chỉnh lượng dường trong máu.

18. 'Tlạ hỏa": Chuôi được xem như loại quà có tác dụng 
"hạ hỏa" với những người nóng tính.

19. Làm sạch gicầy: Làm sạch giầv của bạn bằng phần bên 
trong quả chuôi đê có màu sáng bóng.

20. Ngon miệng: Chuối là lo.ại quà ngon, rẻ và bỏ (cung 
cấp nhiều vitamin và châl khoáng cho cơ thê).

19. Sức khỏe và dinh dưỡng từ sữa chua

- Dù là sữa chua thường, sữa chua ít béo hay sữa chua tách 
kem nhu’ng giá trị dinh dương cùa nó luôn không dổi và ngàv 
càng dược xem là một phần không thế thiêu trong thực dơn 
hằng ngày.

Sũ'a chua làm từ siĩa bò, sửa trâu, sữa dê, sữa cừu \’à cà từ 
dậu nành dều dược xem là một thư dồ tráng miệng lý tương.

Sữa chua rất giàu \ 1 châl với rât nhiều lợi ích "\'àng" dược 
chì tên. Nó là nguồn bô sung protein, vitamin và khoáng châl, 
giúp cân bằng cơ thế. Nó củng rât giàu canxi và hỗ trỢ tích cực 
cho hệ tiêu hóa nhờ các protein chuyên biệt.
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Sữa chua cũng có tcác dụng giải khát, làm mát cơ  thê khi 
hoạt động CỊUcá mức.

Sữa chua được Icàm từ sữa giàu bơ với 90% là nước nhưng 
hương vị của nó thì Lại rất dễ chịu và dcỊ dàv cũng dung nạp 
râd dễ dàng.

Các yếu tố hỗ trỢ tiêu hóa trong sữa chua tôd hơn hẳn sữa 
tươi. Ăn sữa chua cũng giúp bô sung sinh tố B, \'itamin rát 
cần thiết cho càm giác ngon miệng, giúp cơ thê được cung câp 
đú dinh dưỡng. Tính axit cũng dược tìm thấy trong bơ sữa 
nhưng axit lactic thì chỉ có trong sữa chua. Dù Là sữa chua 
thưởng, sữa chua tách béo hay sữa gcầy thì nó dều có tác dụng 
làm tăng cảm giác ngon miệng ờ trè \ à người lớn. Sữa chua 
củng rcât giàu các vi khuân có ích cho cơ thê và mang lại nhiều 
lợi ích thiêt thực cho sức khóc. Nó giúp giám cân và nhiều 
\'ân dề phát sinh. Dã cớ nhũìig nghiên cứu cho thâv \'iệc ăn 
sữa chua 3 lần/tuẨn sõ giúp scíng thọ hơn những người chi ăn 
sữa chua có 1 lần/tuằn nhờ hộ miễn dịch dược tăng cường.

An sữa chua còn giúp báo \'ệ "\'ùng kín" của chị em nhờ 
kích thích cơ thê tăng tiết men chống nhiễm khuân. Khuân sũ'a 
có khả năng giúp ngăn ngừa chứng viêm khớp.

Những người có \ ấn dồ vỏ tiêu hóa cớ thê ăn sữa chua 
hàng ngàv và sẽ sớm nh<ận thâv tác dung lơn lao cúa chúng.

20. Xin đừng bỏ phí cháy cơm

Trong Y học cò truyền, cháy cơm cũng dược coi là một \'ị 
thuốc \'ứi nhiều tên gọi như Hoàng kim phân, Oa tiêu, Oa ba,

315



Phạn tiêu... Các y thư cô như Bàn thào cương mục thập di, Bất 
dược lương phương, Chu ích sinh gia bảo phương, Hành khiếp 
kiểm bí... dều đã dùng cháy cơm dê làm thuôc với những kiến 
giải khá dộc dáo. Theo cô nhân, cháy cơm vị ngọt, tính bình, 
cỏ công dụng bổ khí kiện tỳ, tiêu thực chỉ tà, thường dược 
dùng dê chữa các chứng bệnh như thực tích phúc thống (dau 
bung do thức ăn chậm tiêu), tiêu hoá bâ"t lương (quá trình tiêu 
hoiá không tốt), b cất tư âm thực (không muốn ăn), cửu tá bất 
dii (ỉa chảy kéo dài không khỏi), tỷ vị hư nhược... Một số cách 
dùng cụ thê như sau;

Cách 1: Cháy cơm 150g, Thần khúc sao 12g, Sa nhân sao 6g, 
Sơn tra 12g, hạt Sen bõ tâm sao 12g, Kê nội kim sao .'ìg, gcỊO  tè 
300g sao thơm. Tất cà tán thành bột mịn, trộn dều vơi 500g 
dường trắng dã đun chãv thành dạng cao dặc rồi nặn hoặc ép 
khuôn thành những chiếc bánh nhó dê ăn.

Công dụng: Kiện tỳ tiêu thực, dùng rất tốt cho tré em biếng 
ăn, hav d<ầv bụng, di lòng.

Cách 2: Cháv cơm 120g, hạt Sen bó tàm 12g, sao thơm. Hai 
thứ tán thành bột mịn, uông mỗi ngày 3 lần, mỗi lần từ 3 - 5 
thìa trộn \ ới một chút dường trắng rồi hoà vđi nưdc sôi uống 
sau bữa ăn chừng nửa giở.

Công dụng: Kiện tỳ chi tá, dùng dê chữa chứng tỳ hư cứu 
tà (ỉa châv kéo dài do tv hư).

Cách 3: Bạch trucật sao 6g, Trần bì 4,5g, hạt Sen bỏ tâm 
12g, V dĩ sao 12g, gcỊo nếp sao 600g, Đậu xanh sao 600g, cháy 
cơm 600g. Tất Ccà tán thành bột mịn, uô’ng mỗi ngày 3 lần, mỗi
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lần từ 7 - lOg với nước đường trắng.

Công dụng: Kiện t)' trừ tả, dùng rất tô"t cho người già mắc 
chứng đi lỏng kéo dài.

Cách 4: Cháy cơm 130g, Sơn tra 10 lát, Quâ4 bì lOg, đường 
trắng \'ừa đủ. Cho cháy cơm Vcào nồi ninh nhừ thành chcáo, khi 
cháo sắp được thì bỏ Sơn tra Vcà Quât bì thái hạt lựu vào và 
nâu thêm một lúc là được, chế thêm đường, chia ăn Vtài lần 
trong ngày.

Công dụng: Kiện tỳ tiêu thực, dùng cho người ăn kém, 
chậm tiêu.

Ccách 5: Cháy cơm lOOg, hạt Sen 50g, đường trắng vừa đủ. 
Hạt Sen rửa sạch, tách bỏ tâm Sen, cho cùng chíáv cơm vào nồi 
ninh kỹ thíành cháo, chế thêm dương chia ăn \ ài Icần trong ngày.

Công dụng: Kiện tỳ hoà trung, ích khí tiêu thực, dùng cho 
người hay rôi locạn tiêu hoá, dcỊÌ tiện lòng, không muôn ăn do
tỳ hư.

Cách 6: Cháv cơm 150g, hạt Sen lOOg, Sa nhân lOg, Hocài 
sơn 120g. Tất cả sao thơm tán thành bột mịn, uống mỗi ngày 
3 lần, mỗi lần lOg, hocà với nưức sôi \<à một ít dường trắng.

Công dụng: Kiện tỳ lợi thấp, dùng cho người bị các bệnh 
lý dạ dày, ruột mạn tính thể tv hư thấp trệ.

Cách 7: Cháy cơm nướng cháy gicà 50g, Stm tra 15g. I lai thứ 
Scắc kỹ lấy nước, chê thêm một chút đường dỏ, cho uống vài lần.

Công dụng: Kiện tỳ chì tả, dùng dê chữa tré em đi lóng do
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rô"i loạn tiêu hoá, thức ăn đình trệ ở dạ dày và ruột hoặc sữa 
không tiêu.

21. Nhộng tằm

Loại thức ăn giàu đạm, ít đường V'à châl béo, hàm lượng 
chất dạm cao hơn thịt gcà, heo, trứng, cá. Nhộng tằm còn chứa 
18 locỊÌ acid amin, thuộc loại thực phâm dạm tối ưu cho nên 
dược xem như vật quý cho bồi bổ, dặc biệt thích hỢp làm thực 
phẩm dinh dưỡng cho ngưòi bệnh cao huvết áp, xơ cứng dộng 
mạch, xơ gan, tiểu dường...

- Liệt dương, hoạt tinh, người già tiêu nhiều lần, lưng gôi 
mỏi dau...: Nhộng tằm 50g, hạch dào nhàn (óc chó) lOOg. 
Nhộng tằm rứa sạch dô vào cháo xào thơm, thêm gia \'ị, rồi 
thêm nước và óc chó, tiềm chín, một lần ăn sạch. Ngày 1 lần, 
dùng liến 5 ngày.

- Tâm bô cho người già và trẻ nhỏ: Nhộng tcằm tươi dưa \'cào 
dông lạnh, san lúc dông lột di vỏ ngoài, rồi thêm nước và lòng 
trắng trứng gà vừa dú, nêm ít muối, hànli, bột nêm... nâu thành 

súp nhộng. Ngày 1 lần, dùng liền 3 ngày, \ ài tuần Icặp lại.

- Bệnh tiểu đường, cao huyết láp: Nâm mèo trắng sau khi 
ngâm nớ rửa sạch, nhộng tằm lột \'ỏ quết thành dạng hồ, thêm 
bột nêm, hành trộn dều, rồi trộn với nâ'm mèo trắng, rưới lên 
lòng trắng trứng gtà, rau thơm, cho \’àt) tủ hâ'p chín (như món 
chả). Canh gà nóng thêm bột năng (1 ít) khuây thành nước sốt, 
rưới lên mặt ncấm mèo trắng thì hoàn tất. Ngày 1 lần, dùng liền 
5 ngày, cách 2, 3 tuần lặp lại.
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Lưu ý: Nhộng tằm là thức ăn giàu đạm dộng vật, những ai 
dị ứng với tôm cá cũng không thích hợp với món ăn nhộng tằm.

22. Đồ ăn giảm béo

- Món ăn từ bí đao:

Nguyên liệu: Bí dao tươi chừng 500g.

Oách Làm: Bí đao rửa sạch, gọt bò vỏ, bỏ hạt, thcái nhỏ rồi 
cho vào  nồi cùng 1 lít nước, luộc cho chín. Nhớ không nêm gia 

\ Ị gì cả.

Cách dùng: Buổi chiều trong ngàv không căn cơm, chỉ ăn bí 
dao luộc và uống nưck bí dao.

Công dụng: Ăn liên tục trong 20 ngcìv sẽ giâm dược 2,3kg. 
Cứ tiếp tục ăn cho dốn khi số Ccìn giảm như ý. Món ăn nàv 
dùng làu không hcỊÌ cho sức kliỏe.

Món Liông từ Lá sen non và chè xanh:

Cách 1

Nguyên liệu: Lcì Sen non 20g, lá Chè xanh ( lo c Ị Ì  tươi) 20g.

Ccách làm: Lá sen non rửa sạch, thcíi nhỏ rồi phơi trong mcít 

cho dến khô, dê \ ào lọ dcậy nắp kín. Lá chè xanh dùng tươi, 
rửa sạch.

Cách làm; Hai locỊÌ trên dem htãm với 1,3 lít nước sôi, dê 
uống cả ngàv.

Công dụng; Lcim giảm càn, hcỊ mỡ máu, trị chứng tỳ vị yếu.
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Lưu ý: Người bị táo bón, bị mất ngủ thì không nên dùng 
sau 4 giờ chiều.

Cách 2

Nguyên liệu: Lá Sen non 20g, lá Chè xanh tươi 20g, Dại 
hoàng (khô) 5g.

Cách làm: Thực hiện giông như cách 1. Riêng đại hocàng 
phơi khô, giã nát đê vằo  lọ đcậv nắp kín. Dem 3 loại hãm với 
2 lít nước sôi, dế dùng trong ngàv.

Công dụng: Tiêu mỡ, giảm cân, nhuận trường.

Lưu ý: Người dang bị tiêu chày không được dùng.

Cách 3

Nguyên liệu; Lá sen non (20g), Lá chè xanh (tươi) 20g, sơn 
tra (khô) 20g, hoa dào (khô) 20g.

Cách Làm: Hoa dào (Plà Nội hoặc Dcà Lạt), hái lúc hoa vừa 
nở khoáng 8 giờ sáng, dem phơi trong mát cho khô, dê vào lọ 
dậy nắp kín. Sơn tra rửa sạch, thái nhỏ như sỢi chỉ, phơi Lại cho 
khô, dê v<ào lọ dậy nắp kín. Lá sen non bào chê như trên. Lá 
chè xanh dùng tươi, rửa sạch. Tât Cíì dem hiĩm với 2 lít nuức 
sôi de uông trong ngcày.

Công dụng: Tiêu mờ bụng, giàm cân, hcỊ cholesterol, ôn 
dịnh huyết cáp, đẹp tươi nhan Scắc.

- N h ữ n g  thứ Ccần k iêng cữ: cần k iê n g  bơ, mỡ d ộ n g  Vcật, 
bánh  ngọt, kẹo , chocolate , nước gicài khcát có dường...
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23. Món ăn chữa bệnh từ lỢn (heo)

Cháo tim lợn

Nguyên liệu: Một quà tim lợn, lOOg gạo tè, các g ic i  \’Ị dầu, 
ru'Ọu trắng, muối, bột ngọt.

Cách làm: Rửa sạch tim lọn, xắt thành dạng hạt lựu. Cho 
dầu vào chcảo, cho tim vào dáo sO, cho rưỢu, muôi \'ào xào 

tiếp, lấv ra.

Cạo tè vo ScỊch, cho \'ào nồi, cho tim lợn dã xào \'ào, thêm 

luựng nước vừa dú, nấu cháo.

Công dụng: Dưỡng tàm bô hu\’ôt, an thần dịnh kinh, thích 
hỢp cho những ngu'ò'i hav ra mồ hôi, hav hồi hộp, dễ hoàng 
hôt, mcất ngủ.

Cháo dạ dtàv lựn

Thành phần: một cái dạ dày lọ'n (dộ .300g), 200g gạo tẽ, cùng 
các gia vị gicấm, tiêu bột, gừng, hành, ruựu trang, dầu mè.

Ctách làm: Dạ dày lợn rứa sạch, cắt thành sọi, dùng dầu xào 
sơ, rồi cho \ ào ru'Ợu, giấm, gừng, hành (dã cắt nhuyễn), muôi, 
tiêu, X cào bén mùi, lâv ra dê dó.

Cạo tỏ vo sạch, thèm nưdc lượng vừa, nãu cháo, nâu dên 
khi gần dặc, cho dạ dà\' dã xào \'ào, nC'm nêm gia \ ị, trộn dều.

Dùng làm món diòm tâm, có công dụng bô tỷ ích \'ị, bô 
dường, chống suy nhược, thích hỢp cln) những ngưòi tv vị suy 
nhược; tiêu nhiều; Irẽ cm cam tích; thàn thê gắy ôm.
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Các món óc

Nếu làm việc quá độ, thần kinh suy yếu, trí nhớ suy giảm 
thì dùng óc lợn với 3-4 vị trong số những vị thuôc sau: Cùi 
Nhãn lOg, hạt Sen lOg, Xuyên quy lOg, Câu đằng 8 g, Thiên ma 
lOg, Kỷ tử lOg, ích trí nhân 8 g.

Chưng cách thủy, để lâu trên bếp cho đến khi các vị thuốc mềm.

Nếu đầu nặng hay bị choáng, trí nhớ kém dần, mắt mờ, 
ngủ hay mơ mộng liên miên, ngủ chcập chờn, thần trí không ổn 
định thì dùng một bộ óc lợn, Đại phòng sâm 15g, đem chưng 
cách thủy, ăn thường xuyên.

Dạ dày lợn hầm tiêu sọ

Món này trị chứng dau d ạ  d c à y  do lạnh (tỳ v ị  hư hàn). Dùng 
một cái dạ d c à y  lợn locỊÌ nhỏ (200 - 300g), rượu ngon 100 ml; 
tiêu sọ (tiêu m<àu trắng) 30 hạt.

Dạ dày lợn không xẻ ra mà lộn mặt trong ra rửa. Dùng 
dây thắt cuống bên dưới lại, rồi cho vào bên trong 1 0 0  ml rượu 
ngon Vcà 30 hạt tiêu sọ (loại tiêu chứi dỏ trên cây hái xuống chà 
sạch vỏ, còn lại lõi mcàu trắng bên trong).

Cột miệng dạ dày lại và cho vào thố bằng sứ, cho tiếp 100 
ml rượu ngon vào, đậy nắp và chưng cách thùy chừng 30 - 45 
phút.

Sau đó lấy dạ dày ra thái nhỏ, chấm nước mắm hay muôi 
tiêu để ăn (có thê dùng cà nước hầm bên trong thố).

Nếu đau lâu thì mỗi tuần dùng một thố; dùng liên tục 3-4
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tuần, bệnh sẽ giảm.

Cật (bầu dục) lợn xào rau kim châm

Cật lợn có công hiệu bô thận, mạnh lưng. Nghiên cứu hiện 
đại còn cho thây, cật lợn có một sô thành phần tương tự thận 
cúa người, có tác dụng bồi bô cho tạng thận, dùng có ích cho 
ngưừi bị thận suy.

Dùng 400g cật lựn rửa ScỊch, chẻ làm đôi, cho vào chcào dầu 
nóng xào với gừng, hành, tỏi (cắt nhuyễn) dến chín.

Rau kim châm (nên dùng loại khô) 50g, ngâm nước cho nở 
ra, cắt thành từng docạn cho vào sau.

Món ăn ncày còn trị được chứng ra mồ hôi tay, mồ hôi trộm, 
ngvíời mới qua một cơn bệnh.

24. Cây Hà thủ ô

Hà thù ô ít nhát có 3 tác dụng dặc biệt: Icàm đen râu tóc, 
có lợi cho việc sinh con và kéo dài tuối thọ. Khi dùng hcà thủ 
ô, cần kiêng ăn huvết dộng vạt, hành, tỏi và củ Ccài. Khi bào 
chế, không dược dùng dụng cụ bằng kim loại.

Làm den râu tóc: Râu tóc có quan hệ mật thiết với tạng 
thận; thận tàng tinh, tinh sinh huyết. Tóc là phần thừa của 
huyết cho nên nếu thcận hư vếu thì tóc không dược nuôi dường 
dầv dủ, sẽ sớm bạc Vtà dễ rụng. Ngược lại nếu thận tinh sung 
túc thì râu tóc dày khỏe Vtà đen bóng. Hà thù ô có công dụng 
bồi bô’ can thận, dưỡng huyết tư âm, bởi Viậy khả năng làm den 
râu tóc của vị thuốc nàv là điều dễ hiểu.
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Có lợi cho \hệc sinh con: Thận tàng tinh, chủ về việc sinh 
con đẻ cái. Nếu thận tinh sung túc thì sự sinh trưởng phát dục 
của cơ thể diễn ra thuận lợi, năng lực tính dục đưực khôi phục 
và nâng cao nên rất dễ sinh con. Trong sách "Bản thảo cương 
mục", danh y Lý Thừi Trân dã ghi lại chuyện; Minh Thế Tông 
hoàng dế chữa khỏi chứng bất dục bằng phương thuốc Thất 
bảo mỹ nhiêm đan trứ danh với chủ dưực Icà hà thủ ô.

Kéo dài tuổi thọ; Sự gicà yếu của con người cũng do quá 
trình suy giảm của thận tinh quyết dịnh. Bởi vậy, \ũệc sử dụng 
Plà thù ô lâu dài đê bô ích thận tinh cũng có tcác dụng kéo dài 
tuổi thọ. Kết quả nghiên cứu dược lý hiện dại dã chứng minh, 
Hà thủ ô có tác dụng điều chỉnh rôì loạn lipid máu, ngăn ngừa 
vữa xơ động mạch, bão vệ tố bào gan, thúc dấy sán sinh hồng 
cầu, nâng khả năng miễn dịch, cái thiện tuyến nội tiết, dặc 
biệt là tuyến thượng thận và giáp tr<ạng. Ngoài ra, Hà thù ô 
còn có tác dụng kháng khuấn, ncâng cao khà năng chông rét 
cùa cơ thể, nhuận tràng và giải độc.

Thời xưa, phương thức dùng Hà thú ô chù yếu kà sắc uống, 
chế thành viên hocàn, cao thuốc hoặc ngâm ruỢu. Hiện nay, 
với công nghệ hiện dại, người ta bào chế thành các dạng tiện 
dùng như bột Hà thù ô, viên hang, trà tan...

Một s ố  món ăn - bài thuốc chứa Hcà thủ ô:

Hà thù ô 30g, gcà mái 1 con, gia vị vừa dù. Cicà làm thịt, mô 
bụng, rửa ScỊch. Hcà thủ ô nghiền thành bột dựng trong túi vải 
buộc chặt rồi cho vào bụng gà. Tất cà dem hầm bằng nồi dất
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thật nhừ, chế thêm gia vị, dùng làm canh ăn trong ngày.

Hà thủ ô 60g, trứng gà 3 quả. sắc Hà thủ ô lây nước bỏ bã 
rồi đập trứng vào đun chín là được.

Hà thủ ô 15-20g cho vào nồi đất hầm nhừ rồi cho thêm 50- 
lOOg gạo nấu thành cháo, cho thêm mật ong ăn khi đói.

I là thứ ô 20g, Sơn tra 20g. Hai thứ thái vụn, hãm với nước 
sôi trong bình kín, sau 15-20 phút là dùng được, uống thay trà 
hằng ngcày.

25. Chữa bệnh bằng dây tơ hồng

Để chữa chứng liệt dương, di tinh, lưng gôd đau nhức, tiểu 
tiện nhỏ giọt ở  nam giới, có thê lây 9-12g dây tơ hồng vàng sắc 
với nước, pha thêm chút rượu \’à dường đỏ đê uông. Nhửng 
phụ nữ bị bạch dới cũng ccí thê dùng bài thuôc này.

Theo Đông y, dây tct hồng cổ tác dụng thanh nhiệt, lương 
huyết, lợi thủy và giãi dộc. Toại tơ hồng vàng có tính bình, còn 
locỊÌ xanh có tính hàn; vì vậy, tác dụng chữa bệnh cùa chúng 

có chỗ khác nhau.

Dâv tơ hồng \ àng nhỏ hơn, kv sinh cuốn trên các câv khcác 
(chcắng hạn như cây cúc tần), thân sỢi cỏ màu \'àng hav nâu 
nhạt, kliông lá. Dây có v ị  ngọt d c ắ n g ,  tính bình, không dộc, tác 
dụng chính là thanh nhiệt, lưctng huvốt, lợi thủy, giải dộc; dùng 
chữa thô huvết, huyết băng, hoàng dàn, ung nhợt, rôm sày...

Hạt tơ hồng \ àng dược gọi là "Thô tv tử" - một trong những 
\'ị thuốc bổ kinh điển trong Đòng y. Thỏ tv tử vị ngọt, cay, tính
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ôn, có tác dụng bô dương ích âm, sáng mắt, an thai, mạnh gân 
côd; dùng chữa thận hư, tinh lạnh, liệt dương, di tinh, đau lưng, 
mỏi gôì, tai ù, mắt mờ, sốt khát nước, dùng lâu giúp dẹp da.

Tơ hồng xanh có thân to hc(n, dính sát bẹp \'ào cây chủ, vị 
ngọt đắng, tính hàn, có tcác dụng thanh nhiệt, lợi thâp, lương 
huyết, gũải dộc, dùng chữa chứng gầv rộc do can nhiệt, ho do 
nóng phôi, hoàng dàn, mũi cháv máu, tiêu tiện ra mcáu, ung 
thũng, lở loét...

Sau dcây là một số ứng dụng cụ thế:

- Tiểu đêm, di tinh: Thỏ tv tử 7g, Phúc bồn tử 4g, Kim anh 
tử 6 g, nước 400ml. sắc còn lOOml. Tọc bỏ bã, chia 2-3 lần uống 
trong ngày.

- Mộng tinli, di tinh, xuât tinh sứm: Tơ hồng xanh 60g, xutrng 
sống lợn dực 150g, thòm lOOml rượu tốt \'cào ninh chín ăn.

- Clhẻ, chàm, mụn nhọt lờ loét: Dùng tơ hồng xanh nấu 
nước rửa.

- Bòng: Tơ hồng xanh nghiền thành bột mịn, trộn \ ới dầu 
vừng, bôi vào chỗ bị bỏng.

- Tiếu tiện không thông: Dây tơ hồng vàng 1 nắm, nâu 
cùng vơi góc càv hẹ; lây nước thuòc bôi vào vùng bụng ờ 
quanh rôn.

- Vàng da ở  trê nhỏ; Tư hồng xanh 15-30g, ntấu với dậu phụ 
thành món canh, ăn với cơm hằng ngcày.

- Chây máu cam: Tơ hồng xanh 15-30g, thịt lợn nạc 50g,
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thêm nước và rượu (mỗi thứ một nửa) hầm lên ăn.

- Tiểu tiện nhỏ giọt, nước tiêu lẫn máu: Tơ hồng xanh 15- 
30g, sắc với nước, thêm đường đen vào uống trong ngày.

- Kiết lỵ: Dây tơ hồng \’àng (hái toàn cây, cà nụ và hoa) 
thêm vài lát gừng Vcào sắc uống. Hoặc: Tư hồng xanh 3 Og, săc 
nước uống.

- Viêm ruột: Tơ hồng Vcàng 50g, .sắc với nước, chia làm 2 lần 
uống trong ngày.

- Mắt đau sưng dó; Dây tơ hồng vàng còn tươi giã nát, lọc 
lây nưức côt, nhò dần từng giọt vào chỗ mắt su'ng dau.

- Trẻ nhỏ lở d c ầ u ,  phụ nữ bị mọc mụn trên m ặ t :  Dùng dây 
tơ hồng vàng sắc lây nưởc, rứa m c ặ t h.ằng ngày.

- Hen: Dây tcf hồng vàng, lá táo chua mỗi thư 30g, sao 
vàng, hạ thô, sắc nước uống trong ngày.

- Viêm thận, sôi bàng quang; Tơ hồng xanh 30-60g, mộc 

thông 2 0 g, săc uô'ng.

- Trè suy dinh dương, lòng bàn chân bàn ta\' nóng, tinh 
thần uể oài: Tơ hồng xanh ỎOg, dô ngập nươc, .sac lây nứa bát, 
chia thành 2  phcần Liông trong ngcày.

26. Rau cần - Loại rau quý mùa đông

Rau cần là loại rau cùa mùa lạnh, nhưng ngay từ những 
ngày cuối thu b c Ị n  dã băt gập nhửng gánh rau cần dược bày 
bán ở  chợ. Rau Ccần có hai loại, một loại là cần cạn trồng ở
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ruộng, một loại là cần nước được trồng ở  các ao nông.

Những mớ rau cần nước Cíây cao, thân tnắng, còn cần cạn 
cây ngắn ccS màu tía. c<ả hai locỊÌ cần nàv đều có vị ngọt, tính 
mát \ à tâ't Ccá các bộ phận của cây dều có tcác dụng trong y học.

Thành phần dinh dưdng và công dụng:

Rau Ccần có cắc thành phần dinh dường bao gồm Vitamin p, 
c ,  Abumin, đường, Canxi, Phốtpho, sắt, Carôten, Axit hữu cư.

Rau cần cổ tác dụng thanh nhiệt, trừ phong lợi thâ'p, nhutận 
phố, ngưng ho, giảm cáp sucất mcáu, cao huvết cáp. Với đcỊc tính 
là cung câp nhiều chcất xơ nèn rau Ccần có tác dụng locỊÌ trừ các 
chcât thcải có dộc trong hệ tiêu hoá. NgOcài ra, hương thơm của 
rau Ccần còn kích thích Vcà lưu thông các tuvên mồ hôi Vcà giảm 
huvết cáp.

Chữa bệnh \’ới rau Ccần

- Huyết áp lên cao, thần kinh Ccĩng thcẳng, đau dầu: chcần 
qua nước sôi 250g rau cần  (Cci thcĩn Vcì Icì), xắt nhò, giã nát 
(xay nhuvễn), \ ăt nước uống, ngcìv uống hai Icần, mỗi Lan một 
chén con, sõ có tác dụng gicím huvết áp Vcà giải trừ cảm giác 
Ccăng thcắng, khó chịu.

- Tiếu dường: Nâu chcáo rau cần với gạo té, ngày ăn 2 bữa 

Vcào buổi Scíng Vcà tối, căn nóng. Món cháo ncày không những 

Icàm hcỊ trong nicáu mà còn bô thcịn, thanh nhiệt, lợi tiểu, ăn 

trong một thời gian dài.

- Ho gcT Rau Ccần dê nguyCm rễ, gốc, lá, giã nát, vắt lcVy
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nưức cốt, nêm vài hạt muối, hấp cách thuý, ngày uổng hai lần 
vào sáng và tôi, Icàm trong nhiều ngàv sẽ dạt hiệu quả.

- Mcáu nhiễm mõ'; lâV 10 câ\' rau c<ần giã ntát với 10 trái tcáo 
tàu, vắt lâv nước, dun sôi, chia uống hai lần trong ngàv, uông 
khoảng từ 15 - 20 ngày cho một dọt diều trị.

- Viêm gan mạn tính: lấy 200g rau cần, giã nát, vắt lấy nước 
céìt, pha thêm với 50g mật ong, ngày uống hai lần liên tục 
trong một thời gian dài

27. Rau muông

Món ăn giâi nhiệt mùa hò; Thdi tiôt nắng nóng, Icàm việc 
mất nhiều mồ hôi, thì dùng rau muống \’à chanh dê Icàm thiKK 
giãi nhiệt rát hay, bằng cách dưn giàn: rau muống một bó dem 
rứa sạch, rồi luộc \ ới nước thật sôi. Dùng nước luộc rau 
muống, vắt vào mâV lát chanh, nèm ít gia vị dê dùng.

NgOiài ra, dùng món ncày còn bô sung chcât khoáng \'à vi- 
tamin c  cho cư thế.

Giải dộc khi bị sav nắng: l.ấv rau muống giã lây nước uống; 
hocặc dùng nước rau muông luộc cho \'ào tí muôi dê uống.

Giúp \ct thương mau lành: Rau muông có tác dụng kích 
thích sinh tạo máu \'à tê bào mới, \ 'i trong rau muống có chưa 
nhiều chất sắt (Fe++) \'à chất khoáng. Ngoài ra, phụ nữ trong 
thời gian nuôi con nhò, có thê Icâv rau muông luộc, nghiền lâv 
nước cho trẻ uống dể bô sung khoáng chất. Người bị ốm mới 
diậv, trong thực dơn nên kèm rau muông sẽ chóng lại sức.
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Khi thời tiết lạnh, nhâ't là mùa đông, dùng rau muông xào 
tỏi, giúp cơ thê câm áp, đồng thời còn phòng chống được mắc 
Ccím cúm Vcà nhiễm lạnh...

28. Chanh

Dê chữa Ccảm, cúm, nhức dầu, Icấy lá chanh, Icá bưởi, Icá tre, 
cúc tần, hương nhu mỗi thứ 50g, bạc hà 20g, sả 2 cù, tỏi 3 
nhcánlì. Tât Cci dùng tươi chơ Vcìo nồi nấu với nước đến sôi, rồi 
xông cho ra mồ hôi.

Chữa ho: Rễ chanh lOg, vó rễ dtìu lOg, lá trắc bá 8 g, thái 
nhó, sao Vcìng, sắc \'ứi 200ml nưức còn 50ml, uống trong ngày.

Nêu ho Icàu ngàv, dùng hcỊt chanh, h<ạt qucât, lá ThcỊch xương 
bồ mỗi thứ lOg, m<ìt gà den 1 cái dùng tươi, gicĩ nhci, thêm 
đường, hâp cơm, uống Icun 2-3 lần trong ngciv.

Viêm phô qutìn, mât tiêng (nhcVt Icì ớ tré nhô); Lấy hcỊt 
Chanh lOg, hoa i^u dù dực 15g, lá hẹ 15g, nưức 200ml. Các 
dược liệu dược nghiền nát với nước, thêm mật ong hocặc dường 
kính, uống làm 2-3 lần trong ngày. Dùng vài ngày.

Viêm họng, ho: Lấy lát chanh ngcậm vứi ít muối, nuôt nước 
dần dần.

Chữa ho gà; Rề Chanh 12g, lá Chua me dất hoa vàng lOg, 
lá I lẹ 8 g, lá Xương sông 8 g, hạt Mướp đăng 5g, Phèn phi 2g, 
sắc lây nước dặc, thêm dường uống. Hoặc: Lá Chanh, lá Táo, 
rễ Có gà mỗi thứ -ig, \ ó Quýt Ig, vò Trứng gà Iqucà, sắc uống 
một lần trong ngày.
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Chữa rắn cắn: Rễ Chanh 8 g, hạt Chanh 4g, Gừng 2g, Phèn 
chua 2g, Giã nhỏ, thêm lOOml nước sôi, lọc kv, uống Icàm hai 
lần, cách nhau 2  giờ.

Chữa sốt cao ớ trè em: Vò qucà chanh giã nhỏ, gỏi Vcào vải 
sạch, xoa miết khắp người như kicu đcánh gió; kết hỢp uống 
nlaiều nước-dịch chanh.

Chống nhăn da: Nước qucà chanh S-10 giọt, dánh nhuvễn 
với lòng trắng trứng gà ( 1  quà), bôi lên mcặt, sẽ làm mất nếp 
nhăn trên tia.

Tây chất nhừn trên tóc: Nước qucà chanh trộn vdi nước ép 
quà dâu tây, dùng chai tóc và bôi lên da dầu, sau dó gội sạch, 
thích hỢp với tóc dầu.

Chữa táo bón: I.ấy hạt chanh \'ừa tách khỏi múi 10-20g 
ngâm ngay vào một chén nước ncSng trong vài giở, chât nhầv 
bao quanh hạt sẽ nở \'à lan ra, tạo thành một dung dịch dặc 
sánh, thêm dường mà uống.

29. Một sô bài thuôc từ quả bơ

Chữa dau dcỊ dày

Qucả bơ 300g. Nghệ \’àng 150g. Mật ong 50ml.

Cách dùng; I.ấy thịt quà bơ hấp chín, sâv khô. Nghệ \'àng 
phơi khô, tán nhiì thành bột nrịn, dùng mật ong luyện thành 
\iên bằng khoáng hạt ngô, phơi khô, ngàv uống hai lần, mcM 
lần 5 viên với nu'ơc sôi dê nguội.

Bài thuốc giúp càn bằng thần kinh

Quà bơ: 200g. lioa nhài 50g. Mật ong 3()g.
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Cách dùng: Thịt quả bơ hâp chín, phơi khô cùng với hoa 
nhài rồi tán thành bột mịn, trộn cùng mật ong viên thành viên 
bằng hạt ngô. Ngàv uống hai Icần, mỗi lần 5 viên, uông \'ới 
nươc sôi đê nguội.

Ngoài ra, trong qucá bơ còn có nliiều vitamin A, c ,  E, sắt, 
kali, niacin, protein, dầu là nguồn dinh dưỡng quý cho tóc. 
Ikạn có thê dùng lòng trắng trứng trộn với thịt qucả bơ và dầu 
oliu dê tạo thành một hỢp chất sền sệt thoa quvện vào tóc. Sau 
khi bôi xong, bạn ngồi chờ khoáng 30 phút, sau dó gội dcầu 
bằng dầu gội dầu bình thường.

30. Lá lôt

Có thê thu hái cây quanh ntăm, dcm rửa sạch, phơi nắng 
hay -sây ở 40-50"C dén khô.

Lá Vcà thcân chưa alcaloid và tinh dcầu, tinh dầu có thành 
phiần chú yếu là bcta-carvophvlen; rề chúa tinh dầu có thành 
phần chính là ben/vlacetat.

Lá lốt có vị cay, mùi thơm, tính ám, có tác dụng ôn trung, 
tán hàn, hiỊ khí, chi thống (giám dau).

Lá lôt có tác dung trị phong hàn tháp, tav chân lạnh, tê 
bại, rííi loạn tièu hóa, nôn mù'a, dầy hơi, sình bụng, dau bụng 
ỉa chcảv, thcận và bàng quang lạnh, dau răng, dau dầu, chày 
nước mũi hôi.

Nưức sắc tOiàn câv trị dầv bụng nôn mù’a; ngàv dùng 10- 
20g. Nước sắc rễ chữa tô thấp dau lưng; ngàv dùng h-12g; 
thường dùng phôi hơp vch các vị thuôc khác như dây dau
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xương, rễ cỏ xước, cù cốt khí...

Cành lá sắc đặc ngậm chửa đau năng. Lá tươi giã nát, phôi 
hỢp với lá khế, lá đậu Vcán trắng, mỗi thứ 50g thêm nước gạn 
uô'ng giải dộc, chữa say nắng, rắn cắn.

Người ta còn dùng lá lôt nâu nước ngâm tay chân cho 
người bị bệnh thấp đô mồ hôi tav, mồ hôi chân.

31. Riềng

Còn gọi là cao lương khưcíng, tiếu lương khương, phong 
kliương. Cây riềng mọc hoang \'à dược trồng dê làm gia \ ị và 
Làm thuốc, thu hocỊch quanh năm nhưng tôi nhất là vào mùa 
thu, mùa dông, dầu mùa xuân trước khi có mua phùn dê dỗ 
phơi, sấv khcì.

Riềng có tác dụng: tm trung, tán hàn, hêt dau, tiêu thực. 
Riềng dược dùng cả trong y học hiện dại Vcà y học cố truvền 
dê làm thuôc kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon, chữa dầy hơi, 
các chứng dau bụng do lạnh, bụng dầy trưứng, nôn mửa, tiêu 
cháv. Riềng có tác dụng chữa khi bị sỏt rét do hcàn hoặc scĩt rét, 
sôt nóng, dau răng Vcà các chứng trúng gió, làm ấm tỳ yị và 
di lỵ làu ngàv, thô tá, chuột rút.

Các dcm thucic có riềng:

- Chữa dau dcỊ dày do hư hàn; Dau có thời gian nhất dịnh, 
gặp lạnh hav dổi dau nhiều, dầy bụng, nôn nước trong, dại 
tiện lòng, ăn uống không ngon, sỢ lạnh, lưỡi nhạt, rêu lưỡi 
trắng, mạch trầm. Dùng tâm hỢp thang gồm: Cao lương
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khương, hương p h ụ  mỗi vị 6 -lOg; bách hỢp, đan sâm mỗi vị 
30g; ô dược 9-12g; đinh hương 6-9g; sa nhân 3-6g. sắc uô’ng.

- Chữa đau dạ dày cấp; Đau dớn khó chịu, nôn oẹ, ăn uống 
kém. Dùng các vị sau: cao lương khương (chê với dại hoàng), 
thanh bì, trần bì, mộc hương, thạch xương bồ mỗi vị 6 g; đinh 
hương 4g; sơn tra 15g. sắc uô"ng ngày một thang.

- Chữa đau dạ dàv: Đau dữ dội, trằn trọc không yên, chân 
tay lạnh, môi tái, bụng trướng. Dùng thang gia vị thược dược 
cam thảo: Bạch thược sao 30g, cam thảo chích lOg, cao lương 
khương lOg, tô mộc lOg, bạch chỉ 15g. Tán bột, uống với nước 
lã đun sôi, hoặc Scắc uống ngày một thang.

- Chữa đau bụng do lạnh, nôn mửa: Cao lương khương 8 g, 
đcỊÌ táo 5g. Sắc với 300ml còn lOOml, chia 2-3 lẳn uống trong 
ngày.

- Chữa sốt rét kém ăn: Cao lương khương tâm dầu \'ừng sao 
40g, can khương nướng 40g, hai vị tán nhó dùng trư dám hòa 
\’ào rồi viên to bằng hạt ngô. Ngtàv uống 15-20 viên.

- Chữa dau bụng, dau hai bên sườn, sôi bụng, tiết tả: Cao 
lương khương 12g, Hương phụ 12g. Tán bột, viên hocặc sắc 
uống sẽ hành khí giảm dau.

32. Dùng hoa để giảm béo

- Hoa hồng, hoa nhài, hoa chanh (có thê dùng hoa Cam, hoa 
Quýt, hoa Quâd thay thế), lá Sen, Xuyên khung mỗi vị lOg, sắc 
uống mỗi ngàv một thang. Củng có thể htãm uống thay trà. Râ’t
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thích hỢp cho nhữ ng ngư ời b éo  phì có  rối loạn  lipid m áu.

- Cúc hoa 6 g, Sơn tra 15g, Thảo quyết minh (sao thơm) 15g. 
Các vị thuôT đem hãm với nước sôi trong bình kứi, sau chừng 
10 phút thì dùng được, uô'ng thay trà trong ngày. Loại trà nàv 
đặc biệt tôT cho những phụ nữ béo phì kèm theo các triệu 
chứng: ngực sườn đầy tức, bụng trướng, kinh nguyệt không 
đều, có thể bế kinh, ngủ kém hay mê mộng, miệng dắng, chât 
lưỡi đỏ, rêu lưỡi trcắng nhừn...

- Kim ngân hoa, Cúc hoa, Sơn trà naỗi vị lOg. Chắc vị thuốc 
đem hcãm \'ới nước sôi trong bình kín, sau chừng 2 0  phút thì 
dùng đưẹtc, uống thay trà trong ngày. LoiỊÌ trcà nàv d<ặc biệt 
tốt cho những người thừa cân Vcà béo phì có kèm theo tăng 
huvết áp và rối locỊn lipid máu thuộc thể vị nhiệt thâp trở, 
biểu hiện bcằng các triệu chứng hoa mắt chóng mặt, nặng dầu, 
tay chân buồn mỏi, chóng dói, miệng khát, thích uống mát, 
chất lưỡi dỏ, rêu lưỡi vàng dính.

- Hoa tam thất, Sơn tra, Hoa hồng mỗi \'ị lOg, hãm với nước 
sôi trong bình kín, sau chừng 15 phút thì dùng được, uống 

thav trà trong ngàv. Dùng cho những người thừa cân Vtà béo 
phì kèm theo tăng huyết cáp, rối kvỊii lipid máu, hay hoa nicit, 

chóng mặt, ù tai.

- H oa lơ  .550g, tôm  nõn (dã ch ín) 25g, G ừ n g  tươi thái chỉ, 

m u ố i, g ia v ị, m ì ch ính, nấm  gcỊO và dcUi thực Vcật vừa đù. 1 loa 

lơ  rửa ScỊch thá i m iếng , chần  qua nước sỏ i, dê ráo nước rồ i 

dem  trộn  vớ i tôm  nõn, m uô i, m ì ch ính , g iâm  chua thành d c in g
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dưa góp, sau chừng nứa giờ là ăn được. Khi ăn cho thêm một 
chút dầu thực vật lên trên. Công dụng: Tư âm dưỡng huyết, 
hạ mỡ máu và giảm béo phì.

- Hoa Tam thâ’t, Hòe hoa, Cúc hoa, mõi vị lOg. Ba loại hoa 
đem hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 1 0 - 2 0  phút thì 

dùng dược, uống thay trà trong ngày- Loại trà này dùng râ't tốt 
cho những người bị thừa cân và béo phì có kèm theo tăng 

huvết áp Vcà rối loạn lipid máu, hay dau dcầu, hoa mắt, chóng 

mặt, nicặt dó, dề cáu giận, thích uống nu'ức mát, dcìi tiện táo, 
châd lưỡi dò.

- Ciiã Cúc hoa lOg, Hà diệp (lá sen) 20g, hãm \ ới nước sôi 
trong bình kín, sau chừng 1 0  phút thì dùng dưực, uống thay trà 
trong ngàv. Loại trà nàv dùng rât tốt cho những người thừa 
cân Vcà béo phì có kèm tăng huvết áp.

- Hoa Sơn trà, Itá Sơn trà mỗi \ ị 6 g. Hai thứ dem hãm với 
nu'ới sôi trong bình kín, sau chừng 2 0  phút thì dùng dược, 

uông thay trà trong người. Công dụng: hạ huvết áp, gitàm mở 

máu, phòng chông thừa cân và béo phì.

33. Cây dền tía

Ciền tía \'Ị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, làm mát máu, 
lợi tiêu, Stát trùng, trị nọc ong, răn rết, dị ứng mân ngứa, kiêt 
ly, \iêm gan \àng da. Hê chữa bệnh hậu sản, dùng dền tía 
nâu canh hoặc xay lây nước nâu cháo. Hắp ngoài chữa sơn ăn 
mặt.
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Để phòng chữa dị ứng, giảm tác hại cùa xạ trị, phóng xạ, 
lây rau dền thái nhỏ, đun sôi 300 ml nước rồi cho vào khi sôi 
lại thì cho 50g gan lợn thái miếng dã được ướp gia vị và xào 
với tòi sẵn. Nếu phòng bệnh thì ăn 2-3 lần/tuần, còn chữa trị 
thì ngày một lẳn, ky tiết canh.

Rễ cây dược dùng làm thuốc chữa sốt xuât huyết, nôn. Các 
nhà khoa học Nhật Bản dùng các sàn phẩm của dền tía để tây 
rửa châ’t phóng xạ, dầu hạt dền chữa nhiễm chất phóng xạ.

Rau dền cơm

Loại này luộc xào, nâu canh ngọt hơn dền tía; làm thuôc 
tương tự dền tía, như lợi tiểu, chữa viêm bcàng quang.

Để chữa bệnh táo bón, huyết áp cao, nhức đầu, chóng mặt, 
nóng phừng mặt, lấy 250g dền cơm luộc sôi 3 phút, vớt ra trộn 
với dcầu vừng hoặc bột \ ừng den, ăn \ ứi cơm.

Hcạt dền cơm có \’ị ngọt tính lạnh. Dê mát gan, trừ phong 
nhiệt, chữa mắt kém, dùng bcài thuốc; Bột hạt dền uô"ng với 
nước Scắc hạt muồng ngù (Thảo quyết minh) 12g. Đê lợi tiểu, 
dùng nước Sắc hạt dền 20g. Hạt dền còn có ích cho khí lực, 
thông dại tiểu tiện, trừ giun đũa.

Rau dền gai

Chỉ dùng lá ncấu canh hoặc dùng như các rau dền khác, 
thêm tôm hoặc thịt, cỏ  người thích loại nàv vì nó có mùi vị 
dậm dặc biệt. Dền gai luộc chàm vừng cũng là món ăn ngon 
bô, phòng chữa Ccác bệnh dường ruột.
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Lá dền gai giã nát, thêm nước, chắt nước uông, đắp bã để 
chữa rết cắn, ong đốt lở ngứa. Toàn cây chứa nhiều muôi kali 
nên lợi tiêu, chữa sốt. Lcá giền gai chữa viêm phổi, lỵ, giã nát 
đắp chữa bỏng, nhọt mưng mú.

34. Lá Trầu

Lá Trầu có tác dụng kháng sinh nất m<ạnh đối với Ccác loại 
vi trùng: Tụ cầu, subtilit và trực khuân coli, có tác dụng hcành 
khí, hoạt huyết, tiêu dờm, trừ phong thâp, tiêu viêm. Nhcân 
dân ta thường dùng lá Trầu dê’ trị dau bụng, dcầy hơi, sôi bụng, 
Ợ hơi... Cách làm như sau; Hư nóng lá Trầu dăp lèn rốn hoặc 
vào huyệt khí hơi, thuỷ phân, dùng nhang hơ nóng phía trên.

Dùng lá Trầu đê dánh gió, trị càm mạo bằng cách vò nát 
lá Trầu không trộn với rượu bọc vào miếng Víỉi chà xát hai 
bên sống lưng.

Dùng trị mụn nhọt bằng cách vò nát, dắp quanh mụn nhọt 
hoặc nâ"u nước tắm trị rôm sấy, ghẻ ngứa.

Trị bệnh viêm chân răng do chát Tolyphenol kháng khuân, 
diệt các tụ cầu, trực kluiân coli.

35. Quả Cau

Có tính hạ khí, hành thuỷ thông dại tiêu trưừng. Dùng 
quà Cau chữa các chứng trương tích, chưdng khí, tcỊ hcỊ và sát 
trùng. Vò Cau trị thuỷ thũng, lợi tiểu. Hạt trị giun sán, bụng 
dầy trướng, tcả ly. Người có bệnh thuộc "hư chưdng" không 
nên dùng quà Cau, nếu dùng lầm có thê hại nguyên klií, hại
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ngầm cả âm huyết.

Trong quả Cau có nhiều tanin, alcaloit, arecolin. HcỊt Cau 
làm tê liệt thần kinh giun, sán, giun Scán không bám Vcào thành 

ruột được mcà bị đây ra ngoài. Dùng hạt Cau trị giun sán phôi 
hỢp với thuốc khác, arecolin còn có tính làm chậm nhịp đập 

của tim.

Người ăn Trầu không lo bị rối loạn tim mạch, ăn Trầu còn 

có tác dụng kích thích sự tiêu hocá, giúp cho dịch \Ị và dịch 

trcàng tiết ra nhiều hơn. Những người ăn Trầu ít bị dầy trưởng, 
không Ợ hơi, sình bụng Vcà táo bón. Người ăn trầu ít bị nhiễm 

trùng đường ruột. Ăn trầu có tác dụng báo vệ hàm răng. Lá 
Trầu có tứih sát trùng làm chắc chàn răng, không bị \ iC'm sưng.

Châ’t chát cùa Cau làm cho chân răng co lại, ôm sát chân 
răng cho hàm răng chắc, klìỏng lung lay. Nhai trấu chính là 
dộng tác luvện tập cho răng tốt hơn. Ilạt Cau có tác dụng trị 

giun nên ăn tr<ầu ít bị nhiễm trùng dường ruột và ký sinh trùng 

dường ruột. Tuy nhiên, không nên lạm dụng ãn Cau luôn 

miệng, vô ý Làm phòng niêm mạc miệng, ứa máu răng, môi 

nứt khô.

Nếu ăn Trầu \ ài lần trong tUcần sẽ trừ dược một sô bệnh 

thông thường về răng, tiêu hoá.
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XIX. CHÁO CHỮA BỆNH
1. Cháo quả Dâu bố gan thận

Thành phần:

Tang thầm (qucả Dâu) 30g, nếu là quả tươi cần 50g, gạo nếp 
lOOg, đường phèn vừa đủ.

Chế biến:

1. Cho quả dâu vào ngâm nước, rửa sạch rồi nâu cháo với 
gcỊO nếp, nên dùng nồi dất.

2. Cháo chín kỹ thì cho thêm dường phèn, khuấy tan đường 
là được.

Cách dùng:

Ngàv ăn 2  lần Vcào lúc dõi, có  thể ăn thường xuyên.

Công dụng;

Bô gan, tư thận, dưỡng huvết, sáng naăt. Thích hỢp với 
người can thận câm  hư dẫn dến hoa mắt chóng mặt, thị kfc 
giám sút, nghe kém, dau lưng mòi gối, bcỊC  tóc sớm, táo bón.

2. Cháo Thiên ma ngư đầu

Thcành phcần:

Thiên ma 25g, Xuyên khung lOg, Phục linh lOg, 1 con Ccá 

chép khoảng Ikg, Xì dcầu, rưựu tnắng, muối, mì chính, dường, 
bột hcỊt tiêu, hcinh, gừng, bột dcậu vừa đù.
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Chế biến;

1. Làm cá chép sạch vẩv, bỏ mang và ruột, rửa sạch, đặt 
vào khay. Thái xuyên khung Víà Phục linh thành miếng to, 
ngâm vào nước vo gạo lẳn thứ hai, lại đem Thiên ma ngcâm 
vào nước vo gạo đcã dùng đê ngcâm Xuyên khung, Phục linh, 
ngâm 4-6 giờ, \'ớt thiên ma ra, dặt lên cơm tẻ, hâp kỹ, thái lát.

2. Nhồi Thiên ma Vcào dầu \’à bụng cá, vẫn dặt cá trên 
khay, thêm hành, gừng và ít nưức, cho vào lồng hấp khoáng 
30 phút.

3. Ciá hâp xong thì nhặt bò hành, gừng, lại lây bột dậu, 
nước canh, dường trắng, muối, rượu, xì dầu, mì chính, hạt tiêu, 
dầu vừng dun sôi sồn .sệt, dô lên cá là dược.

Cách dùng:

Ăn củng bữa cơm, ngày 2  lần.

Công dụng:

Bình can tức phong, dịnh kinh chi thống, hcành khí hoạt 
huyết, thích hỢp \ ó'i người hư hỏa nhức dầu, măd mờ tối, chcân 
tay tê mói, suy nhược thần kinh, chóng mặt do cao huyết áp.

3. Cháo Tang thầm mật cao (Cao dâu mật ong)

Thcành phần:

Qutà dtâu tươi lOOOg (hoặc 500g dân khô), Mật ong 300g.

Chê biến:

1. Rửa sạch quà dâu, cho vào ít nước luộc chín, 30 phút Lại

341



chắt nước ra một lần, cho thêm nước v’ào đun lại 30 phút chắt 
thêm một lần nữa.

2. Trộn lẫn 2 đợt nước chcắt này, đun nhỏ lửa cô đặc C]uánh, cho 
thêm mật ong đun sôi thì bắc ra, đê nguội cât \'ào lọ dùng dần.

Cách dùng:

Mỗi lần dùng một thìa canh, cho vào trong nước sôi để tan 
loãng ra rồi uô"ng, ngày utíng 2  Icần.

Công dụng;

Tư bổ can thận, thông nhĩ minh mục (thính tai sáng mắt), 
thích hỢp V'ới người mâ't ngù, hay quên, mắt mờ tai kém, háo 
nước, táo bón, tóc bạc sớm.

4. Cháo Địa côt bì cho người bị tiếu đường

Thành phần: Dịa cốt bì 30g, Tang bíỊch bì 15g, Mạch dông 
15g, Bột mì lOOg.

Chế biến: sắc 3 vị thuốc, bỏ bã, lấv nước, thêm bột mì nâTi 
thành cháo loãng.

Cách dùng: Khi khát thì ăn.

Công dụng: Thanh phố, sinh tân, chỉ khát. Dùng chữa bệnh 
dái dường. Ăn nhiều, người sẽ gầy bứt.

5. Cháo Thiên hoa phân

Thành phần: Thiên hoa phân 30g, gạo tê lOOg.

Chê' biên: sắc thiên hoa phân, bỏ bã lâV nước, thêm gạo 
nâu cháo.

Cách dùng; Ăn tùy ý.
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Công dụng: Thanh phế, chỉ khát, sinh tân dịch. Dùng chữa 
dái đường, ho do nhiệt tà phạm phế.

6 . Cháo Màng

Thành phần: Măng tre tươi 1 cái, gcỊO tẻ lOOg.

Chế biến; Măng dem bóc vỏ, thái lát, nấu cháo với gạo.

Cách dùng; Mỗi ngày ăn 2 lần.

Công dụng: Thanh phê trừ nhiệt, lợi thấp. Dùng chữa các bệnh 
dcái tháo dường, tiêu chảy lâu ngtàv, lỵ líâu ngàv, lòi dom (trĩ).

7. Cháo củ Cải

Thành phần: Cù Câi tươi khoáng 250g, gạo tẻ lOOg.

Chế biến: Rứa sạch cù Cài, thái nhò, thêm gạo ncâu cháo, 
hoặc giã cú cải làv nươc níâu cháo.

Ccách dùng: Ăn ncSng, diem tcâm.

Công dụng: 1 lóa dàm, giảm ho, tiêu thực, lợi cách (làm 
vùng cách mcỊC dễ chịu), hết tiêu khát. Dùng chữa bệnh dái 
dường Vcà viêm khí quân mạn tính ờ người cao tuổi.

Chú v: Khi ăn cháo cù cải, không nèn dùng Thủ ô, Dịa 
hoàng. Người tì \ ị hư hàn không nèn ăn.

8 . Cháo Ý dĩ cho người bị bệnh ngoài da

Tấv .'ĩOg Ỷ dĩ, rửa sạch, thêm nưdc \ ừa đù, nâ\i nhừ thành 
chcáo, thêm dường trắng \’ừa dù, ăn một lần hốt, mồi ngàv một 
lần, liên tục trong một tháng là mệư liệu trình. Dùng trị mụn 
cơm tuổi dậy thì.
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9. Canh suông giá đậu tương

Lây lượng vừa đủ giá đcậu tương, thêm nước vừa đủ, nâu 
chín nhừ, ăn giá và ucmg nước, liên tục trong 3 ngày, coi như 
bữa ăn chửih, kiêng dầu mỡ và lương thực khác. Trị mụn cơm.

10. Cháo Sâm linh bô’ khí

Thành phần:

Nhân sâm lOg, Bạch Phục linh (bỏ vò den) lOg, Gạo tẻ 
lOOg, Sinh khương (gừng tươi) lOg, thêm muối \'ừa dù.

Chế biến:

1. Nấu Nhcân sâm, Phục lừih, Smh khưctng, chắt bỏ bã lấy nước.

2. Cho gạo vào nước thuôc ncày nấu thành cháo, vừa chín 
tới thì cho thêm muối, khuây đều.

Cách dùng: Ản lúc dổi.

Công dụng: Kiện tỳ ích khí bô hư, thích hỢp \'ới người hư 
doanh thiêu klìí, cũng cỏ thê trị vị khí bất hòa, chán ăn, sụt càn
dcần dcần.

11. Bánh kỳ di bô’ dưỡng

Thành phcần:

Sinh khiếm thực (hạt súng) 180g, Sinh kê nội kim 90g, Bột 
mỳ trắng 250g, Dường trắng vừa dù.

Chê biến:

1. Dùng nước rứa sạch hạt súng tươi, bóc bỏ \'ò, sấy khô.
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giã nhỏ thành bột, qua rây mịn.

2. Giã nhò kê nội kim, rây mịn, đô \ ào bcát, cho thêm nước 
sôi ngâm khoảng nửa ngày.

3. Dô bột hạt súng, bột mỳ, đường trắng vào trong nưđc 
ngâm kê nội kim rồi trộn đều, nhào thành một lứp bột, nặn 
thành bánh nhò và mỏng, nướng chín \ àng như bánh quy.

Cách dùng: c ỏ  thế ăn bát kê lúc nào thích ăn.

Công dụng; Bồi bổ người gità, hóa dàm lý khí. Thích hỢp 
cho người gicà khí hư nhược, dởm kh(S tiêu thoát, dâm khí tích 
tụ, tức ngực khó thcV, dau ngực, nghĩa là nên dùng cho người 
già khí hư dàm vượng, cũng dùng trị thoát \ Ị bụng (sa ruột).

12. Sâm kỳ tinh

Thành phcần: Dàng sâm 250g, Hoàng kỳ 2.30g, Dường trắng 
500g.

Chê biến:

1. Rửa sạch Dàng sàm, !l('àng kỳ, ngâm trong nước lạnh, 
cho ngập nước rồi sắc, nửa giữ chắt ra 1 lần, sắc 3 lần, sau dó 
dô lần 3 lần thuỏc sắc vào làm một.

2. Cỏ dặc thuôc này livn bốp nhti lứa cho tới mức dặc sệt 
thì tắt lửa, chờ nguội \à quánh lại thì cho thêm dường trắng, 
trộn cho dường tan dồu \ à quvện \ ào nước thuôc, lại sâv khô, 
tán nhỏ, dựng trong lọ thuý tinh.

Cách dùng; Dùng nưdc sôi hòa tan dỏu rồi uống, mỗi lần 
lOg, ngcàv 2 lẳn.
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Bô ích khí của phế tỳ. Thích hỢp với người tim đập mạnh, 
thở dô'c, kém ăn đi ngoài phân lóng, tạng khí yếu, phù thũng, 
thở hển hển, hay hoa mắt chóng mặt.

13. Cháo Nhân sâm

Thành phcần:

Bột Nhân sâm 3g, Cạo tẻ lOOg, Đường phèn vừa đủ.

Chế biến;

1. Vo sạch gạo, trộn vcíi bột nhân sâm, cho vào nồi dất 
hoặc nồi nhôm, cho thêm đù nước.

2. Đun to lửa cho sôi, chuvên sang nhò lửa sắc cho tới lúc 
cháo chín.

3. Cho dường phèn \’à nước vào một nồi khác, nâu thành 
nu'ức dường dặc, rồi dô từ tư vào cháo dã chín, khuấy dều 
thcành cháo dường.

4. Trong khi ncấu cháo phài tnánh dùng các dụng cụ bằng sắt.

Cách dùng: Nên ăn lúc dõi, hai bữa sáng tối trong mùa đông.

Ccĩng dụng;

ích ngm èn khí, bô ngũ tạng. Thích hỢp vứi người già vếu, 
có c<ác chứng suv vếu khí huvết và tân tlỊch như ngũ tạng suy 
nhược, mòi mệt hư tôn, ăn uống không ngon miệng, tâm hoàng, 
thừ dốc, mât ngũ, hav quên, hoạt dộng sinh dục suy vếu.

Công dụng:
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Chú ý;

Những người thê chcVt âm hư hòa vượng hoặc người trung 
niên, người cao tuổi khỏe mạnh cường tráng không nên dùng, 
cũng không nên dùng trong mùa hè nóng nực. Khi ăn cháo 
nhân sâm, không dược căn củ Ccii và uống nưức trcì.

14. Canh Rau sam

Thành phần:

Rau sam tươi 500g, đường trcắng vừa dú.

Chế biến: Rứa ScỊch rau sam, cắt nhci, thêm nước, dun Icìy 

nưởc dặc, thêm ít dường trắng.

Cách dùng: Mỗi lcần uống 200g, mỗi ngciy 3 Icin.

Công dụng; Thanh nhiệt gicíi dộc, khcing khuân tiêu \ iêm, 
chi huyết chỉ Iv. Dối vdi ly trực khucin Ccing có hiệu quá tôt.

15. Cháo Sơn dưỢc bô máu

Thành phcằn:

Scỉn dược phiến kliô 30g, Gạo nêp 5ơg.

Chê biến:

Cho Stm dược, gạo nếp Vtì một ít dường Vcào nâu thành 
cháo nhuyễn.

Ccách dùng: Có thê ăn hai Icần S c ín g  tôi suốt quanh Iicĩm, cĩn  

nóng.
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Bỏ tỳ \ Ị, tư phế, bô thận cò tinh. Thích hợp \ ới người tv hư ỉn 
chày, thận hư di tinh, ly mạn tính, hu’ lao ho nhiều, khí huyết klnông 
dù, ăn không ngon miệng, miệng khô khát, dại tiện táo bón.

16. Cháo A giao

Thành phần: A giao 1,'Sg, Cạo nốp lOOg.

Chê biốn;

1. Ciã nhó A giao.

2. Nấu cháo gạo nê"p, chờ chín, cho thèm A giao, ninh nhỏ 
lứa cho như nhuvễn.

Cách dùng: Ngà\’ ăn hai lần sáng Uu \ ào mùa tháp nhiệt.

Còng dụng;

Dưõ'ng hu\ót chi hmôt, tu' âm nhuận phê, an thai. Thích 
hỢp \'ói người hu\ êt hư, măl \'àng \ õ, chóng măt, tim dập 
mạnh, hư lao, ho ra máu, di ngoài ra máu.

17. Cháo Hái sàm

I hành phần: llai sàm \ ii'a dù, lOOg gạo.

Chê biôn: iNgâm k\' 1 lai sâm, rũ sạch, thái nho luộc kỹ cho 
nhừ, nâu vói gạo thành chao nhuvồn,

Cách dùng: An tuv thích.

Công dụng:

Bó thận ích tinh, dưò’ng huvôt. Thích hơp \ ói người tinh

Công dung;
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huvốt suy tốn, thê chất hư nhược, hoụt dộng sinh dục sút kém, 
di tinh, dái dát.

18. Cháo ba thái (Cháo có chân vịt)

Thành phần:

Cỏ chân \'ịt 250g, Gạo té 250g, muôi ăn, bột ngọt vha dù.

Chê biên:

Rửa sạch cõ chân \'ịt, ngâm nu'(Vc sôi một lát, thái nhó từng 
khúc. Vo sạch gạo cho vào nổi, thòm nước nấu cháo gạo chín 
nhừ, cho C() chân \'Ịt vào cháo, nâu tiếp thật nhuyễn, thôm 
muối \’à bột ngọt \ ừa dù.

Cách dùng: Ăn thav cơm, ăn no.

Công dung; Dương huvêt nhuận táo. Thích hỢp \'(Vi ngươi 
thiếu mau, táo bón Víà cao huyêt áp.

19. Cháo Nâm hương bô tỳ vị

Thành phần: 1 iêu mễ (kê) 5()g, 1 lu'o'ng cô (n<âm hiútng) ‘̂ Og.

Chê biôn: NâTi cháo Kè, chắt lây nu'ơc cháo, cho thêm năm 

hương \ àơ nâu tiêp.

Cách dùng: Ngày ăn ba lần, dùng liên luc sẽ cớ hiệu quã tốt.

Công dung: Dại ích \ Ị khí, thích hơp \ ới ngươi khí hu’ kém 
ãn, dùng làm mon khai vị.

20. Cháo trư tỳ (lá lách lựn)

Thành phần: Dạ dàv \’à lá lách lợn, mcú thứ 1 cái, lOOg gạo tẽ.
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Chế biến; Rửa sạch dạ dày và lá lách lợn, nâ’u cháo với gạo.

Cách dùng: Ăn lúc dói.

Cêmg dụng: Kiện phúc ích khí, thích hỢp \'ới người tỳ vị khí 
hư, ăn không tiêu.

21. Bánh ích tỳ

Thcành phcần:

Bạch trucật 30g, Can khương 6 g, Hồng táo 250 g, Kê nội kim 

15g, Bột mì 500g, dầu ăn và muôi vừa dủ.

Chế biến:

1. Dùng túi Vcài móng diíng bạch trutật và can khưưng rồi 
cho \ ào nồi, cho thêm hồng táo \ à nưdc vừa dù, dun to lửa 
thật sôi, sau dó đê nhò lửa khoảng 1 giờ dồng hồ, vớt túi \ ài 
\’à hạt hồng táo ra, dánh nhuyễn thịt táo thành nước táo sệt.

2. Tán nhỏ kê nội kim thật mịn, trộn dều với bột mì, rồi dò 

nulVc táo \ ào, thêm muối \’à nưtíC \ ừa dủ, nlaào kỷ thcành bột bánh.

Cách dùng: Ltàm bánh rán ăn thav cơm.

Công dụng: Kiện tì ích khí, khai \ ị tiêu thực, thích hỢp \'ởi 

người chán ăn, ăn xong dau bụng, di lông kéo dài, các bệnh 

dạ dàv ruột mạn tính.

22. Canh Hoàng tinh chân giò lợn bồi bô sắc dẹp

Thành phần:

Chân giò lựn 750g, Hoàng tinh 20g, Dáng sâm lOg, Dcại táo
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50g, Bạch khâu 2g, canh nước thịt 2000ml, Sinh khương 15g, 
Hành hoa 15g, rượu 50ml, muối ăn 5g, xì dầu lOg, hạt tiêu 3g, 
mì chính 2g.

Chê biến:

1. Rửa sạch Đảng Scâm, Hoàng tinh, Đại táo, Thái đảng sâm 

thànli từng đoạn dcài khoảng 3cm, giã nhỏ Bạch khấu, dập dập 
sinh khương, thái hành thành từng doạn ngắn.

2. Rửa ScỊch chân giò, cạo hết lông, nhúng vào nồi nu'ởc sôi 
cho sạch hết máu, \’ớt ra dùng nước lã rửa sạch.

3. Bắc nồi dât lên bốp, cho chân giò, Hoàng tinh, Háng sâm, 
D cỊ Ì  táo, Sinh khương, hành thái san, muối, bột hạt tiêu vào 
trong nước thịt, thêm rươLi, xì dầu rồi dun to lửa cho sôi, vdt 
bọt, lại dun nhỏ lửa cho chân giò chín nhừ, vớt bi') hành \'à 
gừng, cho thêm mì chính dú ngọt là xong.

Công dụng;

Kiện tv bô phế, thích hỢp vđi người tỳ X'ị hư nhược, ăn 
không tiêu, kóm ăn, phê hư ho nhiồu, thân thê suy nhưực sau 
khi ôm. Có tác dụng tăng cưởng thê trạng, ngu'ời khỏe dùng 
canh này sẽ có tác dụng làm da dè hồng hcào nhuận sắc và trẻ 
trung hơn.

23. Gà rán Hoàng tinh

Thành phần:

Cà 1 con (khocảng 2000g), Hoàng tinh 50g, Dâng sâm 25g, 
Hoài sơn dược 25g, nước canh thịt ISOOml, Sinh khương 15g,
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Hành hoa 15g, muôi tinh 5g, hạt tiêu 5g, rượu V'ang 50g, mì 
chính 2g, mỡ nước 70g.

Chế biến:

1. Rửa sạch tỉoàng tinh, Đảng sâm, Hoài sơn dược, Thái 
dàng sâm thành từng khúc 5cm, cắt lát hoài sc<n dược. Mô gà 
vặt sạch lông, chcặt bô móng chân, moi hết lòng ruột, rửa sạch, 
nhúng qua nồi nước sôi, vớt ra chặt thcành miếng to. Rửa ScỊch 
gừng tươi, đập dập, hành rửa ScỊch thái khtíc.

2. Bắc nồi lên bếp, cho mỡ vào, phi gừng hành thật thơm, 
cho thịt gcà chặt miếng vào cùng với Dàng sâm, Hoài sơn dược, 

Hoàng tinh, muôX bột hạt tiêu, thêm chút ruỢu, dun to lửa đê 
rán chín vàng, bỏ hết bọt váng, để nhỏ lửa 3 giờ dồng hồ.

3. Lúc g<à chín kỹ vcítt bỏ hành gừng, thêm chút mì chính 
\ ừa dù Vcào là được.

Công dụng:

Bô tỳ \'ị, an ngũ tạng. Thích hợp \ ứi người tỳ \'ị hư nhược, 
di ngoài phân lòng, gầv yếu sút càn, kém tiêu hóa, dới hạ. 
Dùng thường xuyên có thể phòng trừ suv nhược già \'ếu, tăng 
cương cơ bắp. Đỗi vơi phụ nữ do sinh hoạt tình dục quá dộ 
sinh ra các chứng dau lưng, mỏi mệt, dcái dắt, nhức dầu, dùng 
món ncày cũng dều có hiệu qucả tôt.

24. Cá Mè bọc lá sen

Thành phần;

Cá mò lọc thịt 500g, Bạch khâu nhân 3g, lá sen tươi 3 tâ"m.
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mỡ chài 15()g, Cm'ng tưcíi 15g, xì dầu 30g, riíỢu lOg, muối Ig, 
bột hạt tiêu 2g, mì chính Ig, lá chè tươi 25g, dường trắng 30g, 
cơm té 60g.

Chế biến:

1. Cá mè rửa sạch, thái thành 12 miếng \'uông, khơtáng 3 
cm. Gừng tu'ơi rứa sạch giíĩ nhò, lá sen rửa sạch, nhúng nước 
sôi cho mềm rồi lấv ra thà \'àơ nước lạnh, c<ắt thành 1 2  mảnh. 
Mờ lợn cũng rửa sạch Vtà cắt thành 12 miếng. Giã Bạch khâu 
nhân thành bột mịn.

2. Uớp cá mè trcing \ì dầu, rúỢii, muôi, bột Bạch khâu nhân 
Vcà hột gừng, hạt tiêu, m'i chính trong khoáng 10 phút. Sau dó 
dùng mỗi miếng mơ chài gói một miếng cá mè, cho tât cà vào 
mánh lá sen gói kín lại.

3. Cho cơm, lá chè tươi, dương trắng \'ào nồi chõ, thêm 
SOOml nước. Bên trên dặt \'í dồ xôi, xêp cá mè gói lá sen lèn 
trên \ i. Dun nhò lừa dê hấp cá, chơ cạn hêt nu'ởc, cơm, lá chè 
tươi \’à dương cháv bôc khói hun trong khoáng 1 0  phút, có 
thê lấv cá ra, xếp \ ào dĩa, bóc lá sen khi ăn.

Công dụng:

On bố tỳ \ ị, giái thứ khứ thấp. Thích hỢp \'ơi người tỳ 
khí hư, do thừ thấp sinh ra trướng bụng khó liêu, kém ăn, tiêu 
chíảy. Có tác dung bồi bơ cơ thế, Icàm cho thiêu nữ da dẻ hồng 
hào, tươi Icắn sắc diện, bồi dưỡng trẻ dang tuổi lơn, làm giiàm 
cân dôi với ngươi béo phì.
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25. Cháo hạt sen dưỡng sinh tư bô

Thành phần: Hạt sen non 20g, Gạo tẻ lOOg.

Chế biến:

1. Bỏ hạt sen non vào nước, rửa sạch bóc vỏ, bỏ tâm sen, 
cho vào nồi thêm nước, nâu chín nhừ.

2. Vo sạch gạo, cho Víào nồi nấu thcành cháo loãng, cho hạt 
sen đã nhừ vào rồi khuâV đều, thật nhuyễn là dược.

Ccách dùng: Ăn lúc dói hotặc ăn thay cơm.

Công dụng:

Kiện tỳ bổ thận. Thích hỢp với người tỳ hư kém ăn, đi 
ngo<ài phcân loãng, mỏi mệt, thcận hư, dái dắt, di tinh, tcâm hư 
m<ất ngú, hay quên, tim dập mạnh. Có thê dùng cho những 
người cần bồi bò cơ thê dã bị suy nhưực sau khi ốm.

26. Cháo Tùng tử

Thành phần:

Tùng tử nhân 50g, Cạo tẻ 50g, Mật ong \'ừa dủ.

Chê biên: Ciã nhỏ Tùng tứ nhân, nâu với gạo thành cháo, 
khi chín nhừ cho thêm chút m<ật ong.

Cách dùng: Ăn lúc dói buối sáng \'à buổi tối trước lúc đi ngủ.

Công dụng:

Bô hư dường dịch, nhuận phế hoạt tr.àng. Thích hỢp với 
người trung niên, người già \ à người thtân thê suy nhược gicà
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trước tuổi, suy nhược sau khi đẻ, hoa mắt váng đầu, phổi nóng 
ho nhiều, ho ra máu, táo bón lâu.

27. Cháo Hạnh nhân

Thànli phần: Diềm hạnh nhân (bỏ vỏ, mầm) lOg, Gạo tẻ 50g.

Chê biến;

Xay điềm hạnli n h câ n  thành nước bột nhão, vo sạch gạo, đổ 
Ccả vào nồi, cho thêm nước, đun sôi, đê nhỏ lửa núìh nhừ nhuyễn.

Cách dùng:

Có thê ăn thêm hai lần mỗi ngày vào sáng tối, ăn nóng.

Công dụng:

Chỉ khcái bình xuyễn. Thích hỢp với người ho nhiều, thở 
dôT. Người khỏe nicạnh dùng cháo nàv ccS thê bồi bổ sức khỏe, 

phòng ngừa bệnh tật.

28. Bánh rán nhân táo kéo dài tuô’i thọ

Thành phần:

Táo nê (thịt quà táo tầu nhào thành nước) 250g, Hạch dào 

nhân 50g, Hoài dược 50g, 13ột mỳ 500g, Mở lợn 125g.

Chế biến:

1. Giã nhỏ I hạch đào nhcân, dô Táo nê, Hoài dưỢc vào trộn 
làm nhcân; lấy 200g bột mỳ, rải lên khay gỗ, cho thêm lOOg mỡ 

lợn, trộn nhào đều thcành lớp bột mờ khô.

2. Rải chỗ bột mì còn hại lên khav gỗ, thêm 25g mỡ lợn.
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thêm nước vừa đủ, trộn thành bột mờ ướt.

3. Cuộn bột mỡ khô Vcào trong bột mỡ ướt, thành dạng ông. 
Dùng dao cắt thành từng nắm khoáng 25g, cán nắm bột thành 
hình tròn phcẳng, dùng làm vỏ bánh. Tay trái dử vỏ bánh, tav 
phải cho nhân vào, nắm bột cho kín thcành bánh hình bầu dục. 

Cũng có thê nặn \’ỏ bánh thcànlì các hình dạng cho dẹp.

4. Cho mỡ vào chào dê nóng già, cho bánh vào rán, tới khi 

vỏ bánh vàng, vớt ra, dê hoi nguội là dưực.

Cách dùng: Có tlìê ăn điếm tâm buổi sáng.

Công dụng: Bô tỳ vị, ích thận khí. Thích hựp vởi người tỳ 
hư, kém ăn, thận hư, gicà trước tuổi.

29. Mộc nhĩ chi ma trà

Thành phần:

Mộc nhĩ den 60g, Hắc chi ma 15g.

Chế biến;

1. Rửa ScỊch nồi dặt lên bốp lửa dun nóng, cho vào nồi 30g 
mộc nhĩ đen, dáo dều tay, rang tới lúc mộc nhĩ chín, có mcàu 

den Vcà mùi hơi cháv thì đổ ra b<át.

2. Lấy nồi trên bốp lửa nóng rang ỉ lắc chi ma tới khi có mùi 
thơm, sau đó cho Vcào khoảng ISOOg nước lã, cùng lúc dô thêm 
cả lượng Mộc nhĩ dã rang chín và Mộc nhĩ sông còn lại Vcào 

nồi, dun vừa lửa cho sôi 30 phút, có thê bắc ra, dê nguội, dùng 
khăn vài mịn hai lớp lọc lâ'y nươc, cho vào lọ dùng dần.
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Cách dùng:

Mỗi lần uống 100 - 120g, có thể pha thêm 20 - 25g đường 
trắng. Cũng có thê dùng Mộc nhĩ rang khô, Mộc nhĩ sông Vcà 
Hắc chi ma rang thơm trộn dều dể sần, mỗi lần lâv ra 5 - 6 g, 
chố thèm 1 2 0 g nu'ức sôi, hãm thành trà uô’ng.

Công dung;

hương huvết chỉ huyết, nhuận tràng thông tiện. Dùng cho 
người huvốl nhiệt, di ngoài ra máu, trĩ chày máu; tràng phong 
hạ huyết, di ly ra máu dều có hiệu quả nhât dinh. Người già 
dùng trà nàv thường xuyên sẽ có tác dụng cường thcân, ích thọ.

30. Môn đông cao thanh

Thành phần: Thiên môn dông 500g.

Chê bit'n;

Thiên môn dông bò vò \ à rồ, giã nhcí, dùng khăn \ ái trắng 
mịn \ at lấy nu'ởc dịch, dê lắng , lọc lấy dịch trong, dun nhò lứa 

thành cao, dựng trong lọ gôm sứ.

Cách dùng: Mỗi lần dùng 1 thìa, pha với ru'Ợu âm, uống 

trưđc bữa ăn.

Công dụng:

Tăng cường thê trạng, dùng lúc bình thường. Khinh thàn 
ích khí, có tác dụng phòng bệnh và kéo dài tuôi thọ.

31. Nước sắc trà xanh chữa lỵ

Thành phần: Trà xanh lOOg, giâm lOg.
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Chế biến: Đun trà xanh lấy 300g nước trà đặc.

Cách dùng: Mỗi lần uông lOOg, thêm lOg giấm, uống lúc 
nóng, mỗi ngày 3 lần.

Công dụng: Thanh tâm sáng mắt, chỉ khát trừ phiền, hóa 
đàm tiêu thực, lợi niệu giải độc, tiêu viêm chỉ lỵ.

32. Canh rau Sam

Thành phần: Rau Sam tươi 500g, đường trắng vừa dủ.

Chê’ biến: Rửa sạch rau sam, cắt nhỏ, thêm nước, đun lây 
nước đặc, thêm ít đường trắng.

Cách dùng: Mỗi lần uống 200g, mỗi ngày 3 lần.

Công dụng:

Thanh nhiệt giải dộc, kháng khuân tiêu viêm, chì huyêt chỉ 
lỵ. Đối với lỵ trực khuẩn càng có hiệu e]uá tốt.

33. Canh cá diếc

Thành phần;

Tất bát. Súc sa nhân, Tnần bì, Hồ tiêu, ơ t  ngâm mỗi thứ 
lOg, Cá diếc to lOOOg, tỏi 2 nhánh, hcành, muối, xì dầu, dầu ăn 
mỗi thứ lượng vừa dù.

Chế biến:

Đánh vây Ccá diêc, bó mang và ruột, rửa sạch, cho trần bì, 
súc sa nhân, Tất bát, tỏi, ớt, hành, muôi, xì dầu, hạt tiêu vào 
bụng cá. Cho dầu ăn vào nồi dun sôi, cho cá Vtào nồi nâu chứi, 
thêm nước vừa dũ, hầm thành canh là ân dược.
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Cách dùng: Ăn lúc đói.

Công dụng;

Tỉnh tì ấm vị. Chữa tiêu chảy mạn tính, lỵ mạn tính do tì 
vị hư hàn.

34. Canh đầu Hươu ôn bô’ thận dương

Thành phần:

Dầu liươu 1 cái, Móng giò hươu 2 cái, Tâd bát 5g, Sinh 
khương .3g, Muôd, Mồi, Tiêu hồi, mì chính, bột hcỊt tiêu mõi 
thứ vừa dù.

Chê biến:

1. Cạo s<ạch lông dầu \'à móng hươu, rửa ScỊch. ĩât bát \'à 
Sinh khương dem rửa sạch, dùng dao dập nát.

2. Cho dầu hươu \’à móng huơu \'ào nồi dât, thêm nước 
\’ừa dù, cho Tất bát, Sinh khương, hồi, tiếu hồi vào, dun to lửa 
cho sôi rồi chuyển dùng lửa nhò hầm chín nhừ.

3. I.ây dầu \'cà móng hươu ra, lọc lâV thịt, thái từng miCmg, 
kại cho \'ào nồi dun sỏi, thêm muối, mì chính, hạt tiêu là dược.

Cách dùng: Làm thức ăn tivmg bữa cơm, hoặc ăn riêmg.

Công dụng;

Tráng dương ích tinh. Chữa các chứng lưng gô’i mói, sỢ 
lạnh, liẹt dương, xuất tinh sớm dt) âni hư thê nhược, thận tinh 
hư hao.
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35. Cháo bồ dục Hươu

Thành phần:

Bồ dục hu'(tu I dôi, Nhục thung dung 30g, gạo tẻ lOOg, 
muối, hành và bột hat tièu mỗi thứ vừa dú.

Chê biên;

1. Cắt bó màng mõ’ cật (bồ dục) hu’o'u, thái nhò. Nhục thung 
dung ttâm rượu, thái nhò.

2. 13un Nhục thung dung lấy nưdc bó b<ã, thỏm cật hươu \’cà 

gạo náu cháo.

3. Khi cháo gần chín, thêm gia \ ị hành muôi \’à hạt liêu là 
d u 'Ợ c .

Ctích dùng: Ăn lúc dõi hoặc tuỳ thích.

Công dụng:

On dương hố hư. Thích hỢp \ ới các chứng bệnh dương khí 
suy nhu'(<c, lu'ng gói mói dau, \ôu gân CÕI, chân tay sợ lạnh, 
di lại khd) khàn, lãnh cung không sinh dé dược, liệt dương, 
xu.ât tinh scS’m.

36. Cháo chim sẻ

Thành phần: Chim sé .5 con, hành 3 cây, gạo lẽ 50g, rượu 
vang \ lía dù.

Chê biến;

1. Rứa sạch chim sò, thái nhỏ. Ihái hành.

2. Rán qua thịt chim sỏ, sau dó thcmi ru’Ợu vang, đun một
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l<it, thêm nước nrui cli/u) iỊao. khi săp chín, thêm hành \à gia 
\'ị, lại dun sỏi 1 - 2  lân nửa la đưỢc.

Cách dùng; An luc dt)i.

Công dụng:

ích khí tráng dương, mạnh gân cỏt. Chữa trị các chứng 
bộnh hư tốn như tàm thần moi mệt, lưng gỏi dau nhức, liệt 
dương, xuât tinh S(i'm.

37. Bánh ruột gà

Thành phần:

Ruột gà trông 1 bộ, bột m'i 250g, dắu ăn 30g, muối, hành, 
gung tươi, ti’)i mỗi thư luỢng \'ừa dù.

Chõ biên:

1. Rứa sạch lòng gà, cắt doạn, cho \ ào nồi rang khô, tán 
thành bột mịn.

2. Cho bột mì \'ào chậu, dõ bột ruột gà \'ào, trọn dcu, thèm 
nước vua dii, nhào thành bôt banh.

.3. Thèm gia \ Ị làm banh, nướng chín là dược.

Cách dùng: Tùv lượng.

Công dụng:

Bô thận súc niệu. Dùng cho người trung niỏn, người già 
tiốu tiện nhiều lần, nước tiêu nhiỏu.
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38. Áo vỏ lạc trị thiếu máu

Thành phần: Ao vỏ lạc 12g.

Chê biến: Giã nhò áo vỏ lạc đê dùng.

Cách dùng: Mỗi ngày uô"ng chia làm 2 lần, chiêu với nước.

Công dụng: Dùng cho người thiêu máu không tái tạo và 
xucất huyết mcất máu.

39. Cháo xương dê

Thành phần:

Xưctng dê khoảng lOOOg, gcỊO tẻ lOOg, muối, gừng tươi, hành 
hoa \ ừa dủ.

Chế biên:

Dcập vơ xương dê, cho nước vào dun lây nước, sau dó dùng 
nưức nàv nâu cháo gạo, khi cháo chín nhừ cho thêm muỏi, 
gừng, hành vào dun nhò lứa sôi hai ba lần là dược.

Cách dùng: Ăn nóng lúc dổi, 10-15 ngàv một dợt. Nên ăn 
vào mùa thu dông.

Công dụng: Bô thận khí, tăng cường gân ccứ, kiện tỷ vị. 
Thích hỢp với người bị ban XLiât huvết giám tiểu cầu, thiêu 
máu không tái tạo.

Chú ý:

Ngừng dùng trong thời gian bị càm sốt.

362 5 0 0  BÀI THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN



40. Cháo nước côt gà

Thành phần: Gà mái 1 con, gạo tẻ lOOg.

Chế biến:

Mổ gà rửa sạch, hầm lấy nước cốt. Nâu cháo gạo bằng nước 
cốt gà, nâ'u to lửa cho sôi kỹ, rồi đê nhỏ lửa cho nhừ nhuvễn.

Cách dùng: Ngày ăn hai bữa sáng tôX ăn nóng.

Công dụng:

Tư dưỡng ngũ tạng, bổ ích khí, thích hỢp vđi người già 
vếu, sau khi ốm, sau dẻ, suv nhược, tất cà các trường hỢp suy 
nhược thiếu máu.

Chú ý:

Không nên dùng khi bị thương phong cám mạo ln)ặc sôt.
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MỤC LỤC

Lời nói đầu 5

I. DAU Dy\Y THẢN KINI i VẢ XƯƠNG 8

1 . Dau dâv thần kinh hông, nguvên nhân

\ ci cách chữa 8

2. Tằm món ăn chữa đau mói lưng n

3. Cây cỏ xước 1 1

4. Cây câu tích chửa dau lưng, nhức xương 1 1

5. Bài thuôc chữa dau nhức xương bằng rễ câv nhót 14

6 . Bài thuôc chữa dau mói lung bằng dcậu den 14

7. Bệnh phong thấp 14

8 . Chữa thcấp khóỉp bằng cây dại bi 15

9. Bài thuôc chữa phong thấp, thấp khớp bằng
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cây dinh lăng 15

10. Bài thuôc chữa phong thâ’p và đau chân bằng

gâ"c 15

11. Bcài thuốc chữa tê thâ'p bằng lá mư 16

12. Chữa đau lưng và dây thần kinh bằng ớt 16

13. Chữa chứng âm thư phcát ớ lưng 16

14. Chữa chứng chân tay sưng dau do lội nước 17

15. Chữa bệnh phong thấp từ Híà thủ ỏ. 17

16. Chữa dau nhức chân tav cho người già

bằng trâu cô 17

17. Chữa thương hàn về mùa dông 18

18. Bài thuốc chữa phong thấp 19

19. Đau lưng do hàn thấp 20

20. Đau lưng do thấp nhiệt \'ùng hông 21

21. Đau lưng do thận suy 21

2 2 . F4au lưng do thcận âm hư 2 1

23. IDau lưng do lao dộng 22

24. Dưực thiện cho người bị di chứng tai biến

mcỊch m<áu não \'ới thế khí hư huvết ứ 2 2

25. Với thê can thcận suy hư 24

26. Với thê tỳ hư dàm trệ 25
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27. Chữa bong gân

28. Trật khớp

29. Chữa bệnh gút

28

28

26

II. CÁC BỆNH VẾ GAN 31

1. Viêm gan m c Ị i ì  tính cần ăn gì? 31

2. Mề gia cầm chữa viêm gan 32

3. Tuỵ lợn chữa viêm gan 33

4. Tiết ngỗng chửa viêm gan 33

5. Bài thuôc chữa xơ cứng gan sinh báng ở  bụng 33

6 . Cá chép chữa xơ cứng gan 33

7. Chữa Vcàng da, viêm gan, tiểu tiện dỏ bcằng

cây dành 33

8 . Chữa xơ gan cô trướng bcằng mẫu đơn 34

9. Chữa xơ gan cô trướng bằng diệp hạ châu dtắng 34

10. Chữa vàng da dơ viêm gan bằng cà tím 35

11. Chữa \'iêm gan dơ siêu vi trùng mãn tính

Vcà vàng da 35

12. Chữa viêm gan câp tính 35

13. Bài thuôc chữa \'iôm gan mcỊn tính 35

14. Chữa ung thư gan 37
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15. Chữa viêm gan, hoàng đản câ'p tính

16. Chữa viêm gan hoàng đàn mạn tính

17. Viêm gan do virut B

18. Chữa suy gan

19. Ac ti sô trị bệnh gan, mật

20. Quả dcành dành

21. Đại hocàng

22. Hoàng cầm

23. Nghệ

24. Nhcân trần

25. Cháo thuôc chữa Ccác bệnh về gan

37

38 

38

38

39

39

40 

40 

40

40

41

III. CÁC BỆNH VÈ THẬN 42

1. Tàm thế nào dê biết có bị bệnh thận không? 42

2. Chữa viêm cầu thân cấp do phế khí không thông 42

3. Chữa \’iêm cầu thận câp do nhiệt thấp

4. Chữa sôi thân

43

44

5. Chế dộ ăn ngày Tết cho bệnh nhàn tiêu dường 45

6 . Chữa biến chứng của tiếu dường 46

7. Món ăn dành cho người bệnh dái tháo dường 49

367



8 . Bệnh dái tháo dường 50

9. Tự chữa một sô bệnh vồ tiểu tiện 51

10. Chữa tiểu ra máu 53

11. Bài thuôc chữa tiểu tiện nhiều do dương hư 53

12. Chửa \'iêm dường tiết liệu (dái dắt và buô’t) 53

13. Chiĩa thấp nhiệt, tiểu tiện không thông 54

14. Bài thuốc bô thận cho người già 54

15. Chữa trè em dái dcầm 54

16. Bíài Ihuòc chữa viêm thận: 55

17. Bài thuôc chiTa \ iêm b<àng quang 55

IV. TIM MẠCII

1. Bài thuốc chữa cao hu vết áp

2 . Ăn uống phòng trị hăng huvết áp

3. Người cao huvêt áp nên ăn gì?

4. Món dùng cho ngưởi tăng huvết áp 

nguyên pha'l

5. Các loại trà dùng thích hỢp cho người 

tăng huyết áp

6 . Hoa quà chữa cao huyết áp

56

56

56

58

58

59 

59
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7. Nâng dần huyết áp thâp 61

8 . 20 món ăn có tác dụng giảm huyết áp 64

9. Dược thiện dành cho người huyết áp thâ’p

mạn tính 69

10. Thể bệnh tâm tỳ lưỡng hư 70

11. Thê bệnh trung khí bcTt túc 70

12. Một sô cách dùng Sơn tra chữa cao huyết áp 71

13. Chông rối loạn Lipid máu 74

V. PHỔI 80

1. Hạt .sen chữa ung thư phôi 80

2. Nấm linh chi 80

3. Ba ba 81

4. Ung thư phối thê phế thận lưỡng hư 81

5. Ung thư phôi thê phê tỳ khí hư 82

6 . Thuốc chữa viêm phổi 83

7. Chữa viêm màng phổi 83

8 . Bài thuốc chữa viêm phế quàn nìãn 84

9. Chữa \ iẽm phế quân mạn tính bằng lá trầu 84
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VI. TAI, MŨI, HỌNG 85

1. Bài thuôc chữa hen suyễn 85

2. Bài thuôc chữa hen bằng tỏi 85

3. Bài thuốc chữa ho lâu ngày không khỏi

4. Bài thuốc viêm yết hầu nóng đỏ

85

(đối với trường hợp nặng) 8 6

5. Bài thuốc ho suyễn lâu năm 8 6

6 . Bài thuôc ho ra máu 8 6

7. Trị ho bằng cây cỏ

8 . Thương nhĩ tán - bài thuốc hay chữa

8 6

viêm mũi dị ứng 8 8

9. Rau khúc chữa ho 89

10. Chữa viêm amiđan 90

11. Bài thuốc chữa viêm họng, ho khan 91

12. Chữa nâc 92

13. Quất - thuốc quý trị ho 93

14. Xử trí viêm xoang đơn giản tại nhà 95

15. Lá dâu chữa viêm xoang 1 0 0

16. Mai rùa chữa V'iêm xoang 1 0 0

17. Cây hoa cứt lợn chữa viêm xoang 1 0 0

18. Chữa viêm họng 1 0 1
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19. Chữa viêm mũi 102

20. Chảy máu cam do nhiệt 103

21. Chữa ung thư thực quản bằng cá diếc 103

22. Chữa ung thư thực quản bằng rau hẹ 104

23. Chữa ung thư thực quán bằng tiết ngỗng 104

24. Chữa ung thư thực quán bằng đỉa 104

25. Chữa ung thư thực quản bằng Uv linh tiên 104

26. Chữa ung thư thực quản bằng ngũ trấp âm 105

27. Điều trị viêm mũi dị ứng 105

28. Chứng ù tai 106

29. Chứng điếc 106

30. Sâu chui Vcào tai 106

31. Kiến vào tai 106

32. Nhọt trong tai 107

33. Chứng lở loét tai 107

34. Chảy máu trong tai 107

VI. RĂNG LỢI

1. Vị thuôc chữa cam răng

2. Phương thuốc làm thơm miệng

3. Thơm miệng từ Trầm Hưcíng

107

107

109

109
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4. Thơm miệng từ cây Hoàng Liên 110

5. Thơm miệng từ cây Thạch Cao 110

6 . Thơm miệng từ cây Hương Nhu 110

7. Thơm miệng từ cây Tần dùng lá 111

8 . Thơm miệng từ cây ngờ gai 111

9. Chữa chứng vị nhiệt hôi miệng 111

10. Thuốc nam chữa viêm lợi 112

11. Viêm lợi răng 11.8

12. Viêm quanh răng 115

13. Các bài thuốc chữa hôi miệng 117

14. Chữa hôi trong khoang miệng; 117

15. Chữa hỏi miệng do dầy bụng khó tiêu 118

16. Chữa hôi miệng từ một số dược thảo khác 118

17. Làm trắng răng 122

18. Câv Kha tứ chữa nhức răng 123

19. Câv hoa cúc áo 123

20. Càv cành giao 123

2 1 . Câv 1 lon 124

22. HcỊt na chữa dau nhú'c răng 124

23. Bồ kết chữa dau nhức răng 124

24. Trám trắng chữa dau nhức răng 124
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25. Gai bồ kết 125

26. Viêm môi 125

27. Chứng viêm lưỡi 125

VIII. BỆNH TRĨ 126

1. Các bài thuôc 126

2. Tự chữa Irĩ bằng bâm huvột Vcà thuôc 129

3. Chứng thoát giang (lòi dom) 131

IX. CẢM VẢ SỐT XUẤT HUYUT 131

1 . Chũ'a càm hạnh 131

2. Món ăn trị chứng đau dầu 134

3. Bài thuốc chũ'a choáng dầu 135

4. Hạt sen chữa bệnh dau dầu 135

5. Sốt xuât huvêd 135

6 . Chữa sôt xuât huvốt bằng hoa mào gà 141

7. Món căn gicii Ccỉm 142

8 . Món ăn giải Ccim thê phong hctn 142

9. Món cĩn giài cám thè phtmg nhiệt 143

10. Ccác vị thuốc chữa Ccám nicỊO dễ kiê'm 143

11. Phòng Ccảm bcằng rượu tỏi 144
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12. Bài thuốc chữa sốt cao và khát nước bằng cà chua 144

13. Bài thuôc cảm gió, sỢ rét, người đau mỏi và không ra
mồ hôi 145

14. Bài thuôc chữa câm gió, lạnh 145

15. Bài thuôc khi mới bị cảm, ho và chảy nước mũi 145

16. Bcài thuốc chữa sốt rét bằng tỏi

17. Bài thuôc phòng cảm cúm cho trẻ

18. Chữa thiên đcầu thống bcằng củ cải

19. Dùng hoa chữa mât ngủ

20. Qucât hồng bì giải câm, chữa ho

21. Chữa ngạt mũi Vcà sô mủi

145

146 

146 

146

151

152

X. NAM GIỚI 153

1. Dông V chữa chứng không phóng tinh 153

2. Bài thuốc chữa phạm phòng 159

3. Bài thuốc chừa liột dương 159

4. Bài thuôc bô dương 161

5. Bài thuôc chữa sưng Vcà dau tinh hoàn 161

6. Bài thuốc chữa di tinh Vcà đái duc 161

7. Bài thuôc chữa di tinh do thận hư 161

8. Bài thuốc chữa sa bìu tinh hoàn Vcà bìu dau tức 162
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9. Chữa viêm lở loét phần dưới

10. Chữa mộng tinh

11. Chữa chứng thương hàn

12. Thuốc cường dương từ thịt chó

13. Phụ tử - dậu đen hầm thịt chó

14. Mạt gòn - câu pín tứu

15. Rượu cầy (chó)

16. Cấu pín tiềm (tần) thuốc

17. Các món ăn bcài thuôc chơ dàn ông vô sinh

18. Bài thuốc cho bệnh dương cương

19. Xuât tinh sớm

20. Chữa suv nhược thần kinh, tăng cường sức 

bằng sâu dâu

21. Viêm hòn dái câ'p tính

22. Viêm dầu dương vật

23. Sưng bìu dái

24. Chứng thoát vị

khóe

162

163

163

164

164

165 

165 

165 

167

170

171

172 

172 

172 

172

162

XI. Nử GIỚI

1. Chữa chứng bực tức và lo ,sỢ

2. Những câv thuốc quý dối \'ới phụ nữ

172

172

173
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3. Chữa chứng khó có thai 175

4. "Huyết lình" bài thuôc bô máu cho phụ nữ

sau khi sinh 178

5. Những vị thuôc làm thông tuyến sữa 179

6 . Thai phụ bị tiêu đường nên ăn gì? 181

7. Chữa chứng huyết ứ 184

8 . Chứng đau bụng đi ngoài của phụ nữ

sau khi sinh 184

9. Bài thuôT chữa huyết trắng 184

10. Chữa khí hư 185

11. Bài thuốc chữa chứng nôn ọo ờ phụ nữ có thai 187

12. Bài thuôc chũ'a kinh nguvệt không dều 187

13. Chữa rong hu vết 188

14. Bải thuôT chữa thiếu sữa sau khi sinh 188

15. Chữa phụ nữ khi hành kinh bị băng huvết 188

16. Chữa chứng dau mình sau khi sinh 189

17. Bài thuôc chữa bê kinh 189

18. Bài thuôc chữa ngứa âm hộ 190

19. Viêm <âm dạo tính trích trùng 190

20. F.czêma(chàm) ớ âm hộ 190

21. Âm dao nở loét 191
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22. Cô tử cung viêm mạn tính 191

23. Bài thuôc chữa đau bụng kinh 191

24. Bài thuôc chữa viêm áp xe vú 191

25. Chữa chứng phụ nừ có thai bị đau bụng ra máu 192

26. Bài thuôc chữa tắc sữa 193

27. Phát sô4 sau khi đẻ 193

28. Bài thuốc an thai bằng bí ngô 193

29. Bài thuốc chữa viêm tiết niẹu 193

30. Bài thuốc rong huvết sau khi sinh 193

31. Bài thuốc chũ'a ít sữa sau khi sinh 194

32. Bài thuôc chữa sót nhau 194

33. Bài thuỏc thừi tiền mãn kinh 194

34. Chữa thai lưu 194

35. Chữa nước ối khô khó sinh 195

36. Chữa sây thai 195

37. Một số btài thuốc chữa chứng phù khi mang thai 196

38. Du'Ợc thiện dường thai 197

39. Chữa phụ nữ không có hứng thú sinh hoạt \’Ợ chồng

201

40. Bài thuôc làm giám triệu chứng ôm nghén 203
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41. Ho hen khi mang thai 204

42. Không kiềm chế được tiêu tiện khi mang thai 204

43. Đi tiểu không thuận lợi khi mang thai 204

44. Huyết áp cao khi mang thai. 205

45. Động kinh khi mang thai. 205

46. Choáng do mât nhiều máu sau khi sinh 205

47. Bài thuốc chữa viêm tuyến vú 206

48. Vú viêm loét lâu ngày không khói 206

49. Núm vú bị nẻ 206

50. Vú có cục cứng 206

51. Chữa chứng ngực nhỏ 206

52. Nghệ thuật hồi xuân 208

.53. Làm cho da trắng 213

54. Làm cho Scắc mặt hồng hào 213

XII. TRF. HM

1. Chữa đái dầm bằng Hông y

2. Bài thuôc dành cho trẻ bị bệnh sdi

3. Chữa tiêu cháy bằng ối

4. Thực đơn cho trẻ bị thủv đậu

5. Trẻ biêng ăn

213

213

214

215

216 

217
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6 . Chứng khóc đêm (dạ đề) 218

7. Chữa trẻ em suv dinh dưỡng 221

8 . Trị đái dầm cho trè em 223

9. ỉa chcảy cấp ở  tré em 225

10. Bài thuốc chữa dạ dcàv bị lạnh, nôn ọe 226

11. Càm mạo phcát sốt cùa trẻ em 227

12. Kinh phong (co gicật) 227

13. Bệnh quai bị 227

14. Viêm gan ở  trẻ em 228

15. Bệnh ly ở  trê 228

16. Bệnh btỊch hầu 228

17. Bệnh ho gà 228

18. Chứng chàv nước rãi 228

19. Chứng lười ăn 229

20. Cam tích 229

21. Chứng thoát vị ớ tré con, 229

22. Bệnh còi xương 229

23. Chứng bại liệt 230

24. Bài thuốc chữa chưng nòn ọe ờ tré dang bú 230

25. Chữa nấc bằng nu'dc quá vái 230

26. Bài thuốc chữa giun 232
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27. Chứng hen suvẽn

28. Chứng ho hen ớ  trẻ

29. Chứng loét rốn 

80. Chứng chốc dầu

232

232

233

232

XIII. DẠ DÀY VÀ DƯỜNG RUỘT 233

1 . Bòi thuôc chữci kém ăn, dường ruột, chậm tiêu, trướng
bụng 233

2. Bài thuốc chữn Iv 233

3. Bài thuôc phòng bệnh ly 234

4. N4ột sô bài thuốc trị táo bón 234

5. Chữa liêu chãv bang hoa mào gà 235

6 . Bài thuốc chữa \'iêm dạ dàv, tá tràng 235

7. Cá mực chữa dau dạ dày 236

8 . Bài thuôc chữa loét da dày - hành tá tràng 237

9. Dược thiện cho người \ ièm loét dạ dàv, tá tràng 2.39

10. Bệnh giun 242

11. Bệnh giun móc 242

12. Bệnh giun kim 242

13. Bệnh sán dcây 243

14. Bệnh giun chỉ 243
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15. Viêm ruột thừa

16. Viêm ruột thừa câp tính

17. Viêm ruột thừa có mủ

18. Chứng tắc ruột

19. Chứng sỏi nìcật

243

243

244 

244

243

XIV. NGOÀI DA 244

1. Món ăn bài thuốc chống bạc tóc 244

2. bài thuốc chữa rụng tóc 247

3. Bài thuốc chữa hôi nách 247

4. Chữa mân ngứa 251

5. Chữa dị ứng 252

6 . Trị mun trứng cá 254

7. Chứa lờ loét bằng cà chua 255

8 . Bài thuốc chữa bòng lửa bằng cà chua 255

9. Bài thuôc ngứa dầu 255

10. Bài thuôc chữa ngứa \'à lo' loét ớ trè em 256

11. Bài thuôc chữa da nứt nè cháy máu bang chè 256

12. Bài thuốc chữa ong dốt \'à rắn cắn 256

13. Bài thuôV chữa say ru'Ợu 256

14. Bài thuốc chửa dộc thủy ngân 256
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15. Bài thuôc chữa độc hơi than

16. Chữa trùng đốt

17. Bài thuốc chữa hắc lào

18. Bài thuôc chữa lang ben Vià hắc lào

19. Bài thuốc phòng bệnh sởi

20. Chữa máu nóng sinh mụn nhọt

21. Bài thuôc chữa bỏng

22. Nhiễm trùng ngoài da

23. Chữa da bị dị ứng

24. Bài thuốc chữa viêm da do làm ruộng

25. Bài thuôc chữa nôi mề đay \’à dị ứng

26. Bài thuốc chữa mrm bọc không vỡ mủ

27. Bài thuỏc chữa rôm ở  trẻ em

28. Bài thuốc chũ’a gai dâm vào người

29. Chứng bị sơn ăn

30. Chứng ngứa da.

31. Bệnh chốc lờ.

32. Bệnh ghẻ

33. Chữa nâm kẽ chân

34. Nấm tay

35. Nâ"m ở  mình

256

257 

257 

257

257

258 

258

258

259

259

260 

260 

260 

260 

261 

261 

261 

261 

262 

262

256
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36. Nâ"m đầu

37. Êczêma (chàm)

38. Bệnh vẩy nến

39. Chứng nẻ chân tay

40. Tàn nhang

41. Chứng lang ben

42. Chứng hói đầu

43. Đinh nhọt

44. Dinh nhọt ở  môi

45. Dinh ở  ngón tav

46. Bỏng do lửa

263

263

263

264 

264 

264

264

265 

265 

265

263

XV. MẮT

1. Châ'p ở  mắt

2. Viêm màng kết câ’p tính

3. Viêm viền mí mắt

4. Viêm túi lệ

5. Viêm mông mắt

6. Chứng đau mắt hột

265

265

265

266 

266 

266 

266
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XVI. HỆ THẨN KINH 267

1. Chứng hay chóng mặt và mê mẩn từng chập 267

2. Chứng đau nửa đầu (thiên đầu thông) 267

3. Chứng đau đầu 267

4. Đề phòng trúng gió 268

5. Chứng trúng gió 268

6. Trúng gió không nói được 268

7. Trúng gió bị câm không mở miệng 268

8. Trúng gió bất tỉnh, đờm rãi chàv ra 268

9. Trúng gió bán thân bâ't toại 268

10. Trúng gió bị tê liệt 269

11. Trúng gió mắt miệng bị méo 269

12. Chứng liệt thần kinh nicỊt 269

13. Chứng dộng kinh 269

14. Chứng mât ngủ 270

15. Chứng suy nhược thần kinh 270

XVII. CÁC LOẠI TRÚNG DỘC

1. Trúng độc hcạnh nhân

2. Trúng độc nâm

3. Trúng độc rau

271

271

271

271

384 5 0 0  BÀI THUỐC ĐÔNG Y GIA TRUYỀN



4. Trúng độc cua cá 271

5. Trúng độc cá lóc 271

6. Trúng độc quà cùa cây ngân hạnh 272

7. Trúng độc các loại quá khác 272

8. Trúng dộc thịt lợn 272

9. Trúng độc thịt dê 272

10. Trúng dộc thịt trâu, bò 272

11. Trúng độc các súc V'ật chết 272

12. Trúng độc thịt chim 272

13. Trúng dộc cà dộc 272

14. Trúng độc bán hạ 273

15. Trúng dộc dại kích 273

16. Trúng dộc thcảo ô 273

17. Trúng dộc dằng hoàng 273

18. Trúng dộc ba dcậu 273

19. Trúng dộc khoai sọ dại 273

20. Trúng dộc lòi còng dằng 273

21. Trúng dộc ban miêu 273

22. Trúng độc lưu huỳnh 274

23. Trúng dộc hùng hoàng 274

24. Trúng dộc chì 274
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25.Trúng độc thạch tín 274

26. Trúng dộc dầu bông 274

27. Trúng dộc dầu hoà 274

28. Trúng độc muối nitrat 275

29. Trúng độc kiềm 275

80. Trúng dộc \'ì ucmg atropin quá nhiều 275

31. Trúng độc cồn 275

32. Nuôt nhầm xương cá 275

33. Nuốt nhầm xương thịt 275

34. Nuốt nhầm hạt táơ 275

35. Nuôt nhcầm kim 275

36. Nucứ nhầm dồ sat 276

37. Nuốt nhầm dồ dồng 276

38. Nuốt nhầm \ ụn thuv tinh 276

.39. Bị chó dại căn 276

40. Bị rắn cắn 276

41. Bị ơng dôt 277

42. Bị bọ cạp dốt 277

43. Bị nhện cắn 277

44. Bị rết căn 277

45. Bị mòng cắn 277
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46. BỊ đỉa cắn 278

47. Bị sâu cắn 278

48. BỊ rận cắn 278

49. Bị chuột cắn 278

50. Bị mèo cắn 278

51. Bị chó cắn 278
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