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Phong thấp là bệnh thường gặp ở  người cao tuổi, bệnh diễn biến phức tạp và dai dẳng. Mỗi
người bệnh có  tiền sử bệnh tật, có điều kiện hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau, sinh sống ở 
những vùng địa lý cũng như môi trường khác nhau, mức độ và thể bệnh  cũng không giống
nhau. Tất cả những yếu tố đó cần được quan tâm để việc  chữa trị đạt kết quả cao.

      

Với nguồn dược liệu phong phú,  với kinh nghiệm lâu đời, Đông y đã điều trị chứng bệnh phong
thấp rất có  hiệu quả. Sau đây xin giới thiệu một số bài thuốc chữa trị tùy thể  bệnh...

  

Mỗi khi thời tiết thay đổi, các khớp đau nhức âm ỉ, người  bệnh ít ngủ, trằn trọc, đi lại khó khăn,
dùng một trong các bài thuốc  sau:

  

Bài 1: xương bồ 12g,  thổ phục linh 16g, nam tục đoạn 20g, tang chi 12g, rễ cỏ xước 12g, rễ 
bưởi bung 16g, quế 10g, cam thảo 12g. Đổ 1.000ml nước, sắc lọc bỏ bã lấy  350ml, chia 2 lần
uống trong ngày.

      

  Cẩu tích        

Bài 2: ngải diệp 16g, kinh giới 16g,  ngũ gia bì 12g, cẩu tích 12g, trinh nữ 16g, thổ phục linh 20g,
quế chi  10g, thiên niên kiện 10g, nước 1.000ml, sắc lọc bỏ bã lấy 350ml, chia 2  lần uống trong
ngày.

  

Khớp gối đau mỏi, chân tay lạnh, có biểu  hiện cứng khớp, cơ thể suy nhược, đi đứng chậm
chạp (thể hàn thấp), dùng  một trong các bài thuốc sau:
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Bài  1: phòng phong 10g, kinh giới 16g, tế tân 12g, xuyên khung 12g,  huyết đằng 16g, nam tục
đoạn 16g, cà gai leo 12g, bưởi bung 16g, quế chi  10g, thiên niên kiện 10g, cẩu tích 12g, chích
thảo 12g. Đổ 1.000ml  nước, sắc lọc bỏ bã lấy 400ml, chia 2 - 3 lần uống trong ngày.

    

  Xương bồ.      

Bài 2: hà thủ ô (chế) 12g, rễ cúc  tần 12g, tục đoạn 12g, thổ phục linh 16g, xấu hổ 20g, cỏ xước
20g, độc  hoạt 16g, quế chi 10g, thiên niên kiện 10g, đơn hoa 16g. Đổ 1.000ml  nước, sắc lọc
bỏ bã lấy 400ml, chia 2 - 3 lần uống trong ngày.

  

Đau  khớp nhưng lại chạy từ khớp này đến khớp kia, có thể có sốt, đau tức  ngực, khó thở, toàn
thân mệt mỏi (thể phong thấp). Dùng một trong các  bài thuốc sau:

  

Bài 1:  xuyên khung 12g, đan sâm 12g, phòng phong 12g, kinh giới 16g, ngải diệp  16g, ngưu
tất 12g, thục địa 10g, bạch thược 12g, đương quy 12g, thổ phục  linh 16g, độc hoạt 16g, huyết
đằng 16g. Ngày uống 1 thang, sắc 3 lần  uống 3 lần.

  

Bài 2: hoài  sơn 16g, liên nhục 12g, cẩu tích 12g, hà thủ ô (chế) 12g, ngũ gia bì  16g, nam tục
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đoạn 16g, đơn hoa 12g, độc hoạt 16g, hy thiêm 12g, phòng  phong 10g, kinh giới 16g. Uống
ngày 1 thang, sắc 3 lần uống 3 lần.

  

Đau  vai cổ, đau lan xuống một bên cánh tay. Đầu khó cử động, có cảm giác tê  bì. Dùng một
trong các bài thuốc sau:

  

Bài 1: ngưu tất 16g, thiên niên kiện 12g, quế chi 10g,  trần bì 10g, cố chỉ 10g, ngải diệp 16g, tế
tân 10g, kinh giới 16g, đương  quy 12g, xương bồ 12g. Sắc uống ngày 1 thang, uống nóng.

  

Bài 2: thổ phục linh 20g, ngải diệp  16g, hà thủ ô (chế) 12g, tục đoạn 12g, lá lốt 12g, rễ cỏ xước
16g, rễ  bưởi bung 16g, rễ cúc tần 12g, cà gai leo 12g, quế chi 10g, thiên niên  kiện 10g, chích
thảo 12g. Sắc uống ngày 1 thang, uống nóng.

  

Lương y Trịnh Văn Sỹ/ SKĐS
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