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Nếu bị chai chân, dùng một củ hành sống rửa sạch, giã nát, đắp lên chỗ chai rồi lấy vải buộc
lại, mỗi ngày làm một lần, sau nhiều lần sẽ khỏi. Cũng có thể lấy hành một cây (bỏ lá), tỏi vỏ
tím một củ (bóc vỏ ngoài) giã nhuyễn, đắp vào chỗ chai, lấy vải buộc lại. Sau 6-7 ngày, cục chai
sẽ rụng đi.  Một số bài thuốc khác từ hành:

      

- Trừ giun đũa: Hành cây (cả củ và lá) 30 g, rửa sạch, thái nhỏ, sao qua với dầu hạt cải (đốt to
lửa, sao nhanh, không cho thêm nước và muối), cho trẻ ăn vào sáng sớm lúc vừa ngủ dậy.
Khoảng 2 giờ sau có thể ăn uống bình thường. Ăn liên tục trong 3 ngày, có tác dụng trừ giun,
không độc hại.

  

- Chữa giun chui ống mật: Hành tươi giã nát, ép lấy 30 g nước cốt, dầu trà 30 g (có thể thay
bằng dầu lạc hoặc dầu vừng), 2 thứ trộn đều để uống. Cũng có thể để uống riêng từng thứ cách
nhau vài phút.

  

- Chữa trúng gió ngất xỉu: Lấy 3 cây hành trắng rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước cốt, hòa với
nước tiểu trẻ trai (7-10 tuổi) rồi đổ cho bệnh nhân uống.

  

- Chữa bí tiểu tiện: Lấy 4-5 cây hành trắng rửa sạch, giã nát cả lá lẫn củ, nhào với mật ong rồi
đắp lên 2 ngọc hành, rất công hiệu.  Hoặc: Lấy 3 củ hành rửa sạch, băm nhỏ, sao nóng, bọc vải
chườm ở bụng dưới (tức vùng bụng dưới rốn, trên xương mu), hễ nguội lại thay bọc nóng chườm
tiếp, vừa chườm vừa kết hợp dùng tay chà xát lòng bàn tay, bàn chân bệnh nhân.

  

- Chữa rôm sảy: Lấy một cây hành giã nát, trộn đều với giấm, sao lên rồi bôi vào nơi có rôm
sảy.

  

- Chữa chứng nôn, trớ ở trẻ: Hành 1 củ, gừng 2 lát, cuống quả thị (hoặc tai hồng) 3 cái, rửa
sạch, cho 1 bát nước sắc còn nửa bát, chia làm 3 lần cho trẻ uống trong ngày.  Hoặc: Hành tươi
1 củ, gừng tươi 2 lát, sữa bò một ly, nấu chín, lọc lấy nước cho trẻ uống.  Chú ý: Hành có tác
dụng phát tán. Vì vậy, việc dùng quá nhiều và trong thời gian quá dài sẽ gây hại cho cơ thể.
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