
10 Bài Thuốc Chữa Sỏi Thận 

 

Sỏi thận là căn bệnh khá phổ biến từ trước đến nay. Việc điều trị sỏi hiện nay 

có thể dùng được cả phương pháp Đông y lẫn Tây y. Trước đây khi y học còn 
chưa phát triển, Tây y được chưa được ứng dụng nhiều thì cha ông ta vẫn 

thường hay dùng những cây cỏ thường ngày để chữa được rất nhiều bệnh 

trong đó có bài thuốc nam chữa sỏi thận. Sau đây bài viết xin chia sẻ với bạn 
đọc một số cách chữa sỏi thận dân gian rất hiệu quả đã được ông cha ta lưu 

truyền bao đời nay. 

1. Chữa sỏi thận bằng ngò gai (mùi tàu) 

Ngò gai ở một số nơi gọi là cây mùi tàu là một loại cây gia vị được sử dụng 

nhiều trong các món ăn. Tuy nhiên ngoài việc là cây gia vị ra thì ngò gai được 
Y học cổ truyền dùng làm vị thuốc, đặc biệt nó là vị thuốc rất có tác dụng 

trong việc đẩy lùi sỏi thận. 

Cách thực hiện: dùng 1 nắm ngò gai đem hơ qua lửa cho héo lại sau đó sắc 
cùng với 3 chén nước, sắc cho đến khi còn 2/3 nước nữa thì được. Người bệnh 

nên uống 3 lần trong ngày, chia làm 3 bữa sáng, trưa trước khi ăn và tối trước 
khi đi ngủ. Theo kinh nghiệm của dân gian thì đối với nam giới nên uống liên 

tục trong vòng 7 ngày còn với nữ giời nên uống liên tục trong 9 ngày sẽ phát 
huy hiệu quả, các hạt sỏi sẽ bị nhỏ lại và bị tống ra. Sau một liệu trình điều 

trị 7-9 ngày người bệnh nên đi khám để xem xét mức độ bệnh của mình để 

có hướng điều trị tiếp theo cho phù hợp. 

2. Chữa sỏi thận bằng trái khóm (thơm, dứa) 



Với bài thuốc này bạn cần chuẩn bị 1 trái khóm và một ít phèn chua. Bài thuốc 

này được dân gian áp dụng rất hiệu quả đặc biệt rất có tác dụng trong việc 
giảm những cơn đau dữ dội do bệnh sỏi thận gây ra. Khóm mua về rửa sạch 

sau đó khoét 1 lỗ trên trái khóm rồi nhét ít phèn chua vào trong ruột khóm, 
đem nướng chín sau đó vắt lấy nước uống. Bệnh nhân nên sử dụng trong vòng 

vài ngày để phát huy tác dụng. 

3. Chữa bệnh sỏi thận bằng chuối hột 

Dùng hột của trái chuối hột đã chín, đem phơi khô sau đó rang cho cháy tán 

thành bột. Mỗi ngày dùng 1 muỗng cà phê bột hột chuối hột hào với nước, 
uống ngày 2-3 lần, liên tục trong vòng 10-20 ngày sẽ làm tiêu những viên sỏi. 

Hoặc bạn cũng thể dùng hột của quả chuối chín, rang vàng ( khoảng 1 nắm 
hột) cùng với 3 chén nước sắc lấy 2 chén nước, uống hằng ngày sẽ hết. 

Ngoài ra với trái chuối hột thì trong dân gian còn lưu truyền bài thuốc chữa 

sỏi thận bằng trái chuối non như sau: dùng trái chuối hột hột non sau đó đâm 
ra vắt lấy nước chừng khoảng 1 chén con, cho thêm 1 ít muối uống liên tục 

thì những viên sạn sẽ tiêu và theo đường tiểu tiện đi ra ngoài hết. 

4. Đu đủ chữa sỏi thận 

Quả đu đủ được trồng rất phổ biến ở nước ta. Bài thuốc chữa sỏi thận bằng 

đu đủ là bài thuốc đơn giản, nguyên liệu dễ tìm tuy nhiên hiệu quả nó mang 
lại không hề thua kém các bài thuốc khác đã được dân gian sử dụng. Bạn nên 

sử dụng những quả đu đủ loại bánh tẻ, còn xanh bởi vì những quả này thường 

chữa nhiều nhựa, là thành phần chính của bài thuốc này. Nên chọn loại đu đủ 
to tầm 400-600g là vừa. 

Cách làm: Rửa sạch đu đủ, cắt đầu cắt đuôi moi hết hột, ruột bỏ đi. Để nguyên 

cả vỏ xanh và nhựa đặt vào cái nồi con hay cặp lồng, đổ nước đun cách thủy 
30 phút cho đu đủ chín, cho thêm ít muối vào đu đủ cho dễ ăn. Sử dụng sau 

bữa ăn để không bị ảnh hưởng đến dạ dày, mỗi ngày ăn 1 quả. Nếu sỏi thận 
nhỏ dưới 10mm thì ăn 7 quả liên tục 7 ngày, nếu trên 10mm phải ăn nhiều 

hơn và ăn liên tục, nếu cảm thấy khó ăn thì bạn có thể chấm với đường cho 
dễ ăn. 

Ngoài việc sử dụng quả đu đủ để làm thuốc chữa sỏi thận thì bạn cũng có thể 
dùng hoa đu đủ đực giã lấy nước hòa với nước đun sôi để nguội uống ngày 3 

lần cũng phát huy tác dụng. 

5. Bài thuốc chữa sỏi thận bằng lá trầu bà 

Dùng tầm khoảng 5 đến 10 lá trầu bà, cho vào nồi cùng với 3 chén nước sắc 

kỹ. Khi trong nồi còn lại tầm 1 chén nước thì được, uống liên tục tầm 10 ngày, 
các hạt sỏi sẽ tiêu hết. Bạn có thể uống nước này thường xuyên để cho sỏi 

tiêu hết và tránh tái phát lại. 

6. Trị đau nhức do sỏi thận bằng trứng vịt 



Với triệu chứng đau nhức 2 bên thận, đi đứng khó thì trong Đông y có bài 

thuốc vô dùng hiệu quả từ trứng vịt. Dùng 2 lòng trắng trứng vịt hòa với chút 
rượu trắng, uống chừng vài ba lần sẽ hết. 

Ngoài ra đối với các bệnh nhân có triệu chứng đau thận làm ngất xỉu thì có 

thể dùng bài thuốc sau: pha 1 muống canh bột ngọt với 1 chút muối, một chút 
đường và nước lạnh, cho người bệnh uống sẽ tỉnh lại. Người bệnh chỉ nên uống 

một lần. 

7. Trị sỏi thận bằng rau ngổ 

Cây rau ngổ có vị thơm, cay nhưng hơi chát, tính thanh mát, trong Đông y coi 

nó là một vị thuốc thanh nhiệt, giải khát, tiêu độc, trừ viêm, giảm đâu…và 
chữa được sỏi thận. 

Cách dùng: Lấy rau ngổ giã nhỏ, pha với một ít muối uống ngày 2 lần liên tục 
trong vòng 7 ngày vào buổi sáng và chiều hoặc cũng có thể xay sinh tố lấy từ 

50 – 100g hòa với 2 chén nước để sôi 20 phút sau uống, uống từ 15- 30 ngày. 

8. Trị sỏi thận bằng rau om 

Rau om, độ một nắm, đâm nhuyễn, đỗ nước, vắt lấy nước cốt chừng hai phần 

chén. Chặt ngang rồi khoét lỗ cây chuối hột, đỗ nước cốt rau om vô lỗ cây 
chuối hột, lấy chén đậy lại 1 đêm. Sáng ra lấy nước để vô chai, ngày uống 03 

lần. Nếu đau nặng, chặt uống chừng 5 cây, làm như vậy sẽ kết quả. Bài thuốc 
này áp dụng để trị sạn thận, đau nhức, tiểu khó khăn. 

9. Trị sỏi thận bằng hoa dâm bụt 

Hoa dâm bụt rất quen thuộc với mọi người, nhưng ít ai có thể biết đến công 
dụng chữa trị sỏi thận của nó. Trên thực tế đã có nhiều người dùng hoa dâm 

bụt để chữa các loại sỏi thận san hô, rất cứng và có chân bám chắc. Sau khi 
sử dụng bài thuốc hoa dâm bụt thì sỏi nhỏ dần, tan ra và theo đường tiết niệu 

ra ngoài. 

Nguyên liệu: Hoa dâm bụt: 9 cái,đường phèn: 1 cục bằng đầu ngón tay 

Cách dùng: Hoa dâm bụt rửa sạch, bỏ cuống hoa cho vào bát ăn cơm đổ đầy 

nước và cho đường phèn vào. Sau đó đem chưng cách thủy, nước sôi được 1 
phút thì bắc ra ăn cả nước lẫn hoa, mỗi ngày 1 lần 

Hoặc đơn giản hơn chúng ta có thể dầm nát hoa dâm bụt, cho thêm ít muối , 
thêm nước lạnh, vắt lấy nước ngày uống 2 lần, uống liên tục trong vòng 15 

ngày sẽ tiêu ra hết. 

10. Bài thuốc bổ thận 

Ngoài các bài thuốc chữa sỏi thận thì Y học cổ truyền còn có các bài thuốc 

giúp bổ thận, thông tiểu hạ nhiệt. Để bổ thận bạn có thể áp dụng bài thuốc: 
dùng 1kg hạt mận khô ngâm cùng với 1 lít rượu trắng chừng 7 ngày là dùng 

được. Nên uống mỗi lần 1 chén trước bữa ăn cơm. Để thông tiểu hạ nhiệt thì 
sử dụng bài thuốc từ cây sâm đất hay còn gọi là cây nổ (cây có hoa màu tím, 

quả chín màu đen bỏ xuống nước nổ lụp bụp). Dùng rễ cây sâm đất cùng với 



lá cây sâm dứa thơm nấu nước uống như uống trà. Dùng hàng ngày có tác 

dụng thanh nhiệt, hạ hỏa, uống lâu ngày cho da dẻ mịn màng, có tác dụng trị 
sỏi thận và ngăn ngừa nguy cơ bị sỏi thận. 
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