
Bài thuốc trị gai cột sống dứt điểm không tái phát đơn giản. 

Trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống tận dụng những thảo dược dễ 

kiếm không có tác dụng phụ nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. 

1. Bệnh gai cột sống là gì? 

Gai cột sống là căn bệnh thoái hóa cột sống, trong đó có sự phát triển không 
mong muốn của xương hoặc sụn đã bị thái hóa, bao gồm hẹp đĩa đệm, xơ hóa 

tấm tận và tạo thành gai xương. 

Gai cột sống có thể gặp ở bất kỳ bị trí nào của cột sống nhưng thường gặp 

nhất là khu vực thắt lưng và đốt sống cổ. 

Những biểu hiện của bệnh gai cột sống gồm có: 
– Đau vùng cổ, thắt lưng, đặc biệt là khi người bệnh đứng hoặc đi. Trường hợp 

bệnh đã trở nặng thì đau tê ở cổ lan qua 2 tay, đau ở lưng, đau dọc xuống 2 
chân. Mức độ đau tăng lên khi người bệnh đi lại hay cử động. 

– Ở những bệnh nhân bị 
dây thần kinh chèn ép thì 

bệnh nhân sẽ thấy đau ở 
tay, chân, cơ bắp rã rời. 

Với bệnh nhân có gặp 
chứng ống tủy thu hẹp thì 

sẽ có biểu hiện rối loạn đại 
tiểu tiện, mất cảm giác. 

Gai cột sống gây nhiều 
phiến toái trong cuộc sống 

cho người bệnh (Ảnh minh 

họa: Internet) 

2. Bài thuốc dân gian 

chữa gai cột sống: 
Trong dân gian có nhiều cách chữa gai cột sống tận dụng những thảo dược dễ 

kiếm không có tác dụng phụ nhưng thực tế áp dụng lại rất hiệu quả. 



Bài thuốc dưới đây đã được 

phản hồi của nhiều người là 
có hiệu quả rất cao trong 

việc điều trị gai cột sống. 
Đặc biệt là thuốc còn có tác 

dụng ngăn ngừa bệnh tái 
phát sau khi đã chữa khỏi. 

Bài thuốc như sau: 
Nguyên liệu gồm 2 quả 

bưởi, 1kg chanh bỏ hạt 
phơi khô, 200g ngải cứu 

khô. 
Đem tất cả các nguyên liệu 

sao vàng, hạ thổ rồi ngâm 
với 2 lít rượu, 200g đường 

phèn. 

Uống thuốc hàng ngày, mỗi lần 1 chén nhỏ. 

Chanh và bưởi là 

vị thuốc bất ngờ 
trong bài thuốc chữa 

gai cột sống (Ảnh 
minh họa: Internet) 

Lý giải công dụng 
của thuốc: 

Theo Đông y, bưởi có 
tác dụng chữa đau 

khớp, giảm đau. Ở 
góc độ y học hiện đại, 

trong bưởi có những 
phytochemical ngăn 

chặn chất 

prostaglandins làm 
viêm khớp xương. 

Quả chanh theo Đông y có tác dụng hoạt huyết, thông kinh lạc. Chanh có chức 
năng giải độc, tăng cường hệ miễn dịch và hạn chế tác hại của những gốc tự 

do để làm chậm sự lão hóa, từ đó tăng cường khả năng tự chữa gai cột sống. 



Vỏ bưởi và chanh đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống (giảm 

đau) nên rất tốt để giảm chứng đau đớn cho người bị thoái hóa cột sống. 

Ngải cứu có tính ôn, hơi cay, có tác dụng tốt trong việc chữa gai cột sống, đau 

thần kinh tọa, nhức buốt khớp xương, đau đầu hoa mắt. Với những bệnh này, 
ngải cứu từ xưa được xem như bài thuốc hữu hiệu được rất nhiều người áp 

dụng. 

Những món ăn trị bệnh đau lưng: 

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những món ăn trị bệnh đau lưng 
rất hiệu quả, vừa có thể thực hiện tại nhà, lại vừa bổ dưỡng và dễ ăn. 

Gà trống đen 1 con 500g, tam thất 5g. Chế biến: làm thịt gà, bỏ nội tạng 
rửa sạch. Tam thất thái lát, nhồi trong bụng gà, trộn một chút rượu, muối rồi 

hầm cách thủy, cho thịt gà nhừ là được. Thích hợp với chứng đau do bị ngoại 
thương mà thành đau lưng 

mạn tính. 
 

2. Thịt dê hầm đỗ 

trọng: thịt dê 500g, đỗ 
trọng 30g, gừng vừa đủ. 

Đem thịt dê luộc vs một củ 
cải trắng để khử mùi, sau đó 

cho đỗ trọng, gừng vào hầm 
nhừ, muối vừa ăn. Chia làm 

vài lần ăn. 
3. Thịt bò lá lốt: Thịt bò 

100 gr, lá lốt 70 gr. Thịt bò 
có vị ngọt, bổ máu. Lá lốt có 

vị cay, thơm, tính ấm, có 
công dụng trừ thấp (trị đau 

nhức xương, ra mồ hôi…). 
Thịt bò rửa sạch, thái mỏng, ướp gia vị từ 5 – 10 phút, rồi xào sơ qua, sau đó 

cho lá lốt vào, đảo sơ. Món này ăn với cơm bình thường (một tuần khoảng 3 

lần), vừa có công dụng bổ máu, vừa trị đau nhức cơ thể… 
4. Rau hẹ hoặc hạt hẹ xào dầu mè ăn giúp hành khí, tán huyết, làm ấm lưng 

gối. Uống nước ép rau hẹ chữa chứng đau lưng mạn tính. Hạt hẹ có công dụng 
bổ can thận, tráng dương, tốt cho những người đau lưng mỏi gối do lạnh. 

5. Cháo hạt dẻ, mỗi ngày ăn 10 hạt dẻ hoặc ăn cháo hạt dẻ thường xuyên 
giúp mạnh lưng gối, bổ thận khí. 

6. Chè hạt sen hoài sơn, hạt sen cố tinh khí, cường cân cốt, bổ hư tổn. 
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7. Món cật heo: Cật heo 1 cái, 

đỗ trọng 40g, tục đoạn 30g, đậu 
đen 20g, câu kỷ 20g. Làm sạch 

cật heo rồi cho cùng các vị thuốc 
nấu cho chín mềm, nêm nếm gia 

vị vừa dùng. 
Hi vọng rằng với những món ăn 

trị bệnh đau lưng, thoái hóa cột 
sống chúng tôi giới thiệu trên 

đây, các bạn sẽ có được một cơ 
xương khớp thật khỏe mạnh để 

chống lại căn bệnh đau lưng. 

Theo Sống Khỏe 
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