
Cách chữa bệnh trĩ hiệu quả tại nhà bằng 
rau diếp cá 

Benh tri là căn bệnh phổ biến hiện nay mà nhiều người đang mắc phải. Bệnh không gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sức khỏe con người nhưng lại gây cho họ nhiều phiền toái. Bệnh trĩ không còn là căn 
bệnh xa lạ với mọi người, nên ngay từ xa xưa trong dân gian đã lưu truyền rất nhiều bài thuốc chữa bệnh 
trĩ hiệu quả. Một trong những cây thuốc điều trị bệnh trĩ rất công hiệu là rau diếp cá. Hôm nay các bác sĩ 
phòng khám Thái Hà sẽ giới thiệu đến bạn những cách điều trị bệnh trĩ từ rau diếp cá mà bạn không nên 
bỏ qua. 

Chữa bệnh trĩ ở đâu tốt 

Chi phí phẫu thuật cắt búi trĩ 

Cắt trĩ ở đâu tốt nhất 

Cách chữa bệnh trĩ hiệu quả tại nhà bằng rau diếp cá 

Dưới đây, các bác sĩ phong kham Thai Ha sẽ chia sẻ đến các bạn một số cách chữa bệnh trĩ bằng rau 
diếp cá rất hiệu quả: 

Cách thứ nhất: bạn có thể ăn sống rau diếp cá thay các loại rau khác. Bạn nên ngâm với nước muối để 
tiêu diệt hết vi khuẩn sau đó để khô cho ráo nước và ăn kèm trong bữa cơm. Rau diếp cá không chỉ có 
tác dụng điều trị bệnh trĩ mà còn giúp điều hòa khí huyết, mát gan, giải độc, ngăn không cho mụn nhọt 
phát triển. 

Cách thứ hai: Nếu bạn không thể ăn sống rau diếp cá thì có thể xay nhuyễn rau diếp cá và cho thêm 1 
chút đường sẽ dễ uống hơn rất nhiều, và tác dụng điều trị bệnh trĩ vẫn không thay đổi. 

Cách thứ ba: Cách điều trị bệnh trĩ này là bạn có thể sử dụng như nước xông hơi, đun nóng rau diếp cá 
sau đó đợi cho nước nguội bớt đi nhưng không nên nguội quá mà vẫn phải để cho nước vẫn còn hơi ấm 
thì đem đổ ra một chậu lớn sau đó ngâm vùng hậu môn vào trong dung dịch nước đó hoặc sử dụng để 
rửa vùng hậu môn thay cho nước thông thường, còn bã rau diếp cá thì có thể sử dụng bằng cách đắp 
vào hậu môn và để khoảng 15 phút cho các tinh chất rau diếp cá thấm đều vào thành hậu môn và các 
tĩnh mạch. 

Cách thứ 4: bạn có thể giã nhuyễn rau diếp cá tươi để đắp lên hậu môn nhưng lưu ý trước khi đắp thì 
bạn nên vệ sinh hậu môn bằng nước muối sau đó hãy thấm khô bằng khăn sạch rồi hãy đắp hỗn hợp rau 
diếp cá lên hậu môn. Phương pháp này có tác dụng chống viêm, tiêu sưng và thường áp dụng với những 
người mới bị sa búi trĩ ra ngoài. 

The các bác sĩ Benh vien da khoa Thai Ha, chúng ta không thể phủ nhận được công dụng tuyệt vời từ 
rau diếp cá mang lại đối với những người mắc bệnh trĩ. Tuy nhiên phương pháp này chỉ có công dụng 
đối với những người mới mắc bệnh trĩ giai đoạn đầu và cần phải kiên trì thực hiện trong thời gian dài thì 
mới có tác dụng. Chính vì thế, để chữa trị triệt để bệnh trĩ thì cần phải sử dụng đến một phương pháp 
hiệu quả hơn và có thể điều trị được tận gốc căn bệnh này tránh trường hợp nhờn thuốc. Hiện nay chất 
lượng phòng khám đa khoa Thái Hà đang áp dụng phương pháp chữa bệnh trĩ không cần mổ, không cần 
tiến hành phẫu thuật nhưng vẫn có thể điều trị được dứt điểm bệnh này. Phương pháp này là sự kết hợp 
của rất nhiều kĩ thuật khác nhau như kĩ thuật HCPT của Mỹ, kĩ thuật PPH, kĩ thuật nội soi hậu môn trực 
tràng của Hàn Quốc. Ưu điểm của phương pháp này là an toàn, không gây đau đớn cho người bệnh, 
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không để lại sẹo, thời gian điều trị nhanh, ngăn không cho bệnh có cơ hội tái phát trở lại. Phương pháp 
này sử dụng sóng siêu thanh với tần suất cao làm co thắt các động mạch ở các búi trĩ từ đó khiến cho 
kích thước các búi trĩ giảm dần và cũng chấm dứt triệu chứng đi ngoài ra máu. Ngoài ra, phương pháp 
này còn có ưu điểm là thời gian phục hồi nhanh và không cần tốn kém chi phí nằm viện. Chính vì thế, 
phương pháp này đang được rất nhiều bệnh nhân tin tưởng và lựa chọn. 

Cách phòng tránh bệnh trĩ 

- Thường xuyên vận động, tránh đứng lâu, ngồi lâu một chỗ 

- Nên uống thật nhiều nước, trung bình là 1,5-2l nước mỗi ngày để cân bằng lượng nước trong cơ thể 

- Bổ sung nhiều thực phẩm có chứa chất xơ như rau xanh, hoa quả 

- Tránh những thực phẩm chua cay nóng 

- Không nên tham gia những môn thể thao mạo hiểm mà nên chọn cho mình những bài tập nhẹ nhàng, 
tốt cho vùng cơ đáy chậu như đi bộ hay tập yoga 

- Luôn giữ tâm trạng vui vẻ thoải mái và có chế độ nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý 

Trên đây là những giới thiệu cơ bản của các bác sĩ phòng khám 11 Thái Hà về Cách chữa bệnh trĩ bằng 
rau diếp cá. Hy vọng có thể mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy 
liên hệ với chúng tôi theo đường dây nóng 0365.116.117 hoặc chat trực tuyến để được tư vấn cụ thể và 
chi tiết hơn. 

Chúc các bạn luôn khỏe mạnh! 
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