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SUY THẬN – CHẠY THẬN NHÂN TẠO 

• Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện Việt Nam có hơn 5,3 triệu người bị suy thận. 

• Trong đó 72.000 người bị suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu. 

• 90% bệnh nhân suy thận tử vong vì không đủ tiền để lọc máu. 

Thận là một cơ quan quan trọng hàng đầu trong cơ thể, thận có chức năng đào thải và hấp 

thu lại nhiều chất để nồng độ của chúng ở mức cho phép trong huyết tương như: ure, creatinin, 

acid uric, các acid, natri, nước. Ngoài ra thận còn có chức năng nội tiết hết sức quan trọng là: tiết 

renin để ổn định huyết áp, tiết erythropoietin để duy trì số lượng hồng cầu… 

 

Suy Thận là gì? 
Suy thận là trạng thái suy giảm chức năng của thận, 

bao gồm chức năng bài tiết lượng nước dư thừa trong cơ 

thể và bài tiết chất độc trong cơ thể do quá trình trao đổi 

chất gây ra. Ngoài ra, khi bị suy thận sẽ làm suy giảm chức 

năng sản xuất một vài hooc - môn do thận sản xuất. 

Suy thận có thể được chia ra làm hai loại bao gồm 

suy thận cấp tính và suy thận mạn tính. Trong đó, suy thận 

cấp tính là một hội chứng xuất hiện khi chức năng thận bị 

suy sụp nhanh chóng. Khi đó, mức lọc cầu thận có thể bị 

giảm sút hoàn toàn, nặng có thể dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nếu xử lý kịp thời và chính xác thì 

chức năng thận có thể được hồi phục hoàn toàn hoặc gần hoàn toàn. 

Trường hợp  suy thận mạn tính là hậu quả của các bệnh thận mạn tính gây giảm sút từ từ 

số lượng các đơn vị chức năng của thận (nephron) làm suy giảm chức năng thận. Lúc này, mức 

lọc cầu thận giảm xuống dưới 60ml/phút và thận không còn đủ khả năng duy trì tốt sự cân bằng 

của nội môi, dẫn đến hàng loạt các rối loạn về sinh hoá và lâm sàng của các cơ quan trong cơ 

thể. Quá trình này có thể kéo dài 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn tuỳ theo từng trường hợp cũng như 

số lượng giảm sút các đơn vị chức năng của thận. 

 

Triệu chứng suy thận 

Triệu chứng của người bị suy thận thường thấy bao gồm đau đầu do cao huyết áp, phù nề 

do ứ nước trong cơ thể, như phù mặt, tay chân hoặc bụng. Đặc biệt chân phù 

rất rõ, nếu ấn vào mắt cá hoặc sống chân sẽ thấy da bị lõm xuống, số lượng 

nước tiểu ít, thậm chí có thể vô niệu nếu suy thận cấp. 

Người bệnh mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt,  

đắng miệng, chán ăn, buồn nôn, mờ mắt, giảm tập trung và giảm ham muốn 

tình dục. Ngoài ra, bệnh nhân còn có biểu hiện môi thâm, răng xỉn, đau xương 

và răng, và chảy máu chân răng. 

Các triệu chứng cận lâm sàng để xác định suy thận là ure và creatinin trong máu cao, 

Protein niệu 2-3 g/24h. 

Nguyên nhân gây suy thận 
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Có hai nguyên nhân chính gây suy thận bao gồm viêm cầu thận cấp và tăng huyết áp kéo 

dài hoặc huyết áp quá cao làm cho áp lực máu quá mạnh gây phá hủy cầu thận. Ngoài ra còn có 

một số nguyên nhân khác như biến chứng của bệnh tiểu đường, viêm 

đường đường tiết niệu, sỏi đường tiết niệu, ứ nước bể thận hoặc dị dạng 

đường tiết niệu… 

Một số bệnh lý nhiễm trùng như nhiễm khuẩn liên cầu nhóm A, các 

vi khuẩn có độc lực cao… nếu không điều trị tốt có thể gây viêm và suy 

thận.  

Người bệnh ăn phải một vài thực phẩm như mật cá, mật rắn, măng, hoặc bị côn trùng 

đốt… cũng có thể dẫn đến suy thận cấp. 

Ngoài ra, khi dùng một số thuốc điều trị khi dùng dài ngày, liều không thích hợp (thuốc 

kháng viêm không steroid; kháng sinh nhóm aminoglycoside; thuốc kháng lao; thuốc và hóa chất 

điều trị ung thư; thuốc cản quang; một số thuốc Đông y không rõ nguồn gốc...) cũng có thể làm 

suy giảm chức năng của thận. 

Theo Đông y, thận ngoài chức năng của tây y, còn có chức năng tàng tinh, nạp khí, chủ 

cốt tủy để làm chủ sự sinh trưởng phát dục, sinh sản, lão hóa của con người, cho nên chứng suy 

thận trong đông y và tây y có sự khác biệt. Tuỳ từng giai đoạn và triệu chứng khác nhau, chứng 

suy thận mạn trong tây y thuộc phạm vi các chứng huyết hư ( thiếu máu), tiết tả (tiêu chảy), ẩu 

thổ (nôn mửa), long bế (tiểu ít), hư lao (mệt mỏi), phù thũng (phù), xuất huyết... 

Cách điều trị của Đông y chủ yếu là bồi bổ chính khí, song song với thông phủ tiết trọc 

giải độc cho cơ thể. Một số bài thuốc thường dùng là Lục vị địa hoàng hoàn, Bát vị địa hoàng 

hoàn, Tế sinh thận khí hoàn, Chân vũ thang, Đô khí thang… 

Phòng và điều trị suy thận 

 

Hậu quả của suy thận làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe do đó chúng ta cần có biện 

pháp phòng ngừa bệnh, nắm rõ suy thận là gì để kịp thời phát hiện và có phương pháp chữa trị 

càng sớm càng tốt. 

Chúng ta nên có chế độ ăn uống hợp lý, ăn ít muối, ít chất béo và bổ sung thêm cá, rau, 

trái cây trong thực đơn hằng ngày. Ngoài ra, cần uống đủ nước, luyện tập thể dục điều độ và 

không lạm dụng các thuốc có hại cho thận. 

Những người có tiền sử các bệnh liên quan đến thận, bị bệnh đái tháo đường, tăng huyết 

áp, cần điều trị tốt và khám bệnh định kỳ để theo dõi, tránh biến chứng suy thận. 

Khi bị suy thận nhẹ, thì cần uống thuốc theo đơn của bác sĩ và có chế độ ăn uống hợp lý. 

Trong trường hợp bệnh đã nặng, cần được điều trị theo phác đồ của bác sĩ để đem lại hiệu quả tối 

ưu. 

 

ĐIỀU TRỊ SUY THẬN 

YHHĐ điều trị suy thận 3 cách: 

+ Nhẹ thì dùng Thẩm thân phúc mạc hoặc Chạy thận nhân tạo. 

+ Nặng hơn thì ghép thận, thay thận. 
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CHẠY THẬN NHÂN TẠO  
 

Chạy máy thận nhân tạo : Một vòng tuần hoàn máu 

được trích từ bệnh nhân qua máy lọc máu rồi quay trở lại một 

tĩnh mạch khác của bệnh nhân bằng cách châm kim hay phẫu 

thuật cầu tay để có đường vào mạch máu lâu dài, gọi là lỗ nối 

thông động tĩnh mạch: nối giữa động mạch quay và tĩnh mạch 

nền. 

Máu của bệnh nhân được trộn với nước siêu tinh khiết 

+ dịch thẩm tán. Trong máy lọc có một hệ thống màng thẩm thấu sẽ lọc máu 

bằng kỹ thuật RO (thẩm thấu ngược) dưới áp lực 2,5 đến 4,5 bars để đưa 

nước mang chất độc trong máu bệnh nhân ra ngoài. Trong đó có cả một số 

chất cần cho cơ thể như các acid amin không thể thay thế, vài loại protein tự 

do và một số chất khác. Máu sau lọc được đưa trở lại cơ thể bệnh nhân. Trong 

quá trình lọc máu thì nước (siêu sạch) là nhân tố đáng chú ý nhất sau dịch 

thẩm tán. 

Việc chạy thận không chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn mà nó đi 

theo người bệnh đến suốt đời. Trung bình một bệnh nhân chạy thận nhân tạo 

phải thực hiện ít nhất 2 lần/tuần còn bình quân là 3 lần/tuần, mỗi lần chạy thận mất 3- 4 tiếng 

đồng hồ. 

 

THẨM PHÂN PHÚC MẠC  
 
Một thủ thuật kém hiệu quả hơn nhưng thuận tiện hơn cho bệnh 

nhân ngoại trú là phương pháp ‘Thẩm phân phúc mạc’ (CAPD). Thẩm 

phân phúc mạc sử dụng  chính phúc mạc của BN làm màng lọc. Dịch có 

thành phần hoá học cân bằng với huyết tương bình thường và dịch kẽ được 

đưa vào ổ phúc mạc của bệnh nhân với một catheter và cho khuếch tán vào 

từ 15 đến 60 phút. Sau đó dịch lọc được đưa từ ổ phúc mạc ra và thay thế 

bằng dịch lọc sạch. Thủ thuật này được lặp đi lặp lại cho đến khi thành 

phần hóa học trong máu BN về bình thường. Bởi vì một  số BN ngoại trú có lẽ không chú ý đến 

dịch lọc có đục hay có máu không, nên sự nhiễm trùng hay xảy ra trong thẩm phân phúc mạc 

hơn là chạy thận nhân tạo. 

GIAI ĐOẠN CUỐI – GHÉP THẬN 
 

Khi thận tổn thương không hồi phục được, như trong suy 

thận mạn, suy thận tiến triển một cách từ từ, 2 quả thận cuối cùng 

trở nên không còn khả năng lọc huyết tương  hay cô đặc nước tiểu, 

và ghép thận là câu trả lời duy nhất. Tiếc rằng các dấu hiệu và triệu 

chứng của bệnh lý đe dọa cuộc sống này biểu hiện rõ ràng chỉ sau 

khi 75% chức năng thận đã mất. Giai đoạn cuối của suy thận, tăng 

urê máu, xảy ra khi có khoảng 90% đơn vị chức năng của thận bị 

mất. 
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ĐÔNG Y ĐIỀU TRỊ SUY THẬN 
Đông y điều trị suy thận bằng 2 cách: 

+ Chữa ngọn: Dùng thuốc (bí phương) hoặc không dùng thuốc (thở mệnh môn). 

+ Chữa gốc: Điều chỉnh bằng bồi bổ Thận (Thận âm hoặc Thận dương). 

 

 ĐÔNG Y VÀ PHƯƠNG PHÁP THAY LỌC THẬN NHÂN TẠO 

 
 Trong kho tàng Đông y xưa và nay, có nhiều phương pháp tỏ ra rất hữu hiệu khi dùng để giúp 

bệnh nhân suy thận không cần dùng đến ‘Lọc thận nhân tạo’. Nếu phương pháp này được áp dụng rộng 

rãi, sẽ giúp ích cho rất nhiều bệnh nhân suy thận phải dùng máy lọc thận nhân tạo, đồng thời đem lại 

nhiều hy vọng cho cuộc sống sau đó của họ. 

 

+ Bài thuốc Lọc Thận 

(Trích trong ‘Trung quốc bí phương đại toàn) 

 

Nguyên liệu: 7- 8 hạt Vải (tươi hoặc khô đều được). 

Cật (thận) heo 1 cái. 

Nước vo gạo 2 chén (400ml). 

Thực hiện: Hạt vải giã nát, dùng vải trắng sạch (compress) gói 

lại. 

Cật heo bỏ gân, làm sạch, cắt thành lát mỏng. 

Nước vo gạo, lần đầu vò thật nhanh, chỉ cần làm sạch chất bẩn 

bên ngoài của gạo, đổ bỏ không lấy. Lấy nước vo gạo lần thứ 2, khoảng 

2 chén (400ml). 

Tất cả cho vào một cái tô to, chưng cách thủy khoảng 30 phút 

cho chín. Rồi ăn và uống hết cả nước và cật. Ăn liên tục 7-10 ngày.  

Ăn xong, ngay ngày đầu có thể đi tiểu dễ dàng hơn… là được. 

 

Hạt vải có tên lệ chi hạch; còn gọi là lệ nhân, đại lệ hạch, tên khoa học là Litchi 

chinensis, thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae). Theo Đông y, lệ chi hạch có vị cam sáp (ngọt chát), 

tính ôn (ấm), vô độc (không độc); Quy kinh vào 3 kinh can, vị và thận. Có tác dụng hành khí tán 

kết, tán hàn chỉ thống. Được xếp vào loại thuốc lý khí. 

Dùng Lệ chi hạch ở đây có 2 tác dụng: 

+ Theo nguyên tắc ‘Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu’. hạt vải 

có hình dạng giống như quả cật (thận) và dịch hoàn, vì vậy có thể dùng để trị 

bệnh ở thận và dịch hoàn. Từ xưa trong sách dược vẫn dùng Lệ chi hạch để 

chữa bệnh viêm dịch hoàn, sa dịch hoàn… 

+ Thận suy, khí huyết ở thận không lưu thông gây nên… Lệ chi hạch có 

tác dụng hành khí, tán kết, tán hàn, chỉ thống, vì vậy có tác dụng giúp thận lọc 

được máu, nước tiểu… thải qua đường tiểu thoát ra ngoài.  
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Cật heo 

Theo Đông y, cật heo có vị mặn, tính bình, có chứa thành phần dinh 

dưỡng như đạm, chất béo và các vitamin; thường được dùng bổ thận ích 

tinh, chữa đau lưng, di tinh... 

Dùng cật heo trị bệnh thận theo ý: ‘Dĩ tạng bổ tạng’, dùng để dẫn 

thuốc vào thận. 

 

+ THỞ THẬN - MỆNH MÔN 

 
Thực hiện: Người bệnh nằm úp trên giường, đầu và cằm ở ngoài cạnh 

giường, thày thuốc đứng sau lưng người bệnh đặt hai bàn tay trên lưng dưới, 

đối diện với rốn, gọi là vùng huyệt Mệnh môn, cứ mỗi lần bệnh nhân thở ra, 

thày thuốc đè hai bàn tay ấn xuống theo hơi thở, khi hít vào thả lỏng để thận lại 

phình lên, cứ theo hơi thở để kích thích thận phình lên xẹp xuống tạo ra một 

cộng hưởng đều đặn 3000 lần, mới đầu hơi thở ngắn nhanh, từ từ hơi thở sâu, 

đều, chậm. 

Cách thở này khí công gọi là thở bằng thận làm tăng cường chức năng của 

tuyến thượng thận, giúp thận chuyển hóa, chữa được các bệnh về áp huyết, đau 

lưng thận, mệt mỏi, tiểu đường, đái đêm, nước tiểu nhiều protein, tăng 

creatinine-huyết, sạn thận. Phải đè ấn và nâng trên huyệt đều đặn theo hơi thở cho đồng bộ, đừng 

trật nhịp. 

Huyệt Mệnh môn: Chỗ hõm dưới đầu mỏm gai đốt sống thắt lưng thứ hai (L2). Hoặc để 

người bệnh nằm sấp, có thể dùng ngón tay giữa đặt vào chót xương cụt (hông sườn), dạng (xòe) 

bàn tay ra, ngón tay cái đụng vào chỗ nào ở giữa cột sống, đó là huyệt Mệnh môn. 

Khi ấn, ép vào huyệt Mệnh môn, kết hợp với người bệnh thở ra, mục đích để đẩy trọc khí ở 

thận ra ngoài, giúp thận nhận thêm năng lượng, sinh khí mới, từ đó giúp thận tầy lọc được máu 

xấu, khí trệ đang bế tắc ở thận (làm cho thận bị suy). 

Lòng bàn tay thày thuốc úp vào vùng Mệnh môn, giữa lòng bàn tay áp 

vào vị trí huyệt Mệnh môn, phần ngón tay và mô thịt của lòng bàn tay áp 

vào 2 huyệt Thận du 2 bên. Theo châm cứu: Du = rót vào; Thận = tạng 

Thận; Huyệt Thận du là nơi rót kinh khí vào thận… Vì vậy, khi áp lòng 

bàn tay vào vùng L2 (bao gồm Mệnh môn, Thận du) mục đích truyền 

năng lượng, sinh khí vào cho mạch Đốc (Mệnh môn – dương khí) và cho 

thận (cả thận âm lẫn thận dương), giúp thận lọc được trọc khí, phục hồi sinh khí. 

 

BỒI BỔ THẬN  
 

Thiên ‘Ứng tượng đại luận’ (Tố vấn 5) ghi: “Trị bệnh tắc cầu kỳ bản” (chữa bệnh phải tìm 

đến gốc bệnh để chữa.  Bệnh chứng gốc ở thận, vì vậy, sau khi dùng phương pháp hỗ trợ thận 

thanh lọc trọc khí (huyết ứ, khí trệ) ở thận, cần bồi bổ cho thận (để điều chỉnh tận gốc bệnh), để 

duy trì kết quả và tránh tái phát trong tương lai… 

 Thận trong Đông y được chia làm Thận âm và Thận dương, với bệnh lý khác nhau và 

cách chữa cũng khác nhau. 
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Theo y lý Đông y, người ta dùng từ Thận âm hư, Thận dương hư chứ không dùng từ thận 

suy. Hư để nói đến tình trạng suy yếu, thiếu hụt của thận dẫn đến bệnh, vì vậy cần phân biệt thế 

nào là Thận âm hư, Thận dương hư thì việc chữa trị mới có kết quả cao. 

 

 THẬN ÂM THẬN DƯƠNG 

Triệu 

chứng 

Hoa mắt, chóng mặt, tai ù, răng long, 

tóc bạc sớm, tóc rụng, lưng đau, gối 

mỏi, xương đau, di tinh, mất ngủ, 

hay quên, miệng khô, lưỡi hồng, rêu 

lưỡi ít, mạch Tế Sác. 

   Thường gặp trong các bệnh thần 

kinh suy nhược, các bệnh mạn tính 

như lao, tiểu đường, ung thư, huyết 

áp cao, xơ mỡ động mạch. 

Tai ù, răng lung lay, hoạt tinh, liệt dương, 

vô sinh, lưng đau, gối mỏi, tiểu đêm, 

suyễn, khó thở, phù, tiêu chảy, người mát, 

sợ lạnh, tay chân lạnh, sắc mặt tái nhạt, 

thân lưỡi bệu, mạch Trầm Trì vô lực. 

   Thường gặp trong các bệnh cơ thể suy 

nhược, các bệnh mạn tính như hen suyễn. 

 

Điều trị Tư âm bổ thận Tráng dương bổ thận. 

Bài thuốc Lục vị địa hoàng hoàn, Tả quy hoàn. Bát vị địa hoàng hoàn (Bát vị quế phụ, 

Thận khí hoàn, Kim quỹ thận khí hoàn, Tế 

sinh thận khí hoàn), Hữu quy hoàn 

 

  
KINH NGHIỆM ĐIỂN HÌNH 

 

Chúng tôi trích giới thiệu một số ‘chứng tá’ đã ứng dụng các phương pháp Đông y (dùng bí 

phương hoặc thở Mệnh môn – Thận) có kết quả tốt để cùng nhau nghiên cứu, học tập… 

 

BÍ PHƯƠNG KHÔNG PHẢI TẨY THẬN 
Tin từ Tổng vụ Họ Huỳnh ông Huỳnh Thiên Viên - Hội Người Họ Huỳnh Thái Lan 

 
Theo tin trên mạng của cháu gái ông Phùng Tuân đem giới thiệu chi tiết bài thuốc trị khỏi 

bệnh thận, cụ thể là dùng hạt khô hay tươi của trái Vải + một cật heo - Thêm hai chén nước vo 

gạo, đem (chưng) cất nửa tiếng đồng hồ rồi uống là khỏi bệnh thận. 

Những bệnh nhân có bệnh về thận, có thể liên lạc với ông Phùng và ông hiệu trưởng Kỷ. 

Nay đăng nguyên văn trên báo, hy vọng dùng để quảng cáo truyền đạt cho người bệnh, 

công đức vô lường. 

Liên hệ điện thoại: (1) Kỷ Hán Thanh: 089-8484738 ; (2) 02 2865569 

Các vị bà con bạn bè thân thuộc, bí phương này nếu nhận được cách đây 25 năm, thì chắc 

là con trai nhà tôi không phải bỏ lại một bà mẹ già như tôi. Nhà tôi trồng vải 50 năm rồi, muốn 

có được hạt trái vải đâu phải là chuyện khó, nhưng mình không biết đó là vật báu, cả chính 

chồng mình cũng đánh mất 14 năm trời lãng phí, thường xuyên đi rửa thận, cuối cùng cũng phải 

về trời hầu ông bà. 

Bệnh nhân tẩy thận rất đông, cũng có thể bên cạnh mình bạn bè đang đi rửa thận, nếu như 

lời kể của tác giả chắc chắn thì nhiều người cũng nên thử cách trị này, nhờ có truyền đạt qua Bí 

phương này, chỉ cần cho một người biết là cứu sống cả gia đình người ta, Công đức vô lường, 

cám ơn bạn đã truyền lại bí phương cho người cần có nó. Cám ơn! 

Các bệnh viện lớn hầu như đều có phòng xét nghiệm máu, những ống thử đã dày đặc 

trong đó, đây chính là những trường hợp tẩy thận, đem máu cơ thể con người từ tĩnh mạch thông 
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tới máy, rồi từ máu thải ra những tạp chất có hại. Lần đầu tiên đẩy bệnh nhân vào phòng chạy 

thận, tâm trạng đó là vô cùng phức tạp, và hoang mang. Đi tới con đường tẩy thận, chủ yếu là 

chức năng thận đã không sao phát huy công năng, dẫn đến dịch tiểu không sao thải ra, thông qua 

thời gian dẫn nước tiểu rồi vẫn chưa thấy kết quả, không thể không thay đổi cách giải quyết tẩy 

thận cho chính mình. 

Chức năng thận của tôi bị suy, chủ yếu là do bệnh tiểu đường lâu năm gây ra, 20 năm tiểu 

đường, làm cho tôi mất đi hứng thú vui xuân ở đời, có lúc tôi từng đã nghĩ đến kết thúc tất cả, 

nhưng nghĩ lại nếu tôi không còn thì mấy đứa nhỏ đâu có ai chăm sóc. Nếu ra đi bạn bè nghĩ sao 

về mình, chính mình mắc bệnh tuy đau khổ, nhưng nếu mình né tránh càng mang đến nhiều đau 

khổ cho gia đình, như vậy, mình vẫn không đành, dẫu bị bệnh dày vò, vẫn còn phải sống... 

Đối với bí phương này tôi đã từng phản cảm mãnh liệt, qua 20 năm tôi nghe lời bác sĩ, 

trong thời gian đó tuy có nhiều bè bạn cho toa, cho bí phương, tôi đều tỏ lòng cám ơn nhưng 

không dùng, mãi đến khi tôi tới phòng chạy thận, (lúc đó) hầu như đang đấu tranh với thần chết, 

tôi bỗng như phát hiện, nếu cứ ngồi chờ chết thà mình thử thuốc xem sao, may ra còn có một tia 

hy vọng. 

Sau lần rửa thận đó, thím của tôi đến thăm tôi, hỏi tôi có cần bài bí phương trị thận 

không, thím nói rằng bảo đảm tôi nhất định không phải rửa thận nữa, tôi tỏ ý hoài nghi, và đồng 

ý thử. Một hôm vào giấc trưa, thím mang đến cho tôi một nồi canh cật heo (nấu với trái vải như 

nói trên), tôi uống và chia thành hai lần, và ngày hôm sau tôi lại uống nửa chén, đồng thời ăn 

luôn cật heo, hôm đó tôi đã tiểu được và tiểu không đau đớn, ngàv thứ 3 lẽ ra tôi phải rửa thận 

nhưng bác sĩ khám xong, bảo rằng tạm thời ngưng rửa thận. 

Tôi uống bài thuốc trên sau 1 tuần, kết quả làm bác sĩ phải kinh ngạc, họ nói rằng cái thận 

đã khôi phục bình thường, có thể xuất viện... 

Bài thuốc thím tôi là: 7 hạt vải khô hay tươi cũng được, nghiền nát; dùng vải trắng sạch 

(compress) gói lại, rồi mua một cật heo, cắt thành lát mỏng, sau khi cắt bỏ gân làm sạch, bỏ cả 

hai vào chén. Và thêm chén nước vo gạo (khi vo gạo lần đầu, vò thật nhanh, đổ bỏ không lấy, 

chủ yếu là làm sạch chất bẩn trong gạo, nước vo gạo vo 7 ~8 lần) cho vào nồi nấu, chưng cất 

khỏang 30 phút, sau đó uống một lần, như vậy hiệu quả tốt hơn, tôi là bệnh nhân rửa thận may 

mà có bí phương cổ truyền này mới có thể miễn dịch sớm, thật sự là công đức vô lường. Hy 

vọng người mắc bệnh như tôi sớm có ngày bình phục! 

 

KINH NGHIỆM THỞ MỆNH MÔN TRỊ THẬN HƯ 
(Trích trong trang web  ‘Khí Công Y Đạo’ của Đỗ Đức Ngọc (Canada) 

 

     Bệnh nhân tên Hoa, sống ở Mỹ. Cô bị bệnh hư thận, đã được thay thận, nhưng hai năm qua cô 

nói thận không ‘’work’’ (không hoạt động), vì khi thử máu và nước tiểu, protein vẫn cao trên 10, 

vẫn phải chích và uống thuốc để giúp thận làm việc, vì thế bị phản ứng thuốc khiến cơ thể càng 

ngày càng mệt mỏi suy nhược. Bác sĩ có đưa ra giải pháp thay lại thận khác, nhưng theo bác sĩ 

thì trước đây cô đã được thay thận tốt mà thận lại không ‘’work ’’ thì chưa chắc thay thận lại lần 

nữa sẽ tốt hơn, khiến ông đắn đo cân nhắc, và Hoa phải mất thêm một thời gian chờ đợi. 

Sức khỏe của cô càng mệt mỏi suy nhược, không thể ngồi lâu hơn 15 phút, lúc nào cũng phải 

nằm, tuổi còn trẻ, tương lai trước mắt theo mơ ước không lẽ là ảo ảnh, hạnh phúc gia đình có thể 

bị ảnh hưởng nếu không thể sinh con được do qủa thận không làm việc thì còn gì là tương lai, 

mỗi lần nghĩ đến khiến cô lo lắng không vui... Có người thân giới thiệu cô liên lạc với Hội Khí 

Công xem có thể giúp đỡ được gì không. 



Đông Y và Chạy Thận Nhân Tạo                              8                                                     Hoàng Duy Tân 

 

Cô đã liên lạc xin được một cái hẹn và cô sắp xếp đến Montréal (Canada) một tuần điều trị. 

Hai vợ chồng cô lái xe, cô phải có một ghế nằm trong suốt đoạn đường dài. Sáng thứ bảy, chồng 

Hoa đón tôi đến nhà. Tôi hướng dẫn cho chồng cô biết cách giúp cô tập thở khí công để giúp 

thận dương chuyển hóa.  

Hoa nằm úp, chồng cô đặt hai bàn tay trên lưng dưới, đối diện với rốn, gọi là vùng huyệt 

Mệnh môn, cứ mỗi lần cô thở ra, chồng cô đè hai bàn tay ấn xuống theo hơi thở, khi hít vào thả 

lỏng để thận lại phình lên, cứ theo hơi thở để kích thích thận phình lên xẹp xuống tạo ra một 

cộng hưởng đều đặn 3000 lần, mới đầu hơi thở ngắn nhanh, từ từ hơi thở sâu, đều, chậm. 

Sau 3000 hơi thở, Hoa cảm thấy khỏe, khi ngồi dậy không cảm thấy mệt mỏi đau lưng như 

trước. 

Hai vợ chồng Hoa mời tôi đi ăn bữa cơm trưa tại tiệm ăn, Hoa ngạc nhiên khi cô ngồi lâu ở 

tiệm ăn không cảm thấy cơ thể có bệnh. Theo lời mời của tôi hai vợ chồng Hoa đến tham dự lớp 

khí công buổi chiều để có thêm kiến thức hiểu biết về cách chữa bệnh bằng khí công tự điều 

chỉnh chức năng hoạt động của nội tạng. 

Hoa hỏi tôi xem liệu sức khỏe cô có cho phép cô ngồi lâu trong lớp không? 

Tôi nói : Không sao, cứ thử xem để biết kết qủa tập thở khí công vừa qua có thể giữ cho cơ 

thể được khỏe bao lâu. 

Quả thật, Hoa tham dự lớp học, ngồi trong lớp từ 2 giờ đến 6 giờ chiều mà không thấy mệt 

mỏi. Thay vì hai vợ chồng Hoa dự định ở lại Montréal một tuần, nhưng chồng Hoa giúp cô tập 

thở thêm hai lần vào buổi chiều và tối thấy khỏe hẳn, hết mệt mỏi, hai vợ chồng cô lấy làm tự tin 

ở phương pháp này nên sáng hôm sau quyết định trở về Mỹ. 

Mặc dù Hoa cảm thấy khỏe như không còn bệnh, nhưng Hoa vẫn muốn dựa vào kết qủa cuối 

cùng khi thử máu và nước tiểu mới tin là phương pháp này thành công. Hai tháng sau Hoa viết 

thư cho tôi báo tin mừng kết qủa thử máu và nước tiểu, protein từ trên 10 xuống còn 3,4. 

Hoa khỏe mạnh hơn xưa, sáu tháng sau hai vợ chồng Hoa báo tin cô đã có thai được 4 tháng, 

vẫn tiếp tục tập thở thận, hy vọng của vợ chồng Hoa bây giờ là chờ sinh được một cháu bé khỏe 

mạnh thông minh. Cuối cùng cả gia đình vui mừng đón nhận một cháu gái xinh xắn, bụ bẫm, 

thông minh, Hoa đã sung sướng trở thành một người mẹ như cô hằng mơ ước. 

 

DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI SUY THẬN 
 

Chế độ dinh dưỡng hợp lý, sẽ giúp người bệnh sớm phục hồi, nâng cao tổng 

trạng, hỗ trợ việc điều trị kết quả tốt và hiệu quả hơn. Vì vậy, dù đang chữa bệnh hoặc 

sau khi đã chữa bớt bệnh cũng cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. 

Suy thận mãn là biến chứng của nhiều bệnh lý mạn tính như tiểu đường, cao huyết áp, 

viêm cầu thận, hội chứng thận hư, bệnh gút, lupus... Việc điều trị suy thận mãn ở giai đoạn cuối 

bao gồm nhiều phương pháp, trong đó có chạy thận nhân tạo. 

Người bệnh chạy thận nhân tạo cần các biện pháp hỗ trợ để điều trị một số biến chứng 

như thiếu máu, tăng huyết áp, rối loạn canxi và phosphat... 

Khi thận bị suy thì khả năng thanh lọc một số chất tạo ra do quá trình chuyển hóa giảm, 

dẫn đến tình trạng tăng chất urê trong máu, đồng thời có sự ứ trệ muối, nước gây phù nề, ảnh 

hưởng đến huyết áp và tim. Vì vậy, kết hợp với điều trị thuốc thì chế độ ăn trong giai đoạn này 

cần giảm đạm và hạn chế muối. 
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Cơ chế hoạt động của "máy lọc" là loại bỏ các chất cặn bã, nhưng quả thận bị suy sẽ 

không đảm đương được chức năng bài tiết, do vậy một số chất dinh dưỡng cũng bị thất thoát ra 

ngoài qua màng lọc, đặc biệt là chất đạm, chất khoáng như canxi, magiê, một số vitamin như 

vitamin C, vitamin nhóm B, acid folic... Để khắc phục tình trạng thiếu hụt này thì chế độ ăn hằng 

ngày cần bổ sung các chất trên và hạn chế các chất có nguy cơ thừa, nhằm duy trì tình trạng dinh 

dưỡng tốt trong quá trình lọc thận để kéo dài thời gian và chất lượng sống cho những bệnh nhân 

chạy thận nhân tạo. 

Về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh chạy thận nhân tạo, cần theo những nguyên tắc cơ 

bản là năng lượng cao, giàu chất đạm, giàu canxi, hạn chế nước, ít natri, ít kali, ít phosphat, đủ 

vitamin.  

Chế độ ăn giàu chất đạm (Protein) 

     + Người bình thường cần khoảng 1g/kg/ngày (Ví dụ: người 50kg thì cần 50g 

đạm/ngày). Người chạy thận nhân tạo cần nhiều chất đạm hơn, khoảng 1,2g - 1,4g/kg/ngày (lấy 

số cân nặng nhân với 1,2 - 1,4, như vậy người nặng 50kg cần từ 60g - 70g chất đạm/ngày). 

     + Trung bình mỗi ngày cần khoảng 120 - 150g thịt hoặc cá nạc, 1 quả trứng gà (hoặc 3 

trứng cút), 1 ly sữa 200ml, 1 hũ yaourt hoặc 1 miếng phô mai... để cung cấp đủ lượng đạm cần 

thiết. (Chú ý phô mai có nhiều muối và phốt pho nên không ăn nhiều). 

     + Nếu người bệnh ăn kém (mỗi bữa chỉ ăn vài muỗng cơm hoặc một chút cháo) thì 

nên uống bổ sung 3 - 4 ly sữa dinh dưỡng giàu đạm mỗi ngày để đảm bảo đủ nhu cầu dinh 

dưỡng. 

Đảm bảo đủ năng lượng 

    + Cần cung cấp đủ nhu cầu năng lượng cho cơ thể để phòng chống suy dinh dưỡng 

trong quá trình chạy thận. 

    + Nhu cầu 35 - 40 kcal/kg/ngày (tính cân nặng trước chạy thận). Người 50kg cần 1.800 

- 2.000 kcal/ngày. Chất tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, chiếm 50 - 60% 

tổng năng lượng khẩu phần ăn. Chất bột bao gồm cơm, bún, mì, nui, phở, khoai, miến... 

     + Ngoài ba bữa ăn chính cần bổ sung các bữa ăn phụ như sữa giàu đạm, khoai củ, bột 

sắn dây... 

     + Trước khi lọc thận nên ăn một bữa đủ chất (cơm, cháo, khoai củ kèm với thịt, cá, 

trứng, rau củ), nếu bệnh nhân ăn kém thì thay thế bằng một ly sữa hoặc bột ngũ cốc giàu năng 

lượng và đạm để cung cấp đủ dinh dưỡng, bù chất đạm bị thất thoát, đồng thời đề phòng hạ 

đường huyết trong và sau khi lọc thận. 

Chất béo 

      + Gần 1/3 nguồn năng lượng cần cho cơ thể được cung cấp từ chất béo. 1g chất béo 

cung cấp 9kcal, trong khi 1g bột đường hoặc 1g đạm chỉ cung cấp 4kcal, 1 muỗng cà phê chứa 

5g dầu cung cấp 45kcal. 

     + Mỗi ngày dùng thêm 5 muỗng cà phê dầu sẽ cung cấp 225kcal (bằng năng lượng 

của 1 chén cơm đầy hoặc 2 chén cháo đặc). 

     + Cần bổ sung dầu ăn khi chế biến các món ăn (cho thêm vào cháo, súp, canh, trộn, 

chiên, xào...) để tăng cường năng lượng. 

Hạn chế lượng muối trong khẩu phần ăn 
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     + Không ăn thức ăn chế biến sẵn có nhiều muối (dăm bông, xúc xích, chả lụa, thịt 

hộp, dưa muối chua...). Các món ăn cần nêm ít muối, bột nêm (nấu nhạt hơn bình thường). Ngoài 

ra, chú ý không dùng nước chấm mặn. 

     + Lượng muối trong thực phẩm: 100g dăm bông, giò lụa có 800mg muối, 1 miếng phô 

mai đầu bò có 225mg muối, 1 muỗng cà phê nước mắm có 1g muối, 1 muỗng cà phê nước tương 

có 0,7mg muối, 1 gói mì ăn liền có 2g muối. 

      Tổng lượng muối sử dụng trong ngày không quá 4g. 

     + Nên ưu tiên dầu nành, dầu hướng dương, dầu cải để trộn thêm vào món ăn. Hạn chế 

thịt mỡ, đồ lòng, bơ, dầu dừa, nước cốt dừa để giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa mỡ máu. 

Rau, trái cây 

     + Rau, trái cây cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể. Tuy nhiên, 

chúng có chứa nhiều kali và khi kali trong máu tăng cao sẽ gây nguy hiểm như loạn nhịp tim, và 

có thể gây ngưng tim. 

     + Nhu cầu kali mỗi ngày không quá 2g, vì vậy nên chọn các loại rau, trái cây có chứa 

ít kali. 

     + Cách chế biến thực phẩm để giảm kali: Cắt nhỏ, ngâm hoặc nấu với hai lần nước, 

hoặc luộc bỏ nước. 

     + Mỗi ngày có thể dùng 100 - 150g rau củ và 100g trái cây tươi. 

Vitamin và muối khoáng 

     + Cùng với việc hạn chế ăn rau và trái cây, việc nấu với nhiều nước và chính sự lọc 

thận sẽ đưa đến sự thiếu hụt các vitamin B1, B6, vitamin C, acid folic, chất sắt, canxi. Vì vậy, 

cần uống bổ sung các loại này theo chỉ định của bác sĩ. 

     + Cần hạn chế ăn đồ lòng, tôm, cua, lòng đỏ trứng, sôcôla, phô mai để hạn chế tăng 

phốt pho. 


