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Đau nhức xương khớp khi thay đổi thời tiết là một tình
trạng xảy ra phổ biến ở người già. Người bệnh phải gánh
chịu những cơn đau nhức dữ dội, nghiêm trọng kèm triệu
chứng sưng viêm, co cứng khớp.

Vì sao bị đau nhức xương khớp khi
thay đổi thời tiết?
Thời tiết thay đổi chính là một nỗi ám ảnh đối với những người
mắc bệnh đau nhức xương khớp. Theo thống kê, có đến ⅔
bệnh nhân mắc bệnh xương khớp phải gánh chịu những cơn
đau nhức dữ dội khi thời tiết chuyển mùa. Chuyên gia cho biết
rằng trong điều kiện thời tiết bình thường, xương khớp sẽ duy
trì được trạng thái cân bằng với các yếu tố bên ngoài môi
trường như khí quyển, độ ẩm, áp suất… Khi thời tiết thay đổi
đột ngột từ nóng sang lạnh, các phản ứng sưng viêm ở xương
khớp được kích hoạt, khiến cho xương khớp bị đau nhức dai
dẳng, kéo dài.

Đau nhức xương khớp khi thay đổi thời tiết là nỗi ám ảnh của nhiều người

Theo đó, bị đau nhức xương khớp thì thời tiết thay đổi là bởi:
Sự giãn nở của lỗ chân lông: Sự thay đổi đột ngột của khí
quyển và thời tiết sẽ kích ứng đến vùng xương khớp và gây
đau nhức. Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh, không khí
lạnh sẽ xâm nhập vào cơ thể thông qua các lỗ chân lông gây
co mạch máu. Từ đó làm quá trình lưu thông máu, dưỡng
chất đến xương khớp bị ảnh hưởng. Lúc này, xương khớp sẽ
bị suy giảm đáng kể. Sụn khớp, màng bao hoạt dịch bị kích
thích và gây đau nhức.
Do lão hóa: Sụn khớp bị bào mòn khiến chức năng của
chúng bị ảnh hưởng cũng là nguyên nhân gây đau nhức
xương khớp. Tình trạng này xảy ra phổ biến ở người già do
ảnh hưởng của quá trình lão hóa. Vào những ngày thời tiết
chuyển lạnh, nếu không có biện pháp giữ ấm cho cơ thể thì
sẽ xảy ra tình trạng đau nhức xương khớp nghiêm trọng.

Do các bệnh lý xương khớp: Hơn nữa, đau nhức chân tay
khi thay đổi thời tiết có thể xảy ra do mắc phải một số bệnh
lý xương khớp như loãng xương, thoái hóa xương khớp, viêm
khớp… Thời tiết thay đổi đột ngột sẽ khiến các cơn đau nhức
trở nặng.
Suy giảm sức đề kháng: Ngoài ra, thời tiết thay đổi thất
thường còn khiến cơ thể không kịp thích ứng, gây suy giảm
sức đề kháng và tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh tấn
công. Từ đó hình thành các phản ứng viêm và kích thích cơn
đau nhức xương khớp dữ dội.
Thói quen lười vận động: Hơn nữa, việc lười vận động khi
thời tiết lạnh khiến quá trình tuần hoàn máu bị ảnh hưởng.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng
bệnh trở nên tồi tệ hơn.
Thời tiết thay đổi thất thường sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ
đến sức khỏe của người bệnh. Khi không khí ẩm thấp, người
bệnh sẽ phải gánh chịu những cơn đau nhức khó chịu, dai
dẳng, đặc biệt ở những người lớn tuổi. Tình trạng đau nhức
xảy ra vào ban đêm sẽ làm suy giảm chất lượng giấc ngủ,
người bệnh luôn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và dễ cáu gắt.
Các cơn đau nhức kéo dài sẽ gây tổn thương đến hệ xương
khớp, làm hạn chế khả năng vận động và ảnh hưởng đến cuộc
sống hàng ngày của người bệnh.

Biểu hiện đau nhức xương khớp khi

thay đổi thời tiết
Đau nhức xương khớp khi trở trời không chỉ xảy ra ở người cao
tuổi mà còn thường gặp ở người trẻ. Một số triệu chứng
thường gặp của bệnh phải kể đến như:
Cơn đau nhức xuất hiện với cường độ cao: Khi thời tiết
thay đổi đột ngột, các cơn đau nhức tại khớp sẽ tăng lên dữ
dội. Tình trạng đau nhức sẽ trầm trọng hơn vào ban đêm
hoặc vào buổi sáng sau khi thức dậy. Các khớp thường bị
đau là đầu gối, ngón tay, cẳng chân…
Co cứng khớp: Khi người bệnh vận động mạnh hoặc mới
ngủ dậy, khớp sẽ bị co cứng và khó khăn khi cử động. Tùy
thuộc vào nguyên nhân gây bệnh mà thời gian co cứng của
khớp sẽ khác nhau. Ở những người bị thoái hóa khớp, thời
gian co cứng từ 10 – 30 phút, những người bị viêm khớp
dạng thấp sẽ từ 1 – 1,5 giờ.
Tê bì, sưng đỏ tại khớp: Ngoài bị đau nhức, người bệnh còn
cảm thấy xương khớp bị tê bì, sưng đỏ tại các khớp. Ở những
người trẻ, nếu mắc phải tình trạng này thì bạn có nguy cơ bị
thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm, loãng xương…
Cử động khớp khó khăn: Đau nhức, tê bì, co cứng ở khớp
sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu và khó khăn trong việc cử
động như đi lại, vận động, cầm nắm đồ vật… Điều này sẽ gây
ảnh hưởng đến khả năng lao động và sinh hoạt của người
bệnh.

Phương pháp điều trị đau nhức xương
khớp khi thay đổi thời tiết
Đau nhức xương khớp khi thời tiết chuyển mùa sẽ gây ra nhiều
khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Để cải
thiện tình trạng này, người bệnh có thể áp dụng các biện pháp
giảm đau dưới đây:

Sử dụng thuốc Tây y
Sử dụng thuốc Tây y để cải thiện tình trạng đau nhức xương
khớp mùa lạnh là phương pháp được nhiều người áp dụng bởi
nó giúp giảm đau nhanh chóng, hiệu quả. Cách này rất thích
hợp áp dụng cho những trường hợp bị đau nhức xương khớp
ở mức độ nghiêm trọng. Một số loại thuốc Tây trị nhức mỏi
xương khớp thường được sử dụng bao gồm:
Các loại thuốc giảm đau thông thường như Paracetamol,
Codein…
Thuốc chống viêm không chứa steroid như Ibuprofen,
Diclofenac, Etoricoxib…
Các loại thuốc tiêm bắp như Corticosteroid, Steroid…

Người bệnh có thể uống thuốc Tây y chữa đau nhức xương khớp

Uống thuốc Tây y để giảm đau chỉ mang lại hiệu quả tạm thời
và không nên sử dụng trong một thời gian dài. Nếu người
bệnh quá lạm dụng hoặc uống thuốc lâu dài thì sẽ gây ra một
số tác dụng phụ ảnh hưởng đến gan, thận, dạ dày… Do đó,
bạn không nên tự ý mua thuốc về uống nếu không có chỉ định
của bác sĩ chuyên khoa.

Uống thuốc Đông y chữa đau nhức xương khớp
Ngoài thuốc Tây y, người bệnh có thể sử dụng thuốc Đông y
để cải thiện triệu chứng đau nhức. Nguyên tắc chữa bệnh bằng
thuốc Đông y là kiểm soát tình trạng đau nhức và nâng cao sức
khỏe tổng thể. Dưới đây là một số bài thuốc chữa đau nhức
xương khớp khi thời tiết thay đổi:
Bài thuốc số 1: 6g cam thảo, 12g quế chi, cỏ xước, rễ đinh
lăng, ý dĩ, xấu hổ, kê huyết đằng mỗi vị 15g, thổ phục linh

20g, độc hoạt 10g, vỏ quýt 8g. Bạn rửa sạch tất cả các dược
liệu trên, cho vào ấm đun với nước khoảng 30 phút. Bạn chắt
lấy nước, chia thành 3 phần và uống hết trong ngày.
Bài thuốc số 2: Rễ đinh lăng, hà thủ ô, tỳ giải mỗi vị 12g, vỏ
quýt và thiên niên kiện mỗi vị 8g, cam thảo 6g, cỏ xước, cốt
toái bổ, dây đau xương mỗi vị 15g. Mỗi ngày bạn sắc một
thang thuốc và uống hết thuốc trong ngày.
Bài thuốc số 3: 3 lát sinh khương, ngũ gia bì, thổ phục linh,
cẩu tích mỗi vị 15g, hoàng kỳ, ké đầu ngựa, uy linh tiên mỗi
vị 12g, xuyên khung 8g. Bạn rửa sạch tất cả các nguyên liệu
trên, chia nước thành 3 lần uống hết trong ngày. Uống thuốc
mỗi ngày 1 thang để điều trị bệnh.
Các bài thuốc Đông y chỉ phát huy tác dụng sau một thời gian
dài điều trị. Do vậy, người bệnh cần kiên trì uống thuốc và
không được bỏ giữa chừng.

Mẹo dân gian chữa bệnh tại nhà
Khi gặp triệu chứng đau nhức xương khớp vào mùa lạnh,
người bệnh có thể áp dụng một số phương pháp chữa bệnh
dân gian tại nhà như sau: Ngâm chân bằng gừng và muối
Thành phần trong gừng có tác dụng ức chế các phản ứng sưng
viêm, kích thích tuần hoàn máu và làm thư giãn dây thần kinh.
Bạn làm theo hướng dẫn như sau:
Lấy khoảng 2 củ gừng tươi, gọt vỏ, rửa sạch để loại bỏ bụi

bẩn bám xung quanh.
Bạn cho gừng thái lát vào nồi nước rồi đun sôi trong khoảng
15 phút thì tắt bếp. Cho thêm một ít muối hạt vào nước rồi
khuấy đều cho đến khi muối tan hết.

Ngâm chân với gừng, muối chữa đau nhức xương khớp

Bạn cho nước gừng ra chậu, đợi nước bớt nóng rồi ngâm
chân vào khoảng 15 – 20 phút.
Áp dụng cách này mỗi ngày vào buổi sáng và tối sẽ giúp bạn
giảm đau nhức xương khớp nhanh chóng.
Xông hơi trị đau khớp khi thay đổi thời tiết Xông hơi là
phương pháp giảm đau nhanh chóng và hạn chế đau mỏi cơ
rất tốt. Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị trong bài thuốc xông hơi

bao gồm lá trầu không, lá tía tô, lá lốt… Bạn thực hiện xông hơi
theo các bước dưới đây:
Lấy một nắm dược liệu vừa đủ, rửa sạch rồi cho vào nồi nước
đun sôi với 2 lít nước.
Bạn đun nước trên lửa nhỏ trong khoảng 15 phút để các
dược tính bên trong tiết ra và tan vào nước.
Bạn mang nước đi xông trong không gian kín để hơi nước
bốc lên và thấm qua da. Khi xông hơi, người bệnh không nên
mặc quần áo nhằm mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn.
Tiến hành xông hơi trong khoảng 15 – 20 phút cho đến khi
nước ngừng bốc hơi là được. Sau khi xông, bạn phải lau khô
cơ thể và không được tắm nước lạnh để tránh nhiễm lạnh,
gây đau nhức.

Biện pháp giảm đau không dùng thuốc tại nhà
Để hạn chế sử dụng thuốc chữa bệnh, người bệnh có thể áp
dụng các phương pháp giảm đau nhức tại nhà. Cách này giúp
bạn kiểm soát các cơn đau, ê mỏi hiệu quả mà không cần
dùng thuốc.
Tác dụng nhiệt: Bạn có thể áp dụng phương pháp này bằng
cách chườm nóng hoặc tắm nước ấm. Đây là phương thức
giúp giảm đau nhức nhanh chóng nhờ tác động của nhiệt.
Khi đó, các mao mạch sẽ được kích thích giãn nở và tăng

cường lưu thông máu đến xương khớp. Bạn có thể sử dụng
túi chườm để chườm lên vùng bị đau nhức. Ngoài ra, bạn có
thể giảm đau bằng cách rang nóng một ít muối hạt, rồi
chườm để tăng hiệu quả điều trị.
Massage: Bạn có thể điều trị bằng phương pháp massage,
xoa bóp. Bạn sử dụng lực của ngón tay để xoa bóp, day, ấn
vào những vị trí bị đau nhức trên cơ thể. Massage sẽ giúp
người bệnh đẩy lùi được tình trạng căng cơ, co cứng. Từ đó
giúp các khớp vận động, di chuyển linh hoạt hơn.
XEM THÊM
Đau nhức xương khớp nên ăn gì và kiêng ăn gì? Ý kiến từ
chuyên gia

Biện pháp phòng tránh đau nhức
xương khớp khi thời tiết thay đổi
Đau nhức xương khớp khi thời tiết thay đổi là một tình trạng
rất khó điều trị dứt điểm. Để hạn chế mắc phải căn bệnh này,
bạn nên thực hiện một số biện pháp phòng tránh như sau:
Người bệnh nên chủ động giữ ấm cho cơ thể khi thời tiết
chuyển mùa như mặc áo khoác, sử dụng găng tay, choàng
cổ, mang tất, mang giày kín để bảo vệ xương khớp.
Bệnh nhân nên tăng cường tắm nắng vào buổi sáng để thúc

đẩy quá trình tổng hợp vitamin D. Vitamin D có tác dụng
giúp quá trình vận chuyển và hấp thu canxi ở hệ thống
xương khớp diễn ra dễ dàng hơn.
Chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, loại bỏ những thực
phẩm gây hại cho xương khớp như thức ăn nhiều dầu mỡ,
nhiều muối, rượu bia, các chất kích thích. Thay vào đó, người
bệnh nên bổ sung các loại rau xanh, trái cây, các loại hạt, cá
béo để duy trì một hệ thống xương khớp chắc khỏe, ổn định.
Tăng cường tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày để tăng
cường sức khỏe cho xương khớp, hạn chế tăng áp lực lên
xương khớp gây đau nhức. Người bệnh nên lựa chọn các bài
tập thể thao nhẹ nhàng như bơi lội, đi bộ, yoga…

Tập luyện thể dục thể thao phòng ngừa đau nhức xương khớp

Trên đây là những thông tin cần thiết về tình trạng đau nhức
xương khớp khi thay đổi thời tiết đột ngột. Hy vọng những
kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn trong việc bảo vệ sức khỏe
của mình và người thân.

BÌNH LUẬN (49)
TRẢ LỜI

Đặng Hải Linh
Không tới được trực tiếp không biết nhà thuốc Đỗ Minh Đường có gửi
thuốc cho không ?
TRẢ LỜI

Tiền Hải
Có đấy. Bạn gọi tới cơ sở nào gần hơn gặp bác sĩ rồi bác sĩ tư vấn gửi
thuốc về cho. Họ hỗ trợ cả tiền phí ship cho mình, chỉ mất tiền thuốc
điều trị thôi
TRẢ LỜI

Khải Phan
Có ai đang điều trị bệnh thoái hóa khớp gối ở nhà thuốc Đỗ Minh Đường
không cho em hỏi bao lâu thì có tác dụng vậy ạ? Vừa rồi em đưa mẹ em tới
điều trị bệnh thoái hóa khớp uống thuốc được 8 ngày rồi mà vẫn chưa thấy
tiển triển gì mấy cả.
TRẢ LỜI

Hứa Thị Mai
Điều trị bằng đông y mới có 8 ngày chưa có tác dụng được đâu. Hồi xưa
tôi dùng phải đến 3 tuần thì mới thấy đỡ đấy. Nhưng được cái khi nó đỡ
thì nó đỡ rất bền. Không bị tái lại như thuốc tây. Bạn khuyên mẹ bạn kiên
trì dùng tiếp đi. Mấy ngày đâu tôi thấy không những không khỏi mà còn
thấy bị đau hơn vì như bác sĩ bảo thuốc dẫn vào kinh mạch , như dân
gian mình gọi là bị công thuốc. Dần dần đến tuần cuối tuần thứ 3 thì mới
thấy nhẹ hơn. Đi lại đỡ đau hơn. Từ đó trở đi các triệu chứng cứ giảm
dần dần, đến khi dùng hết 2 tháng mới thấy đỡ được 1 nửa, tháng thứ 3
thì gần như khỏi hoàn toàn. Chỉ hơi đau lúc tối do ban ngày đi nhiều. Lúc
đó bác sĩ bảo có thể dùng thuốc nhưng tôi vẫn xin dùng thêm 1 tháng
nữa cho đề phòng bị tái lại. Như vậy tổng là 4 tháng thì tôi khỏi cho tới
giờ đã 5 năm rồi. Không những chỉ khớp gối mà cả lưng tôi cũng thấy
hết đau.
TRẢ LỜI

Lý Văn Linh

TRẢ LỜI

Lê Hải Xuân
Điều trị thuốc đông y Đỗ Minh Đường công nhận là tốt thật nhưng mỗi tội
tôi thấy chi phí hơi cao. Như tôi điều trị bệnh viêm đa khớp mỗi tháng
dùng 3 loại cao hết hơn 2 triệu mà dùng 4 tháng mới khỏi.
TRẢ LỜI

Thành Đông
Bệnh xương khớp mà chữa khỏi thì chi phí như vậy thì có gì đâu hả bạn.
Tôi bị thoát vị phẫu thuật mất gần trăm triệu mà vẫn bị đau lại đây này.
TRẢ LỜI

Quấn Lố
Thực ra tôi thấy chi phí thuốc của họ như vậy cũng đúng thôi. Một phần
là hiệu quả với nữa là thuốc của họ do họ tự trồng đảm bảo chất lượng,
phải thuê nhiều người làm nên chi phí nó cũng tăng lên.
TRẢ LỜI

Lương Sơn Hà
Làm sao bạn biết thuốc của họ là tự trồng đảm bảo chất lượng. ĐƯợc
như vậy thì tốt quá. Thuốc đông y tôi sợ nhất là nhiều thuốc lậu thuốc
giả.
TRẢ LỜI

Phùng Đức
Nhà thuốc Đỗ Minh Đường nổi tiếng là nhà thuốc dùng được liệu sạch
mà. Cái này tivi rồi cả các báo chính thống họ đều nói như vậy đấy. Họ
quay vườn thuốc cho mọi người xem luôn này

Đặng Văn Nam
Tôi bị bệnh gai đôi cột sống, chèn ép vào thần kinh làm đau lưng. Nhiều lần
đau phải nằm một chỗ, di động cái là đau không chịu được. Mỗi lần như
vậy đều phải đi tiêm thuốc giảm đau mà không thấy khỏi. Tiềm nhiều quá
giờ bị viêm dạ dày. Chắc bây giờ phải chuyển sang thuốc đông y thôi các
bác nhỉ
TRẢ LỜI

Ngọc Hưng
Chắc chưa gặp đúng thuốc thôi. Bạn điều trị thuốc của Đỗ Minh Đường
chưa. Nếu chưa thì thử chữa xem. Tôi thấy nhà thuốc này chữa xương
khớp nổi tiếng lắm đấy. Được lên tivi nhiều lần rồi.
TRẢ LỜI

Vũ Trần Lương
Đúng đấy, cứ bảo đông y nhưng có phải đông y nào cũng giống nhau
đâu. Trước kia tôi cũng bị bệnh gai xương điều trị đông y bao nhiêu nơi
không khỏi. Cuối cùng biết tới nhà thuốc Đỗ Minh Đường này thì lai khỏi
đấy.
TRẢ LỜI

Hoàng Nam Anh
Thuốc Đỗ Minh Đường có chữa được bệnh hoại tử chỏm xương đùi không?
TRẢ LỜI

Đôỗ Thu Hạnh
Mẹ tôi bị bệnh thấp khớp gần chục năm nay. Điều trị nhiều lần ở bệnh viện
bằng thuốc tây và cả thuốc đông y nữa nhưng vẫn không khỏi. Hiện tại

TRẢ LỜI

Khương Văn Đức
Tôi cũng bị bệnh gai đôi này điều trị thuốc tây rồi chuyển cả sang thuốc
đông y cũng có được đâu. Uống bao nhiêu loại không khỏi giờ chán chả
muốn uống thuốc gì nữa cả.
TRẢ LỜI

Ngọc Hưng
Chắc chưa gặp đúng thuốc thôi. Bạn điều trị thuốc của Đỗ Minh Đường
chưa. Nếu chưa thì thử chữa xem. Tôi thấy nhà thuốc này chữa xương
khớp nổi tiếng lắm đấy. Được lên tivi nhiều lần rồi.
TRẢ LỜI

Hợp Minh
Giờ thấy trên tivi quảng cáo nhiều khương thảo đan với cốt thoái vương
chữa bệnh xương khớp tốt lắm, không biết thuốc của Đỗ Minh Đường so
với thuốc đó thì sao nhỉ?
TRẢ LỜI

Nguyễn Khải Phan
Chào các anh chị! Mấy hôm nay em đi chạy nhiều quá nên đêm về thấy bị
đau lưng, nhất là lúc cựa người thì rất đau. Anh chị cho em hỏi bị như vậy
liệu xương khớp có vấn đề gì không nhỉ? Có cần uống thuốc không ?

TRẢ LỜI

Vũ Hưng Long
Thuốc của họ đang cho con bú cũng dùng được hay sao hả chị? Em mới
sinh bé được 2 tháng dù xương khớp đau mỏi nhưng không dám dùng
thuốc vì sợ ảnh hưởng con
TRẢ LỜI

Thảo Nguyễn
Dùng được bạn nhé. Nó là thảo dược an toàn, bác sĩ nói kể cả đang có
bầu cũng dùng được
TRẢ LỜI

Đặng Nam
Xương khớp dùng đông y tốt nhưng ngại nhất cái khoản phải uống lâu
ngày, với kiêng khem nhiều thứ. Không biết thuốc của Đỗ Minh Đường
có vậy không các bác?
TRẢ LỜI

Trần Hạnh

Trầm Nguyễn Hương
Thế thì bạn giống trường hợp trong bài này rồi. Người ta còn mổ hẳn 2
lần rồi mà vẫn bị đau lại. https://www.tapchidongy.org/bai-thuoc-chuabenh-xuong-khop-cua-dong-ho-do-minh-co-hieu-qua-khong.html
TRẢ LỜI

Đông Kim Hà Nam
Ai biết lịch làm việc của nhà thuốc Đỗ Minh Đường như thế nào không
mách mình với?
TRẢ LỜI

DĐỗ Ngọc Quang
Mình biết lịch làm việc của họ ở Hà Nội là tất cả các ngày trong tuần và
cả thứ 7 chủ nhật. Sáng từ 8h đến 12h. Chiều từ 13h30 đến 17h30. Họ có

mới khỏi được hả bạn. Làm châm cứu bấm huyệt ngày nào cũng phải
làm mình không có thời gian chỉ uống thuốc không thôi có được không?
TRẢ LỜI

Hậu
Châm cứu với xoa bóp để hỗ trợ cho giảm đau nhanh hơn thôi. Còn
uống thuốc mới là quyết định bạn ạ.
TRẢ LỜI

Vũ Trần

thẳng được. Mỗi lần như vậy thì đều đi tiêm thuốc giảm đau. Tiềm khoảng
3 mũi thì thấy khỏi. Nhưng không hiểu sao nó lại cứ 1 thời gian lại bị lại.
Chắc phải chuyển sang đông y Đỗ Minh Đường điều trị xem như nào
TRẢ LỜI

Đặng Thanh
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