
Điều Trị Và Chăm Sóc Thể khí táo 
Pháp chữa: thanh phế, nhuận táo. 
Các vị thuốc thường dùng là: tô tử, lá hẹ, thiên môn, sa sâm, mạch môn,... 
Các bài thuốc thường dùng là: Tang cúc ẩm, Thanh táo cứu phế thang... 
Những bài thuốc và công thức huyệt sử dụng: 
+ Bài Hoàng liên giải độc thang (dùng khi mới mắc bệnh): hoàng liên 30g, hoàng 
cầm 20g, hoàng bá 20g, chi tử 20g. 
Phân tích bài thuốc 

Vị thuốc Tác dụng Vai trò 

Hoàng liên Đắng, lạnh, thanh nhiệt, táo thấp, giải độc, tả tâm 
hỏa và tả hỏa ở trung tiêu 

Quân 

Hoàng cầm Đắng, lạnh, thanh phế nhiệt, lương huyết, tả hỏa ở 
thượng tiêu 

Quân 

Hoàng bá Đắng, lạnh, tả tướng hỏa, thanh thấp nhiệt ở hạ 
tiêu 

Quân 

Chi tử Đắng, lạnh, thanh nhiệt tả hỏa ở tam tiêu, dẫn nhiệt 
đi xuống. 

Thần, sứ 

 
Bài Thanh táo cứu phế thang: tang diệp 20g, a giao 8g, thạch cao 16g, mạch môn 
12g, nhân sâm 5g, hạnh nhân 6g, cam thảo 8g, tỳ bà diệp 8g, ma nhân 8g. 
 

Vị thuốc Tác dụng Vai trò 

Nhân sâm Ngọt, hơi đắng, ấm; vào phế tỳ: đại bổ nguyên sinh, 
ích huyết, sinh tân 

Quân 

Tang diệp Ngọt, đắng, hàn; vào can, phế: phát tán phong nhiệt, 
thanh can, minh mục, thanh phế, chỉ khái 

Thần 

Tỳ bà diệp Đắng, bình; vào phế vị: thanh phế chỉ khái, thanh vị, 
chỉ nôn 

Thần 

Thạch cao Ngọt, cay, hàn; vào phế vị, tam tiêu: thanh nhiệt, 
giáng hỏa, trừ phiền, chỉ khát 

Thần 

Mè đen Ngọt, bình; vào tỳ, phế, can, thận: nhuận hạ, lợi 
niệu, chỉ nôn 

Thần, tá 

Mạch môn Ngọt, hơi đắng, hơi lạnh; vào phế, vị, tâm: hạ sốt, 
nhuận phế sinh tân 

Thần 

A giao Ngọt, bình; vào phế, can, thận: tư âm, dưỡng huyết, 
bổ phế nhuận táo, chỉ huyết, an thai 

Thần 

Hạnh nhân Đắng, bình; vào phế, đại trường: thông phế, bình 
suyễn, nhuận tràng, thông tiện, ôn phế 

Tá 

Cam thảo Ngọt, bình; vào 12 kinh: bổ trung khí, hòa hoãn, giải 
độc 

Sứ 

Công thức huyệt sử dụng: đại chùy, phong trì, phong môn, liệt khuyết, 
đản trung, phong long, khúc trì, hợp cốc. 
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