
Bị nổi mề đay tắm nước lá gì nhanh khỏi nhất – Cách 

thực hiện 

Bị nổi mề đay tắm lá gì? Tắm nước lá là cách điều trị mề đay theo kinh nghiệm dân gian. Cách 

chữa này tận dụng các thảo dược tự nhiên có đặc tính tiêu viêm, kháng dị ứng và chống ngứa 

ngáy khó chịu để nấu nước tắm hằng ngày nhằm giảm ngứa ngáy và cải thiện tổn thương da do 

mề đay gây nên. 

Bị nổi mề đay tắm lá gì? Top 7 lá tắm hiệu quả an toàn 

Mề đay mẩn ngứa là tình trạng da liễu khá phổ biến, ảnh hưởng đến 20% dân số. Bệnh có thể 

xảy ra ở cả trẻ nhỏ và người lớn khi có các yếu tố kích thích như thức ăn, thời tiết, nhiệt độ quá 

nóng hoặc quá lạnh, phấn hoa,… Mề đay đặc trưng bởi sự xuất hiện của các sẩn cục, phát ban, da 

phù nề, đỏ và ngứa ngáy khó chịu. 

 

Mề đay thực chất là phản ứng viêm ở lớp trung bì do hoạt động phóng thích histamine. Mặc dù 

không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng bệnh lý này gây nên cảm giác khó chịu và bứt rứt. 

Ở trẻ sơ sinh, bệnh còn khiến trẻ khó ngủ, mất ngủ, dễ quấy khóc và bỏ bú, chán ăn. 

Để làm giảm dấu hiệu của bệnh, bệnh nhân có thể tận dụng một số loại lá để nấu nước tắm, xông 

hoặc ngâm rửa hằng ngày. Các thảo dược được sử dụng thường có đặc tính tiêu viêm, giảm ngứa 
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ngáy và kháng dị ứng. Do đó, áp dụng mẹo chữa từ thảo dược tự nhiên có thể cải thiện triệu 

chứng ngứa ngáy khó chịu, nổi ban đỏ, sẩn cục, da phù nề,… do mề đay gây ra. 

Dưới đây là một số loại lá tắm được dùng để chữa mề đay mẩn ngứa: 

1. Bệnh nổi mề đay tắm lá gì? Tắm lá chè xanh giảm mề đay mẩn ngứa 

Chè xanh là dược liệu quý mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Lá chè thường được dùng để 

nấu nước uống hằng ngày giúp kích thích tiêu hóa, thanh nhiệt, giải độc, cải thiện sức khỏe và 

phòng ngừa các bệnh mãn tính. Ngoài ra, chè xanh còn được tận dụng để chữa mề đay mẩn ngứa 

ngáy khó chịu và các bệnh da liễu thường gặp. 

 

Theo y học cổ truyền, chè xanh có vị chát, tính mát, công dụng giải độc, tiêu viêm và thanh 

nhiệt. Do đó, dùng lá chè nấu nước tắm có thể giảm nhẹ các dấu hiệu do mề đay gây ra như da 

đỏ, ngứa ngáy khó chịu, nổi sẩn cục và ban đỏ. Ngoài ra, tinh dầu và các chất chống oxy hóa 

trong chè xanh còn giúp dưỡng ẩm và làm dịu vùng da tổn thương. 

cách dùng lá chè xanh nấu nước tắm trị mề đay mẩn ngứa: 

• Chuẩn bị 1 – 2 nắm lá chè xanh tươi, đem ngâm rửa với nước muối pha loãng 

• Sau đó, cho vào nồi đun với 1.5 – 2 lít nước 

• Đun sôi trong 3 – 5 phút rồi tắt bếp 

• Đổ nước ra thau, hòa thêm nước mát vào và vớt bỏ bã 

• Dùng nước tắm hằng ngày để giảm mề đay mẩn ngứa ngáy khó chịu và làm dịu da 

Ngoài ra, người bị nổi mề đay do nóng trong, sử dụng nhiều rượu bia, thức ăn chứa quá nhiều 

đạm, khó tiêu hóa,… có thể dùng nước chè xanh uống hằng ngày để hỗ trợ quá trình điều trị. 
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2. Lá trầu không – Thuốc lá chữa mề đay công hiệu 

lá trầu là một trong những loại lá tắm chữa mề đay công hiệu. Trầu không có tác dụng tiêu viêm, 

giảm ngứa và sát trùng. Dùng thảo dược này nấu nước tắm hằng ngày giúp dứt cơn ngứa ngáy và 

cải thiện tình trạng nổi ban đỏ, sẩn ngứa ngáy do mề đay. 

Không chỉ được lưu truyền trong dân gian, các mẹo chữa mề đay bằng lá trầu không cũng đã 

được chứng minh qua nhiều thực nghiệm. Cụ thể, các chuyên gia nhận thấy, tinh dầu từ thảo 

dược này có công dụng tiêu viêm, sát khuẩn và ức chế virus, nấm và các loại vi khuẩn thường 

gây viêm nhiễm da, mô mềm. 

Ngoài ra, lá lá trầu còn chứa hoạt chất Eugenol có đặc tính gây tê, làm mát và giảm ngứa ngáy. 

Do đó, dùng lá trầu không nấu nước tắm hằng ngày có thể kiểm soát các biểu hiện do mề đay 

mẩn ngứa ngáy khó chịu gây ra. Đồng thời tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc và phòng ngừa viêm 

nhiễm da hiệu quả. 

cách dùng lá trầu không nấu nước tắm trị mề đay mẩn ngứa: 

• Chuẩn bị khoảng 15 – 20 lá trầu không, đem rửa sạch và để ráo 

• Vò xát lá trầu và cho vào nồi đun sôi trong 2 – 4 phút 

• Đổ nước ra thau, thêm muối biển và cho nước mát vào đến khi nước tắm có nhiệt độ vừa 

phải 

• Dùng nước tắm hoặc ngâm rửa hằng ngày để giảm mề đay mẩn ngứa ngáy 

• Nếu da ngứa ngáy khó chịu dữ dội, nên dùng lá trầu vò xát và đắp lên da 

3. Tắm lá khế trị nổi mề đay ở trẻ em – nổi mề đay tắm lá gì? 

Lá khế thường được sử dụng để nấu nước tắm chữa mề đay, viêm da cơ địa, dị ứng thời tiết và 

một số bệnh da liễu thường gặp khác. Thảo dược này có vị chua, tính bình, tác dụng tiêu viêm, 

giải độc, thanh nhiệt và chống dị ứng. Với những công năng này, lá khế có thể giảm phản ứng dị 

ứng trên da, cải thiện tình trạng ngứa ngáy, nổi sẩn và nốt ban đỏ. 



 

Mặc dù chưa được nghiên cứu cụ thể về hiệu quả nhưng mẹo chữa này vẫn được áp dụng khá 

phổ biến. Tắm lá khế là mẹo trị mề đay phù hợp với mọi đối tượng, kể cả trẻ nhỏ và phụ nữ 

mang bầu. Thảo dược này hoàn toàn không chứa độc tính và ít khi gây dị ứng, kích ứng khi áp 

dụng. 

>> Nổi mề đay gây sưng môi 

>> Nổi mề đay sau khi quan hệ 

Hướng dẫn thực hiện: 

 

• Chuẩn bị 1 nắm lá khế tươi (có thể dùng cành non và hoa khế để tăng hiệu quả) 

• Ngâm rửa nguyên liệu với nước muối pha loãng, sau đó đun sôi với 2 lít nước lạnh 

• Đổ nước ra thau, hòa thêm nước mát vào và dùng tắm hằng ngày 

• Trong trường hợp ngứa ngáy nhiều, nên dùng bã chà xát nhẹ lên da để giảm ngứa ngáy 

4. Kinh giới – Lá tắm chữa mề đay mẩn ngứa ngáy 

Kinh giới là loại rau gia vị được dùng để ăn kèm với các món chính. Kinh giới có vị cay, mùi 

thơm, tính ấm, tác dụng kháng dị ứng, tiêu viêm, giải độc và chống ngứa ngáy. Do đó, nhân nhân 

còn sử dụng thảo dược này để nấu nước tắm trị mề đay, viêm da cơ địa, rôm sảy và các bệnh da 

liễu thường gặp khác. 

Nghiên cứu y học hiện đại cũng nhận thấy, kinh giới chứa một số hoạt chất có công dụng làm 

mát và giảm ngứa như menthol racemic và d-menthol. Vì vậy, tắm nước lá kinh giới có thể giảm 

cảm giác nóng rát và ngứa do mề đay gây ra. 

Hướng dẫn thực hiện: 

• Chuẩn bị lá kinh giới (cân chỉnh lượng dược liệu tùy theo phạm vi da bị ảnh hưởng) 
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• Đem lá ngâm với nước muối pha loãng trong 10 – 15 phút, sau đó rửa thêm nước lạnh từ 

3 – 4 lần 

• Cuối cùng, dùng lá kinh giới nấu với 2 lít nước 

• Đổ nước ra thau, hòa thêm nước mát và cho vào 1 thìa muối hạt 

• Dùng nước tắm hằng ngày để giảm ngứa ngáy và tiêu sẩn đỏ do mề đay 

Nếu nổi mề đay xảy ra do dị ứng thời tiết và dị ứng thức ăn, bệnh nhân nên dùng thêm trà kinh 

giới và cháo kinh giới để làm ấm cơ thể, giảm ho, ngứa ngáy khó chịu cổ họng và các biểu hiện 

rối loạn tiêu hóa (đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy,…). 

5. Dị ứng nổi mề đay nên tắm lá ngải cứu 

Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể dùng lá ngải cứu nấu nước tắm để chữa mề đay mẩn ngứa. Ngải 

cứu (ngải diệp) có vị cay, đắng, tính ấm, tác dụng giảm đau, khứ hàn và an thai. Do đó, thảo 

dược này thường được dùng để giảm mề đay do nhiễm lạnh. Với tính ấm, ngải cứu giúp đẩy lùi 

khí hàn trong cơ thể, từ đó giảm ngứa ngáy khó chịu và cải thiện hiện tượng nổi ban, sẩn cục trên 

da. 

 

Theo nghiên cứu từ y khoa hiện đại, ngải cứu có công dụng kháng virus và vi khuẩn. Chính vì 

vậy, dùng thảo dược này nấu nước tắm có thể giảm ngứa da và phòng ngừa viêm nhiễm khá hiệu 

quả. Ngoài ra, tinh dầu tự nhiên của ngải cứu còn giúp dưỡng ẩm và làm dịu da đáng kể. 

Hướng dẫn thực hiện: 

• Chuẩn bị ngải cứu tươi và 1 ít muối biển 

• Đem làm sạch dược liệu rồi cắt thành đoạn vừa phải 

• Đun sôi 1.5 lít nước rồi cho ngải cứu vào và đun thêm 3 – 5 phút là được 



• Sau đó, đổ nước ra thau, hòa thêm nước mát và thêm 1 ít muối 

• Dùng nước tắm hằng ngày để giảm ngứa ngáy khó chịu. Có thể tận dụng bã ngải cứu đắp 

lên da để gia tăng hiệu quả 

6. Rau sam – Thuốc lá chữa mề đay mẩn ngứa ngáy 

Rau sam là loại rau ăn quen thuộc với người Việt. Rau sam ít được trồng mà chủ yếu mọc hoang 

tại các vùng đất trống. Theo kinh nghiệm dân gian, rau sam có vị chua, tính hàn, tác dụng giải 

độc, thanh nhiệt, kháng khuẩn và kích thích tiêu hóa. Do đó, rau sam không chỉ được dùng để 

chế biến món ăn mà còn nhân dân tận dụng để nấu nước tắm trị mề đay mẩn ngứa. 

 

Nghiên cứu từ dược lý hiện đại cũng cho thấy, rau sam có công dụng ức chế các loại vi khuẩn 

gây bệnh, cung cấp khoáng chất và vitamin cần thiết cho làn da. Từ đó giúp tăng sức đề kháng, 

hỗ trợ giảm ngứa ngáy và tái tạo vùng da tổn thương. 

>> Cách cai thuốc lá lâu năm hiệu quả 

>> Thuốc trị ghẻ nươc 

>> Thuốc trị đổ mồ hôi tay chân 

cách nấu nước tắm chữa mề đay từ rau sam: 

• Chuẩn bị 1 nắm rau sam tươi, đem ngâm rửa sạch và để ráo 

• Đun sôi 2 lít nước rồi cho rau sam vào đun thêm 5 – 7 phút rồi tắt bếp 

• Đổ nước ra thau, hòa thêm nước mát vào và dùng tắm hằng ngày 

• Rau sam chứa nhiều thành phần làm dịu da. Do đó, bệnh nhân có thể giã đắp rau sam, 

đắp lên da để làm giảm số lượng sẩn ngứa ngáy khó chịu và cải thiện tình trạng ngứa. 
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7. Xông, tắm lá ổi trị dị ứng mề đay 

Nổi mề đay tắm lá gì? Lá ổi là một trong những loại lá tắm chữa mề đay công hiệu được nhiều 

bệnh nhân chọn lựa. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có thể dùng nước lá ổi xông hơi trước khi tắm để 

tăng hiệu quả điều trị. Theo ghi chép từ y khoa cổ truyền, lá ổi có vị chát, tính ấm, tác dụng giải 

độc, tiêu viêm và kháng dị ứng. Do đó, cách điều trị từ lá ổi thích hợp với những trường hợp mề 

đay do lạnh. 

Mặc dù chưa được nghiên cứu cụ thể về hiệu quả trị mề đay nhưng một số nghiên cứu sơ bộ cho 

thấy, thảo dược này chứa các thành phần tốt cho da như tannin, polyphenol và tinh dầu. Các 

thành phần này giúp da phục hồi, tái tạo và hỗ trợ làm dịu tình trạng sẩn đỏ, ngứa ngáy do mề 

đay đáng kể. 

Hướng dẫn thực hiện: 

 

• Chuẩn bị 1 ít muối biển và 1 nắm lá ổi non 

• Đem rửa lá ổi với nước muối pha loãng, sau đó vớt ra để ráo và vò xát nhẹ 

• Đun sôi khoảng 1.5 – 2 lít nước 

• Sau đó, cho nguyên liệu vào đun sôi thêm 5 – 7 phút rồi tắt bếp 

• Đổ nước vào thau, hòa thêm nước mát vào và cho 1 thìa cà phê muối biển vào 

• Dùng nước tắm hằng ngày để tiêu sẩn đỏ và giảm ngứa ngáy khó chịu do mề đay 

Lưu ý khi dùng lá tắm chữa mề đay mẩn ngứa 

Nấu nước lá tắm trị mề đay là cách chữa theo kinh nghiệm dân gian. Cách chữa này tận dụng 

dược tính và công năng tự nhiên của dược liệu để giảm nhẹ các dấu hiệu của mề đay mẩn ngứa 

ngáy khó chịu. Vì sử dụng hoàn toàn thảo dược tự nhiên nên các loại nước tắm đều có độ an toàn 

cao, lành tính và phù hợp với nhiều đối tượng. 

Tuy nhiên để đạt hiệu quả cao khi điều trị, nên lưu ý một số vấn đề sau: 

Mẹo nấu nước lá tắm chữa mề đay mẩn ngứa ngáy chỉ có tác dụng hỗ trợ. Trong trường hợp mề 

đay bùng phát trên diện rộng và gây ngứa ngáy khó chịu nhiều, nên cân nhắc sử dụng thuốc theo 

hướng dẫn của bác sĩ. 

Hầu hết các loại lá tắm chữa mề đay đều có hiệu quả giảm bớt và công dụng chậm. Do đó, nên 

kiên trì áp dụng đều đặn hằng ngày để đạt được hiệu quả tối ưu. 

Chọn nguyên liệu tươi, không sâu bệnh và nên ngâm rửa kỹ với nước muối pha loãng để đảm 

bảo hiệu quả điều trị. Đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ kích ứng, dị ứng và viêm nhiễm da. 

Ngưng áp dụng nếu nhận thấy các biểu hiện dị ứng như nổi mề đay ồ ạt, phát ban, nổi mụn nhọt, 

ngứa ngáy khó chịu dữ dội, da đỏ rát,… 



chú ý đến nhiệt độ nước tắm, tránh tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh. Các yếu tố này đều có thể 

kích thích mề đay mẩn ngứa ngáy khó chịu lan rộng và ngứa ngáy khó chịu dữ dội hơn. 

Tắm nước lá là mẹo chữa mề đay mẩn ngứa theo kinh nghiệm dân gian. Do đó, một số mẹo chưa 

thật sự được chứng minh trên cơ sở khoa học. Nếu có ý định áp dụng để chữa mề đay ở trẻ nhỏ 

và trẻ sơ sinh, phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể. 

Bên cạnh các mẹo dùng ngoài, nên chú ý ăn uống điều độ và nghỉ ngơi hợp lý để giảm các triệu 

chứng do mề đay gây ra. 

Để đảm bảo hiệu quả của mẹo chữa mề đay bằng lá tắm, nên tránh tiếp xúc với các yếu tố kích 

ứng và dị ứng. Các yếu tố này khiến mề đay lan tỏa rộng, tiến triển nặng, dai dẳng và có nguy cơ 

phát triển mãn tính. 

Bài viết đã giải đáp thắc mắc “Bị bệnh mề đay tắm lá gì?” và hướng dẫn cách thực hiện cụ thể. 

Hy vọng qua bài viết, bệnh nhân có thể hiểu rõ hơn về cách điều trị này và dễ dàng kiểm soát các 

triệu chứng do mề đay gây ra. Tuy nhiên cần lưu ý, các mẹo chữa từ thảo dược đều chỉ có công 

dụng hỗ trợ. Trong trường hợp ngứa ngáy khó chịu nhiều, nên tìm gặp bác sĩ để được thăm khám 

và tư vấn chữa trị. 

Xem thêm: 

- Thuốc trị viêm xoang mũi mãn tính 

- Kem bôi trị nấm móng tay 

- Thuốc cai rượu lâu năm 

- Cách cai thuốc lá tại nhà 

- Thuốc trị á sừng ở tay 

- Thuốc xịt trị hôi chân 

- Thuốc trị tổ đỉa hiệu quả 

- Thuốc trị viêm tai giữa 

http://trungtamytehuyenthoaison.vn/hoi-dap-chia-se/thuoc-tri-viem-xoang
http://trungtamytehuyenthoaison.vn/hoi-dap-chia-se/thuoc-tri-nam-mong-tay-chan
http://trungtamytehuyenthoaison.vn/hoi-dap-chia-se/thuoc-cai-ruou
http://trungtamytehuyenthoaison.vn/hoi-dap-chia-se/cai-thuoc-la
http://bvqdydongthap.vn/hoi-dap-suc-khoe/ch/63460/thuoc-tri-a-sung
http://bvqdydongthap.vn/hoi-dap-suc-khoe/ch/63460/thuoc-tri-hoi-chan
http://bvqdydongthap.vn/hoi-dap-suc-khoe/ch/63460/thuoc-tri-to-dia
http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Lists/YkienPhanHoi/Attachments/14692/thuoc-tri-viem-tai-giua.html

