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Nguyên nhân nào gây ra những 
triệu chứng đau lưng?
• Căng hoặc co thắt cơ là những nguyên nhân  
 thường gặp nhất gây ra đau lưng. Loại đau lưng này  
 hầu như luôn luôn khỏi sau một thời gian với hoạt  
 động nhẹ nhàng như co duỗi và đi bộ.

• Tổn thương do bong gân, gãy xương, tai nạn và té  
 ngã có thể gây đau lưng.

• Căng thẳng và trầm cảm có thể làm tăng khả năng  
 đau lưng trở thành mãn tính hoặc kéo dài.

Một số thứ có thể làm tăng nguy cơ là: 
• Tuổi già. Đau lưng thường gặp hơn khi quý vị ngày  
 càng lớn tuổi. Quý vị có thể bị đau lưng lần đầu ở 30  
 đến 40 tuổi.

• Thể lực kém. Đau lưng thường gặp hơn ở người  
 không tập thể dục thường xuyên.

• Thừa cân. Bữa ăn nhiều calo và mỡ có thể làm quý  
 vị tăng cân. Thừa cân có thể tạo sức ép lên lưng và  
 gây đau.

• Di truyền. Một số nguyên nhân gây đau lưng có  
 thể di truyền trong gia đình, như một số loại viêm  
 khớp nhất định.

• Công việc. Nếu phải nâng, đẩy hoặc kéo trong khi  
 vặn cột sống, thì quý vị có thể bị đau lưng. Nếu làm  
 công việc bàn giấy cả ngày và không ngồi thẳng,  
 quý vị cũng có thể bị đau lưng.

• Hút thuốc lá. Cơ thể quý vị có thể không có khả  
 năng nạp đủ chất dinh dưỡng cho đĩa đệm lưng  
 nếu quý vị hút thuốc. Cơn ho của người hút thuốc lá  
 cũng có thể gây đau lưng. Người hút thuốc chậm  
 lành vết thương, nên đau lưng có thể kéo dài hơn.

Đau lưng có thể chuyển từ đau âm ỉ, đau liên tục đến đau đột ngột, đau như cắt khiến di chuyển khó khăn. 

Đau cấp tính hoặc ngắn hạn bắt đầu nhanh và kéo dài không quá 6 tuần. Đây là loại đau lưng thường gặp nhất. 
Cơn đau cấp tính có thể bắt đầu nhanh nếu quý vị té ngã hoặc nâng vật quá nặng. 

Đau mãn tính hoặc dài hạn kéo dài hơn 3 tháng và ít gặp hơn nhiều so với đau cấp tính.

Bất kỳ ai cũng có thể bị đau lưng và khoảng 80% người lớn cảm thấy đau lưng dưới ở một số thời điểm trong đời.
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Điều trị Đau lưng 
Điều trị đau lưng tùy thuộc quý vị bị đau lưng loại nào. 
Hãy thảo luận với bác sĩ chăm sóc sức khỏe của mình để 
biết điều gì tốt nhất cho quý vị.

Tập thể dục

Quý vị có thể không muốn làm gì ngoài nghỉ ngơi, 
nhưng đối với hầu hết mọi người, điều tốt nhất là duy 
trì vận động và hoạt động bình thường ở nhịp độ của 
riêng quý vị. Điều rất quan trọng là phải giảm sức căng 
và tăng sự dẻo dai ở lưng dưới và cột sống. Tập thể dục 
nhẹ nhàng có thể làm tăng co giãn và củng cố khung 
chậu. Chúng cũng giúp làm di chuyển lưng dưới cũng 
như cột sống và giảm sức căng.

Tập thể dục thích hợp có thể giúp giảm đau mãn tính, 
nhưng có thể không có ích cho đau lưng cấp tính. Bác sĩ 
chăm sóc sức khỏe hoặc bác sĩ vật lý trị liệu có thể cho 
quý vị biết loại thể dục tốt nhất cho loại đau lưng của 
quý vị.

Thuốc

Một số thuốc cũng có thể có ích. Sau đây là những loại 
thuốc chính được sử dụng để trị đau lưng:

• Thuốc không kê toa như các thuốc kháng viêm  
 không steroid (NSAID, như Advil) giảm cả đau và  
 sưng. Acetaminophen (như Tylenol) cũng có thể  
 giúp giảm đau. 

• Thuốc bôi giảm đau là các loại kem, thuốc mỡ và  
 dầu bôi trên da chỗ bị đau. Nhiều loại trong số này  
 là thuốc không kê toa và có thể giảm đau.

• Bác sĩ chăm sóc sức khỏe có thể kê toa Thuốc Kê  
 toa như thuốc giãn cơ, một số thuốc chống suy  
 nhược hoặc an thần hoặc các thuốc kháng viêm  
 mạnh hơn để trị đau lưng nặng. 

Túi chườm Nóng hoặc Lạnh (hoặc Cả hai)

Túi chườm nóng hoặc lạnh có thể giảm đau, cứng lưng. 
Nhiệt làm giảm co thắt và đau cơ. Lạnh giúp giảm sưng 
và gây tê cơn đau sâu. Sử dụng túi chườm nóng hoặc 
lạnh có thể giảm đau, nhưng điều trị này không trị được 
nguyên nhân gây đau lưng mãn tính.

Thay đổi Hành vi

Quý vị có thể học cách nâng, đẩy và kéo theo những cách 
ít gây ra lực ép lên lưng hơn. Thay đổi cách tập thể dục, thư 
giãn và ngủ có thể giúp giảm đau lưng. Có chế độ ăn lành 
mạnh và không hút thuốc cũng có thể hữu ích.

Điều trị Y khoa Thay thế

Khi đau lưng trở thành mãn tính hoặc khi các biện pháp 
điều trị khác không làm giảm đau, thì một số người thử 
các điều trị thay thế. Hỏi bác sĩ chăm sóc sức khỏe của 
quý vị về những điều trị thường gặp này:

• Xoa nắn. Các chuyên viên, như người xoa nắn khớp,  
 sử dụng tay để điều chỉnh hoặc xoa bóp cột sống  
 hoặc các mô gần kề.

• Châm cứu. Phương pháp Trung Hoa truyền  
 thống này sử dụng kim mảnh để giảm đau và phục  
 hồi sức khỏe. Châm cứu có thể có hiệu quả khi được  
 sử dụng như một phần của kế hoạch điều trị toàn  
 diện cho đau lưng dưới.

• Liệu pháp xoa bóp. Xoa bóp mô mềm bằng tay  
 hoặc dụng cụ có thể hiệu quả khi được sử dụng như  
 một phần của kế hoạch điều trị. Các phương pháp  
 và kỹ thuật là khác nhau và có sẵn một số tùy chọn  
 chi phí thấp.

• Giảm căng thẳng và những cách tiếp cận tổng thể.  
 Một số bác sĩ trị liệu có thể cung cấp cho quý  
 vị các mẹo và điều trị để kiểm soát căng thẳng, có  
 thể giúp giảm đau lưng.
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Phòng ngừa Đau lưng
Những việc tốt nhất quý vị có thể làm để phòng ngừa 
đau lưng là: 

• Tập thể dục thường xuyên đồng thời giữ lưng và  
 các cơ chính khỏe mạnh.

• Đi bộ thường xuyên. Đi bộ giúp dạ dày và cơ lưng  
 chắc khỏe.

• Giảm cân nếu thừa cân. Duy trì cân nặng lành  
 mạnh để giảm sức ép lên lưng, có thể là nguyên  
 nhân gây đau lưng. 

• Có chế độ ăn lành mạnh. Để có xương chắc, quý vị  
 cần nạp đủ canxi và vitamin D mỗi ngày.

• Thay đổi tư thế thường xuyên để tránh tình trạng  
 ì, nhất là khi quý vị ngồi suốt ngày khi làm việc  
 hoặc ở trường.

Khi nào tôi nên gặp bác sĩ chăm sóc 
sức khỏe vì đau lưng?
Quý vị nên gặp bác sĩ ngay khi có thể nếu quý vị 
cũng bị:

• Tê bại hoặc cảm giác kim châm (nhất là ở chân)

• Đau nặng không đỡ (hoặc ngày càng tệ hơn)

• Đau sau khi té ngã hoặc tổn thương

• Rối loạn tiểu tiện 

• Yếu 

• Sốt 

• Sụt cân khi không ăn kiêng
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Nguồn:

Viện Quốc gia về Viêm khớp và Bệnh Cơ xương và Da liễu (NIAMS), www.niams.nih.gov

Viện Quốc gia về Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ (NINDS), www.ninds.nih.gov

Hiệp hội Chứng đau Mãn tính Hoa Kỳ (ACPA), www.theacpa.org


