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ข้ อดีของการเป็ นลมพิษ
แพทย์จีน สุ รียพ์ ร เกกีงาม (โจว จิ้ง เหวิน) แผนกอายุรกรรม

“ เป็ นลมพิษทุกวันเลยค่ ะ ต้ องกินยาแก้ แพ้ ตลอด”
“ลมพิษชอบขึ้นตอนดึก ๆ ค่ ะ … นอนไม่ ได้ เลย”
“หลังออกกําลังกายชอบคันตามตัว ตามขอบกางเกง น่ ารําคาญมาก ”
ลมพิษเป็ นโรคหนึ่งในกลุ่มของภูมิแพ้
ภูมิแพ้ที่สัมผัสโดนตัว

ซึ่ งเป็ นอาการที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของร่ างกายต่อสารก่อ

โดยคนส่ วนใหญ่จะเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้นอ้ ยมาก

แต่สาํ หรับคนที่เป็ นโรคภูมิแพ้

ร่ างกายจะแสดงอาการออกมาอย่างรุ นแรง เปรี ยบเทียบง่าย ๆ ว่าภูมิคุม้ กันคือบอดี้การ์ ดที่คอยอารักขาตัวเรา
เมื่อพบว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะรี บกําจัดออกไป แต่คนที่เป็ นโรคภูมิแพ้เปรี ยบเหมือนมีบอดี้การ์ ดขี้ระแวง แค่เห็น
แมวเดินแกว่งหางอยูไ่ กล ๆ ก็คิดไปว่าแมวตัวนี้จะเข้ามาทําอันตราย ต้องรี บไล่แมวออกไปให้ห่างที่สุด
ตัวอย่างเช่นเกสรดอกไม้ คนทัว่ ไปเมื่อสัมผัสแล้ว ภูมิคุม้ กันในร่ างกายจะรับรู ้วา่ เป็ นสิ่ งแปลกปลอมที่ไม่ก่อ
อันตรายใด ๆ ร่ างกายอาจมีการต่อต้านแค่จามเบา ๆ 1-2 ที แต่สาํ หรับคนที่แพ้เกสรดอกไม้พอได้กลิ่นปั๊ป
ภูมิคุม้ กันจะคิดว่าเป็ นสิ่ งที่มีอนั ตราย ต้องรี บกําจัดออกไปให้เร็ วที่สุด โดยการจามจนนํ้าหูน้ าํ ตาไหล คัดแน่น
จมูกจนหายใจไม่ออก หรื อเกิดผืน่ คันตามผิวหนังเป็ นต้น
โรคภูมิแพ้น้ ีโดยปกติแพทย์ส่วนใหญ่จะแนะนําผูป้ ่ วยให้หลีกเลี่ยงสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ โดยใช้วิธี
ทดสอบให้รู้แน่ชดั ไปเลยว่าแพ้อะไร เช่นการทํา Patch Test หรื อ prick test หรื อ Radio allergosorbent test
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(RAST) แล้วให้พยายามหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ทาํ ให้แพ้น้ นั เช่นถ้าคุณแพ้อาหารทะเลก็ให้เลิกกินอาหารทะเล แพ้
เครื่ องเงินก็ให้โยนเครื่ องเงินทิง้ แพ้ขนแมวก็แนะนําให้เอาแมวไปให้คนอื่นเลี้ยง สําหรับเรื่ องง่าย ๆ แค่น้ ีคง
พอทําได้ แต่ถา้ หากว่าภรรยาเกิดแพ้น้ าํ อสุ จิสามีล่ะ ฟังดูแล้วน่าตกใจแต่อย่าคิดว่าไม่มีจริ งนะ มีผหู ้ ญิงทัว่ โลก
ต้องทรมานด้วยโรคนี้แล้วมากกว่า

40,000

คน

ซึ่ งตัวคุณหมอก็คงไม่สามารถออกใบสั่งยาว่า

“แนะนําให้เปลี่ยนสามีใหม่ได้” แล้วทีน้ ีจะทํายังไงดี?

ในทางการแพทย์จีนมีบนั ทึกเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้มาเป็ นพันปี แล้ว โดยบันทึกว่า ชี(漆) คือยางไม้
ชนิดหนึ่ ง คนที่ไม่แพ้ยางนี้วนั ทั้งวันจะยืนเคี่ยวยางอยูห่ น้าเตาไฟได้โดยไม่เป็ นอะไรเลย แต่แต่คนที่แพ้ยาง
ชนิดนี้แค่ได้กลิ่นก็เกิดผืน่ แดงขึ้นทัว่ ตัว

แสดงให้เห็นว่าแม้ของสิ่ งเดียวกันบางคนแพ้บางคนอาจไม่แพ้

ดังนั้นวิธีการรักษาของแพทย์แผนจีนจึงให้ความสําคัญกับการปรับสมดุลของร่ างกายเป็ นหลัก เมื่อร่ างกายมี
ความสมดุล สุ ขภาพจะแข็งแรงขึ้น อาการภูมิแพ้ต่าง ๆ จะค่อย ๆ ทุเลาไปเอง

ความจริ งการจาม การไอ นํ้ามูกไหล ขี้ตาเยอะ มีผนื่ แดงขึ้นตามผิวหนังหรื ออาการท้องเสี ย ถ้าเรามองใน
แง่ดีก็คือเป็ นกลไกการขับพิษหรื อสิ่ งแปลกปลอมอย่างหนึ่งของร่ างกาย เช่นว่าตอนนี้ร่างกายเรามีพิษเยอะ
แล้วนะจะต้องขับออกมาในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติข้ ึนกับร่ างกาย เราจึงควรย้อนกลับมา
ดูว่าทําไมตัวเราจึงมักมีอาการแบบนี้บ่อย ๆ พฤติกรรมการกินการอยูข่ องเรามีความผิดปกติหรื อไม่ ทําไมเรา
จึงรู ้สึกร่ างกายไม่ค่อยแข็งแรง หรื อมองอีกแง่หนึ่งของการเป็ นโรคภูมิแพ้ คือตัวเราเป็ นหนึ่งในผูโ้ ชคดีที่
ได้รับจดหมายเตือนจากร่ างกายที่บอกว่าตอนนี้สมดุลในร่ างกายผิดเพี้ยน ดังนั้นเราจึงควรฉวยโอกาสนี้ใน
การหันมาใส่ ใจสุ ขภาพ หมัน่ ออกกําลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ กินอยูใ่ ห้สอดคล้องตามวิถีธรรมชาติ
กันดีกว่า บางทีบอดี้การ์ ดของเราคนนี้อาจจะเลิกเป็ นคนขี้ระแวงก็ได้นะ
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หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็ นลิขสิทธิ์และทรัพท์สินทางปั ญญาของคลินิกหัวเฉียวฯ แพทย์แผนจีน
ใช้เผยแพร่ เพือ่ เป็ นวิทยาทานความรู ้แก่ประชาชน ห้ามมิให้คดั ลอกในเชิงพาณิ ชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตทุกกรณี
注意：这份文件的版权和知识产权属于华侨中医院，仅对外宣传和传
播科普知识所用。禁止擅自用于任何形式的商业谋利。
Attention: The copyright and intellectual assets are belonged to the Hua Chiew (TCM) Clinic for public
knowledge only. It is prohibit to copy for commercial purposes in all cases without permission.

