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 “คุณหมอค่ะ ช่วยไปดูหน่อย  พรรณ เด็กรับใชท่ี้บา้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ ทุบหนา้อกตวัเองใหญ่เลย”  
คุณโสภนาเพื่อนบา้นท่ีสนิทกนัโทร.มาหาผมกลางดึก   เพื่อใหไ้ปช่วยดูเด็กรับใชใ้นบา้นของเธอ 
 ผมขา้มไปบา้นคุณโสภนาโดยไม่ลืมท่ีจะพกเอากระเป๋าเวชกรรมความคลา้ยใบกระทดัรัดซ่ึง
กลายเป็นกระเป๋ารักษาโรคคู่มือคู่ใจของผมไปดว้ย   
 ผมพอจะเคยเห็นหนา้ของพรรณท่ีเป็นเด็กผูห้ญิงรับใชว้ยัทีนเอจของคุณโสภนาอยูบ่า้ง   เป็น
เด็กผูห้ญิงหนา้ตาเกล้ียงเกลาใสๆ โดยรวมนบัวา่ ดูดี แบบวา่ดูไม่ออกวา่จะเป็น  เด็กผูห้ญิงเขมรท่ีข้ึนทะเบียน
ขา้มแดนมาท างานรับใชต้ามบา้นเลยละ   ในใจผมกะไวว้า่  ถา้เป็นเด็กผูห้ญิงมีอาการตีอกชกหวัข้ึนกลางดึก  
ผมน่าจะนึกถึงอาการท่ีน่าจะนึกถึงอาการทางจิตใจประการใดประการหน่ึง คือ: 

หน่ึงคือ อาการหายใจมากเกิน (hyperventilation syndrome)  กลุ่มอาการน้ีผูป่้วยจะหอบหายใจถ่ีๆ 
จนร่างกายเสียความเป็นกรดด่าง ท าใหแ้คลเซียมในเลือดเปล่ียนไปอยูใ่นสภาพท่ีร่างกายใชอ้นุภาคของ
แคลเซียมในเลือกไม่ได ้ จึงเกิดตะคริวข้ึน  ผูป่้วยจะมีอาการมือจีบ  ซ่ึงเม่ือเห็นวินิจฉยัไดท้นัที  วธีิรักษาคือ
ใหใ้ชถุ้งกระดาษครอบจมูก  สักพกักรดด่างในร่างกายจะคืนสภาพ แลว้อาการก็จะหายเป็นปกติ 

สองคือ อาการฮีสทีเรีย ซ่ึงแสดงอาการแปลกๆ โดยแกลง้ชกัใหค้ลา้ยกบัคนหมดสติ  โดยจิตใต้
ส านึกตอ้งการเรียกร้องความสนใจทางเพศ แลว้แสดงออกดว้ยการชกัเกร็ง  ท าตวัใหเ้หมือนกบัคนท่ีหมดสติ 
แต่ท่ีแทไ้ม่หมดสติ เป็นการเสแสร้งจากจิตใตส้ านึก  อาการน้ีวนิิจฉยัง่าย โดยจะเห็นเปลือกตาท่ีหลบัอยู ่ 
แบบแกลง้หลบั  มีอาการสั่นระริกท่ีเปลือกตา  แบบไม่ใช่หมดสติจริงๆ   วนิิจฉยัไดง่้ายมาก โดยจบัมือของ
ผูป่้วยขวา้งใส่หนา้ของเธอเอง ซ่ึงถา้เป็นคนหมดสติ มือจะกระแทกใส่หนา้ของตวัเองอยา่งแรง  แต่ถา้คน
แกลง้ท ามือท่ีถูกจบัโยนใส่หนา้ จะย ั้งเอาไว ้ไม่ยอมใหมื้อกระแทกใบหนา้ของตวัเอง 

ทั้งสองอาการน้ี มีวธีิจดัการโดยเฉพาะของตวัเอง  รวมทั้งทางโฮมีโอพาธียด์ว้ย 
แต่เม่ือมาเห็นอาการของพรรณ  มนัก็พลิกล็อกการวนิิจฉยัของผมท่ีมีอยูใ่นใจจนหมด  เพราะอาการ

ของเธอไม่เหมือนกบัสองอยา่งแรกท่ีผมคาดวา่จะไดเ้ห็น  เธอมีอาการหลบัตา คร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน  แลว้ใชมื้อ
ทุบหนา้อกตวัเองอยา่งรุนแรงมาก ทุบเป็นพกัๆจนหนา้อกแดงช ้าไปหมด 

“เป็นอยา่งน้ีมานานเท่าไหร่แลว้” ผมถาม 
“เกือบคร่ึงชัว่โมงแลว้ค่ะ”  วินดา เด็กรับใชอี้กคนหน่ึงบอก 
“มีเหตุการณ์อะไรก่อนท่ีจะเกิดอาการน้ี มีเร่ืองอะไรท่ีท าใหพ้รรณไม่สบายใจหรือเปล่า” 
ผมยงันึกถึงอาการฮีสทีเรีย ซ่ึงผูป่้วยมกัจะมีเหตุท่ีไม่สบายใจน ามาก่อน  เช่นทะเลาะกบัแฟน  ถูก

กล่าววา่ใหส้ะเทือนใจอยา่งแรง  ไดข้่าวร้ายจากทางบา้น หรืออ่ืนๆ 
“ไม่...ไม่มีอะไรน่ีค่ะ”  วนิดาตอบ มีอาการอึกอกั 
“พดูจริงๆนะ  หมอจะไดรั้กษาถูก”  ผมซกั “เธอเคยเป็นอยา่งน้ีมาหรือเปล่า” 
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“เออ...เคย...เคยค่ะ  เม่ือตอนอยูบ่า้น”  วนิดาซ่ึงเป็นคนบา้นเดียวกนัจากเขมรบอก  “เม่ือก่อนเคยเป็น
เวลาด่ืมเหลา้ หรือกินกาแฟ”   

“ออ้  แลว้เท่ียวน้ีล่ะ”  ผมซกัต่อ 
“เออ...เท่ียวน้ี....เท่ียวน้ีเธอกินเบียร์ไปหน่อยนึงค่ะ”  วนิดาจ าเป็นตอ้งสารภาพออกมา  ชายตามอง

คุณโสภนาเจา้นายตวัเองดว้ยความเกรงใจ  “คือ วนัเน้ียเป็นวนัเกิดของพรรณ  เราเลยแอบเอาเบียร์มากินกนัท่ี
หอ้ง”     

เป็นวา่ พรรณมีอาการน้ีดว้ยฤทธ์ิเมานัน่เอง   ทีน้ีจะแกอ้ยา่งไร?  แบบน้ีถา้น าส่งโรงพยาบาลก็จะถูก
ฉีดแวเล่ียมซ่ึงเป็นยากดประสาท  เป็นยาครอบจกัรวาลเวลาท่ีใครมีอาการทางประสาทอยา่งรุนแรง   รวมไป
ถึงคนเมาดว้ย  ซ่ึงอาจร่วมกบัการฉีดกลูโคสเขา้เส้นเลือดด าดว้ย 

ทีน้ี โฮมีโอพาธียจ์ะช่วยอะไรไดบ้า้ง?   เร่ืองน้ีอยูน่อกเหนือส่ิงท่ีผมเรียนรู้มาจากในหลกัสูตร  แต่นกั
โฮมีโอพาธียก์็มีหนทางออกท่ีไม่ยากนกั   คือเรามีต าราใหเ้ปิดตามอาการแลว้ในต าราจะบอกสารบ าบดัให้
เสร็จในตวั    แต่ตอ้งรู้ประการหน่ึงวา่วชิาโฮมีโอพาธียไ์ม่ใช่จะก าหนดไวส้ารบ าบดัรักษาแบบตายตวัเหมือน
การแพทยแ์บบแผน     เช่น การแพทยแ์บบแผนบอกวา่ อาการไขรั้กษาดว้ยพาราเซตามอล  ไม่วา่ใครจะปวด
หวัจากสาเหตุอะไร ก็ใชพ้าราเซตามอลตะพึดตะพือไป    แต่โฮมีโอพาธียส์ าหรับอาการไข ้ตอ้งดูภาวะ
แวดลอ้มอีกบางประการ แลว้ไดส้ารบ าบดัท่ีไม่เหมือนกนั  เช่น:  

เด็กคนหน่ึงนัง่รถกบัคุณแม่ไปเห็นอุบติัเหตุมอเตอร์ไซตถู์กรถชนลม้กลางถนน เลือดนอง  รุ่งข้ึน
นอ้งคนน้ีก็เป็นไข ้ ตอ้งเลือกใชส้ารช่ือ อะโกไนต ์(Acomite)    

เด็กคนท่ีสอง ไปวา่ยน ้ามา หวัเปียก  แลว้เกิดไขข้ึ้นพร้อมอาการหวดัน ้ามูกไหล  สารบ าบดัอาจจะ
เป็น รัสต็อกซ์ (Rhus tox) หรือ อะเซนิกุม (Arsenicum)   

เด็กคนท่ีสาม ไปท าฟันมาเม่ือวานเยน็  เด็กด้ินต่อสู้อุตลุต แม่ตอ้งช่วยกนักบัหมอ จบัมือขึงพืด  คืน
นั้นกลบัไปก็มีไขข้ึ้น  สารบ าบดัท่ีควรเลือกใชคื้อ คาโมมิลลา (Chamomilla) 

จะรู้วา่เป็นตวัไหน นอกจากความรู้ท่ีไดจ้ากการอบรมแลว้ ก็อาศยัเปิดต าราโดยเปิดไปท่ีขอ้มูลวา่ดว้ย 
ไข ้ แลว้ใส่อาการร่วมเขา้ไป จึงจะไดต้วัสารบ าบดัท่ีถูกตอ้งออกมา   จะใหไ้วกวา่นั้นก็อาศยัความช านาญท่ี
เจอผูป่้วยแต่ละรายบ่อยๆนัน่แหละ   ในภายหลงัวงการโฮมีโอพาธียก์็พฒันาจากต าราท่ีใชเ้ปิด  กลายเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหแ้พทยโ์ฮมีโอพาธียเ์ปิดเขา้ไปเลือกไดถ้นดัชดัเจนกวา่  เพราะบางทีตอ้งใส่อาการ
ร่วมเขา้ไปนบัสิบรายการ    

ผมจ าเป็นตอ้งขา้มกลบัมาบา้น เพื่อเปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เปิดค าวา่ Mind คือจิตใจ  แลว้ใส่ค า
วา่ alcoholism คือ เมาเหล้า  ปรากฏวา่มีสารบ าบดัท่ีแนะน าไวถึ้ง 164 ตวั   ท าไงจะเลือกไดต้วัท่ีตรงท่ีสุด 

ก็เปิดลึกต่อไป ค าวา่ acute คือ เฉียบพลัน  แลว้เปิดลึกต่อไปอีก ค าวา่ excitement; during แปลวา่ 
กระวนกระวายขณะเมาเหล้า  ปรากฏวา่ไดส้ารบ าบดั 2 ตวั  ซ่ึงมีตวัท่ีต าราให้คะแนนไวห้นกัแน่นคือ สะตรา
โมเนียม (Stramonium)   



เพื่อยนืยนัวา่เจา้สารตวัน้ีใช่แน่  เราอาจจะเปิดคุณสมบติัของเจา้สารตวัน้ีในต าราเภสัช (material 
medica) ได ้ ซ่ึงก็จะบอกคุณสมบติัของสารตวัน้ีไวว้า่: 

อาการทางจิตใจคือ พูดมาก หวัเราะ ร้องเพลง สบถสาบาน สวดมนต ์มองเห็นผ ีไดย้นิเสียงแปลกๆ 
พดูกบัผ ีอารมณ์เปล่ียนจากดีใจเป็นเสียใจ กิริยารุนแรง รู้สึกกบัตวัเองแปลกๆเช่น ตวัเองสูงมาก ตวัเองแยก
เป็นสองร่าง  หลงใหลเร่ืองไสยศาสตร์ หรือศรัทธาศาสนาอยา่งแรงกลา้ ไม่กลา้อยูค่นเดียว กลวัมืด ตอ้งเปิด
ไฟทั้งคืน ต่ืนกลวัเม่ือเห็นน ้าท่ีเป็นประกาย  จิตหลง 

อาการทางแขนขาไดแ้ก่ การเคล่ือนไหวแขนขาซ ้ าๆเป็นจงัหวะ ชกั มือก า เคล่ือนไหวกระตุก 
 ถา้ใครไดรู้้จกัหนา้ค่าตาของสะตราโมเนียม ก็คือ ล าโพง นัน่เอง  ซ่ึงชาวบา้นเรารู้จกัฤทธ์ิของมนัวา่ 
ขืนคนดีๆกินเขา้ไปก็จะมีอาการเหมือนผบีา้   ดงันั้นวิชาโฮมีโอพาธียใ์ชห้นามยอกเอาหนามบ่ง จึงใชส้ะตรา
โมเนียมรักษาอาการเมาอาละวาดนัน่เอง 

ฤทธ์ิของสะตราโนเนียมคลา้ยกบัอาการของพรรณคือ อารมณ์เปล่ียนแปลง และเคล่ือนไหวแขนขา
ซ ้ าๆ อยา่งรุนแรง ถึงขนาดตีอกตวัเอง  ผมเลือกใชส้ารตวัน้ี เอา 1 เมด็ ละลายน ้า 1 ขวดเล็กๆ กระแทกใส่ฝ่า
มือแรงๆใหล้ะลาย  แลว้ใหด่ื้ม 1 ฝา  ดูอาการ  เม่ือเห็นวา่ยงัคงมีอาการอยู ่จึงใหด่ื้มอีก 1 ฝาใน 15 นาทีต่อมา  
อาการก็สงบ  นอนหลบัไปเฉยๆ   เฝ้าอีกสัก 15 นาทีกลบัมีอาการเล็กนอ้ย  จึงซ ้ าอีก 1 ฝา  ก็เป็นอนัวา่ เธอ
นอนสงบ หลบัไปเป็นนาน จนผมเองชกัจะง่วง  จึงขอตวักลบับา้นตวัเอง 

เป็นอนัวา่ผมไดป้ระสบการณ์รักษาเมาเหลา้อาละวาดดว้ยเวชกรรมความคลา้ย    


