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 คุณชยัยนัตเ์ป็นนกัธุรกิจแบบไทยๆ คือลุ่มๆดอนๆตามกระแสท่ีกระทบรอบดา้น  เขาเพิ่งถกเถียงกบั
หุน้ส่วนท่ีร่วมลงทุนกนัมา  ซ่ึงเขาเพิ่งมาจบัไดว้า่ ถูกเพื่อนร่วมหุ้นโกงเอาซะแลว้   กระนั้นก็ตามเขายงัคง
ท างานของเขาไปเร่ือยๆ  โดยบอกใหเ้พื่อนซ้ือหุน้ส่วนของเขาไปทั้งหมด   โดยท่ีตวัเขาเองยอมเสียเปรียบใน
เร่ืองน้ี 
 3 เดือนต่อมา ขณะท่ีเขาก าลงัตีกอลฟ์อยู ่ เขาก็เกิดอาการลมตีข้ึนจากกระเพาะแลว้แน่นข้ึนหนา้อก 
หายใจไม่ออก เขาตอ้งนอนลงท่ีสนาม  แลว้ถูกล าเลียงใส่รถกอลฟ์ไปข้ึนรถเพื่อส่งโรงพยาบาล   เขารู้สึก
แน่น หายใจไม่ออก เหมือนหวัใจก าลงัจะหยดุเตน้ลงในวินาทีใดวนิาทีหน่ึง    
 เม่ือถึงโรงพยาบาล การตรวจเร่ืองเก่ียวกบัหวัใจเป็นไปอยา่งรอบดา้น  สุดทา้ยไม่สามารถหาสาเหตุ
ทางกายในอาการของเขาได ้  แพทยว์นิิจฉยัวา่อาการทั้งหมดเกิดจากความเครียด  และเร่ิมใหย้าระงบั
ประสาทเขา  ตอ้งใชย้าฉีดถึง 2 ขนาดจึงจะเอาอาการของเขาใหส้งบลงได ้  เม่ือนอนขา้มคืน  รุ่งเชา้ก็ยงัดีอยู ่
แต่พอเวลาเกือบเท่ียง อาการของเขาก็เป็นข้ึนมาอีก คราวน้ีไม่เพียงอาการทางกระเพาะ และจุกแน่นอก ซ่ึงท า
ใหเ้ขายิง่ตกใจคิดวา่หวัใจจะหยดุเตน้แลว้ ยิง่ตกใจอาการก็ลามไปทางแขนขาท าใหเ้ขามีอาการตวัเกร็ง  
เคร่ืองตรวจวดัคล่ืนหวัใจท่ีติดหนา้อกเพื่อการตรวจสอบไดต้ลอดเวลาบอกกบัแพทยว์า่  หวัใจของเขาเป็น
ปกติ   จ  าเป็นท่ีตอ้งใชย้าระงบัความเครียดฉีดใหเ้ขาอีก    
 การณ์เป็นไปเช่นน้ี 3-4 วนั อาการของเขาสงบลง  แต่ตอ้งยดึติดกบัการกินยาระงบัประสาทหลาย
ขนาน  จนเขามีอาการติดยา   เขาหาหนทางดูแลดา้นจิตใจตนเอง  กระทัง่ไปบวชอยูถึ่ง 3 เดือน  ผลของการ
ท าสมาธิช่วยเขาไดร้ะดบัหน่ึง   แลว้ก็ยงัคงเกิดอาการข้ึนมาเนืองๆเลิกยาระงบัประสาทไม่ได ้ ตรงน้ีเองเป็น
เหตุให้เขาแสวงหาหนทางธรรมชาติบ าบดั  
 ธรรมชาติบ าบดัเลือกใช ้2 วธีิกบัคุณชยัยนัต ์ หน่ึงคือการฝังเขม็ และอีกวธีิคือเวชกรรมความคลา้ย 
หรือโฮมีโอพาธีย ์   
 โดยหลกัการรักษาอาการจุกแน่นอก อนัเกิดจากความเครียด  เวชกรรมความคลา้ยมิไดมี้สารบ าบดั
ตวัใดตวัหน่ึงเพียงตวัเดียวแบบการแพทยแ์บบแผน แต่มีนบัหลายสิบชนิด  ทั้งน้ีข้ึนกบับุคลิกเฉพาะของแต่
ละคน   การซกัประวติัด าเนินไปเกือบชัว่โมง เพื่อหาบุคลิกเฉพาะของคุณชยัยนัต ์ อนัจะเป็นหลกัฐานน าไปสู่
การสรรหาสารบ าบดัท่ีตรงกบับุคลิกของเขาโดยเฉพาะ 
 คุณชยัยนัตมี์บุคลิกเป็นนกัธุรกิจท่ีแคล่วคล่องวอ่งไว แถมวติกกงัวล และกระวนกระวายง่าย  เขา
ท างานใชส้มองเยอะ ลว้นแต่เป็นเร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจการคา้  อาจเรียกไดว้า่ เขาบรรจุตารางเวลาของเขาให้เตม็
ไปดว้ยธุระปะปังจนเกือบจะไม่มีเวลาวา่ง  ขณะเดียวกนัเขาก็ติดชา กาแฟ  บางทีก็ด่ืมแอลกอฮอลบ์า้งซ่ึงเขา
หวงัใชม้นัในการกระตุน้ความกระปร้ีกระเปร่าของตน  และเม่ือทั้งสมองและร่างกายถูกกระตุน้ไวม้าก  ถึง
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เวลาก็มกัจะนอนไม่หลบั ก็เลยอาศยัยาคลายเครียดเป็นบางวนั   นัน่เป็นเร่ืองราวท่ีผา่นมา  แต่เร่ืองยาระงบั
ประสาทมาล่วงเลยมาจนท าใหเ้ขาถึงกบัติดมนัเสียแลว้ 
 เขาชอบกินอาหารดีๆหรูๆ  หมูเห็ดเป็ดไก่คือของโปรด แต่แปลกท่ีเขาไม่ทนัอว้น  อาจเพราะอตัรา
เผาผลาญในร่างกายของเขาสูง  เร่ืองกุ๊กก๊ิกผูห้ญิงก็มีเล็กนอ้ย  ตกค ่าปัญหาเร่ืองกระเพาะอาหารมกัจะมีตามมา  
คลา้ยกบัวา่ความเป็นนกัธุรกิจ กินด่ืมมากกบัโรคกระเพาะ อาหารไม่ยอ่ยเป็นของคู่กนั    
 ในพื้นอารมณ์ของคุณชยัยนัต ์เขาเป็นคนท่ีเอาแต่ใจตวั  ขดัใจไม่ได ้ มกัโกรธและพดูเสียงเขียว   
 เม่ือใส่บุคลิกเหล่าน้ีเขา้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์วา่ดว้ยโฮมีโอพาธีย ์ มนัก็ข้ึนมาเป็นสารบ าบดัตวั
หน่ึงช่ือวา่ Nux vom   ซ่ึงต าราบอกไวว้า่ เป็นสารบ าบดัท่ีครอบคลุมบุคลิกของผูช้ายนกัธุรกิจจ านวนไม่นอ้ย
เลย 
 คุณสมบติัของสารน้ีในต ารับยากล่าวไวว้า่: 

ด้านจิตใจ เป็นคนกระวนกระวาย อ่อนไหว  เร่ืองราวเล็กนอ้ยก็ก่อใหเ้กิดความประทบัใจ ทั้งในทาง
ดีหรือในทางร้าย  ใบหนา้มกับ้ึงตึง มองโลกในแง่ร้าย มกัมองหาจุดอ่อนขอ้บกพร่องของคนอ่ืน  และ
กล่าวโทษเขา   

ศีรษะ มกัปวดหวับริเวณทา้ยทอยหรือเหนือดวงตา  บางทีก็เวยีนหวับา้นหมุน บางคร้ังก็ถึงกบัหมด
สติ  ความรู้สึกทางอารมณ์มกัเป็นในตอนเชา้หรือเม่ือท างานใชส้มองมาก  เหลา้ บุหร่ี กาแฟและพื้นท่ีโล่งแจง้
มกัซ ้ าเติมใหเ้กิดอาการ  บางทีปวดหวัเหมือนถูกตอกดว้ยตะปู บางทีปวดเหมือนอยากเอาหวัไปพิงหรือกดไว้
กบัอะไรสักอยา่ง  อาการปวดหวัมกัจะต่อโยงให้ริดสีดวงทวารก าเริบ   

คุณชยัยนัตมี์ปวดหวัตึงเครียดบริเวณทา้ยทอยและหนา้ผาก แถมการเกิดอาการก็เป็นคร้ังแรกขณะตี
กอลฟ์ ซ่ึงอยูใ่นท่ีโล่งแจง้  แลว้เกิดอาการอีกคร้ังสองคร้ังในคราวท่ีเขาพาหมาตวัใหญ่ๆของเขาไปเดินเล่น 
 จมกู มีอาการคดัจมูกโดยเฉพาะตอนกลางคืน  อากาศหนาวและแหง้จะกระตุน้อาการน้ี  การเขา้อยู่
ในหอ้งอบอา้วก็ท าใหค้ดัเพิ่มข้ึนดว้ย 
 ล าคอ ระคายคอตอนต่ืนนอนเชา้  ในคอรู้สึกเหมือนมีกระดาษทรายหยาบๆ แถมจุกแน่นในล าคออีก
ดว้ย  อาการปวดท่ีคอจะเจบ็โยงไปถึงหูดว้ย 
 กระเพาะ มีกรดเยอะท าใหค้ล่ืนไส้ในตอนเชา้หลงักินขา้ว  จุกแน่นและปวดกระเพาะ โดยเฉพาะหลงั
กินอาหาร  มีนิสัยกินจุ ชอบด่ืมชอบกินของมนัๆ และการสวาปามของเขาในวนัก่อนมกัก่อปัญหาแก่
กระเพาะและระบบยอ่ยในเวลาถดัมา   ถา้เกิดอาการแน่นกระเพาะแลว้ ถา้กดดูจะปวดมาก   จากอาการปวด
กระเพาะก็จะมีลมตีข้ึนหนา้อก ท าใหจุ้กแน่นอกราวกบัวา่มีกอ้นหินหนกัๆมาทบัไว ้ อาการลมตีข้ึนอกน้ีท า
ใหอ้ยากอาเจียน แต่ก็อาเจียนไม่ออก 
 ช่องท้อง อาการอาหารไม่ยอ่ยอาจน ามาซ่ึงอาการปวดทอ้งทุรนทุราย  ปวดดนัข้ึนหนา้อก ท าให้
หายใจไม่ออก  บางทีก็ท  าให้รู้สึกปวดถ่าย   จุดอ่อนเก่ียงกบัช่องทอ้งของสาร Nux vom น้ีพลอยท าใหเ้ขามี
แนวโนม้ท่ีจะเป็นไส้เล่ือน ถา้เป็นทารกก็มกัเป็นไส้เล่ือนของสะดือ  



 ทวารหนัก  ทอ้งผกูเป็นอาการประจ าตวัของสารตวัน้ี  เวลาขบัถ่ายก็ดูเหมือนไม่มีแรงเบ่ง จึงมกัรู้สึก
ถ่ายไม่สุด  บางทีถ่ายไปแลว้ รู้วา่ยงัไม่หมด  แต่ก็ไม่ถ่ายสกัที  คร้ังเม่ือลุกข้ึนท าความสะอาดแลว้  จะรู้สึก
อยากถ่ายอีก  เม่ือนัง่ลงถ่ายก็จะถ่ายกระบวนสุดทา้ยออกมาได ้ บุคคลเหล่าน้ีถา้หนัไปกินยาระบายก็จะเกิด
ปัญหาใหม่คือทอ้งเสียตามมา  คราวน้ีละเขาตอ้งผจญกบัปัญหาทอ้งผกูสลบัทอ้งเสีย แลว้ก็ริดสีดวงทวาร  
 ระบบสืบพันธ์ุ  Nux vom ถูกกระตุน้เร้าทางเพศไดง่้าย  ความตอ้งการทางเพศสูงและมกัรับ
ผลขา้งเคียงของการใชชี้วิตทางเพศมากเกินไป  ปวดในอณัฑะ อณัฑะอกัเสบ แสบร้อนสันหลงั ปวดหลงั ฝัน
เปียก อ่อนเพลียและกระวนกระวาย   
 แขนขา  มกัเป็นตะคริวของน่องและฝ่าเทา้ ออกก าลงักายเล็กนอ้ยก็เหง่ือแตก และแขนขาก็พาให้
อ่อนเปล้ียไม่มีแรง ถา้ช็อกก็จะมีอาการอมัพาตของแขน  หวัเข่ามกัมีเสียงดงัก็อกแก็กเวลาเคล่ือนไหว อาการ
ง่อยเปล้ียแขนขามกัจะเป็นตอนเชา้ 
 การนอน นอนไม่หลบัหลงัตีสาม  ง่วงหลงัอาหาร และมกัง่วงตอนเยน็  ฝันแต่เร่ืองราวของความเร่ง
รีบ  คนในบุคลิกน้ีมีขอ้ดีคือ หลบังีบเดียวก็หายง่วง กระปร้ีกระเปร่าไดท้นัที 
 คุณชยัยนัตมี์บุคลิกตรงกบั Nux vom ค่อนขา้งมาก  การฝังเขม็ร่วมกบัสารบ าบตัตวัน้ีไดผ้ลในเวลา
เพียง 1 สัปดาห์คือหยดุอาการต่างๆเช่นปวดจุกอก หายใจไม่อ่ิม ตกใจกลวัวา่หวัใจหยดุเตน้ เกร็งแขนขา  เม่ือ
ใชเ้วลาอีก 2 สัปดาห์ก็ปรากฏวา่สามารถถอนยาระงบัประสาททั้งหลายออกหมด   
 เป็นอนัวา่เราไดป้ระสบการณ์การใชเ้วชกรรมความคลา้ยกบันกัธุรกิจเป็นตวัอยา่งอีกรายหน่ึง   


