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 ไมเกรน อยา่คิดวา่ง่ายท่ีจะรักษา แต่ถา้เอาเขา้จริง  ก็ไม่ยากเท่าไหร่ 
 ธรรมชาติบ าบดัมีหลากหลายวธีิรักษาไมเกรน  ฝังเขม็เป็นวธีิท่ีทรงประสิทธิภาพในการรักษาโรคน้ี 
แต่ก็มีอยูบ่่อยคร้ังท่ีพบวา่ การฝังเขม็ช่วยแกปั้ญหาไดช้ัว่คราว   ผูป่้วยมกักลบัเป็นซ ้ าๆอีกหลายคร้ังหลาย
คราว    
 ทีน้ีวา่ส าหรับเวชกรรมความคลา้ยบา้ง  อาการไมเกรนเฉียบพลนัมกัตอบสนองกบัสารบ าบดัท่ีช่ือวา่ 
เบลลาดอนน่า  (belladonna)  แต่นัน่ก็เป็นการรักษาภาวะเฉียบพลนัท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น  ถา้จะใหห้ายดีวชิาเวช
กรรมความคลา้ยบอกวา่  เราจ าเป็นตอ้งหาลกัษณะเฉพาะของผูป่้วยแต่ละราย  ดูวา่เขามีโครงสร้างทางคล่ืน
พลงั (constitutional) แบบไหน  แลว้หาสารบ าบดัตวัท่ีมีโครงสร้างของคล่ืนพลงัสอดคลอ้งกนั  มากินเขา้ไป
แลว้ก็สามารถหายขาดได ้
 คุณสุดามีปัญหาปวดหวัไมเกรน  ซ่ึงเม่ือรักษาดว้ยการฝังเขม็ก็ดีข้ึนแลว้เกิดอาการอีก  คร้ันเม่ือใช้
สารบ าบดัเบลลาดอนน่า  ก็หายจากอาการเฉียบพลนั  แลว้ก็ยงัเป็นใหม่อีก   จึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งซกัประวติั
ทางเวชกรรมความคลา้ยเพื่อหาโครงสร้างทางพลงังานของเธอ  จะไดก้ าหนดสารบ าบดัตวัท่ีตรงกบับุคลิก
ของเธอจริงๆ 
 อาการปวดหวัของเธอจะปวดตุบ้ๆ ขา้งเดียว  ขวามากกวา่ซา้ย  ร้าวไปทา้ยทอย แลว้โยงไปทั้งศีรษะ  
อาจมีตาลายน ามามาก่อนหรือไม่ก็ได ้ ถา้แสงจา้จะท าใหป้วดข้ึนมาได ้ อาการปวดยงัมีข้ึนไดถ้า้พกัผอ่นไม่
พอ   อาการเหล่าน้ีแพทยท์ั้งหลายก็บอกไดว้า่เป็นปวดหวัไมเกรน  แต่ส าหรับแพทยโ์ฮมีโอพาธียต์อ้งให้
ความละเอียดกบัปัจจยัอ่ืน โดยเฉพาะพื้นฐานทางอารมณ์  ซ่ึงจะช่วยใหจ้  าแนกแยกแยะวา่ สารบ าบดัตวัไหน
เหมาะกบัผูป่้วยไมเกรนแต่ละคน ท่ีไม่เหมือนกนั    
 “เหตุการณ์ท่ีดิฉนัไม่ลืมเลยก็คือ  เม่ือตอนอาย ุ10 ขวบดิฉนัถูกส่งไปเรียนท่ีกรุงเทพ โดยใหไ้ปอยู่
หอพกัท่ีโรงเรียนสตรีมีช่ือ  ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัในเร่ืองความเขม้งวดของโรงเรียน   ตอนนั้นก็ยงัเล็ก ช่วยเหลือ
ตวัเองยงัไม่ค่อยได ้ แต่เขาให้อยูแ่บบช่วยตวัเอง   ในหว้งเวลานั้นทั้งกลวั ทั้งเศร้าโศกเสียใจ  แบบร้องไหค้น
เดียวทุกคืน  ตอนหลงัแม่รู้ จึงไปรับตวักลบัมาบา้น”  เธอเล่า 
 “แลว้แม่ใหไ้ปอยูท่  าไมตั้งแต่ตอนแรก”   
 “แม่มีลูกเยอะ  มีตั้ง 7 คน  ดิฉนัเป็นคนท่ี 6  รู้สึกมาเร่ือยๆเลยวา่ แม่ไม่รัก  เพิ่งมาเขา้ใจเม่ือโตข้ึน  
ดว้ยเหตุน้ีเองดิฉนัจึงรักลูกมาก เล้ียงอยูท่ะนุถนอม ดูแลใกลชิ้ดตลอดเวลา  ขณะเดียวกนัก็เกิดความกลวัในใจ
ลึกๆอยูเ่ร่ือย คือกลวัถูกทอดทิ้ง  กลวักระทัง่วา่ถา้เจบ็ป่วยข้ึนมาก จะไม่มีคนดูแล”   
 “ดว้ยความท่ีรู้สึกวา่แม่ไม่รัก จึงพยายามชดเชยคุณค่าในตวัเองดว้ยการพยายามเรียนใหเ้ก่ง  ดงันั้น
พอเรียนจบก็ไปช่วยงานการคา้ของคุณพอ่  ทั้งๆท่ีพอ่รักลูกชายมากกวา่  แต่พอ่ก็ตอ้งยอมรับในความสามารถ 
สุดทา้ยพอ่ก็ชอบเรา  นัน่ท าใหดิ้ฉนัมีนิสัยแบบไม่ยอมคน”    
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 เธอเล่าไปเร่ือยๆ 
 “เม่ือแต่งงานแลว้ ดิฉนัก็มีความฝังใจเร่ืองสามี  คือเราแต่งงานกนัโดยไม่ไดช้อบกนั เพียงแต่ผูใ้หญ่
แนะน าให ้  แต่งงานแลว้เรามีปัญหาเถียงกนับ่อยมาก  บ่อยคร้ังท่ีมีเร่ืองขดัแยง้กนั  เวลาเขาต าหนิทั้งๆท่ีเราไม่
ผดิแต่เขาตอ้งการให้เรายอมเขาบา้ง  ดิฉนัจะเสียใจอยา่งมาก ท าใหเ้รารู้สึกไม่ยติุธรรม   ดิฉนัไดแ้ต่ไม่พอใจ
โดยเดินจากไปไม่พดูจา  เพราะโดยธรรมชาติไม่อยากพดูอะไรใหค้นอ่ืนเสียใจ  แต่ตวัเราเองจะข้ีนอ้ยใจอยา่ง
มาก  และไปร้องไห ้ 
 “แต่ไหนแต่ไรมาดิฉนัชอบท างาน  แต่สามีอยากใหอ้ยูบ่า้นเล้ียงลูกก่อน  ซ่ึงก็ท าใหดิ้ฉนัอึดอดั  มา
ในตอนหลงัเม่ือตวัเองมีอาชีพการงานแลว้ เร่ืองน้ีค่อยผอ่นคลายลง 
 “มีอีกอารมณ์หน่ึงท่ีดิฉนัมกัรู้สึกก็คือ  ดิฉนัมกัโทษตวัเอง  เม่ือเห็นสามีตีลูก   ดิฉนัจะบอกตวัเอง
เสมอวา่  ถา้เป็นดิฉนัดูแลลูกเอง การลงโทษเช่นน้ีก็จะไม่เกิดข้ึน   แทนท่ีดิฉนัจะโกรธเขา ดิฉนักลบันึกโทษ
ตวัเอง” 
 “ทุกวนัน้ีลูกเป็นยงัไง” 
 “ลูกน่ารักนะคะ”  เธอพดูแลว้ยิม้หวั ทั้งน ้าตา 
 นอกเหนือจากอาการทางร่างกายแลว้  วชิาโฮมีโอพาธียเ์นน้ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัสภาวะทางจิตใจ
มาก   การรู้แต่เพียงวา่ผูป่้วยเป็นปวดหวัไมเกรนแค่นั้นยงัไม่พอ ความคิดอะไร อารมณ์อะไรท่ีน าไปสู่อาการ
ปวดหวัไมเกรนเป็นเร่ืองส าคญั    
 จากการซกัประวติัเช่นน้ี แพทยโ์ฮมีโอพาธียจ์ะตอ้งน าไปตีความ  เก่ียวกบัพื้นฐานทางอารมณ์ของ
ผูป่้วย   แลว้น าขอ้มูลนั้นไปสืบคน้หาสารบ าบดั  ซ่ึงอาจจะสืบคน้ทางต าราเภสัชกรรม (material medica) 
ของวชิาน้ี หรือเขา้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่ึงจะประมวลน ้ าหนกัของแต่ละอาการ น าไปสู่สารบ าบดัท่ีควรจะ
เลือกใช ้
 ดว้ยกระบวนการแยกแยะ ท าใหเ้ห็นวา่  มีสารบ าบดัท่ีบุคลิกคลา้ยกบัคุณสุดา นัน่คือสารช่ือ เน
เตรียม มิวเรียติคุม  (Natrium muriaticum)  ช่ือเรียกตามภาษาลาติน  แต่ท่ีแทแ้ลว้สารตวัน้ีก็คือ เกลือแกง 
(Sodium chloride) นัน่เอง  แต่กระบวนการโฮมีโอพาธียข์ยายพลงัของโมเลกุลเกลือแกง จนเหลือแต่คล่ืน
พลงัของเขา  ซ่ึงมีอานุภาพในการบ าบดัผูป่้วยท่ีมีกลุ่มอาการเหมือนกบัคุณสมบติัของสารน้ี 
 สารน้ีเรียกกนัสั้นๆวา่ แนตเมอร์ (Nat-mur)  มีคุณสมบติัคือ: 
 -ท่ัวไป   เหมาะกบัคนอ่ืนเพลีย ไม่มีเร่ียวแรง  เยือ่เมือกแห้ง  หนาวง่าย  มกัเป็นหวดัไดบ้่อยๆ  ไวต่อ
ส่ิงเร้าทุกชนิด (sensitive) 
 -ทางจิตใจ   ดว้ยความท่ีไวต่อส่ิงเร้าทุกชนิด เม่ือมาถึงมิติทางจิตใจจึงมีลกัษณะเป็นคนข้ีนอ้ยใจ  มี
อะไรเล็กๆนอ้ยๆก็น าเอาไปคิดมาก ไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากความเศร้าโศกเสียใจ  ความตกใจ หรือ
ความโกรธ   ซ่ึงสามารถน าไปสู่ภาวะจิตใจซึมเศร้า  แถมเม่ือมีใครไปปลอบโยน ยิง่มีอาการหนกักวา่เดิม   
มกัตอ้งการหลบไปร้องไหค้นเดียวมากกวา่   และบางคร้ังทั้งๆร้องไห้อยู ่ก็เกิดหวัเราะข้ึนมาได ้



 ลกัษณะเด่นทางอารมณ์ของสารตวัน้ีคือ ความข้ีเกรงใจคน  จะเก็บอารมณ์ไม่อยากพดูอะไรท่ีไป
สะเทือนใจคนอ่ืน  จากความข้ีเกรงใจ กลายมาเป็นความรู้สึกท่ีโทษตวัเอง   
 ทางดา้นอุปนิสัย สารตวัน้ีมีคุณสมบติัเขา้กบัคนท่ีท างานขยนัขนัแขง็  รักการท างานเป็นชีวติจิตใจ  
 -อาการทางศีรษะ สารเกลือแกงมีคุณสมบติัเหมาะกบัอาการปวดหวัแบบเตน้ตุบ้ๆ บางทีปวดเหมือน
มีคอ้นมาทุบหวัสมอง  มกัเป็นในตอนเชา้เวลาท่ีต่ืนนอน  จะปวดหวัหลงัมีประจ าเดือน  และมกัจะปวด
กลางวนัจากตะวนัข้ึนยนัตะวนัตกดิน  ปวดหวัแบบขา้งเดียว ปวดเร้ือรัง  แลว้มีหนา้ซีด คล่ืนไส้ อาเจียน  
ซ ้ าเติมจากการใชส้ายตา ก่อนปวดอาจมีอาการชาริมฝีบาง จมูก ล้ิน  
 อาการต่างๆเหล่าน้ีของสารเกลือแกง ผูอ่้านก็คงเห็นแลว้วา่ ใกลเ้คียงกบัอาการของคุณสุดามากทั้ง
ทางร่างกายและทางจิตใจ   เป็นเหตุเลือกใชส้ารตวัน้ีรักษาเธอ 
 เพียง 2 วนัต่อมา  เธอมาบอกดว้ยความดีใจวา่  “รู้สึกโล่งไปหมดเลยค่ะ  อารมณ์ดี แจ่มใส ไม่มีปวด
หวัไมเกรนอีกแลว้”   


