เวชกรรมความคล้าย รักษาคนเมา 25530511
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล dr.banchob@balavi.com
http://www.balavi.com
“คุณหมอค่ะ ช่วยไปดูหน่อย พรรณ เด็กรับใช้ที่บา้ นเป็ นอะไรก็ไม่รู้ ทุบหน้าอกตัวเองใหญ่เลย”
คุณโสภนาเพื่อนบ้านที่สนิทกันโทร.มาหาผมกลางดึก เพื่อให้ไปช่วยดูเด็กรับใช้ในบ้านของเธอ
ผมข้ามไปบ้านคุณโสภนาโดยไม่ลืมที่จะพกเอากระเป๋ าเวชกรรมความคล้ายใบกระทัดรัดซึ่ ง
กลายเป็ นกระเป๋ ารักษาโรคคู่มือคู่ใจของผมไปด้วย
ผมพอจะเคยเห็นหน้าของพรรณที่เป็ นเด็กผูห้ ญิงรับใช้วยั ทีนเอจของคุณโสภนาอยูบ่ า้ ง เป็ น
เด็กผูห้ ญิงหน้าตาเกลี้ยงเกลาใสๆ โดยรวมนับว่า ดูดี แบบว่าดูไม่ออกว่าจะเป็ น เด็กผูห้ ญิงเขมรที่ข้ ึนทะเบียน
ข้ามแดนมาทางานรับใช้ตามบ้านเลยละ ในใจผมกะไว้วา่ ถ้าเป็ นเด็กผูห้ ญิงมีอาการตีอกชกหัวขึ้นกลางดึก
ผมน่าจะนึกถึงอาการที่น่าจะนึกถึงอาการทางจิตใจประการใดประการหนึ่ง คือ:
หนึ่งคือ อาการหายใจมากเกิน (hyperventilation syndrome) กลุ่มอาการนี้ผปู ้ ่ วยจะหอบหายใจถี่ๆ
จนร่ างกายเสี ยความเป็ นกรดด่าง ทาให้แคลเซี ยมในเลือดเปลี่ยนไปอยูใ่ นสภาพที่ร่างกายใช้อนุภาคของ
แคลเซี ยมในเลือกไม่ได้ จึงเกิดตะคริ วขึ้น ผูป้ ่ วยจะมีอาการมือจีบ ซึ่งเมื่อเห็นวินิจฉัยได้ทนั ที วิธีรักษาคือ
ให้ใช้ถุงกระดาษครอบจมูก สักพักกรดด่างในร่ างกายจะคืนสภาพ แล้วอาการก็จะหายเป็ นปกติ
สองคือ อาการฮีสทีเรี ย ซึ่งแสดงอาการแปลกๆ โดยแกล้งชักให้คล้ายกับคนหมดสติ โดยจิตใต้
สานึกต้องการเรี ยกร้องความสนใจทางเพศ แล้วแสดงออกด้วยการชักเกร็ ง ทาตัวให้เหมือนกับคนที่หมดสติ
แต่ที่แท้ไม่หมดสติ เป็ นการเสแสร้งจากจิตใต้สานึก อาการนี้วนิ ิ จฉัยง่าย โดยจะเห็นเปลือกตาที่หลับอยู่
แบบแกล้งหลับ มีอาการสั่นระริ กที่เปลือกตา แบบไม่ใช่หมดสติจริ งๆ วินิจฉัยได้ง่ายมาก โดยจับมือของ
ผูป้ ่ วยขว้างใส่ หน้าของเธอเอง ซึ่ งถ้าเป็ นคนหมดสติ มือจะกระแทกใส่ หน้าของตัวเองอย่างแรง แต่ถา้ คน
แกล้งทามือที่ถูกจับโยนใส่ หน้า จะยั้งเอาไว้ ไม่ยอมให้มือกระแทกใบหน้าของตัวเอง
ทั้งสองอาการนี้ มีวธิ ี จดั การโดยเฉพาะของตัวเอง รวมทั้งทางโฮมีโอพาธียด์ ว้ ย
แต่เมื่อมาเห็นอาการของพรรณ มันก็พลิกล็อกการวินิจฉัยของผมที่มีอยูใ่ นใจจนหมด เพราะอาการ
ของเธอไม่เหมือนกับสองอย่างแรกที่ผมคาดว่าจะได้เห็น เธอมีอาการหลับตา ครึ่ งหลับครึ่ งตื่น แล้วใช้มือ
ทุบหน้าอกตัวเองอย่างรุ นแรงมาก ทุบเป็ นพักๆจนหน้าอกแดงช้ าไปหมด
“เป็ นอย่างนี้มานานเท่าไหร่ แล้ว” ผมถาม
“เกือบครึ่ งชัว่ โมงแล้วค่ะ” วินดา เด็กรับใช้อีกคนหนึ่งบอก
“มีเหตุการณ์อะไรก่อนที่จะเกิดอาการนี้ มีเรื่ องอะไรที่ทาให้พรรณไม่สบายใจหรื อเปล่า”
ผมยังนึกถึงอาการฮีสทีเรี ย ซึ่งผูป้ ่ วยมักจะมีเหตุที่ไม่สบายใจนามาก่อน เช่นทะเลาะกับแฟน ถูก
กล่าวว่าให้สะเทือนใจอย่างแรง ได้ข่าวร้ายจากทางบ้าน หรื ออื่นๆ
“ไม่...ไม่มีอะไรนี่ค่ะ” วินดาตอบ มีอาการอึกอัก
“พูดจริ งๆนะ หมอจะได้รักษาถูก” ผมซัก “เธอเคยเป็ นอย่างนี้มาหรื อเปล่า”

“เออ...เคย...เคยค่ะ เมื่อตอนอยูบ่ า้ น” วินดาซึ่ งเป็ นคนบ้านเดียวกันจากเขมรบอก “เมื่อก่อนเคยเป็ น
เวลาดื่มเหล้า หรื อกินกาแฟ”
“อ้อ แล้วเที่ยวนี้ล่ะ” ผมซักต่อ
“เออ...เที่ยวนี้....เที่ยวนี้เธอกินเบียร์ ไปหน่อยนึงค่ะ” วินดาจาเป็ นต้องสารภาพออกมา ชายตามอง
คุณโสภนาเจ้านายตัวเองด้วยความเกรงใจ “คือ วันเนี้ยเป็ นวันเกิดของพรรณ เราเลยแอบเอาเบียร์ มากินกันที่
ห้อง”
เป็ นว่า พรรณมีอาการนี้ ดว้ ยฤทธิ์ เมานัน่ เอง ทีน้ ีจะแก้อย่างไร? แบบนี้ถา้ นาส่ งโรงพยาบาลก็จะถูก
ฉีดแวเลี่ยมซึ่งเป็ นยากดประสาท เป็ นยาครอบจักรวาลเวลาที่ใครมีอาการทางประสาทอย่างรุ นแรง รวมไป
ถึงคนเมาด้วย ซึ่ งอาจร่ วมกับการฉี ดกลูโคสเข้าเส้นเลือดดาด้วย
ทีน้ ี โฮมีโอพาธี ยจ์ ะช่วยอะไรได้บา้ ง? เรื่ องนี้ อยูน่ อกเหนื อสิ่ งที่ผมเรี ยนรู ้มาจากในหลักสู ตร แต่นกั
โฮมีโอพาธี ยก์ ็มีหนทางออกที่ไม่ยากนัก คือเรามีตาราให้เปิ ดตามอาการแล้วในตาราจะบอกสารบาบัดให้
เสร็ จในตัว แต่ตอ้ งรู ้ประการหนึ่งว่าวิชาโฮมีโอพาธี ยไ์ ม่ใช่จะกาหนดไว้สารบาบัดรักษาแบบตายตัวเหมือน
การแพทย์แบบแผน เช่น การแพทย์แบบแผนบอกว่า อาการไข้รักษาด้วยพาราเซตามอล ไม่วา่ ใครจะปวด
หัวจากสาเหตุอะไร ก็ใช้พาราเซตามอลตะพึดตะพือไป แต่โฮมีโอพาธี ยส์ าหรับอาการไข้ ต้องดูภาวะ
แวดล้อมอีกบางประการ แล้วได้สารบาบัดที่ไม่เหมือนกัน เช่น:
เด็กคนหนึ่งนัง่ รถกับคุณแม่ไปเห็นอุบตั ิเหตุมอเตอร์ ไซต์ถูกรถชนล้มกลางถนน เลือดนอง รุ่ งขึ้น
น้องคนนี้ก็เป็ นไข้ ต้องเลือกใช้สารชื่อ อะโกไนต์ (Acomite)
เด็กคนที่สอง ไปว่ายน้ ามา หัวเปี ยก แล้วเกิดไข้ข้ ึนพร้อมอาการหวัดน้ ามูกไหล สารบาบัดอาจจะ
เป็ น รัสต็อกซ์ (Rhus tox) หรื อ อะเซนิกุม (Arsenicum)
เด็กคนที่สาม ไปทาฟันมาเมื่อวานเย็น เด็กดิ้นต่อสู ้อุตลุต แม่ตอ้ งช่วยกันกับหมอ จับมือขึงพืด คืน
นั้นกลับไปก็มีไข้ข้ ึน สารบาบัดที่ควรเลือกใช้คือ คาโมมิลลา (Chamomilla)
จะรู ้วา่ เป็ นตัวไหน นอกจากความรู ้ที่ได้จากการอบรมแล้ว ก็อาศัยเปิ ดตาราโดยเปิ ดไปที่ขอ้ มูลว่าด้วย
ไข้ แล้วใส่ อาการร่ วมเข้าไป จึงจะได้ตวั สารบาบัดที่ถูกต้องออกมา จะให้ไวกว่านั้นก็อาศัยความชานาญที่
เจอผูป้ ่ วยแต่ละรายบ่อยๆนัน่ แหละ ในภายหลังวงการโฮมีโอพาธี ยก์ ็พฒั นาจากตาราที่ใช้เปิ ด กลายเป็ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แพทย์โฮมีโอพาธี ยเ์ ปิ ดเข้าไปเลือกได้ถนัดชัดเจนกว่า เพราะบางทีตอ้ งใส่ อาการ
ร่ วมเข้าไปนับสิ บรายการ
ผมจาเป็ นต้องข้ามกลับมาบ้าน เพื่อเปิ ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปิ ดคาว่า Mind คือจิ ตใจ แล้วใส่ คา
ว่า alcoholism คือ เมาเหล้ า ปรากฏว่ามีสารบาบัดที่แนะนาไว้ถึง 164 ตัว ทาไงจะเลือกได้ตวั ที่ตรงที่สุด
ก็เปิ ดลึกต่อไป คาว่า acute คือ เฉี ยบพลัน แล้วเปิ ดลึกต่อไปอีก คาว่า excitement; during แปลว่า
กระวนกระวายขณะเมาเหล้ า ปรากฏว่าได้สารบาบัด 2 ตัว ซึ่ งมีตวั ที่ตาราให้คะแนนไว้หนักแน่นคือ สะตรา
โมเนียม (Stramonium)

เพื่อยืนยันว่าเจ้าสารตัวนี้ใช่แน่ เราอาจจะเปิ ดคุณสมบัติของเจ้าสารตัวนี้ในตาราเภสัช (material
medica) ได้ ซึ่ งก็จะบอกคุณสมบัติของสารตัวนี้ไว้วา่ :
อาการทางจิตใจคือ พูดมาก หัวเราะ ร้องเพลง สบถสาบาน สวดมนต์ มองเห็นผี ได้ยนิ เสี ยงแปลกๆ
พูดกับผี อารมณ์เปลี่ยนจากดีใจเป็ นเสี ยใจ กิริยารุ นแรง รู ้สึกกับตัวเองแปลกๆเช่น ตัวเองสู งมาก ตัวเองแยก
เป็ นสองร่ าง หลงใหลเรื่ องไสยศาสตร์ หรื อศรัทธาศาสนาอย่างแรงกล้า ไม่กล้าอยูค่ นเดียว กลัวมืด ต้องเปิ ด
ไฟทั้งคืน ตื่นกลัวเมื่อเห็นน้ าที่เป็ นประกาย จิตหลง
อาการทางแขนขาได้แก่ การเคลื่อนไหวแขนขาซ้ าๆเป็ นจังหวะ ชัก มือกา เคลื่อนไหวกระตุก
ถ้าใครได้รู้จกั หน้าค่าตาของสะตราโมเนียม ก็คือ ลาโพง นัน่ เอง ซึ่ งชาวบ้านเรารู ้จกั ฤทธิ์ ของมันว่า
ขืนคนดีๆกินเข้าไปก็จะมีอาการเหมือนผีบา้ ดังนั้นวิชาโฮมีโอพาธี ยใ์ ช้หนามยอกเอาหนามบ่ง จึงใช้สะตรา
โมเนียมรักษาอาการเมาอาละวาดนัน่ เอง
ฤทธิ์ ของสะตราโนเนียมคล้ายกับอาการของพรรณคือ อารมณ์เปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหวแขนขา
ซ้ าๆ อย่างรุ นแรง ถึงขนาดตีอกตัวเอง ผมเลือกใช้สารตัวนี้ เอา 1 เม็ด ละลายน้ า 1 ขวดเล็กๆ กระแทกใส่ ฝ่า
มือแรงๆให้ละลาย แล้วให้ดื่ม 1 ฝา ดูอาการ เมื่อเห็นว่ายังคงมีอาการอยู่ จึงให้ดื่มอีก 1 ฝาใน 15 นาทีต่อมา
อาการก็สงบ นอนหลับไปเฉยๆ เฝ้ าอีกสัก 15 นาทีกลับมีอาการเล็กน้อย จึงซ้ าอีก 1 ฝา ก็เป็ นอันว่า เธอ
นอนสงบ หลับไปเป็ นนาน จนผมเองชักจะง่วง จึงขอตัวกลับบ้านตัวเอง
เป็ นอันว่าผมได้ประสบการณ์รักษาเมาเหล้าอาละวาดด้วยเวชกรรมความคล้าย

