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คุณชัยยันต์เป็ นนักธุ รกิจแบบไทยๆ คือลุ่มๆดอนๆตามกระแสที่กระทบรอบด้าน เขาเพิ่งถกเถียงกับ
หุ น้ ส่ วนที่ร่วมลงทุนกันมา ซึ่ งเขาเพิ่งมาจับได้วา่ ถูกเพื่อนร่ วมหุ ้นโกงเอาซะแล้ว กระนั้นก็ตามเขายังคง
ทางานของเขาไปเรื่ อยๆ โดยบอกให้เพื่อนซื้ อหุ น้ ส่ วนของเขาไปทั้งหมด โดยที่ตวั เขาเองยอมเสี ยเปรี ยบใน
เรื่ องนี้
3 เดือนต่อมา ขณะที่เขากาลังตีกอล์ฟอยู่ เขาก็เกิดอาการลมตีข้ ึนจากกระเพาะแล้วแน่นขึ้นหน้าอก
หายใจไม่ออก เขาต้องนอนลงที่สนาม แล้วถูกลาเลียงใส่ รถกอล์ฟไปขึ้นรถเพื่อส่ งโรงพยาบาล เขารู ้สึก
แน่น หายใจไม่ออก เหมือนหัวใจกาลังจะหยุดเต้นลงในวินาทีใดวินาทีหนึ่ง
เมื่อถึงโรงพยาบาล การตรวจเรื่ องเกี่ยวกับหัวใจเป็ นไปอย่างรอบด้าน สุ ดท้ายไม่สามารถหาสาเหตุ
ทางกายในอาการของเขาได้ แพทย์วนิ ิจฉัยว่าอาการทั้งหมดเกิดจากความเครี ยด และเริ่ มให้ยาระงับ
ประสาทเขา ต้องใช้ยาฉีดถึง 2 ขนาดจึงจะเอาอาการของเขาให้สงบลงได้ เมื่อนอนข้ามคืน รุ่ งเช้าก็ยงั ดีอยู่
แต่พอเวลาเกือบเที่ยง อาการของเขาก็เป็ นขึ้นมาอีก คราวนี้ไม่เพียงอาการทางกระเพาะ และจุกแน่นอก ซึ่ งทา
ให้เขายิง่ ตกใจคิดว่าหัวใจจะหยุดเต้นแล้ว ยิง่ ตกใจอาการก็ลามไปทางแขนขาทาให้เขามีอาการตัวเกร็ ง
เครื่ องตรวจวัดคลื่นหัวใจที่ติดหน้าอกเพื่อการตรวจสอบได้ตลอดเวลาบอกกับแพทย์วา่ หัวใจของเขาเป็ น
ปกติ จาเป็ นที่ตอ้ งใช้ยาระงับความเครี ยดฉี ดให้เขาอีก
การณ์เป็ นไปเช่นนี้ 3-4 วัน อาการของเขาสงบลง แต่ตอ้ งยึดติดกับการกินยาระงับประสาทหลาย
ขนาน จนเขามีอาการติดยา เขาหาหนทางดูแลด้านจิตใจตนเอง กระทัง่ ไปบวชอยูถ่ ึง 3 เดือน ผลของการ
ทาสมาธิ ช่วยเขาได้ระดับหนึ่ ง แล้วก็ยงั คงเกิดอาการขึ้นมาเนืองๆเลิกยาระงับประสาทไม่ได้ ตรงนี้ เองเป็ น
เหตุให้เขาแสวงหาหนทางธรรมชาติบาบัด
ธรรมชาติบาบัดเลือกใช้ 2 วิธีกบั คุณชัยยันต์ หนึ่งคือการฝังเข็ม และอีกวิธีคือเวชกรรมความคล้าย
หรื อโฮมีโอพาธีย ์
โดยหลักการรักษาอาการจุกแน่นอก อันเกิดจากความเครี ยด เวชกรรมความคล้ายมิได้มีสารบาบัด
ตัวใดตัวหนึ่งเพียงตัวเดียวแบบการแพทย์แบบแผน แต่มีนบั หลายสิ บชนิด ทั้งนี้ข้ ึนกับบุคลิกเฉพาะของแต่
ละคน การซักประวัติดาเนินไปเกือบชัว่ โมง เพื่อหาบุคลิกเฉพาะของคุณชัยยันต์ อันจะเป็ นหลักฐานนาไปสู่
การสรรหาสารบาบัดที่ตรงกับบุคลิกของเขาโดยเฉพาะ
คุณชัยยันต์มีบุคลิกเป็ นนักธุ รกิจที่แคล่วคล่องว่องไว แถมวิตกกังวล และกระวนกระวายง่าย เขา
ทางานใช้สมองเยอะ ล้วนแต่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับธุ รกิจการค้า อาจเรี ยกได้วา่ เขาบรรจุตารางเวลาของเขาให้เต็ม
ไปด้วยธุ ระปะปั งจนเกือบจะไม่มีเวลาว่าง ขณะเดียวกันเขาก็ติดชา กาแฟ บางทีก็ดื่มแอลกอฮอล์บา้ งซึ่ งเขา
หวังใช้มนั ในการกระตุน้ ความกระปรี้ กระเปร่ าของตน และเมื่อทั้งสมองและร่ างกายถูกกระตุน้ ไว้มาก ถึง

เวลาก็มกั จะนอนไม่หลับ ก็เลยอาศัยยาคลายเครี ยดเป็ นบางวัน นัน่ เป็ นเรื่ องราวที่ผา่ นมา แต่เรื่ องยาระงับ
ประสาทมาล่วงเลยมาจนทาให้เขาถึงกับติดมันเสี ยแล้ว
เขาชอบกินอาหารดีๆหรู ๆ หมูเห็ดเป็ ดไก่คือของโปรด แต่แปลกที่เขาไม่ทนั อ้วน อาจเพราะอัตรา
เผาผลาญในร่ างกายของเขาสู ง เรื่ องกุ๊กกิ๊กผูห้ ญิงก็มีเล็กน้อย ตกค่าปัญหาเรื่ องกระเพาะอาหารมักจะมีตามมา
คล้ายกับว่าความเป็ นนักธุ รกิจ กินดื่มมากกับโรคกระเพาะ อาหารไม่ยอ่ ยเป็ นของคู่กนั
ในพื้นอารมณ์ของคุณชัยยันต์ เขาเป็ นคนที่เอาแต่ใจตัว ขัดใจไม่ได้ มักโกรธและพูดเสี ยงเขียว
เมื่อใส่ บุคลิกเหล่านี้เข้าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วา่ ด้วยโฮมีโอพาธี ย ์ มันก็ข้ ึนมาเป็ นสารบาบัดตัว
หนึ่งชื่อว่า Nux vom ซึ่ งตาราบอกไว้วา่ เป็ นสารบาบัดที่ครอบคลุมบุคลิกของผูช้ ายนักธุ รกิจจานวนไม่นอ้ ย
เลย
คุณสมบัติของสารนี้ในตารับยากล่าวไว้วา่ :
ด้ านจิตใจ เป็ นคนกระวนกระวาย อ่อนไหว เรื่ องราวเล็กน้อยก็ก่อให้เกิดความประทับใจ ทั้งในทาง
ดีหรื อในทางร้าย ใบหน้ามักบึ้งตึง มองโลกในแง่ร้าย มักมองหาจุดอ่อนข้อบกพร่ องของคนอื่น และ
กล่าวโทษเขา
ศีรษะ มักปวดหัวบริ เวณท้ายทอยหรื อเหนือดวงตา บางทีก็เวียนหัวบ้านหมุน บางครั้งก็ถึงกับหมด
สติ ความรู้สึกทางอารมณ์มกั เป็ นในตอนเช้าหรื อเมื่อทางานใช้สมองมาก เหล้า บุหรี่ กาแฟและพื้นที่โล่งแจ้ง
มักซ้ าเติมให้เกิดอาการ บางทีปวดหัวเหมือนถูกตอกด้วยตะปู บางทีปวดเหมือนอยากเอาหัวไปพิงหรื อกดไว้
กับอะไรสักอย่าง อาการปวดหัวมักจะต่อโยงให้ริดสี ดวงทวารกาเริ บ
คุณชัยยันต์มีปวดหัวตึงเครี ยดบริ เวณท้ายทอยและหน้าผาก แถมการเกิดอาการก็เป็ นครั้งแรกขณะตี
กอล์ฟ ซึ่ งอยูใ่ นที่โล่งแจ้ง แล้วเกิดอาการอีกครั้งสองครั้งในคราวที่เขาพาหมาตัวใหญ่ๆของเขาไปเดินเล่น
จมูก มีอาการคัดจมูกโดยเฉพาะตอนกลางคืน อากาศหนาวและแห้งจะกระตุน้ อาการนี้ การเข้าอยู่
ในห้องอบอ้าวก็ทาให้คดั เพิ่มขึ้นด้วย
ลาคอ ระคายคอตอนตื่นนอนเช้า ในคอรู ้สึกเหมือนมีกระดาษทรายหยาบๆ แถมจุกแน่นในลาคออีก
ด้วย อาการปวดที่คอจะเจ็บโยงไปถึงหูดว้ ย
กระเพาะ มีกรดเยอะทาให้คลื่นไส้ในตอนเช้าหลังกินข้าว จุกแน่นและปวดกระเพาะ โดยเฉพาะหลัง
กินอาหาร มีนิสัยกินจุ ชอบดื่มชอบกินของมันๆ และการสวาปามของเขาในวันก่อนมักก่อปั ญหาแก่
กระเพาะและระบบย่อยในเวลาถัดมา ถ้าเกิดอาการแน่นกระเพาะแล้ว ถ้ากดดูจะปวดมาก จากอาการปวด
กระเพาะก็จะมีลมตีข้ ึนหน้าอก ทาให้จุกแน่นอกราวกับว่ามีกอ้ นหิ นหนักๆมาทับไว้ อาการลมตีข้ ึนอกนี้ทา
ให้อยากอาเจียน แต่ก็อาเจียนไม่ออก
ช่ องท้ อง อาการอาหารไม่ยอ่ ยอาจนามาซึ่ งอาการปวดท้องทุรนทุราย ปวดดันขึ้นหน้าอก ทาให้
หายใจไม่ออก บางทีก็ทาให้รู้สึกปวดถ่าย จุดอ่อนเกี่ยงกับช่องท้องของสาร Nux vom นี้พลอยทาให้เขามี
แนวโน้มที่จะเป็ นไส้เลื่อน ถ้าเป็ นทารกก็มกั เป็ นไส้เลื่อนของสะดือ

ทวารหนัก ท้องผูกเป็ นอาการประจาตัวของสารตัวนี้ เวลาขับถ่ายก็ดูเหมือนไม่มีแรงเบ่ง จึงมักรู ้สึก
ถ่ายไม่สุด บางทีถ่ายไปแล้ว รู ้วา่ ยังไม่หมด แต่ก็ไม่ถ่ายสักที ครั้งเมื่อลุกขึ้นทาความสะอาดแล้ว จะรู ้สึก
อยากถ่ายอีก เมื่อนัง่ ลงถ่ายก็จะถ่ายกระบวนสุ ดท้ายออกมาได้ บุคคลเหล่านี้ถา้ หันไปกินยาระบายก็จะเกิด
ปั ญหาใหม่คือท้องเสี ยตามมา คราวนี้ละเขาต้องผจญกับปั ญหาท้องผูกสลับท้องเสี ย แล้วก็ริดสี ดวงทวาร
ระบบสื บพันธุ์ Nux vom ถูกกระตุน้ เร้าทางเพศได้ง่าย ความต้องการทางเพศสู งและมักรับ
ผลข้างเคียงของการใช้ชีวิตทางเพศมากเกินไป ปวดในอัณฑะ อัณฑะอักเสบ แสบร้อนสันหลัง ปวดหลัง ฝัน
เปี ยก อ่อนเพลียและกระวนกระวาย
แขนขา มักเป็ นตะคริ วของน่องและฝ่ าเท้า ออกกาลังกายเล็กน้อยก็เหงื่อแตก และแขนขาก็พาให้
อ่อนเปลี้ยไม่มีแรง ถ้าช็อกก็จะมีอาการอัมพาตของแขน หัวเข่ามักมีเสี ยงดังก็อกแก็กเวลาเคลื่อนไหว อาการ
ง่อยเปลี้ยแขนขามักจะเป็ นตอนเช้า
การนอน นอนไม่หลับหลังตีสาม ง่วงหลังอาหาร และมักง่วงตอนเย็น ฝันแต่เรื่ องราวของความเร่ ง
รี บ คนในบุคลิกนี้มีขอ้ ดีคือ หลับงีบเดียวก็หายง่วง กระปรี้ กระเปร่ าได้ทนั ที
คุณชัยยันต์มีบุคลิกตรงกับ Nux vom ค่อนข้างมาก การฝังเข็มร่ วมกับสารบาบัตตัวนี้ได้ผลในเวลา
เพียง 1 สัปดาห์คือหยุดอาการต่างๆเช่นปวดจุกอก หายใจไม่อิ่ม ตกใจกลัวว่าหัวใจหยุดเต้น เกร็ งแขนขา เมื่อ
ใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์ก็ปรากฏว่าสามารถถอนยาระงับประสาททั้งหลายออกหมด
เป็ นอันว่าเราได้ประสบการณ์การใช้เวชกรรมความคล้ายกับนักธุ รกิจเป็ นตัวอย่างอีกรายหนึ่ง

