ปวดไมเกรนเพราะขีเ้ กรงใจ เวชกรรมความคล้ายรักษาได้
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ไมเกรน อย่าคิดว่าง่ายที่จะรักษา แต่ถา้ เอาเข้าจริ ง ก็ไม่ยากเท่าไหร่
ธรรมชาติบาบัดมีหลากหลายวิธีรักษาไมเกรน ฝังเข็มเป็ นวิธีที่ทรงประสิ ทธิภาพในการรักษาโรคนี้
แต่ก็มีอยูบ่ ่อยครั้งที่พบว่า การฝังเข็มช่วยแก้ปัญหาได้ชวั่ คราว ผูป้ ่ วยมักกลับเป็ นซ้ าๆอีกหลายครั้งหลาย
คราว
ทีน้ ีวา่ สาหรับเวชกรรมความคล้ายบ้าง อาการไมเกรนเฉี ยบพลันมักตอบสนองกับสารบาบัดที่ชื่อว่า
เบลลาดอนน่า (belladonna) แต่นนั่ ก็เป็ นการรักษาภาวะเฉี ยบพลันที่เกิดขึ้นเท่านั้น ถ้าจะให้หายดีวชิ าเวช
กรรมความคล้ายบอกว่า เราจาเป็ นต้องหาลักษณะเฉพาะของผูป้ ่ วยแต่ละราย ดูวา่ เขามีโครงสร้างทางคลื่น
พลัง (constitutional) แบบไหน แล้วหาสารบาบัดตัวที่มีโครงสร้างของคลื่นพลังสอดคล้องกัน มากินเข้าไป
แล้วก็สามารถหายขาดได้
คุณสุ ดามีปัญหาปวดหัวไมเกรน ซึ่ งเมื่อรักษาด้วยการฝังเข็มก็ดีข้ ึนแล้วเกิดอาการอีก ครั้นเมื่อใช้
สารบาบัดเบลลาดอนน่า ก็หายจากอาการเฉี ยบพลัน แล้วก็ยงั เป็ นใหม่อีก จึงเป็ นเรื่ องที่จะต้องซักประวัติ
ทางเวชกรรมความคล้ายเพื่อหาโครงสร้างทางพลังงานของเธอ จะได้กาหนดสารบาบัดตัวที่ตรงกับบุคลิก
ของเธอจริ งๆ
อาการปวดหัวของเธอจะปวดตุบ้ ๆ ข้างเดียว ขวามากกว่าซ้าย ร้าวไปท้ายทอย แล้วโยงไปทั้งศีรษะ
อาจมีตาลายนามามาก่อนหรื อไม่ก็ได้ ถ้าแสงจ้าจะทาให้ปวดขึ้นมาได้ อาการปวดยังมีข้ ึนได้ถา้ พักผ่อนไม่
พอ อาการเหล่านี้แพทย์ท้ งั หลายก็บอกได้วา่ เป็ นปวดหัวไมเกรน แต่สาหรับแพทย์โฮมีโอพาธี ยต์ อ้ งให้
ความละเอียดกับปั จจัยอื่น โดยเฉพาะพื้นฐานทางอารมณ์ ซึ่ งจะช่วยให้จาแนกแยกแยะว่า สารบาบัดตัวไหน
เหมาะกับผูป้ ่ วยไมเกรนแต่ละคน ที่ไม่เหมือนกัน
“เหตุการณ์ที่ดิฉนั ไม่ลืมเลยก็คือ เมื่อตอนอายุ 10 ขวบดิฉนั ถูกส่ งไปเรี ยนที่กรุ งเทพ โดยให้ไปอยู่
หอพักที่โรงเรี ยนสตรี มีชื่อ ซึ่ งเป็ นที่รู้กนั ในเรื่ องความเข้มงวดของโรงเรี ยน ตอนนั้นก็ยงั เล็ก ช่วยเหลือ
ตัวเองยังไม่ค่อยได้ แต่เขาให้อยูแ่ บบช่วยตัวเอง ในห้วงเวลานั้นทั้งกลัว ทั้งเศร้าโศกเสี ยใจ แบบร้องไห้คน
เดียวทุกคืน ตอนหลังแม่รู้ จึงไปรับตัวกลับมาบ้าน” เธอเล่า
“แล้วแม่ให้ไปอยูท่ าไมตั้งแต่ตอนแรก”
“แม่มีลูกเยอะ มีต้ งั 7 คน ดิฉนั เป็ นคนที่ 6 รู ้สึกมาเรื่ อยๆเลยว่า แม่ไม่รัก เพิ่งมาเข้าใจเมื่อโตขึ้น
ด้วยเหตุน้ ีเองดิฉนั จึงรักลูกมาก เลี้ยงอยูท่ ะนุถนอม ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็เกิดความกลัวในใจ
ลึกๆอยูเ่ รื่ อย คือกลัวถูกทอดทิ้ง กลัวกระทัง่ ว่าถ้าเจ็บป่ วยขึ้นมาก จะไม่มีคนดูแล”
“ด้วยความที่รู้สึกว่าแม่ไม่รัก จึงพยายามชดเชยคุณค่าในตัวเองด้วยการพยายามเรี ยนให้เก่ง ดังนั้น
พอเรี ยนจบก็ไปช่วยงานการค้าของคุณพ่อ ทั้งๆที่พอ่ รักลูกชายมากกว่า แต่พอ่ ก็ตอ้ งยอมรับในความสามารถ
สุ ดท้ายพ่อก็ชอบเรา นัน่ ทาให้ดิฉนั มีนิสัยแบบไม่ยอมคน”

เธอเล่าไปเรื่ อยๆ
“เมื่อแต่งงานแล้ว ดิฉนั ก็มีความฝังใจเรื่ องสามี คือเราแต่งงานกันโดยไม่ได้ชอบกัน เพียงแต่ผใู ้ หญ่
แนะนาให้ แต่งงานแล้วเรามีปัญหาเถียงกันบ่อยมาก บ่อยครั้งที่มีเรื่ องขัดแย้งกัน เวลาเขาตาหนิท้ งั ๆที่เราไม่
ผิดแต่เขาต้องการให้เรายอมเขาบ้าง ดิฉนั จะเสี ยใจอย่างมาก ทาให้เรารู ้สึกไม่ยตุ ิธรรม ดิฉนั ได้แต่ไม่พอใจ
โดยเดินจากไปไม่พดู จา เพราะโดยธรรมชาติไม่อยากพูดอะไรให้คนอื่นเสี ยใจ แต่ตวั เราเองจะขี้นอ้ ยใจอย่าง
มาก และไปร้องไห้
“แต่ไหนแต่ไรมาดิฉนั ชอบทางาน แต่สามีอยากให้อยูบ่ า้ นเลี้ยงลูกก่อน ซึ่ งก็ทาให้ดิฉนั อึดอัด มา
ในตอนหลังเมื่อตัวเองมีอาชี พการงานแล้ว เรื่ องนี้ค่อยผ่อนคลายลง
“มีอีกอารมณ์หนึ่งที่ดิฉนั มักรู ้สึกก็คือ ดิฉนั มักโทษตัวเอง เมื่อเห็นสามีตีลูก ดิฉนั จะบอกตัวเอง
เสมอว่า ถ้าเป็ นดิฉนั ดูแลลูกเอง การลงโทษเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น แทนที่ดิฉนั จะโกรธเขา ดิฉนั กลับนึกโทษ
ตัวเอง”
“ทุกวันนี้ลูกเป็ นยังไง”
“ลูกน่ารักนะคะ” เธอพูดแล้วยิม้ หัว ทั้งน้ าตา
นอกเหนือจากอาการทางร่ างกายแล้ว วิชาโฮมีโอพาธี ยเ์ น้นให้ความสาคัญเกี่ยวกับสภาวะทางจิตใจ
มาก การรู ้แต่เพียงว่าผูป้ ่ วยเป็ นปวดหัวไมเกรนแค่น้ นั ยังไม่พอ ความคิดอะไร อารมณ์อะไรที่นาไปสู่ อาการ
ปวดหัวไมเกรนเป็ นเรื่ องสาคัญ
จากการซักประวัติเช่นนี้ แพทย์โฮมีโอพาธี ยจ์ ะต้องนาไปตีความ เกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์ของ
ผูป้ ่ วย แล้วนาข้อมูลนั้นไปสื บค้นหาสารบาบัด ซึ่ งอาจจะสื บค้นทางตาราเภสัชกรรม (material medica)
ของวิชานี้ หรื อเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งจะประมวลน้ าหนักของแต่ละอาการ นาไปสู่ สารบาบัดที่ควรจะ
เลือกใช้
ด้วยกระบวนการแยกแยะ ทาให้เห็นว่า มีสารบาบัดที่บุคลิกคล้ายกับคุณสุ ดา นัน่ คือสารชื่อ เน
เตรี ยม มิวเรี ยติคุม (Natrium muriaticum) ชื่อเรี ยกตามภาษาลาติน แต่ที่แท้แล้วสารตัวนี้ก็คือ เกลือแกง
(Sodium chloride) นัน่ เอง แต่กระบวนการโฮมีโอพาธี ยข์ ยายพลังของโมเลกุลเกลือแกง จนเหลือแต่คลื่น
พลังของเขา ซึ่ งมีอานุภาพในการบาบัดผูป้ ่ วยที่มีกลุ่มอาการเหมือนกับคุณสมบัติของสารนี้
สารนี้เรี ยกกันสั้นๆว่า แนตเมอร์ (Nat-mur) มีคุณสมบัติคือ:
-ทั่วไป เหมาะกับคนอื่นเพลีย ไม่มีเรี่ ยวแรง เยือ่ เมือกแห้ง หนาวง่าย มักเป็ นหวัดได้บ่อยๆ ไวต่อ
สิ่ งเร้าทุกชนิด (sensitive)
-ทางจิตใจ ด้วยความที่ไวต่อสิ่ งเร้าทุกชนิ ด เมื่อมาถึงมิติทางจิตใจจึงมีลกั ษณะเป็ นคนขี้นอ้ ยใจ มี
อะไรเล็กๆน้อยๆก็นาเอาไปคิดมาก ได้รับผลกระทบอย่างมากจากความเศร้าโศกเสี ยใจ ความตกใจ หรื อ
ความโกรธ ซึ่ งสามารถนาไปสู่ ภาวะจิตใจซึ มเศร้า แถมเมื่อมีใครไปปลอบโยน ยิง่ มีอาการหนักกว่าเดิม
มักต้องการหลบไปร้องไห้คนเดียวมากกว่า และบางครั้งทั้งๆร้องไห้อยู่ ก็เกิดหัวเราะขึ้นมาได้

ลักษณะเด่นทางอารมณ์ของสารตัวนี้คือ ความขี้เกรงใจคน จะเก็บอารมณ์ไม่อยากพูดอะไรที่ไป
สะเทือนใจคนอื่น จากความขี้เกรงใจ กลายมาเป็ นความรู ้สึกที่โทษตัวเอง
ทางด้านอุปนิสัย สารตัวนี้มีคุณสมบัติเข้ากับคนที่ทางานขยันขันแข็ง รักการทางานเป็ นชีวติ จิตใจ
-อาการทางศีรษะ สารเกลือแกงมีคุณสมบัติเหมาะกับอาการปวดหัวแบบเต้นตุบ้ ๆ บางทีปวดเหมือน
มีคอ้ นมาทุบหัวสมอง มักเป็ นในตอนเช้าเวลาที่ตื่นนอน จะปวดหัวหลังมีประจาเดือน และมักจะปวด
กลางวันจากตะวันขึ้นยันตะวันตกดิน ปวดหัวแบบข้างเดียว ปวดเรื้ อรัง แล้วมีหน้าซี ด คลื่นไส้ อาเจียน
ซ้ าเติมจากการใช้สายตา ก่อนปวดอาจมีอาการชาริ มฝี บาง จมูก ลิ้น
อาการต่างๆเหล่านี้ของสารเกลือแกง ผูอ้ ่านก็คงเห็นแล้วว่า ใกล้เคียงกับอาการของคุณสุ ดามากทั้ง
ทางร่ างกายและทางจิตใจ เป็ นเหตุเลือกใช้สารตัวนี้ รักษาเธอ
เพียง 2 วันต่อมา เธอมาบอกด้วยความดีใจว่า “รู ้สึกโล่งไปหมดเลยค่ะ อารมณ์ดี แจ่มใส ไม่มีปวด
หัวไมเกรนอีกแล้ว”

