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“น้องบุญธิ ดาเป็ นอะไรก็ไม่รู้ค่ะ คุณครู บอกว่าเรี ยนอยูด่ ีๆ จู่ๆก็นิ่งไปชัว่ พริ บตา แล้วค่อยรู ้สติ
กลับมาเหมือนเดิม” คุณแม่เล่าให้ฟัง
“แล้วหนูรู้สึกยังไง”
“รู้สึกเหมือนภาพกระตุก” บุญธิดา เด็กหญิงวัย 9 ขวบอธิบายให้หมอฟัง “เหมือนภาพบน
จอโทรทัศน์มนั กระพริ บน่ะคะ”
“หมอที่โรงพบาบาลบอกว่าเป็ นลมชักชนิดหนึ่ง ลมชักในเด็กแบบที่มนั ไม่สลบไป แต่หมดสติแวบ
เดียวชัว่ เสี้ ยววินาที” คุณพ่อขยายความ “แต่ยากินกี่ขนาน ลูกก็ยงั คงมีอาการอยู่ เลยอยากลองวิธีธรรมชาติ
บ้าง”
จากนั้นกระบวนการสักประวัติทางโฮมีโอพาธี ยก์ ็เริ่ มต้น
น้องบุญธิ ดาเป็ นเด็กเรี ยนหนังสื อค่อนข้างเก่ง คุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกับผูป้ กครองรายอื่นๆที่รู้สึกว่า
อยากให้ลูกตัวเองได้เก่งๆให้รอบด้าน จึงนอกจากพาไปเรี ยนว่าน้ าแล้ว ก็ให้เรี ยนเลข โดยเฉพาะวิชาคณิ ตคิด
เร็ วที่มีสอนกันอยูต่ ามศูนย์การต้าต่างๆ วิชานี้มนั ดูน่าทึ่งดี แม้แต่ผใู ้ หญ่ก็ยงั ไม่เชื่อว่าจะทาได้ เพราะจะเห็น
ว่า พอเอาโจทย์ต้ งั บนกระดาน แม้จะเป็ นการคูณหรื อการหารที่ซบั ซ้อน เด็กก็ไม่ตอ้ งทดให้เสี ยเวลา จัดการ
ใส่ ตวั เลขคาตอบเรี ยงลงบนกระดานได้อ่างรวดเร็ ว
พวกเขาหารู ้ไม่วา่ แม้จะเป็ นการเขียนคาตอบลงบนกระดานที่ดูเหมือนง่าย แต่ในหัวสมองของเด็ก
นั้น มันต้องทางานอย่างหนักหลายซับหลายซ้อนด้วยกัน และเจ้าสิ่ งที่พอ่ แม่ใช้กระดาษทดในสมัยก่อน มัน
ปรากฏเป็ นตัวๆอยูใ่ นสมองของเด็กแทนกระดาษทด ถ้าถามว่าพ่อแม่เหนื่อยหนักกับการคิดเลขในกระดาษ
มากเท่าใด การทดเลขลงบนสมองของลูกก็เหนื่ อยหนักพอๆกัน หรื ออาจจะมากกว่า
เด็กบางคนก็รับได้ แต่เด็กบางคนสมองน้อยๆก็ไม่อาจรับกับภาวะ “โอเว่อร์ ฮีต” ของคอมฯน้อยๆใน
สมองของตัวเองได้ อย่างน้องบุญธิ ดา ซึ่ งความคาดหวังของผูป้ กครองโดยเฉพาะคุณแม่ ทาให้คอมฯใน
สมองของเธอเกิดอาการ “แฮงก์”
ความคาดหวังของคุณแม่ยงั แสดงออกอยูเ่ ป็ นประจา เช่นขณะพาลูกมาตรวจ มักจะพูดเปรี ยบเทียบ
ลูกคนนี้กบั น้องสาวอีกคนอยูเ่ สมอ การแข่งขันในตัวระหว่างลูกคงเกิดขึ้นตลอดยีส่ ิ บสี่ ชวั่ โมง ขาดแต่เพียง
ว่า คุณแม่ไม่ทนั เปรี ยบเทียบความฝันของลูกคนนี้กบั ลูกอีกคนหนึ่งเท่านั้นเอง

อาการแฮงก์ของคอมฯในสมองจึงปรากฏเป็ นภาพกระตุกอย่างที่เธออธิ บาย
เมื่อไล่เลียงประวัติท้ งั หมด แล้วไปเปรี ยบเทียบหาสารรักษา ก็พบเข้ากับสารรักษาตัวหนึ่งชื่อ ลัยโค
โปเดียม (Lycopodium) คุณลักษณะดังนี้คือ:
ทางตา มีอาการตาบอดกลางวัน หรื อตาบอดกลางคืน มองเห็นวัตถุเพียงครึ่ งเดียว ตาปิ ดไม่สนิท
ในขณะหลับ ฯลฯ
ทางจิตใจ กลัวอยูค่ นเดียว เรื่ องเล็กน้อยก็รบกวนจิตใจ อ่อนไหวมาก ไม่อยากรับรู ้เรื่ องราวใหม่ๆ
ขาดความเชื่ อมัน่ กลัวว่าตัวเองจะสติแตกถ้ามีความเครี ยด ขี้กลัว ความจาไม่ดี ความคิดสับสน สะกดคา
ถ้อยคาไม่ถูก ช็อตพลังสมอง ฯลฯ
น้องบุญธิดาได้รับการรักษา ด้วยลัยโคโปเดียม พร้อมกับการรักษาคุณพ่อคุณแม่ดว้ ยคาแนะนา
“ลูกๆไม่จาเป็ นต้องเก่งไปหมดทุกเรื่ อง การเร่ งรัดลูกให้เรี ยนสิ่ งที่พอ่ แม่อาจจะทึ่งและคิดว่าตนเอง
เมื่อสมัยเด็กยังขาดอยู่ จึงอยากให้ลูกได้มีในสิ่ งที่สมัยก่อนพ่อแม่ไม่มีดา้ นนั้น อาจจะกลับเป็ นการทาร้ายลูก
ก็ได้ วิชานี้ไม่ใช่วา่ จะไม่ดี แต่ก็ตอ้ งดูกาลังสมองของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน หยุดพักการเรี ยนเลขนี้
ก่อนเถอะ ส่ วนการที่ให้ลูกไปว่ายน้ านัน่ น่ะ ดีแล้ว”
บุญธิ ดาหายจากอาการภาพกระตุก นัน่ คงเพราะฤทธิ์ ของสารบาบัดคู่กบั การคลายแรงกดดันของคุณ
พ่อคุณแม่
ผลพวงของความคาดหวังที่มากเกินไป อาจเกิดโรคในตัวลูกในอีกบางรู ปแบบ พลธนเป็ นอีก
ตัวอย่างหนึ่ง พลธนเป็ นหนุ่มใหญ่ จบมหาวิทยาลัยมาได้ 1 ปี การงานยังหาที่ลงตัวไม่ได้ เหตุที่สาคัญคือ
เขาใช้สมองไม่ได้เลย เขามาพร้อมกับพ่อแม่
“อาการเป็ นยังไงครับ”
“ผมมือเกร็ งครับ” เขาบอกพร้อมกับยกมือข้างซ้ายขึ้นมาให้ดู
ภาพของมือที่ปรากฏเบื้องหน้า เป็ นมือที่หงิก เกร็ ง เหมือนเป็ นตะคริ ว และบิดตัวไปมาราวกับงูตวั
หนึ่งที่มีชีวติ ของมันเอง เคลื่อนไหวไปมาในลักษณะเกร็ งตัว พร้ อมกับใบหน้าของพลธนที่รู้สึกถึงความ
เจ็บปวด เขาเป็ นอย่างนี้มา 7 ปี แล้ว
ประวัติของพลธนฟังดูแทบไม่น่าเชื่อ เมื่อเทียบกับรู ปลักษณ์ปัจจุบนั เมื่อเด็กเขาเรี ยนเก่งมาก เก่ง
ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ขวางหน้า ครั้นเมื่อขึ้นม.ปลาย ความเก่งกับความกดดันก็ข้ ึนถึงจุดอิ่มตัว
“ผมรู ้วา่ ผมถูกเลี้ยงดูมาแบบผิดๆที่พอ่ แม่กดดันกับผมมาก พ่อแม่คาดหวังผมให้เรี ยนเก่งๆ เรี ยนสู งๆ
เมื่อชั้นประถมและม.ต้นก็ไม่เท่าไหร่ แต่พอถึงชั้นม.ปลายต้องเรี ยนอยูห่ อ้ งคิง การแข่งขันสู งมาก ผมจะ
กลัวทุกครั้งที่มีการสอบ การสอบแปลว่าต้องทาให้ได้ดีจึงจะอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่โรงเรี ยน และทั้งที่บา้ นได้
ครั้นพอสอบได้ดีเพื่อนๆก็จะล้ออีกว่า “อ่านหนังสื อเยอะน่ะซิ ถึงทาคะแนนดีอย่างนั้น” นานเข้าผมก็เริ่ มเกิด
อาการ”

“อาการของผมก็คือ เมื่อไหร่ ที่เครี ยด เช่นเกิดมือเกร็ งขึ้นมาขณะทาข้อสอบ ต่อไปมันก็ขยายตัวเป็ น
อาการเกร็ งทั้งวัน เกร็ งเฉพาะมือข้างซ้าย ไม่ชกั ไม่หมดสติ ปวดหัวมีมากแต่ไม่มาก กลางคืนนอนหลับ
ได้”
“ไปหาโรงพยาบาลมาแล้วครับ” คุณพ่อบอก “ตรวจแล้วว่าไม่ใช่ลมชัก ได้ยาทั้งรักษาซึมเศร้า ทั้ง
คลายประสาท รักษากล้ามเนื้อเกร็ ง แต่ก็ยงั เป็ นอย่างนี้อยู”่
เมื่อเอาประวัติไปเปรี ยบเทียบหาสารบาบัด ก็ได้สารตัวหนึ่งชื่อ คูปลุม เมทาลิกคุม (Cuprum
metalicum) คุณลักษณ์ของสารตัวนี้คือ
ใช้กบั อาการเกร็ ง ตะคริ ว ลมชัก เริ่ มจากนิ้วมือ นิ้วเท้า เกร็ งอย่างรุ นแรง และปวดสลับกัน บางคน
มีอาการมือเคลื่อนไหวเอง (chorea) เมื่อพบกับความกลัว บางคนอาจตามมาด้วยลมชักแบบหมดสติ มักมี
อาการเริ่ มต้นที่ขา้ งซ้าย
ทางจิตใจ มีอารมณ์ข่นุ หมอง หัวดื้อ คิดอะไรไม่ออก หวาดกลัว เวียนหัว เลินเล่อ คอตก
พลธนได้รับสารคูปลุม หลังจากนั้นเพียง 3 วัน อาการมือเกร็ งหายหมด ต่อมาอีก 1 เดือน
เนื่องจากว่ากาลังสมัครงานและเตรี ยมสอบ มีอาการขึ้นมาอีกเล็กน้อย จึงได้รับการย้ายา
เวชกรรมความคล้ายก็เป็ นการแพทย์แบบองค์รวม การรักษาด้วยคลื่นพลังงานของเวชกรรมความ
คล้าย ยังควรต้องพิจารณาสภาพแวดล้อม ลดแรงกดดัน และเพิ่มความแข็งแรงทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ

