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“กรรมใดใครกอ กรรมนั้นยอมคืนสนอง” เปนประโยคทองท่ีผูเขียนมัก
ไดยินมาต้ังแตยังเล็กๆ  เมื่อวัยเด็กเราก็ไมทราบอยางลึกซึ้งนักวาประโยค
ดังกลาวมีความหมายอยางไร เพียงแตเขาใจเอาเลนๆ วาเปนการขมขูจาก
ผูใหญเพื่อไมใหเราทำในสิ่งที่ตองการจะทำ  จึงมักไมไดใสใจสักเทาไหร  
แตเมื่อนานวันกาลเวลาผานไป  ตามนิสัยเด็กไทยถึงจะเฮี้ยวจะดื้อแคไหน
แตพอผู ใหญพูดมากเขาผนวกกับความมีปฏิภาณและจิตสำนึกดีบาง
ชั่วบางแตก็รูตัว (สมบัติชิ้นสำคัญที่สุดท่ีบุพการีใหไว) ทำใหเราพอจะมีสติเห็น
ความจริงที่ปรากฏตามความจริงที่มันเปนมากกวาความคิดที่ เราปรุงแตง  
จึงมาถึงขอสรุปที่วา เห็นทาจะจริงอยางบรรพบุรุษวาไว  “สรรพสิ่งยอมเปนไป
ตามกรรม” และ “เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร” ท่ีแมบางครั้งก็ยากเย็น
แสนเข็นที่จะทำใจ  ทำใหใครๆ สวนใหญตองใสเวรใหมพวงตอทายเขาไปอีก  
ผนวกเปนสมการอยางงาย  คือ  เวร  –  เวร  =  ๐  แตถา  เวร  +  เวร  เม่ือไหร  ผลจะ
กลายเปนสองเวรในบัดดล
 เมื่อเห็นคนปวยท่ีนาสงสารผูแกผูเฒามักจะรองทักวา  “àÇÃ¡ÃÃÁ”
ตอนเดก็ๆ  ฟงกไ็มสนใจเพราะไมรูวา  “เจาตวัเวรกรรม”  หนาตาเปนแบบไหน  เมือ่
ตอนเรียนจบใหม ความรูของการแพทยแบบแผน (conventional medicine)
ก็ไมไดสอน ยิ่งไปกวาน้ันกลับทำใหเรารูสึกวาเวรกรรมเปนเร่ืองไรสาระ (เพราะ
ความรูวชิาการมนัซับซอนมศีพัทยุงยาก  แถมมกีลไกอธบิายไดอยางชดัเจน  ทำให
ความรูของเราดูมีราคามีคากวาเวรกรรมเปนไหนๆ) แตเมื่อแกขึ้นเรื่อยๆ กะลา
ใบนอยเริ่มถูกเปดออก  มีเหตุใหตองมาศึกษาหาความรูและตองทำเวชปฏิบัติ
แบบโฮมีโอพาธียเปนผลใหเริ่มมีมุมมองท่ีสอดคลองกับคำของผูเฒาผูแกมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ทายที่สุดตกผลึกไดวาเห็นทาจะจริงอยางบรรพบุรุษวาไว (อีกแลว) วา
“เวรกรรมกับความเจ็บปวยเปนเรื่องที่สอดคลองกันอยางแยกออกไมได”  
 ในชวงเริ่มตนของการคนพบศาสตรโฮมีโอพาธีย  ฮาหเนอรมานนเริ่ม
ทำเวชปฏิบัติแบบโฮมีโอพาธีย ครั้นทำไดไมกี่ปก็เปนผลใหตัวเขาสิ้นหวังถึง
กับกลาวออกมาวา “การใชโฮมีโอพาธียในโรคเรื้อรัง ณ จุดเริ่มตน ผลเปนที่
นาประทับใจอยางมาก  แตพอนานๆ  ไป กลับใหผลไมคอยดี และในระยะสุดทาย
ของการรกัษากลบัไมสามารถคาดหวงัผลอะไรไดเลย”  (  …their  beginning  was
promising,  the  continuation  less  favorable,  the  outcome  hopeless…)
แตดวยความเพียรอันไมลดละ  ฮาหเนอรมานนดำเนินการศึกษาอยางจริงจัง
ผานจากการทำเวชปฏิบัติกับผูปวยรวมกับการคนควาติดตอกันเปนเวลา
ยาวนานถึง 12 ป เปนผลใหเขาคนพบทฤษฎีโรคเร้ือรังหรือที่เรารูจักกันในช่ือ  
Chronic Miasm นำมาซึ่งความรูพื้นฐานในไมอาสซึมแรกคือ ซอรา (Psora)
และตามมาดวยความรูไมอาสซึมอกีสองชนิดคอื  ไซโคติก  (Sycotic)  และซิฟไลติก  
(Syphilitic)
 แตเดิมในชวงเร่ิมแรกไมอาสซึมจัดเปนเหตุปจจัยภายนอก (กลาวคือ
ฮาหเนอรมานนใชคำกิริยาวา infect) และในชวงเริ่มตนมนุษยเกือบทั้งหมด
(ด่ังฮาหเนอรมานนวา) ติดเช้ือซอราแตดวยกิริยาและปฏิกิริยาท่ีตอบโต
ไปมา (กรรม) ในทางโลกท่ีซับซอนมากข้ึนไมวาจะผานทางกาย วาจา หรือใจ
ก็ตาม พาเอามนุษยโลกท้ังหลายติดเชื้อซ้ำซอนทั้งไซโคติกหรือ/และซิฟไลติก
ไปตามๆ กัน จนอาจกลาวไดวามนุษยที่มีเพียง primary psora อยูในตัวอาจ
แทบจะไมมีหลงเหลืออยูในโลกปจจุบันแลวก็วาได ทำใหพัฒนาการของ
การกลาวเรียกไมอาสซึมในทางโฮมีโอพาธียเริ่มขยายขอบเขตไปสู Tubercular
และ Cancer ตามลำดับ ซึ่งท้ังน้ีชื่อที่เกิดขึ้นมาภายหลังก็เพียงแตจะบอกแก
เราวา  มันไมไดม ี “ไอแหงวิบาก”  (เปนช่ือไทยท่ีถกูกำหนดข้ึนและใชเรยีก  Miasm

ในหมูนักเรียนรุนเดอะของชาวอโศก) เพียง
ชนิดเดียวท่ีติดตัวมากับคนคนน้ี แตมนุษย
ในยุคน้ีมีไอแหงวิบากอันซับซอนมากข้ึนเร่ือยๆ
ซึ่งก็เห็นวานาจะมีขอจริงมากกวาขอเท็จเพราะ
สิ่งแวดลอม (รวมท้ังคนดวย) ในปจจุบันเริ่ม
เลวรายลงเรื่อยๆ และอาจจะโหดรายที่สุดใน
อนาคตอีกไมนานนับจากน้ี
 “Miasm”  หรือไมอาสซึม  รากศัพทพืน้ฐานน้ันมาจากภาษากรีก  ในยุค
ฮาหเนอรมานนนัน้ศพัทคำนีเ้ปนคำทัว่ไปทีใ่ชเรียก  ส่ิงสกปรก  สารพษิ  ฯลฯ   ท่ีสามารถ
แพรกระจายและติดตอไปยังคนหมูมากได ดังนั้นเมื่อฮาหเนอรมานนคนพบ
ทฤษฎีโรคเร้ือรังและสังเกตุ (อยางละเอียดออน) พบวามันมีสิ่งช่ัวรายท่ีเปน
รากของโรคและหากไมขจัดมันออกไปโรคเรื้อรังก็จะไมมีวันหาย อีกทั้งมันยัง
สามารถสงตอและถายทอดจากรุนไปสูรุนไดอีกดวย ดังน้ันจึงเปนผลให
ฮาหเนอรมานนเลือกใชศัพทคำวา “äÁÍÒÊ«ÖÁ” และแนนอนจากงานเขียนของ
ฮาหเนอรมานนและใครอีกหลายคนที่พยายามจะอธิบายแนวคิดนี้ตามที่
ฮาหเนอรมานนกลาวไว ตางก็สรุปไดตรงกันวาไมอาสซึมตามความหมายของ
ฮาหเนอรมานนคือ “การติดเชื้อ” (ตองเขาใจดวยวาคนยุคนั้นยังไมรูจักเรื่อง
เช้ือโรค)  สวนแทที่จริงแลวฮาหเนอรมานนจะหมายถึงแค  “การติดเชื้อโรค”  หรือ
ไมก็ไมมีใครทราบไดนอกจากฮาหเนอรมานนเพียงผูเดียว แตที่แนๆ มีผูที่
พัฒนาแนวคิดนี้ตอและแตกแขนงเปนแนวคิดอันหลากหลายที่ใชอธิบาย
ไมอาสซึม ดังเชนแนวความคิดของเคนท (J.T.Kent) และอัลเลน (Allen) ที่ไม
เห็นดวยที่จะตีกรอบความเขาใจไมอาสซึมไวเพียงแคความหมายทางกายภาพ 
แตกลับกลาววามันคือความเจ็บปวยของจิตวิญญาณ (...that is the spiritual
sickness…)
 จุลสารฉบับสุดทายในปปฐมฤกษของชมรม เราไดรับเกียรติให
นำบทความของศาสตราจารย นายแพทยประสาน ตางใจ เรื่องกรรมกับการ
เกิดโรคมาตีพิมพ  อีกท้ังยังไดมีโอกาสเปดตัวนักเขียนหนาใหมไฟแรงซึ่งขาพเจา
มั่นใจวาจะเปนหนอออนที่เติบโตไปเปนนักบำบัดโฮมีโอพาธียที่ดีคนหนึ่งของ
ประเทศไทยไดอยางแนแท นายแพทยกฤษฎา พันธุเพ็ง หวังวาจะเปนนักเขียน
ขาประจำใหเราในโอกาสตอๆ  ไป
 ทายที่สุด ขาพเจาอยากฝากไววานักบำบัดโฮมีโอพาธียไมควร
สับสนกับการนำแนวความคิดเหลานี้ไปประยุกต เพราะทายที่สุดแลวการนำ
แนวคิดในการทำความเขาใจผูปวยมาใช เราสามารถเลือกแนวคิดมาใชได
หลากหลายทั้งการเลือกอยางตรงไปตรงมาดวยการใชดัชนีตำรายา (repertory)
การใชกรอบแนวคิดแบบลักษณะเฉพาะบุคคล (constitutional)  หรือแมกระท่ัง
การใชกรอบแนวคิดแบบไมอาสซึม แตทายท่ีสุดแลวหากเราทำการสัมภาษณ
และจดบันทึกรายละเอียดของผูปวย (case taking) ไดถูกตองครบถวนและ
คัดเลือกสาระสำคัญของผูปวย  (totality  of  symptoms)  ไดสมบูรณ  ผลท่ีไดจาก
การทำงานก็คือ “ตำรับยาตัวเดียวกัน” อยูดี แนวความคิดท่ีหลากหลายในเร่ือง
ไมอาสซึมอาจเปนตัวอยางที่ดีของการอยูรวมกันในสังคมแบบแตกตาง
แตไมแตกแยก  หลากหลายแตเปนเนื้อเดียวกัน  ที่ขณะนี้สังคมของเรากำลังตอง
การเปนอยางมาก 
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 ความไมเปนโรคคอืลาภอนัประเสรฐิ  นัน่คือความจรงิ

ที่พระพุทธองคตรัสไว  มนุษยแทบจะทุกคนมักตองปวยเปนโรคกัน

ทั้งนั้น สาเหตุของการเปนโรคในการแพทยแผนปจจุบัน (ที่เอา

เฉพาะเร่ืองของกาย อวัยวะหรือสสารเปนตัวตั้งแทบวาประการ

เดยีว)  น้ันมีมากมาย   แตโรคแทบท้ังหมดท่ีเปนในเด็กมกัเปนเร่ืองของ

การติดเชื้อจากภายนอกซึ่งเปนโรคเฉียบพลัน หรือความผิดปกติ

ทางพันธุกรรมจากภายในที่เปนเรื้อรัง  สวนท่ีเปนในผูใหญมักเปน

โรคเร้ือรัง (ยกเวนโรคติดเชื้อตางๆ  เชน ไขหวัดใหญ  2009  ท่ีกำลัง

ระบาดอยู) เชนโรคมะเร็งหรือโรคที่มาจากความผิดปกติของ

ภูมิคุมกันหรือของการเผาผลาญกับความผิดปกติจากภายใน

รางกาย  เชน  โรคแพตางๆ รวมท้ังโรคหอบหืด  ซึ่งแทบทั้งหมดเกิด

จากการแพสารโปรตีนตางๆ  โรคจากความผิดปกติของการเผาผลาญ

เปนตนวาเบาหวาน หรือความผิดปกติภายในอื่นๆ เชนหลอด

เลือดแดงเปนตนวาเปนโรคความดันโลหิตสูงท่ีเกี่ยวของกับหัวใจ

สมองและไต อุบัติเหตุก็ถือวาเปนโรคอยางหนึ่ง คนท่ีตลอดชีวิต

นัน้ไมเคยหาหมอเลยนบัวาโชคดทีีส่ดุ  แตไมวาอยางไรกต็ามในระยะ

ปลายของชีวิตก็ตองปวยดวยโรคแหงความเส่ือมหรือความชรา

ในท่ีสุดก็ตองมีการจำพรากจากกัน  ท้ังน้ีก็เพราะวาการปวยเปน

โรคทกุครัง้ก็เปนเชนการเกดิ  การแกชรา  และการตายทีล่วนเปนผล

เนื่องจากกรรมท่ีนอนแนบเน่ืองอยูกับจิตไรสำนึกของตนและ

เผาพันธุโดยรวมต้ังแตเริ่มตนไดกระทำไวในอดีตเปนเหตุ  ซึ่งเม่ือ

ไดกอกรรมนั้นๆ แลวก็ตองไดรับผลกรรมตอบแทนทั้งนั้นเพียง

แตจะเม่ือไรเทาน้ันเอง  การเกิดใหมจงึมสีวนสำคัญยิง่เพราะเปนผล

แหงกรรมที่ผูนั้นๆ หมูคณะนั้นๆ หรือประเทศชาติ หรือแมแต

มนุษยชาติจำตองชดใชหรือไดรับ  

 ในความเขาใจของผูเขียน  มีสองประการท่ีทำใหผูเขียน

คิดวากรรมกับการเกิดใหมไมใชเปนแคปรัชญาของศาสนาที่อุบัติ

ขึ้นที่อินเดียเทานั้น หรือเปนผลสืบเนื่องของสติปญญาความฉลาด

ที่เปนตรรกะภูมิปญญาธรรมดาๆ

(intel l igence) ของปญญาชน

อินเดียที่ฉลาดเทานั้นแตนาจะเปน

ปญญาปรีชาญานหย่ังรู  (intuition)

ที่ไดมาจากจิตตั้งมั่นอยูในสมาธิ

ของผูปฏิบัติรวมทั้งพระพุทธองค

แลวขยายตอๆ กันมาสองประการ

นัน้  ไดแก    ววิฒันาการของจิตซึง่เปน

เปาหมายของจักรวาลและเปาหมายของชีวิตหน่ึงกับกรรมและ

การเกิดใหมที่แยกกันไมไดเพราะตองไปดวยกันตลอดกาลอีกหนึ่ง

นั่นผูเขียนหมายถึงชีวิตของสัตวโลกท่ีเวียนวายตายเกิดและมีจิต

ววิฒันไปเร่ือยๆ  เรียนรูไปเร่ือยๆ  ตายและเกิดใหมไปเรือ่ยๆ  เพ่ือชดใช

หรือไดรับซึ่งผลกรรมนั้นๆ ในจักรวาลสามมิติหรือวัฏสงสารแหงนี้ 

 จนกวาจะวิมุตติหลุดพนไดพบกับนิพพาน

 หากเรามองทางดานดกึดำบรรพวทิยาศาสตรและจติวทิยา

เราจะพบความเช่ือของมนุษยดึกดำบรรพตั้งแตยังเปนมนุษยถ้ำ

ไมวาจะท่ีไหนในโลก  ความตายไมใชความจบส้ินของชีวติ  การกลับ

มาใหมหรือการเกิดใหมเชื่อวามีจริงจากการศึกษาของดึกดำบรรพ

วิทยาศาสตรและนักวิจัยหลากหลาย ไดใหขอสรุปท่ีแทบจะเปน

เอกภาพแกเราในปจจุบันวา (ยกเวนแตนักวัตถุนิยมจาหรือ

นกัวทิยาศาสตรกายภาพ   นักวชิาการจำนวนไมมากนักกบัคนรุนใหม

จำนวนไมนอยน่ันคือ  ยกเวนคนท่ีเชื่อแตอวัยวะประสาทการรับรู

ภายนอกทัง้หา  ตาห ู จมกู  ลิน้และการสมัผสับอก)  ชวีติไมไดสิน้สดุ

ที่ความตายดังจะเห็นไดจากหลุมฝงศพของคนดึกดำบรรพตอมา

มนุษยเราในสมัยกอนประวัติศาสตรหรือแถบชวงเวลาน้ันเชนการ

ทำมัมมี่ที่อียิปต  หรือสุเมเรียหรืออเมริกาใต  ลวนแลวแตแสดง

ขอสันนิษฐานไปเชนนั้นชาวจีนและคนโบราณในท่ีอื่นๆ ไดพูดถึง

ความเชื่อที่ตกทอดมานานถึงความดีความชั่วของคน และการ

ใหรางวัลกับการลงโทษของสวรรค อันเปนสิ่งจำเปนท่ีสุดของ

¡ÃÃÁ ¡ÒÃà¡Ô´ãËÁ‹¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹âÃ¤
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มนุษยและการอยูรวมกันในสังคมในตอนนั้นทั้งนี้ไดมีกฏธรรมชาติ

ทีส่ำคัญย่ิงกฏหน่ึงซึง่เช่ือถือกันมาต้ังแตสมยัโบราณท่ีวาน้ัน ไมวาจะ

เปนคนท่ีอยูในภูมิภาคใดของโลกกฏธรรมชาตินี้ไดแยกขอบเขต

ของจักรวาลเปนสามสวน  คอื  ดิน  มนุษย  ฟา (สวรรค)  และการกระทำ

ความดีความชั่วของสัตวโลกเฉพาะมนุษยโลกในชวงที่มีชีวิตอยู

นั่นคือหวงโซที่ยิ่งใหญ (the great chain of being) อันเปนปรัชญา

สำคญัทีเ่รยีกวา ปรัชญาสากลนรินัดรของมนษุยชาต ิ ไมวาจะเปนใคร

และอาศัยอยูที่ภูมิภาคใดของโลก  ตางก็มีปรัชญาเดียวกันนี้

หรือคลายๆ กันนีเ้หมอืนกนั (perennial  philosophy ซ่ึงนกัจติวทิยา

ปจจุบันเชื่อวาเปนเรื่องของวิวัฒนาการทางจิตและเรียกวา

perennial  psychology)

 กรรมและการเกิดใหม  ในความเห็นของผูเขยีน  จึงเปนทัง้กฎ

และกลไกของธรรมชาติอันเปนความจริงแทโดยมีพลวัตรการ

เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เปนผลมาจากการกระทำโดยเจตนา

ไมวาทางจิตใจวาจาหรือทางกายของชีวิตสัตวโลกหรือมนุษย

โดยการกระทำหรือกรรมน้ันมีตนเหตุจากอวิชชากับตัณหา

เปนแรงกรรมทำหนาที่ขับเคลื่อนกรรมและการเกิดใหมนั้นๆ

(dynamicity) ซึ่งเปนการอธิบายของพุทธศาสนาที่กลาวถึงแรง

หรือพลังงานกรรมท่ี (ในพ้ืนฐานของอุบัติกาลของจักรวาลน้ัน)

ไมสามารถแยกเรื่องของปฐมพลังงานจากปฐมจิตได (primordial

energy – primordial consciousness) ท้ังน้ีทานผูอานจะตองไมลมื

อยางหัวเด็ดตีนขาดวา ในพุทธศาสนาน้ันไมมีคำวา “ใชตัวตน

หรือมีตัวตน” (อนัตตา) ดังน้ันมันจึงไมไดมีความแตกตางกัน

ระหวางสตัวกบัมนษุยซึง่ตางกเ็ปนสตัวโลกดวยกนั  มันจงึไมมคีำวา

ถายทอด  “ส่ิง”  (entity)  จากชวีติสูชวีติ  (หรอืสำหรบัมนษุย  -  soul)  

ไปเรื่อยๆ  

 “จิต” ในศาสนาพุทธน้ันมีความกวางใหญไพศาลย่ิงนัก

โดยรวมตั้งแตจิตพื้นฐานที่เปนจิตรวมซึ่งกลาวมาแลวอาจเขาใจวา

คลายกับ  unconscious  continuum  ของคารล  จงุ  ทีส่วนหน่ึงมาอยู

ในมนุษยแตละคนหรือในสัตวโลกท่ีรวมมนุษยในพระพุทธศาสนา

และววิฒันาการตอๆ  ไป  เชน  เปนจติรู  เปนจติสำนึก  เปนความจำ ฯลฯ

ในวิทยาศาสตรนัน้  นักฟสกิสบางคนคิดวาจตินาจะเปนคล่ืนอนุภาค

ชนดิหนึง่  (นกัฟสกิสแหงยคุใหมบางคนทีว่า  จะเรยีกจติวา  spiriticle

หรอื  spiritron)  ท่ีมรีปูกายเหมือนกนั  แตมปีระจไุฟฟาตรงกันขามกนั

ซึง่พอเจอกนัเขากจ็ะทำลายกัน  แตจะมอีนภุาคใหมสองตวัทีเ่กดิใหม

มาแทนที่สองตัวเกาที่ทำลายกันนั้น จิตที่เปนคลื่นอนุภาคสำหรับ

นักฟสิกสแหงยุคใหมบางคนน้ันก็เปนเชนเดียวกัน  ซ่ึงในสุตตปฎก

จะเรียกวา สัมวัฏฏิกะวิญญานหรือวิญญานโสตะ หรือสังสาริกะ

วิญญาน

 ในพทุธศาสนานัน้  ทฤษฎขีองกรรมเปนเรือ่งทีส่ำคญัยิง่และ

พลังงานหรือแรงกรรมท่ีจะติดอยูกับจิตโดยแยกจากกันไมได  ก็จะ

ตดิตามจติไปสูการเกดิใหมเร่ือยไป  จนกระทัง่อวชิชาและตณัหาหมด

ไปโดยส้ินเชิง  (ขนีะ  ชาติ  อวชิา  วหิาตะ  วิชชา  อุปปนา)  น่ันคอื  การตัด

ไปจนหมดท้ังอวิชชาและตัณหา  ทำใหพันธะทุกๆ  อยางถูกตัดทิ้ง

ไปจนหมดทฤษฎีแหงกรรมท่ีตองคูกบัการเกดิใหมเสมอดงันัน้ไมวา

จะเปนพุทธศาสนาในนิกายใดถาหากเปนพุทธศาสนาในระยะ

เร่ิมแรกจริงๆ แลวแมในศาสนาที่มาจากลัทธิพระเวทยก็วาไว

เหมอืนๆ   กนั  เพียงแตในพทุธศาสนาจะอธบิายวาเปนเรือ่งธรรมชาติ

ของเหตุที่กอผลธรรมดาซึ่งนักวิชาการตะวันตกมักคิดวา กรรมเปน

อภิปรัชญา (metaphysic) ซึ่งผูเขียนคิดวามันเปนวิทยาศาสตร

ท้ังแทง ซ่ึงโดยหลักการแลวกรรมอาจจะเปนในรูปของปจเจกหรือ

โดยรวมก็ได ฉะนั้นคนแตละคนหรือแตละหมูคนกระทั่งชาติหรือ

มนษุยชาตเิอง  อาจไดรบัผลกรรมกไ็ด เชนการเปนโรคของแตละคน

ที่ไมหมือนกัน หรืออุบัติเหตุที่เกิดกับหมูคนหรือโรคระบาดที่เปน

กบัมนุษยชาติ หรอือะไรท่ีรายแรงกวาน้ันคือเกิดกบัท้ังโลกก็ไมตองไป

โทษใครนอกจากตวัเองและการกระทำในอดตี ท่ีขบัเคลือ่นดวยแรง

หรือพลังงานกรรมโดยมีอวิชชาและตัณหาเปนเชื้อเพลิง  แตดังท่ีได

กลาวมาแลวกรรมจะตองเปนการกระทำโดยความตั้งใจหรือ

เจตนาทำ ทั้งดวยกายวาจา หรือจิตใจที่รวมความคิด หรือแมแต

ความรูสึก คืออะไรก็ตามไมวารายหรือดีที่มากระทบกับจิตเราหรือ

หมูคณะหรือใหญกวา แลวสงใหมีการกระทำหรือกรรมหรือกริยา

ยอมจะสรางปฏิกิริยาทั้งนั้นปฏิกิริยาจึงมีพลวัตรตอๆ ไปซึ่ง

สามารถผลิตความต้ังใจใหม  หรือเจตนาใหมที่ตอเน่ืองกัน

(continuum  dynamicity) สรางเปนการกระทำใหมความตัง้ใจหรอื

กรรมใหมไดอีก  ซึ่งถาหากเรามองดูเรื่องของการกระทำ (ซ่ึงตองใช

แรงหรือพลังงานกระทำ) ในทางดานของวิทยาศาสตรและเหตุผล

กริยา หรือการกระทำใดๆ ยอมตองมีปฏิกิริยาสนองตอบเสมอ  

เพราะตามกฎขอที่หนึ่งของเทอรโมไดนามิกสนั้นพลังงานจะ

หายสาบสญูไปไมได  นอกจากเปลีย่นแปลงเปนอยางอืน่หรอืแมแต

สสารวัตถุหรือรูปกายก็ได กริยาจะตองมีปฏิกิริยาเสมอ เพียงแต

เราตองระลึกวาความเปนชีวิตเปนมนุษยและสังคมของมนุษยนั้น

สุดที่จะซับซอนย่ิงนักเร่ืองของปฏิกิริยาเร่ืองของผลกรรมก็ตอง

สุดที่จะซับซอนตามไปดวย

� � �
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 เปนคำถามท่ีหาคำตอบชดัๆ ส้ันๆ คอนขางยาก  อกีทัง้
ดูไปก็อาจกินความไปทางดานศาสนดวย  เจมส ไทเลอร เคนท
(J.T.Kent) กลาววา “ไมอาสซึมเปนเหมือบบาปที่ติดตัวมนุษย
มาแตกำเนิด” ทำใหนึกไปวา  แลวศาสนาพุทธเลาจะมีแนวคิดที่
สอดคลองกับไมอาสซึมอยูหรือไม
 ผมไดพบบทความเก่ียวกับไมอาสซึมซึ่งอยูในหนังสือ
“Appearance  and  Circumstance”  ในอินเตอรเนต็  ทานอาจหา
ขอมูลฉบับเต็มเพิ่มเติมไดที่  http://www.vcch.org/excerpt.html
ขอมูลจากส่ือนี้ใหความเห็นเก่ียวกับไมอาสซึมไววา “ไมอาสซึม
มคีวามเกีย่วของกบักรรมในศาสนาพทุธ”    ผมไดอานและแปลตัดตอน
ออกมาเปนอยางไร  ลองอานกันดูครับ
 ความเขาใจเกีย่วกบัไมอาสซมึน้ันมหีลายหลากจากความ
เขาใจเกี่ยวกับไมอาสซึมท่ีไมเหมือนกันนี้เอง ท่ีพาเราไปสูการ
ประยุกตใชเพื่อการรักษาที่แตกตางกัน  เราอาจคิดวาความเช่ือของ
เคนทก็เหมือนกับที่ฮาหเนอรมานนเชื่อ  แตแทที่จริงแลวทั้งสองคน
มีมุมมองที่แตกตางกัน
 อาจกลาวโดยสรปุไดวา  ฮาหเนอรมานนมองวาไมอาสซมึ
เกิดจากคนไดรับโรคติดเชื้อ  รวมกับการดูแลทางการแพทยที่ผิดวิธี
(หมายถึงการรักษาแบบแพทยเมื่อ 200 ปกอน  เชนการกรีดเลือด
เสียทิ้งการใหยาทำใหอาเจียนหรือถายออกเปนปริมาณมากๆ เพื่อ
ขับพิษการใชปรอททาแผล ฯลฯ) ทำใหอาการจากโรคเฉพาะท่ี
(local illness) กลายเปนโรคทั้งระบบ (systemic illness) 
หลงัจากนัน้โรคจะแทรกซมึเขาไปสูทกุอณขูองรางกายแลวฝงตดิอยู
อยางน้ัน ซึง่โรคดังกลาวจะถายทอดจากรุนพอรุนแมไปสูรุนลกูและ
รุนตอๆ ไปได
 นอกจากโรคติดเช้ือเชน  ซิฟลสิ  โรคเร้ือนแลว  ในสมัยของ
ฮาหเนอรมานนเกอืบทกุคนในยคุน้ันมกัจะเปนโรคหดิ  (โรคหดิทำให
เกิดอาการคันเรยีกเปนโรค  the  itch  หรือ  psora)  โรคหิดนีต้ดิตอกนัได 
ดังนั้นคนเกือบทุกคนจึงนาที่จะมีซอราไมอาสซึม (psora  miasm)
ฝงติดอยูในตัวดวย
 ฮาหเนอรมานนเชือ่วา  ถามีโรคเร้ือรงัหรือไมอาสซึมสองชนิด
ซึ่งมีความรุนแรงพอกันมาอยูรวมกันในรางคนคนเดียว ในเวลา
เดียวกันอาจเกิดผลไดสองอยาง กลาวคือ ไมอาสซึมท้ังสองชนิด

อยูรวมกนัในรางคนคนเดยีวกนัโดยทีแ่ตละไมอาสซมึเลอืกอยูคนละ
ระบบของรางกาย แลวแตวาไมอาสซึมไหนจะชอบอยูที่ไหนหรือ
ไมอาสซึมท้ังสองชนิดผสมกัน  กลายเปนโรคท่ีซับซอนมากข้ึน  
(complex  disease)
 ขณะที่แนวคิดเร่ืองไมอาสซึมของเคนทกลับเปนอีกแบบ
หนึ่งซึ่งไมไดเหมือนกบัฮาหเนอรมานนทั้งหมด แมวาเคนทดูจะเปน
คนท่ีเขมขวดกับกฎและหลักของฮาหเนอรมานนก็ตามเคนทเช่ือวา
ซอราไมอาสซมึ  เปนตนเหตขุองปญหาและความเจบ็ปวยตางๆ  ของ
มนุษยชาติ ซอราไมอาสซึมฝงอยูในรางของมนุษยเกือบทุกคน  
โดยท่ีซอราไมอาสซึมสามารถแสดงอาการออกมาไดมากมาย
หลายอยางจนบางครัง้เราอาจคดิวา  เปนโรคทีแ่ตกตางกนัซึง่แททีจ่ริง
แลวกลับเปนผลมาจากซอราตัวเดียวกันนี้เอง  ซอราไมอาสซึม
สามารถสงตอจากรุนสูรุน รุนพอแมสูรุนลูก รุนลูกสูรุนหลาน แลว
สงตอๆ  กนัโดยทีต่นตอของซอรา  น้ันมาจากการทำความผดิในมนษุย
รุนแรก น่ันก็คือ spritual sickness เคนทเชื่อวาขอบเขตของ
ไมอาสซึมนั้นไปไกลกวาเรื่องทางการแพทยเขาคิดวาตนเหตุของ
ไมอาสซมึมาจากปญหาของ  “จิตวญิญาณ”  หรือ“ปญญา”  ไมใชมา
จากโรคติดเชื้อ เคนทมองวาตนเหตุที่แทจริงของไมอาสซึม (โดย
เฉพาะซอรา)  กค็อืความชัว่รายหรอืบาปทีอ่ยูในตัวเราทกุคน  ดงันัน้
สถานะทางจิตใจและทางกายของมนุษยจะมีความออนไหวไวตอ
การเปนโรคไดก็เปนผลมาจากการคิดในทางชั่วจากการคิดท่ีผิด
สงผลใหชวีติตองเผชิญกบัความผดิพลาดเนือ่งจากความคดิดงักลาว
นั้น กระบวนการเกิดโรคที่เริ่มตนจากจิตจากความคิดอยางนี้คือ
ซอราขณะทีซ่ฟิลสิ (syphilis) และไซโคซสิ (sycosis)  เริม่ตนจากการ
กระทำทางกายกอน  อาการแสดงทางกายทุกอยางของซอราท่ีเรา
เห็นไดคือผลที่ตามมาของความคิดที่ไมถูกตอง ซ่ึงเคนทเรียกวา
“บาป”
 เราเองตกเปนทาสของความคิดเชงิลบ  ทาสของความกลัว
ทาสของความรูสกึไมปลอดภัย  ท่ีไมอาสซึมควบคุมเราอยู  ทำใหเรา
ไมมีอิสระที่จะเปนคนอยางที่เราตองการจะเปนได  ไมวาจะเปน
 “เราคงไมเกงพอท่ีจะทำอยางนัน้หรอก”    “ฉันไมแย”   “ฉันไมเขาใจ”    ฯลฯ
 สำหรับผู เ ขียนแลวไมอาสซึมคือ ความผิดปกติของ
จิตวิญญาณที่ไมไดเปนโรคติดตอ ความผิดปกติของจิตวิญญาณ
หรือปญญาน้ีมีในตัวมนุษยทุกคนโดยอาจแสดงออกมาได
หลายรูปแบบแตก็สามารถรวมไดเปน miasmatic themes  
ซึ่งมีความเหมือนกันในแงความกลัว  ความโกรธแคนและการ
ยับยั้ง (inhibition)      
  ทัง้นีไ้มอาสซึมในมมุมองของโฮมีโอพาธยีอาจเทยีบไดกบั
อตัตาในศาสนาพทุธ  (Buddhism’s  ego)  และความชัว่รายในศาสนา
คริสต  (Christianity’s  devil) โดยท่ีไมอาสซึมเปนความผิดปกติ
ที่มีมาตั้งแตที่เราเกิด  ไมอาสซึมมีอิทธิพลตอคนที่เราคิดวาเราเปน 
สิ่งท่ีเราคิดวาอยากจะทำ และมีผลตอคนท่ีเราคิดวาเก่ียวของดวย
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ไมอาสซึมเปนผลรวมของความกลัว  ทั้งที่เราควรจะกลัวและที่
เราไมควรจะกลวั  (fear  and  phobia)   ไมอาสซมึไมเคยมสีวนทำให
เกดิสิง่ทีเ่ปนเชงิบวกในชีวติของเรา  มันเปนตวัหามเรา  ทำใหเราเกดิ
ความสงสัยในการท่ีจะทำสิ่งที่เปนประโยชนตอตัวเราเอง
 ทุกๆคนและทุกๆสิ่งยอมมีพลังงานเปนบอเกิด เมื่อ
พลังงานควบแนนเขาเรื่อยๆ ก็จะเกิดเปนมวลสาร  พลังงานและ
ทิศทางนั้นเกิดขึ้นกอน  จากนั้นความคิดจึงเกิดขึ้นและไหลไปตาม
กระแสที่พลังงานนั้นนำพาไป  รางกายก็พัฒนาไปตามแนวทางที่
พลังงานไดกรุยทางเอาไวใหกอน
 เม่ือเราทำงานเปนนักบำบัด เราไดขอมูลสวนบุคคลและ
ขอมลูลบัทีค่นไขไมอยากจะบอกใคร  (และอาจอยากจะเก็บความลับ
นั้นใหตายไปกับเขาดวย)  ขอมูลเหลานี้จะทำใหเราเห็นภาพของ
เหตุการณตางๆที่เกิดซ้ำไปซ้ำมาในชีวิตของคนไข  บางคนมีเร่ือง
เศรา บางคนมีเรื่องความรัก บางคนเปนเรื่องเก่ียวกับความรุนแรง
ทกุคนมพีลงังานทีจ่ะดงึดดูสิง่ทีม่พีลงังานเหมอืนกบัตนใหเขามาใน
ชวีติและพลังงานน้ีกท็ำใหเกดิสิง่ทีค่นคนน้ันคดิ เกิดเหตุการณทีผ่าน
มารอบๆ ตัว รวมทัง้โรคท่ีเกดิข้ึนกบัเขา  หลงัจากทีน่กับำบัดไดใหยา
ที่เหมาะสม  เหตุการณในชีวิตของคนๆ น้ันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
คนท่ีตกงานจะไดงานความสัมพนัธทีแ่ยๆ   จะจบลงและสัมพนัธภาพ
ที่ดีงามก็จะกอเกิดลักษณะแบบแผนของไมอาสซึมสามารถท่ีจะ
เปลีย่นไดแตตองทำใหเกดิการเปล่ียนแปลงท้ังวถิชีวีติ  และแนวคิด
ของคนคนนัน้  ซึง่วธิทีีง่ายท่ีสดุก็คอืการหายาโฮมโีอพาธียทีเ่หมาะสม
กับคนคนนั้นเพ่ือกระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไรก็ดีเราไม
สามารถขามขีดจำกัดของพันธุกรรมไปได
 วิธทีีด่ทีีส่ดุในการรับรูถงึพลังงานของคนไขคอืการฟงลำดับ
เหตุการณสิ่งตางๆ ที่ผานเขามาในชีวิตของเขา สิ่งที่ เขารูสึก
เกี่ยวกับตนเอง  สังเกตถึงลักษณะคำท่ีคนไขเลือกใชลักษณะของ
คนที่เขาชอบลักษณะงานท่ีเขาทำ  งานอดิเรกท่ีเขาชอบ  ฟงสิ่งที่แย
ทีส่ดุในชีวติทีเ่กดิขึน้กบัเขา  และรวมถึงเหตกุารณ  ตาง ๆ  ทีท่ำใหเขา
มีชีวิตที่เปลี่ยนไปสิ่งตางๆ เหลานี้จะทำใหเรารับรูถึง “áººá¼¹”
ซึ่งก็คือไมอาสซึมนั่นเอง... แบบแผนท่ีมองเห็นไดและสามารถ
รักษาได  
 ยาโฮมีโอพาธียทำใหคนไขเกิดปญญาไดไวข้ึนเม่ือเกิด
ปญหาและเม่ือปญญาเกดิเปนผลใหไมประพฤตใิหเกดิปญหาอยาง
เดิมซ้ำแลวซ้ำอีกอยูร่ำไป เมื่อมาถึงจุดนี้หากถามวาไมอาสซึม
กบักรรมตางกนัอยางไรคำตอบส้ันๆ  กค็อื  มนัไมตางกนัเลยไมอาสซมึ
เปนเพียงคำท่ีใชเรียก กรรม ในภาษาทางการแพทยโฮมีโอพาธีย 
เทานั้น
 กรรมและไมอาสซึมจะเปนสิ่งเดียวกันไดเมื่อเราคำนึงถึง
กฎแหงความคลาย  (law  of  similars)  กรรมและไมอาสซึมทำให
เราเขาใจวาทุกสิ่งทุกอยางมีเหตุเปนปจจัย กรรมหมายถึงเม่ือเรา
ขวางอะไรออกไปเราก็จะไดสิ่งน้ันกลับมา (ไมไดหมายถึงการ
แกแคน)  เราจึงเปนผูกำหนดชีวิตของเราเอง  ศาสนาพุทธเรียกสิ่งนี้
วา  กรรม  วิทยาศาสตรเรียกสิ่งนี้วาเหตุและผล  ขณะที่โฮมีโอพาธีย
เรียกสิ่งนี้วา  law  of  similars
 แมวาหลักของโฮมีโอพาธียจะมี minimum dose,
infi nitesimal  dose,  totality  of  symptoms,  Hering’s  law  of   cure
เปนตน แตทุกอยางก็รวมอยูใน law of similars เพราะถาไมมี
law of similars ก็ไมมีโฮมีโอพาธีย  หากเราจะมองแควาสิ่งที่ทำให

เกิดอาการเจ็บปวยสามารถท่ีจะรักษา
การเจ็บปวยนั้นไดก็อาจจะเปนการ
มอง law of similars ท่ีแคบเกินไป
สิ่ งที่คลายกันไม เพียงจะรักษาส่ิงที่
คลายกันไดเทานั้น  ส่ิงท่ีคลายกันยัง
ดึงดูดสิ่งที่คลายกันใหเขามาหากันดวย
ทำไมนะหรือ...ก็เพราะส่ิงที่คลายกัน
รักษาใหหายไดนั่นอยางไร
 หากเราไมรูวาสิง่ใดเปนปญหาเราก็ไมสามารถท่ีจะแกไขได
วิธีที่เราจะกาวขามปญหาไปไดก็คือเราจะตองรูวาอะไรคือปญหา
และเผชิญกับปญหาโดยไมเพิกเฉยปญหานั้นจึงวนเวียนมาหาเรา
เพื่อรอใหเรากาวขามไป ปญหาสำหรับคนคนน้ัน ก็จะมีลักษณะ
เหมือนไมอาสซึมของเขาน่ันเอง
 ทุกคนมีพลังงานไมอาสซึมเปนของตนเอง พลังงานนี้จะ
ปกคลุมและกำหนดลักษณะบุคลิกของคนคนนั้น ทุกคนตั้งแตเริ่ม
ปฏิสนธิก็จะไดรับขอมูลจำนวนมากติดตัวมาดวย ความนาจะเปน
ทีว่าเราจะเปนอยางไรในอนาคตมีอยูในตัวเราแลวตัง้แตกอนทีเ่ราจะ
ออกมาหายใจเฮือกแรก
 คนชราท่ีเราจะเปนกถ็กูบรรจุอยูตัง้แตเราเปนเอมบริโอแลว
คงจะไมถกูตองนักถาเด็กที่นารักมีความสุข  เม่ือเวลาผานไปกลาย
เปนคนชราทีม่แีตความเศราทกุขระทมแลวเราจะบอกวา  เปนเพราะ
ประสบการณทีผ่านมาในชวีติเขาเพยีงอยางเดยีวนัน่เองท่ีทำใหเปน
เชนนั้นโดยท่ีไมคิดวาเขามีแนวโนมที่ไดรับมาต้ังแตเกิดวาจะเปน
คนทกุขงาย สขุยาก ไมอาสซมึไมไดเปนตวักำหนดชะตาชวีติของเรา
แตเปนตัวกำหนดสัณชาติญาณในการตอบสนองของเราตอความ
ทุกข ยกตัวอยางเชน ซิฟลิสไมอาสซึมมักมีความรุนแรง น่ันไมได
หมายความวาคนท่ีมซีฟิลสิไมอาสซึมเปนคนรุนแรง  แตความรุนแรง
มักจะตามติดคนกลุมนี้อยูบอยๆ อีกตัวอยาง เชนสมมติวามีคนเดิน
มาพรอมกันสองคน คนหนึ่งมีซอราไมอาสซึมอีกคนหนึ่งมีซิฟลิส
ไมอาสซมึ  ใกลๆ  กนันัน้มโีจรดกัรอปลนอยู  คนทีเ่ปนซฟิลสิไมอาสซมึ
มักจะเปนเปาหมาย  (ความนาจะเปนมีมากกวา)  เพราะการจ้ีหรือ
ปลนมีลักษณะท่ีเปนความรุนแรง คนท่ีมีซิฟลิสไมอาสซึมซึ่งเปน
violent  theme จึงมีโอกาสจะถูกปลนมากกวา
 เราไมสามารถทีจ่ะหนหีรอืลบ  miasmatic  theme  ของเรา
ไปได หากเราใชซิฟลิสไมอาสซึมเปนตัวอยางตอ คนไขคนน้ีก็จะไม
สามาถตดัสนิใจยายออกจากชมุชนทีม่กัมคีวามรุนแรงไดเพือ่หนีไป
จากไมอาสซึมของเขาได
 คนจะเลือกคำพูด ลักษณะเร่ืองท่ีฝน การรับรส ลักษณะ
สหีนา  โครงสรางหนาตา  งานอดเิรก  สิง่ทีส่นใจ  ดนตรทีีช่อบลกัษณะ
ทางเพศท่ีชอบ ความทะเยอทะยาน เปาหมายในชีวิต ตามแบบ
ลักษณะที่รวมกันของไมอาสซึม
 ตามแนวคิดของเคนท ไมอาสซึมมีมานานกอนการเกิด
พยาธิสภาพของรางกาย  ไมอาสซึมเปนเหตุใหคนโนมเอียงไปสู
ความเจ็บปวยในรูปแบบหนึ่งๆ  ดังนั้นไมอาสซึมจึงเปนแนวโนมที่
เรามีมาแตกำเนิดซึ่งพรอมที่จะพัฒนาไปสูการเปนโรคในอนาคต
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รากไ็มสามารถท่ีจะแกไขได
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¹¾.¾ÅÇÔª ¡ÅŒÒËÒÞ

ÊÒÃÐÊÙ‹¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ (Practical Tip)

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ

μÒÁá¹Ç¤Ô´äÁÍÒÊ«ÖÁ

 ดวย การนำแนวคิดไมอาสซึมไปสูการปฏิบัติ ไมมี
รายละเอียดที่ตายตัว การนำแนวคิดดังกลาวไปประยุกตใชจึงมีความ
หลากหลายสูง ดังนั้นเพ่ือใหเห็นภาพของการนำไปใชที่กระจางขึ้น
คอลัมนนี้ผูเขียนจึงนำกรณีศึกษาท่ีมีการวิเคราะหภายใตกรอบคิด
ดังกลาวของ Dr. S.P.Dey แพทยโฮมีโอพาธียผูมีชื่อเสียงทานหน่ึง
ในประเทศอินเดีย  โดยตัดตอนมาจากหนังสือ  Clinical  Case  Reports  
on Constitutional Prescribing 

 กรณีศึกษาที่ ๑:    ผูปวยวัยรุนผูชายอายุ ๒๓ ป เขารับการ
รักษาดวยโรคดางขาว (Vitiligo) เม่ือวันท่ี๑๙ สิงหาคม ค.ศ.๑๙๙๘
(พ.ศ.๒๕๔๑)  เปนนกัศกึษาแพทยโฮมโีอพาธยีของสถาบนัในรฐัเบงกอล
ตะวันตก  (West  Bengal)  ซ่ึงกอนหนานีใ้ชการรกัษาดานโฮมีโอพาธียมา
โดยตลอด  ทวาเน่ืองจากไมไดรับผลดจีากการรกัษา  ทำใหเกดิภาวะซมึเศรา
และเร่ิมลงัเลใจอยางไรกต็ามจากการักษาแบบโฮมโีอพาธยีของทีค่ลนิกิ
แหงนี้ ผูปวยมีอาการดีขึ้นอยางชัดเจนในชวง ๓-๔ เดือนแรก แต
หลงัจากนัน้อาการเริม่พฒันาไปในทางทีด่ขีึน้อยางชาๆ  และใชเวลาทัง้สิน้
๔  ปในการรักษาจนผูปวยหายขาดจากโรคดางขาว

 อาการแสดง  (Present complaints)

 - เปนดางขาว (Vitiligo) บนหลังเทาทั้งสองขาง  ริมฝปากลางและ
ปลายน้ิวมือ เปนมาประมาณหน่ึงปคร่ึง โดยอาการปรากฎคร้ังแรกท่ี
บริเวณริมฝปากลาง จากน้ันจึงมาปรากฎท่ีปลายนิ้วมือและทายสุดคือ
เปนท่ีหลังเทาท้ังสองขาง
 - มีกรดในกระเพาะรวมกับมีอาการแสบรอนในทรวงอก (heart  
burn) หลังทานอาหาร 1-2  ช่ัวโมง  เปนมาประมาณหน่ึงป
 - มีอาการไอแหงๆ  รวมกบัอาการระคายคอมาประมาณ  ๑   เดือนที่
แลว อาการไอแยลงระหวางวนัและอาการดีขึน้เมือ่นอนราบ เม่ือด่ืมน้ำเยน็
 - มีอาการออนเพลียและมีอาการรูสกึหมุน  (Vertigo)  มาประมาณ
๑  เดือน
 - มีอาการปวดศีรษะบรเิวณดานหนารวมกบักระหมอม  (Frontal  and
vertex)  มีความรูสึกเหมือนกะโหลกจะระเบิดออก อาการดีขึ้นเมื่อนอน
ราบพรอมกับหลับตา เปนมาประมาณ  ๑  เดือน
 - มีโรคผิวหนังท่ีสะเก็ดลอน (Pityriasis) บริเวณหัวไหลดานซาย 
ใบหนาขางซาย และบริเวณหนาอก  เปนมาประมาณ  ๖  เดือน   ซ่ึงเปน
อาการท่ีเกิดขึ้นหลังจากไดรับการรักษาแบบโฮมีโอพาธีย (ผูปวยบอก)  
 - เลบ็เทาทัง้สองขางผดิรปู    มีสผีดิปกต ิและเปราะ  เปนมาประมาณ
  ๖  เดือน
 - มีความเครียดและวิตกกังวลอยางมากเก่ียวกับโรคของตน

 ประวัติความเจ็บปวยในอดีต (Past history)

 - เปนโรคหิด  (Scabies)  ตอนอายุ  ๒  ป อาการดีขึน้จากการใชขีผ้ึง้
 - เปนโรคหอบหืด (Bronchial  asthma) ตอนชวงอายุ ๓-๔ ป
จนกระทั่งอายุ ๖-๗ ป อาการดีขึ้นจากการรักษาตามแนวอายุรเวท  
(Ayurvedic  treatment)
 - ติดหวัดไดงายจนกระท่ังถงึอายุราว ๑๕-๑๖ ป หลงัจากโรคหอบหืด
เริ่มทุเลา

 - เปนหัด  (Measles)  ตอนอายุ  ๑๐-๑๒ ป

         ประวัติครอบครัว (Family history)

 - โรคดางขาว  (Vitiligo)   :   ญาติฝายแม
 - โรคเรื้อน   :   พอ
 - โรคหอบหืด   :   ปู
 - ลมพิษ   :   พอและแม
 - โรคปวดตามขอตามกลามเน้ือ  (Rheumatism)  :  ญาติฝายแม

  ลักษณะโดยท่ัวไป (Generalities)

 - ขี้รอน   :   ชอบอากาศเย็น  แตทนความเย็นไมได    
                   ชอบฤดูหนาวมากท่ีสุด
 - การขับเหงื่อ  :   ดีโดยเฉพาะบริเวณฝามือและฝาเทาใน
    ฤดูหนาวและลำตัวในฤดูรอน
 - ความอยากอาหาร : เวลาหิวไมสามารถอดทนรอได
  ๓.๑ อาหารท่ีชอบ : อาหารรสหวาน  ปลา  อาหารมันๆ  อาหาร
                                             ทอด  หัวหอมและนม
  ๓.๒ อาหารท่ีไมสามารถรับประทานได  :  นม
 - ความกระหายน้ำ   : ตอนนีค้อนขางนอย  แตเม่ือกอนจะกระหาย
    มาก
 - อุจจาระ  :   ก่ึงแข็งกึ่งเหลว, ถายไดปกติ
 - ปสสาวะ   : รูสึกเหมือนปสสาวะยังคางอยูหลังจาก
    ถายปสสาวะไปแลวปสสาวะเปนสาย
    บางๆ  เมื่อใกลจะปสสาวะเสร็จ
 - ชอบสวมใสเสื้อผาหลวมๆ
 - นิสัยสวนตัว   :   ขีโ้มโห    เกบ็กด    รบีเรง    หมดหวงัทีจ่ะกลบัมา
    เปนปกติเศรา หมดกำลังใจและทอแท
 - ความฝน   : เกี่ยวกับไฟ  อุบัติเหตุ  คนตาย

 ผลทางคลินิก (Clinical fi ndings)

 - รูปรางสูง : ดูไมแข็งแรง  คอนขางผอมแหง
 - หนาอก   : แบนราบ
 - ลิ้น   : เปยกชืน้ มรีอยแตกตรงกลางของปลายลิน้
 - ชีพจร  :   ๑๐๐  คร้ัง/นาที
 - น้ำหนัก :   ๔๔  กิโลกรัม
 - ความดันโลหิต : ๑๒๐/๘๐  มม.ปรอท

 การวิเคราะหและการสังเคราะหตามหลักโฮมีโอพาธีย  

 (Anamnesis and Synthesis)

 จากประวัติความเจ็บปวยของคนไขและครอบครัว มีขอบงช้ี
ชัดเจนวาเปนความเจ็บปวยท่ีเกิดจากการผสมกันของไมอาสซึม
หลายชนิด ซ่ึงมี “ไซโค-ซิฟไลติก” (Syco-syphilitic) เปนลักษณะเดน
ณ ขณะนี้รวมกับมีภาวะซอราแฝง (Latent psora) อยู ดังนั้นการสั่ง-
จายยาในขัน้ตนควรครอบคลมุไมอาสซมึผสมคอืไซโค-ซฟิไลตกิ  เชนเดยีว
กับครอบคลุมอาการแสดงท่ีปรากฎอยู
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 การรักษา (Treatment)

๑๙.๐๘.๑๙๙๘ : ผูปวยไดรับยา  Thuja  ขนาดความแรง  ๐/๑  
(LM  potency)  ท้ังสิ้น  ๑๖  ขนาน  (doses)  โดยใหรับประทานวันละ  
๑  คร้ังครั้งละ  ๑  ขนาน  ทุกวันตอนเชา  ๑๖  วัน

 การติดตามผลการรักษา (Follow  up)

๐๙.๐๙.๑๙๙๘   :  - รอยดางขาวดูเหมือนจะดีขึ้น ไมมีจุดดาง
ขาวเกิดขึ้นใหม  
 - การเตนของชีพจร  ๘๘  คร้ัง/นาที    น้ำหนัก  ๔๔  กิโลกรัม
 - ผูปวยไดรับยา    Thuja  ขนาดความแรง  ๐/๒  (LM  potency)
ทั้งสิ้น ๑๖ ขนาน (doses) โดยใหรับประทานวันเวนวัน และรับประทาน
ครั้งละ  ๑  ขนาน  

๑๓.๑๐.๑๙๙๘   :  - รอยดางขาว  ๒-๓  จดุหายไป  ไมมจีดุดางขาว
ใหมเกิดขึ้น      
 - โรคผิวหนังที่มีสะเก็ดลอน (Pityriasis) เร่ิมหายไป
 -   น้ำหนัก  ๔๕  กิโลกรัม        
 - ผูปวยไดรับยา    Thuja  ขนาดความแรง  ๐/๓  (LM  potency)
ทัง้สิน้  ๑๖  ขนาน  (doses)  โดยใหรบัประทานวันเวนวนั  และรับประทาน
ครั้งละ  ๑  ขนาน  

๑๖.๑๑.๑๙๙๘  : -  ท้ังโรคดางขาวและโรคผิวหนังที่มีสะเก็ดลอน
(Pityriasis)  ดีขึ้น  
 - น้ำหนัก  ๔๕  กิโลกรัม การเตนของชีพจร  ๗๒  คร้ัง/นาที
 -   ผูปวยไดรับยา Thuja ขนาดความแรง ๐/๕ (LM potency)
ทั้งสิ้น ๑๖  ขนาน (doses) โดยใหรับประทานวันเวนวัน  และรับประทาน
ครั้งละ  ๑  ขนาน  

๒๒.๑๒.๑๙๙๘  : - อาการยังดีข้ึนตอเน่ือง น้ำหนัก ๔๖.๕ กิโลกรัม
 - ผูปวยไดรับยา Thuja ขนาดความแรง ๐/๖ และ๐/๗ (LM 
potency) ท้ังสิ้น  ๑๖  ขนาน  (doses)  โดยใหรับประทานสลับกันทุกวัน
ตอนเชา และรับประทานคร้ังละ ๑ ขนาน

๒๘.๐๑.๑๙๙๙  : -  อาการไมดขีึน้ตอเน่ือง  และเริม่มอีาการปวด
ปสสาวะแตปสสาวะออกชา
   -   การเตนของชีพจร  ๘๐  คร้ัง/นาที
 -   ผูปวยไดรบัยา  Sulphur  ขนาดความแรง  ๑M  (๑๐๐๐  C)  ๑  ขนาน
(single dose)

๐๘.๐๓.๑๙๙๙ : - โรคผวิหนังทีม่สีะเกด็ลอน  (Pityriasis)  หาย
ไปเกือบหมด  และโรคดางขาวดีขึ้นมาก    
 - ไมมีปญหาเร่ืองการถายปสสาวะแลว
   -  น้ำหนัก  ๔๖.๕  กิโลกรัม      
   -  ผูปวยไดรับยา Thuja  ขนาดความแรง  ๐/๘  (LM  potency)
ทั้งสิ้น ๑๖  ขนาน (doses) โดยใหรับประทานวันเวนวัน และรับประทาน
ครั้งละ  ๑  ขนาน

๑๒.๐๔.๑๙๙๙ : - มีจุดดางขาวจุดใหมเกิดขึ้นบริเวณปลาย
นิ้วมือ
 - น้ำหนัก  ๔๖ กิโลกรัม
   -   ผูปวยไดรับยา  Lueticum  ขนาดความแรง  ๒๐๐C  และ  ๑M  
อยางละ  ๑  ขนาน  โดยให  รบัประทานตอนเชา  ๒  วนัตดิกนั  ครัง้ละ  ๑  ขนาน
เรียงตามลำดับความแรง

๒๕.๐๖.๑๙๙๙  : - รอยดางขาวบนหลังเทาทั้งสองขางดีขึ้น  
บริเวณปลายน้ิวและริมฝปากไมพบการเปลี่ยนแปลง    
 - น้ำหนัก  ๔๖  กิโลกรัม
 -   ผูปวยไดรับยา  Lueticum  ขนาดความแรง  ๑๐M  (๑๐๐๐๐  C)
๑  ขนาน  (single dose)  

๐๗.๐๗.๑๙๙๙   : -  เล็บหัวแมเทาขางซายขึ้นใหม (เปนปกติ)        
 - โรคดางขาวดีขึ้น
 -   ผูปวยไดรับยา Lueticum ขนาดความแรง ๑๐M ๑ ขนาน  
(single  dose)

๒๔.๐๘.๑๙๙๙ : - โรคผิวหนังที่มีสะเก็ดลอน (Pityriasis)  
มีอาการแยลง  (เปนมากข้ึน)
 - โรคดางขาวอาการเหมือนเดิม (ไมเปลี่ยนแปลง)
 - น้ำหนัก  ๔๖  กิโลกรัม      

๒๔.๐๘.๑๙๙๙  (ตอ)  :  -  ผูปวยไดรับยา  Thuja  ขนาดความแรง  
๒๐๐C  และ  ๑M  อยางละ  ๑  ขนาน  โดยใหรับประทานตอนเชา  ๒  วัน
ติดกัน  ครั้งละ  ๑  ขนาน  เรียงตามลำดับความแรง

๑๒.๑๐.๑๙๙๙   : -  เหลือจุดดางขาวเพียง ๑ จุดบนหลังเทา
ขวา และมี  ๖ จุดบนหลังเทาซาย      
 - เล็บเทาขางขวาดีขึ้นจนเกือบเปนปกติ
 - ผูปวยไดรับยา Thuja ขนาดความแรง ๑๐M ๑ ขนาน  (single
dose) 

๐๗.๐๑.๒๐๐๐  : - ทุกโรคอาการดีขึ้นอยางมากรวมถึงโรคดาง
ขาวดวย
 - น้ำหนัก  ๔๗  กิโลกรัม    
 -   ผูปวยไดรับยา  Thuja  ขนาดความแรง  ๕๐M  ๑  ขนาน  (single  
dose)

๑๗.๐๒.๒๐๐๐  : - ไมมีจุดดางขาวบนหลังเทาขวา เหลือเพียง
จุดเล็กๆ  บนหลังเทาซาย    
   -   เล็บเทาทั้งสองขางกลับมาเปนปกติ
 -   ผูปวยไดรับยาหลอก  (Placebo)

 การรายงานผลคร้ังลาสุด

๑๔.๐๕.๒๐๐๒ :  ไมพบจุดดางขาวบริเวณขาและเทาท้ังสอง
ขาง  ผูปวยยงัคงอยูภายใตการดแูลและการเฝาสงัเกตการณของผูรกัษา  
ทั้งนี้เพื่อปองกันโอกาสท่ีอาจจะกลับมาเปนซ้ำอีกในอนาคต

 กรณีศึกษาท่ี  ๒ :    ผูปวยชาย อายุ ๓๓ ป มีอาชีพ
เปนแพทยโฮมีโอพาธีย  ถูกสงมารักษาโรค Buerer’s disease
(Thromboangitisobiterans) เมื่อวันท่ี ๑๙ กันยายน ค.ศ.๑๙๙๖  
(พ.ศ.๒๕๓๙) ยาตำรับ Tuberculinum สามารถใชรักษาภาวะแผล
เนื้อตาย  (gangrenous  ulceration) ที่นิ้วนางของเทาขางขวาให
หายหมดไดภายในสองเดือน

 อ า ก า ร แ ส ด ง   ( P r e s e n t  c o m p l a i n t s )  
    -  มีอาการรอน (burning) บริเวณฝาเทาดานขวา รูสึกซาๆ
(tingling) บริเวณนิ้วหัวแมเทาขางขวา อาการแยลงเม่ืออากาศเย็นและ
อาการดีขึ้นเมื่ออากาศอบอุน  มีอาการน้ีมาประมาณ  ๒  ป
 - มีแผลเนื้อตายที่นิ้วนางเทาขางขวา  เปนมาประมาณ  ๖  เดือน
 - มอีาการจุกแนนท่ีกระเพาะ  อาการแยลง  ในชวงเวลาบายกระท่ัง
ถึงสองทุม  อาการดีขึ้นถาไดผายลม
 - มหีดูและไฝจำนวนมาก  โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีหลังและคอเปนมาก
ขึ้นในชวง  ๔-๕  ปที่ผานมา
 - มีอาการปวดศีรษะดานขวาเปนบางครั้ง  โดยอาการจะเริ่มจาก
ทายทอย  ลามไปทีต่าขวา  อาการแยลงจากอากาศเยน็  และมกัมอีาการ
อาเจียน  (รสขม) รวมดวย

 ประวัติความเจ็บปวยในอดีต (Past history)

 - ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะ  ตอนอายุ  ๖  ป
 - เคยเปนหิดตอนเด็กๆ
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 - เคยมีขอเทาขวาแพลง เม่ือ ๑๐ ปกอน
 - มักเปนหวัดและทอลซิลอักเสบไดงายต้ังแตเด็กๆ  แตปจจุบัน
ภาวะดังกลาวดีขึ้นมาก
 - หูด
 - Anal  fi stula  

 ประวัติครอบครัว (Family history)

 - พอเปนวัณโรคปอด
 - แมเปนความดันโลหิตสูง  เสียชีวิตดวยหัวใจลมเหลว
 - พ่ีชาย  เปนความดันโลหิตสูง

 ลักษณะโดยท่ัวไป (Generalities)

 - ขี้รอน
 - ความอยากอาหาร  : ไมอยากทานอาหาร
  ๒.๑   อาหารท่ีชอบ    :   อาหารรสหวาน  เปร้ียว  นมและผลิตภณัฑ
จากนม  หัวหอมสด  อาหารอุนๆ
  ๒.๒   อาหารท่ีไมชอบ :  ไขและเนื้อสัตว
 - การขับเหงื่อ   : เหง่ือเยอะทั่วทั้งรางกาย
 - มักชอบงีบหลับ
 - ความกระหายน้ำ   : มากและชอบด่ืมเคร่ืองดื่มเย็น
 - ปสสาวะ   :   มีกลิ่นฉุนแตบางครั้งรูสึกแสบ
 - อุจจาระ   : ปกติ-ถายวันละคร้ัง  แตเมื่อกอนทองผูก
 - สูบบุหรี่   : ๑๐–๑๒  มวนตอวัน
 - นิสัยสวนตัว   :   อารมณออนไหว  ซมึเศรางาย  เรงรบี  ลกุลี้
ลุกลน  ชอบเสียงเพลง  พูดมากคุยเกง    เจาโวหาร  ข้ีสงสารและตองการ
ความเห็นอกเห็นใจไมชอบอยูคนเดียว ชอบมีเพ่ือน  ชอบวาดภาพและ
เขียนบทประพันธ

 ผลทางคลินิก (Clinical fi ndings)

 - เปน Buerger’s disease มีแผลเน้ือตายท่ีนิ้วนางเทาขวา
ตรวจพบโดย  ศัลยแพทย  รายงานเมื่อวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ค.ศ.๑๙๙๖
 - เทามีสีดำคล้ำ โดยเฉพาะขางขวา อาการแยลงเมื่อเจออากาศ
เย็นและอาการดีขึ้นเมื่อใสถุงเทา
 - เทาขางที่เปนปญหาสัมผัสไดวาเย็นอยางชัดเจน

 การวิเคราะหและการสังเคราะหตามหลักโฮมีโอพาธีย  

 (Anamnesis and Synthesis)

 ผูปวยมีลักษณะผสมของไมอาสซึมซึ่งแสดงภาวะเดนพรอม
กันทั้งสามไมอาสซึมอยางไรก็ดีทั้งๆ ท่ีมีอาชีพเปนแพทย แตดวย

ลักษณะนิสัยของผูปวยที่ชอบเขียนบทประพันธ  วาดภาพ  ทำใหผูรักษา
คิดถึงตำรับยา Tuberculinum นอกจากน้ี จากลักษณะนิสัยผูปวย
ที่ชอบเสียงเพลง ไมชอบทานเน้ือสัตว กระหายที่จะดื่มน้ำเย็น  เบื่อ
อาหารและเสมือนนอนหลับไมพอเปนบง ช้ี เ พ่ิมเติมแกตำรับยา
Tuberculinum  ย่ิงไปกวานั้นจากประวัติวัณโรคของบิดา ประวัติ  
Anal fistula ของผูปวยเอง และลักษณะท่ีมีแนวโนมตอมตางๆ บวม
ไดงาย  นำไปสูการยืนยันแกผูรักษาในการเลือก  Tuberculinum

 การรักษา (Treatment)

๑๙.๐๙.๑๙๙๖ :  -  ผูปวยไดรบัยา  Tuberculinum  ขนาดความ
แรง  ๑M ๑  ขนาน  (single  dose)
 -   แนะนำใหผูปวยหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่  และหลีกเล่ียงการเผชิญ
กับอากาศเย็น  โดยใหใสถุงเทาคลุมไวจะดีกวาการติดตามผลการรักษา  
(Follow up)

๑๗.๑๐.๑๙๙๖ :    - แผลเนื้อตายดีอยางรวดเร็ว ไมมีสาร
คัดหลั่ง  (discharge) ออกมาจากแผล  
 - ไมมีอาการรอนหรือเจ็บอีก
      - สีของเทาดีขึ้น  ดำคล้ำนอยลง  สัมผัสไดวาเทาเย็นนอยลง  
 -    ผูปวยไดรับยา  Tuberculinum  ขนาดความแรง  ๑M ๑  ขนาน  
(single dose)  โดยใหกระแทก  ๑๐  คร้ังกอนรับประทาน

๑๔.๑๑.๑๙๙๖ :    -  แผลหายสนิท  ไมมีสารคัดหล่ังจาก
แผล  ไมมีอาการไมสบายใดๆ  สีของผิวเริ่มกลับสูภาวะปกติ
 - ผูปวยไดรับยา  Tuberculinum  ขนาดความแรง  ๑๐M ๑  ขนาน  
(single dose) 

 คำแนะนำและขอสรุป

 ผูรักษายังตองติดตามคนไขอยางตอเน่ืองเพราะผูปวยอาจตองการ
ยาท่ีเปนลักษณะจำเพาะของผูปวย (Constitutional remedy) เพ่ือ
กำจัดเปลือกของไมอาสซึมใหสูญสิ้นไป  โดยท่ัวไปการใชตำรับยา
Tuberculinum  เพียงตัวเดียวรักษาแผลเนื้อตายใหหายขาดไดนั้นเปน
โอกาสที่พบไดนอย และยิ่งไปกวานั้นโดยปกติแลว Tubercullinum  
ไมมีขอบงใชสำหรับโรค Buerger’s disease
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 ฉบับนี้กระจอกขาวต้ังใจจะเอารายงานส้ินปของชมรมมานำเสนอ  แตดวยทางทีมงานและ
คณะกรรมการไมสามารถสรุปรายงานไดทัน เนื่องจากมีความเปล่ียนแปลงหลายประการ
อีกทั้งคาดวานาจะมีการสรุปภาพรวมท้ังหมดเปนรายงาน  ณ  สิ้นป 2552  ดังนั้นฉบับหนาจึงจะ
นำรายงานสรุปการดำเนินงานท้ังหมดมาช้ีแจงใหทราบโดยท่ัวกัน
 ในฉบับนี้กระจอกขาวจึงขอเสนอเปนขาวประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการ 2 เร่ือง คือ  
1)  การประชุม Liga 2010  จัดการประชุมระหวางวันที่ 18-22  พฤษภาคม 2553 ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงหากผูใดสนใจเขารวมนำเสนอผลงานวิชาการ ก็สามารถทำไดโดยตองสง
บทคัดยอภายในวันที่  30 พฤศจิกายน 2552  ท้ังนี้คาลงทะเบียนการสมัคร และท่ีพักสามารถทราบรายละเอียดไดโดยเขาเย่ียมชมท่ีเวปไซด  
http://www.liga2010.org  และ  2)  คือการประชุมวิชาการครั้งแรกจัดโดยชมรมโฮมีโอพาธียแหงประเทศไทย ซึ่งไดรับเกียรติจากแพทยโฮมีโอพาธีย
ชาวอนิเดยี,  Dr.  Sayed  Tanvir  Hussain  ซึง่จะมาพูดในหวัขอ  “การนำโฮมโีอพาธยีไปประยุกตใช:  นำเสนอผานกรณศีกึษา”   ซึง่จะจดัเปนเวลา  2  วัน
ระหวางวันที่  29-30  มกราคม  2553  สวนสถานท่ี  ราคาคาลงทะเบียน  และหัวขอในรายละเอียดจะแจงใหทราบตอไป
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