จุลสารโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทย
HOMOEOPATHIC ASSOCIATION OF THAILAND
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม - เมษายน พุทธศักราช 2557
ISSN 1906-5175

บทบรรณาธิการ

วั

นเวลาล่วงเลยมาอย่างรวดเร็วหลังจากปีใหม่สากล กว่าจุลสารฉบับนี้
จะได้รบั การกระจายออกไป ปีใหม่ไทยๆ ก็คงล่วงเลยไปอีกเช่นกัน จริงดัง่
ค�ำพระท่านกล่าวว่า “วันเวลาทีล่ ว่ งไปแล้ว ย่อมไม่กลับหลังมาใหม่” เราจึงควร
ท�ำให้วันเวลาของชีวิตล่วงไปด้วยดี มีประโยชน์ ให้สมกับกาลเวลา จึงจะนับว่า
เป็น “คนกินกาล” แต่ถา้ แม้ปล่อยวันเวลา ให้สนิ้ ไปโดยเปล่าประโยชน์ ก็จะชือ่ ว่า
“เป็นผู้ถูกกาลกินเอา”
ในจุลสารฉบับนี้ ได้น�ำเสนอกรอบ วิธีคิด และวิธีปฏิบัติโดยคร่าว
ของ Predictive Homeopathy ซึ่งเราได้คนที่เหมาะสมเป็นอย่างมาก คือ
คุณหมอจิ๋ว (แต่ฝีมือไม่จิ๋วดั่งชื่อ) เป็นผู้สรุปบรรยายการมาเยือนครั้งแรกของ
Predictive Homeopathy
ให้แก่พวกเราได้ย่อยและ
ท�ำความเข้าใจอย่างช้าๆ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่า คุณหมอจิ๋ว
จะเขียนสาระส�ำคัญจากการ
อบรมต่อยอดกับ Predictive
Homeopathy ให้พวกเรา
ได้อา่ นกันอีก เข้าใจว่า คงจะ
พัฒนาและเปิดโลกทัศน์
ผู้อ่านได้อีกมากทีเดียว

ในฐานะ นักบ�ำบัดโฮมีโอพาธียต์ อ้ งพึงระวัง ตามค�ำบิดาสอนถึงความจ�ำเป็นของ
การเป็น “the Unprejudiced Observer” จงอย่าลืมว่า ความเป็นกลางของ
ผู้สังเกตุการณ์มีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อผลของการทดลอง ดังประจักษ์แล้ว
ในการทดลองอันโด่งดังในชื่อของ Double Slit Experiment
ส่วนตัวผูเ้ ขียนแล้ว คงไม่มที ฤษฎีใด อธิบายความตัง้ อยูแ่ ละดับไปของชีวติ
ได้ดีเท่าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าอีกแล้ว ดังได้เคยแสดงไปก่อนหน้านี้ในจุลสาร
เล่มก่อนๆ ว่าโรคมีมาแต่กรรมนัน้ เห็นท่าจะเป็นจริง และเป็นความจริงทีอ่ มตะ
กาล (Reality) น�ำมาสู่การรักษาของผู้เขียนในยุคนี้ ที่ตอนใกล้จะจบการรักษา
และได้รบั การติดตามมาระยะเวลานานพอควรแล้ว ต้องมีการสะท้อนร่วมกันกับ
ผูป้ ว่ ยว่า เหตุทแี่ ท้จริงนัน้ มีมา
แต่อะไร และสิง่ ใดทีผ่ ปู้ ว่ ยต้อง
พึงระวัง รวมทัง้ ต้องตอกย�ำ้
ให้เห็นว่า ไม่มีใครรักษา
ผูป้ ว่ ยให้หายได้ ถ้าผูป้ ว่ ยไม่
รักษาตัวเอง และถ้าอยาก
หายจากโรคร้ายๆ ที่หนัก
หน่วงนั้น ผู้ป่วยท�ำได้แต่
ต้องท�ำงานอย่างหนักเพื่อ
เปลี่ยนผ่าน (Transform)
ความจริ ง เดิ ม ไปสู ่ ค วาม
จริงใหม่ ที่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ให้อา้ งอิงแล้วว่า
ท�ำได้จริงๆ เป็นการเปลี่ยน
ผ่านทางจิตอันลึกซึ้ง น�ำไป
สูก่ ารเปลีย่ นผ่านดีเอ็นเอใน
ทางกายภาพ ซึ่งเป็นความ
จริงของปัจเจก ต้องท�ำเอง
ของใครของมัน ไม่สามารถ
ท�ำแทนกันได้ เพราะเป็นกรรมของปัจเจก

Predictive Homeopathy มีแนวคิดที่เป็นจุด
เด่นและอาจเป็นวิธีที่ดีมาก
วิธีหนึ่งที่ใช้เพื่อการติดตาม
และประเมินผลการรักษาของ
โฮมีโอพาธีย์ว่า เป็นไปตาม
แนวทางทีค่ วรจะเป็นหรือไม่
จะต้องปรับยาใหม่หรือไม่
และเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างจากการรักษาที่ได้กระท�ำไปแล้ว โดยเชื่อมโยง
การวิเคราะห์และประเมินผลการรักษาเข้ากับคัพภวิทยา (Embryology) อันว่า
โดยย่อแล้ว ในทางพุทธศาสนากล่าวถึงการก�ำเนิดชีวติ ว่าอาศัยกระบวนการ
ด้วยการเจริญเติบโตของไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว (Zygote) ไปเป็นเนื้อเยื่อและ
อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งทาง โรงเรียน Predictive Homeopathy ได้รับ ทางปฏิจจสมุปบาท คือ มีเหตุปัจจัยเชื่อมโยงกันโดยไม่ขาดสาย เป็นเหตุให้
การจัดตัง้ และพัฒนาแนวทางการเรียน-การสอนตามแนวนีม้ าตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1995 เวียน-ว่าย-ตาย-เกิด มีภพ มีชาติ ไม่มีที่สิ้นสุด ดังภาพประกอบด้านบน
เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อเราลองถอยกลับมาและท�ำความเข้าใจจาก
ภาพกว้างว่า โรคหรือความเจ็บป่วย เกิดขึ้นได้อย่างไร นั้น เราจึงปฏิเสธ
ถึงการท�ำความเข้าใจชีวติ ก�ำเนิดของชีวติ และการเกิดโรค ว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถ
อธิบายแยกออกจากกันได้ เพราะต่างเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงถึงการมีอยู่ของกัน
และกัน เมื่อความเจ็บป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “โรคเรื้อรังทุกชนิดย่อมเป็นผล
ทีม่ มี าแต่เหตุของการด�ำรงค์อยูข่ องเราเป็นแน่” ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงได้คดั ลอกและ
ตัดตอนบทความเรื่อง “สาระส�ำคัญว่าด้วยความจริงของชีวิต” มาแบ่งปันแก่
พี่ๆ น้องๆ ในวงการ ทั้งนี้เพื่อเราจะได้ไม่ลงดิ่งลึกจนขาดการ มองเห็นบริบท
โดยรวมของการด�ำรงค์อยู่ รวมทั้งล�ำดับชั้นของความเชื่อและความจริง ที่เรา

โรคหรือความเจ็บป่วยจึงเป็นผลที่มีมาแต่เหตุจากกายกรรม วจีกรรม
และมโนกรรม ที่เราต่างไม่ทันเห็นรัก โลภ โกรธ หลง ปล่อยให้เกิดห่วงโซ่ของ
ขันธ์ 5 หรือ แม้แต่เห็นแล้วก็ไม่อาจหนี ความเสื่อมที่มีมาแต่สังขารทางกาย
ตามอายุขัย ต้องเจ็บ ต้องป่วย และต้องตาย ในที่สุด อันเป็นความจริง (Truth)
ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แต่ก่อนวิทยาศาสตร์เกิด

สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย : ที่อยู่ ส�ำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 6 กระทรวงสาธารณสุข
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02-1495636 ต่อ 347 โทรสาร.02-1495637 Website: http://www.thaihomeopathy.org/
บรรณาธิการ : ด็อกเตอร์เภสัชกรหญิงมณฑกา ธีรชัยสกุล คณะบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์นายแพทย์อมร เปรมกมล นายแพทย์กฤษฎา พันธุ์เพ็ง
แพทย์หญิงวลี สุวัฒิกะ บรรณาธิการบริหาร : นางเพิ่มจิตต์ ลอเสรีวานิช ทันตแพทย์หญิงศรีรัตน์ สวัสดิ์อ�ำไพรักษ์
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บทความพิเศษ

สาระส�ำคัญว่าด้วยความจริงของชีวิต (1)

คัดลอกและตัดตอนบทความจาก สาระส�ำคัญว่าด้วยความจริงของชีวิต,
[Online] www.life.cpru.ac.th

1.1 ความหมายของชีวิต
ชีวติ คืออะไร ชีวติ มีความส�ำคัญอย่างไร ชีวติ มีความเป็นไปอย่างไร และชีวติ มีกำ� เนิดและวิวฒ
ั นาการ
อย่างไร นับว่าเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีท่ กุ คนควรจะได้ศกึ ษาเพราะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับตัวเราเอง ถึงแม้วา่ เราจะ
เรียนรู้สิ่งอื่นๆ อย่างมากมาย แต่ไม่รู้ในเรื่องชีวิตของตน ก็นับว่าเป็นการขาดทุนอย่างยิ่ง เพราะการ
เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองจะท�ำให้เข้าใจข้อเท็จจริง คุณค่า ความส�ำคัญ ความเป็นไปและความ
ควรจะเป็นแห่งชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อจะให้น�ำข้อได้ศึกษาไปเป็นแนวคิดและข้อปฏิบัติ
ให้เกิดผลดีแก่ชีวิตของตนในการด�ำรงชีวิตในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านวิสัยทัศน์ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคม และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
“ชีวิต” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เป็นค�ำนาม หมายความว่าความ
เป็นอยู่ตรงกันข้ามกับค�ำว่า "อชีวะ" หรือ "อชีวิต" คือ ความไม่มีชีวิตหรือความตายเพราะสิ้นกาย
ไออุ่น และวิญญาณ ฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของตนเองจะท�ำให้เข้าใจข้อเท็จจริง คุณค่า ความ
ส�ำคัญ ความเป็นไปและความที่ควรจะเป็นแห่งชีวิตของตนได้อย่างถูกต้อง
พระเทพวิสุทธิเมธี (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวถึงชีวิตในมุมมองที่แตกต่างกันว่า “เรื่องของชีวิตคือ
อะไรนี้ มันก็มีหลายแง่ หลายมุม ถ้ามองในแง่วัตถุชีวิตก็มีความหมายอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่จิตใจก็มี
ความหมายอีกอย่างหนึ่ง ถ้ามองในแง่ธรรมะสูงสุด มันก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่ง แต่เราก็เอาความ
หมายธรรมดา ๆ นี่ว่า ชีวิตคือความที่ยังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่ นี้มันคืออะไร ? ด้วยค�ำถามต่อไปอีกว่า
เพื่ออะไร ? เพื่อท�ำอะไร ?
จากการตอบค�ำถามเกี่ยวกับชีวิตตามทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุท�ำให้เราทราบลึกลงไป
อีกว่าชีวิตมีจุดหมายปลายทาง มิใช่แต่เพียงสักว่ามีอยู่ เป็นอยู่เท่านั้น ซึ่งจุดหมายปลายทางของชีวิต
ดังกล่าวคือ ความอยู่รอดซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิบัติหรือเดินตามกฎธรรมชาติ ความอยู่รอด
ดังกล่าว หมายถึง การรักษาชีวิตของตนเองและรวมไปถึงการอยู่รอดของผู้อื่นในแวดวงเดียวกันด้วย
ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมของหมูส่ ตั ว์ทมี่ สี ญ
ั ชาตญาณในการดูแลรักษาเผ่าพันธุข์ องตนให้อยูร่ อดด้วย
การหาอาหารและป้องกันภัยให้แก่ลกู น้อยและบริวารของตน ดังนัน้ ความอยูร่ อดจึงเป็นเป้าหมายของ
ชีวิตในระดับสากลทั้งในคน สัตว์ และพืช
1.2 ก�ำเนิดชีวิตตามทัศนะของศาสนาและวิทยาศาสตร์
1.2.1 ชีวิตมนุษย์ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา
การเริ่มต้นชีวิต ชีวิตในทัศนะพระพุทธศาสนาเกิดโดยอาศัยกระบวนการทางปฏิจจสมุปบาท คือ
อาศัยเหตุปจั จัยเชือ่ มโยงกันโดยไม่ขาดสาย ในเรือ่ งก�ำเนิดของชีวติ นัน้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหา
สีหนาทสูตรว่า สัตว์โลกหรือสิ่งมีชีวิตถือก�ำเนิดได้ 4 ลักษณะหรือ เรียกว่า ก�ำเนิด 4 คือ
1. อัณฑชะ ได้แก่ สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ แล้วฟักออกมาเป็นตัวภายหลัง เช่น ไก่ เป็ด นก เป็นต้น
2. ชลาพุชะ ได้แก่ สัตว์ที่เกิดจากครรภ์ คลอดออกมาเป็นตัว เช่น คน สุนัข ช้าง ม้า เป็นต้น
3. สังเสทชะ สัตว์ที่เกิดขึ้นในที่ชื้นแฉะ โสโครก ที่เน่าหมักหมมหรือ ในเถ้าไคล เช่น พวกหนอน
ต่างๆ
4. โอปปาติกะ ได้แก่ สัตว์ที่เกิดผุดขึ้นเต็มตัวในทันที ไม่ต้องฟักจากไข่ ไม่ต้องเลี้ยงดูให้ค่อยๆ
เจริญเติบโต อาจกล่าวได้ว่าเมื่อเกิดก็ผุดเป็นตัวเลยทันที เช่น เทวดา สัตว์นรก เปรต อสุรกาย เป็นต้น
ส่วนการเกิดในโลกของมนุษย์ เช่นการเกิดของคนและสัตว์ ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นเชื้อให้ ด้วย
การผสมพันธุ์ อาศัยธรรมชาติ อาศัยอาหาร ตามนัยอภิธรรมกล่าวไว้ว่า การเกิดเป็นมนุษย์เริ่มตั้งแต่
มีปฏิสนธิวิญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นต่อจากจุติจิตในมรณาสันนวิถี อันเป็นดวงจิตสุดท้ายต่อจากชาติก่อน
ตายจากชาติก่อนแล้วเกิดทันที ไม่มีระหว่างคั่น ปฏิสนธิจิตนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นของชีวิต
3 อย่างคือ
1. บิดามารดาอยู่ร่วมกัน
2. มารดามีระดู (ไข่พร้อมที่จะสืบพันธุ์)
3. คันธัพพะ (มีปฏิสนธิจิตหรือปฏิสนธิวิญญาณมาอาศัย)
กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ในครรภ์ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในยักขสังยุต อินทกสูตร
พระไตรปิฏกเล่มที่ 15 โดยล�ำดับเป็น 5 ขั้นตอนในแต่ละสัปดาห์ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 เป็นกลละ เป็นน�้ำใส มีลักษณะเป็นเมือก เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเจริญเติบโต
สัปดาห์ที่ 2 เป็นอัพพุทะ มีลักษณะเป็นเมือกที่ขุ่นข้น
สัปดาห์ที่ 3 เป็นเปสิ มีลักษณะแดง
สัปดาห์ที่ 4 เป็นฆนะ มีลักษณะเป็นก้อนค่อยๆ แข็งตัวขึ้น
สัปดาห์ที่ 5 เป็นปัญจสาขา มีลักษณะเป็นปุ่ม 5 ปุ่ม คือ ปุ่มศีรษะ 1 ปุ่ม ปุ่มแขน 2 ปุ่ม ปุ่มขา
2 ปุ่ม จากนั้นก็จะพัฒนาไปสู่การเป็นรูปร่างจนมีผม ขน เล็บ เป็นต้น หลังจากนั้น มารดาของสัตว์ใน
ครรภ์บริโภคข้าว น�ำ้ โภชนาหารอย่างใด สัตว์ผอู้ ยูใ่ นครรภ์มารดานัน้ ก็ยงั อัตภาพให้เป็นไปด้วยอาหาร
อย่างนั้นในครรภ์นั้น
การเกิดชีวิต ในทัศนะของพระพุทธศาสนานั้น เป็นการเกิด 2 ครั้ง ครั้งแรกคือการเกิดทาง
ร่างกายและจิตใจ ซึ่งจิตเดิมนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์ ไม่มีเครื่องเศร้าหมอง ไม่มีกิเลส ส่วนการเกิดครั้ง
ที่ 2 เป็นการเกิดในจิตใจ เกิดโดยวิญญาณ ซึ่งไม่มีพ่อแม่เป็นปัจจัยให้เกิด เป็นการเกิดความทุกข์

สาเหตุมาจากสภาพจิตด้อยด้วยคุณธรรม ขาดสติ ไม่มีปัญญารู้ชัดตามความเป็นจริง (อวิชชา) ของ
ตัวเด็กเอง ซึง่ เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ฯลฯ ซึง่ เป็นกระบวนการเกิดความทุกข์
ในจิตใจ ความทุกข์จะเกิดดับ เกิดดับ สลับกันไปเป็นลูกโซ่ ประดุจสายฟ้าแลบ เป็นวงกลมหมุนเวียน
เช่นนี้เรื่อยไปตลอดชีวิต จนกว่าจะดับทุกข์ได้
1.2.2 ชีวิตมนุษย์ตามทัศนะที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์
พระเจ้าผูเ้ ป็นใหญ่ มีอำ� นาจในตัวเป็นผูส้ ร้างจักรวาลโลก มนุษย์และสรรพสิง่ ขึน้ มา มนุษย์ในทัศนะ
ของชาวคริสต์ ปรากฏตามพระคริสตธรรมคัมภีร์ (1980) ในเยเนซีส กล่าวว่า
“พระยะโฮวาเจ้า (พระเจ้า, GOD) ได้ทรงสร้างมนุษย์ด้วยผงคลีดิน, ระบายลมแห่งชีวิตเข้าทาง
จมูกให้มีชีวิต หายใจเข้าออก, มนุษย์จึงเกิดเป็นจิตตวิญญาณมีชีวิต”
“พระยะโฮวาบันดาลให้ชายนั้นหลับสนิท แล้วทรงชักระดูกซี่โครงอันหนึ่งออกมา แล้วท�ำให้เนื้อ
ติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม แล้วสร้างกระดูกที่ชักออกมาเป็นหญิง”
ส่วนมนุษย์ในทัศนะของชาวอิสลาม ปรากฏตามคัมภีร์อัลกุรอาน ในซูเราะฮ์ที่อ32 ญุซอฺ ที่ 21
วรรคที่ 7-9 กล่าวว่า
“พระอัลเลาะห์ (ซ.บ.) ทรงเริม่ การสร้างมนุษย์จากดิน (คืออาดัม) ให้ทรงการสืบตระกูลของมนุษย์
มาจากน�้ำ แล้วทรงท�ำให้เขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์ และทรงเป่า “รุห์?” (วิญญาณ) ของพระองค์เข้าไปใน
เขา (พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน, ปี ฮ.ศ.1419:1030)
ทัศนะของศาสนาคริสต์และอิสลาม จึงมีความเชื่ออย่างเดียวกันว่ามนุษย์เกิดจากการสร้างของ
พระเจ้า มีชีวิตที่ประกอบด้วยร่างกาย (ที่ถูกพระเจ้าสร้างจากดิน) และจิตวิญญาณ (ที่ถูกถ่ายทอด
จากพระเจ้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์) แต่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการท�ำงานของกายและ
จิตที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของมนุษย์อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น ทรงดูแล
ควบคุมให้รางวัลและให้โทษ
ส่วนมนุษย์ในทัศนะของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งเป็นศาสนาเก่าแก่โบราณ ที่มีความเชื่อสืบต่อ
กันมากว่า 3,000 ปีแล้ว (ก่อนก�ำเนิดศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) มีศรัทธาและความเชื่อในเรื่อง
ก�ำเนิดมนุษย์ว่ามาจากพระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งเช่นเดียวกัน แต่คัมภีร์ที่อ้างถึง
ก�ำเนิดและการสร้างมนุษย์นนั้ มีการน�ำมาอ้างอิงตัง้ แต่ยงั ไม่มกี ารจดบันทึก เป็นเพียงเรือ่ งราวทีต่ กทอด
สืบเนื่องกันมาโดยวาจาและความทรงจ�ำ จนมีการรวบรวมเป็นคัมภีร์พระเวท (นักปราชญ์ทางศาสนา
เชื่อว่าเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000-1,500 ปีก่อนพุทธศักราช) ซึ่งเดิมเป็นบทร้อยกรองที่เป็นบทสวดสรรเสริญ
มนต์พิธตี า่ งๆ ต่อมามีคู่มอื ของพราหมณ์ผปู้ ระกอบพิธบี วงสรวงบูชา และคัมภีร์อปุ นิษัทที่วา่ ด้วยความ
นึกคิด วิญญาณ โลก และมนุษย์ กล่าวโดยสรุปคือ พระเจ้าสูงสุดเป็นสิ่งให้ก�ำเนิดสรรพสิ่งคือ พรหมัน
หรือปรมาตมัน (ปรม + อาตมัน) แปลว่า อัตตาสูงสุดเป็นอาตมันสากลหรืออาตมันรวม
1.2.3 ชีวิตมนุษย์ตามทัศนะของนักวิทยาศาสตร์
ชีวิตเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพ่อแม่ (สิ่งที่มีชีวิตอยู่ก่อนแล้ว) ท�ำให้เกิดชีวิตใหม่ การสร้างหน่วยใหม่
ของชีวิต เรียกว่า การสืบพันธุ์ ซึ่งมี 2 แบบคือ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เช่น การใช้กิ่งปักช�ำ การ
แตกหน่อของกล้วย การแบ่งเซลล์ของบักเตรี และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศ เช่นมนุษย์ต้องอาศัยพ่อแม่
ให้ก�ำเนิดชีวิตโดยฝ่ายพ่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่าอสุจิ ฝ่ายแม่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ เรียกว่า ไข่ ไข่
ที่ถูกผสมโดยอสุจิเรียกว่า “ไซโกท” ซึ่งไซโกทนี้จะฝังตัวไว้กับเยื่อหุ้มหนังมดลูก และเจริญเติบโตขึ้น
เป็นตัวอ่อนตามล�ำดับ เมื่อครบ 9 เดือน ก็คลอดออกมาเป็นทารกและเจริญเติบโตขึ้น เป็นเด็ก เป็น
หนุ่มสาว พร้อมที่จะสร้างชีวิตใหม่ต่อไป
ชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ หลายชนิด และอวัยวะต่างๆ เหล่านีป้ ระกอบด้วยเซลล์ชนิด
ต่างๆ อีกมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดประกอบด้วยเซลล์ของแต่ละชนิดเป็นจ�ำนวนมากมีการค�ำนวณ
พบว่า เซลล์ในร่างกายมนุษย์มีจ�ำนวนถึง 5 หมื่นล้านเซลล์
ความยาวของเส้นโลหิตในร่างกายมนุษย์ ถ้าจับมาเรียงต่อกันจะมีความยาวถึง 50,000 กิโลเมตร
ความยาวของเส้นประสาท เมือ่ น�ำมาเรียงต่อกันเข้าอาจยาวถึง 25,000 กิโลเมตร โครงสร้างของร่างกาย
มนุษย์ประกอบด้วย สิ่งเหล่านี้คือ
1. กระดูก 206 ท่อน
2. กล้ามเนื้อ 792 มัด
3. สมองผู้ชายหนักประมาณ 1,380 กรัม
4. สมองผู้หญิงหนักประมาณ 1,250 กรัม
5. เลือดจะมีประมาณ 7 - 8 % ของน�้ำหนักร่างกายหรือประมาณ 5 - 6 ลิตร
6. น�้ำมีประมาณ 2/3 ของน�้ำหนักร่างกาย
7. โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ วิตามิน ฯลฯ
ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นเรือนร่างกายของมนุษย์
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ส�ำหรับนักบ�ำบัดโฮมีโอพาธีย์ที่พูดภาษาอังกฤษ ทุกคนต่างรู้ดีว่า ต�ำรับยาโฮมีโอพาธีย์หลายตัวที่ส�ำคัญนั้น มีต้นก�ำเนิดมาจากทวีปอเมริกาใต้ หรือ
ลาตินอเมริกา และเนื่องจากข้อจ�ำกัดทางภาษา น้อยคนนักถึงจะรู้ว่า งานส�ำคัญๆ หลายๆ งานทางศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ก็มาจากทวีปดังกล่าว
เช่นกัน
ในงานศึกษาเปรียบเทียบต�ำรับยา 37 ตัวนี้ Dr. Eugenio Candegabe ได้แสดงให้เห็นว่า เราสามารถสร้าง materia medica โดยการใช้อาการ
ทางจิตใจจาก repertory มาสร้างและเรียบเรียงใหม่ เพื่อที่จะให้ตรงกับอาการโดยรวมของปัจเจกบุคคลที่เป็นคนไข้ได้ และอาการเหล่านี้ก็เชื่อถือได้
เพราะได้น�ำมาจากการพิสูจน์ยาซึ่งได้บันทึกใน repertory ไว้แล้ว
หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 7 บทใหญ่ ซึ่งจะกล่าวถึงต�ำรับยาที่เป็นpolychrest ที่ส�ำคัญ 7 ตัว (Lycopodium, Silica, Thuja, Medorrhinum,
Natrium muriaticum, Kali carbonicum and Lachesis) ในแต่ละบท จะเริ่มด้วยการบรรยายถึงคุณสมบัติของยาแต่ละตัวอย่างละเอียด แสดงถึง
Rubrics ทั้งหมดที่ท�ำให้เห็นถึงภาพของยาที่สมบูรณ์ทุกตัว ตามมาด้วย การเรียบเรียงอาการต่างๆเสียใหม่ และสรุปออกมาเป็นแผนภาพของ rubrics
ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะแสดงลักษณะของยาแต่ละตัวได้เป็นอย่างดี อาการเด่นๆ เหล่านี้ มีจ�ำนวนประมาณ5 ถึง10 อาการ จะถูกเรียกว่า the Minimum
Characteristic Syndrome.แต่ละบทจะวิเคราะห์เปรียบเทียบกับต�ำรับยาอื่นๆ มากมายหลายตัวที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ the Minimum Characteristic
Syndrome ของ polychrest ตัวที่กล่าวถึง ผู้อ่านจะได้รับการย�้ำเตือนถึงความสัมพันธ์ของอาการต่างๆ และ miasms ที่ด�ำรงอยู่ นี่คือกระบวนการ
ในการหาต�ำรับยาที่ดี และทรงพลังยิ่ง
Dr.Eugenio Federico Candegabe จบการศึกษาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Buenos Aires ในปีค.ศ. 1949 เขาเริ่มสนใจในศาสตร์การแพทย์
โฮมีโอพาธีย์ เมื่อคนในครอบครัวของเขาหายจากโรคโดยการบ�ำบัดรักษาทางโฮมีโอพาธีย์ และในปีค.ศ. 1945 เขาก็ได้ไปศึกษากับอาจารย์ของเขาที่ชื่อว่า
Dr. Tomas Pablo Paschero ซึ่งเป็นผู้ที่เขาท�ำงานอย่างใกล้ชิดด้วยในภายหลัง เขาเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง the Argentine School of Homoeopathic
Medicine ในเมือง Buenos Aires เป็น Professor of Materia Medica ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1971 ถึง ปี ค.ศ. 1986 ซึ่งเป็นปีที่เขาได้รับการแต่งตั้งเป็น
Emeritus Professor Dr. Candegabe เดินทางไปสอนและบรรยายศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ อย่างกว้างขวาง ทั่วทวีปยุโรป รวมทั้งทวีปอเมริกา
เหนือและอเมริกาใต้ด้วย

Mental Symptoms in Homoeopathy
Author : Luis Detinis, MD

อาการทางจิตใจ มีความส�ำคัญเป็นพิเศษต่อการสั่งจ่ายยาโฮมีโอพาธีย์ เพราะมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นลึกที่สุดของคนไข้ที่จะรู้สึกและ
สัมผัสได้ จนกระทั่ง ในบางครั้ง ก็อาจจะส�ำคัญกว่าอาการทั่วไปหรืออาการเฉพาะที่ (general and local symptoms) เสียอีก และเมื่อได้เลือกอย่าง
ถูกต้องและเข้ากันได้ดีแล้ว ผลก็คือ การหายจากโรคได้อย่างถาวรจริงๆ
ในตอนต้นของหนังสือนี้ จะเป็นการศึกษาอาการทางจิตใจ 194 rubrics ซึ่งส่วนใหญ่ เอามาจาก Kent's Repertory แต่ก็มีบางส่วนเอามาจาก
Barthel and Klunker's Synthetic Repertory การเรียง rubrics ต่างๆ จะเรียงตามตัวอักษร เกือบจะทั้งหมดเป็น rubric เดี่ยวๆ แต่ก็มีบางแห่ง
เหมือนกัน ที่มาเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และ บรรยายโดยใช้ค�ำศัพท์สมัยใหม่ อ้างถึง rubrics ทางจิตใจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ
ในกรณีที่มีความหมายคล้าย หรือตรงข้ามกันก็ตาม ในการแสดงความคิดเห็นนั้น บ่อยครั้งที่มีการอ้างถึงประสบการณ์จากบันทึกการรักษาคนไข้ของ
ผู้เขียนเอง มีหลายตอนที่คัดย่อมาจาก materia medica ของ Allen's Encyclopaedia of Pure Materia Medica ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของงานของ
Kent
ในส่วนที่สอง ประกอบด้วย transcripts การสัมภาษณ์คนไข้ 6 รายในชั้นเรียน ที่ยังมิได้มีการดัดแปลงหรือแก้ไขเลย บทสัมภาษณ์นั้นจะตามด้วย
ค�ำถาม การแสดงความคิดเห็น repertorisation และเหตุผลในการเลือกยา เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงการท�ำงานของนักบ�ำบัดโฮมีโอพาธีย์ ในการเปิด
case และแสดงให้เห็นว่าจะเอาอาการต่างๆออกมาได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีดัชนี ของ rubric และ remedy ที่มีในเล่ม เอาไว้ให้ด้วย
Dr .Luis Detinis จบการศึกษาแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย Buenos Aires เมื่อปี ค.ศ. 1972 เขาเรียนจบศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ จาก
the Argentine School of Homoeopathic Medicine ในปีเดียวกัน เขาได้เรียนกับ Dr.Tomas Pablo Paschero ผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งเขาได้ท�ำงาน
ใกล้ชิดต่อมาในภายหลังด้วย ตอนนี้เขายังท�ำงานอยู่ในกรุง Buenos Aires เขาได้รับต�ำแหน่ง Clinical Professor ที่ the Argentine School of
Homoeopathic Medicine ด้วย

Homoeopathy as Art and Science
Author : Elizabeth Wright-Hubbard

Dr.Elizabeth Wright Hubbard เป็น นักบ�ำบัดโฮมีโอพาธีย์ ที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่ง ในยุคศตวรรษที่ 20 หนังสือเล่มนี้ เป็นตัวแทนของงาน
การสอน และงานเขียนส่วนใหญ่ของท่าน แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของความสามารถในการบรรยายศาสตร์ทางการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ ให้เป็นที่ติดตรา
ตรึงใจของผู้ที่ได้มีโอกาสได้เรียนกับท่าน ท่านเริ่มด้วยการบรรยายถึงลักษณะและปรัชญาของศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ และความสัมพันธ์กับการแพทย์
แผนปัจจุบัน ตามมาด้วยการบรรยายถึงความส�ำคัญของการใช้ repertory และตามด้วย บทใหญ่ว่าด้วยเรื่องต�ำรับยา ที่แสดงให้เห็นความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งและความสามารถของท่านในส่วนความรู้ในเรื่องของ materia medica
นอกจากนี้ยังมีบทส�ำคัญที่เป็นเรื่องของ case ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะ ในการหาภาพยาของคนไข้เพื่อจะน�ำมาหาต�ำรับยาที่เหมาะสม ในส่วน
ท้ายสุดของหนังสือ ก็มีบทความเรื่อง 'Brief Study Course in Homoeopathy' ที่มีชื่อเสียงของท่าน รวมมาไว้ให้ด้วย ในบทนี้ ท่านได้อธิบายถึงวิธีการ
ท�ำ case และการบริหารจัดการ case ไว้โดยละเอียด
Dr.Elizabeth Wright Hubbard จบการศึกษาแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Columbia University School of Physicians and Surgeons
ในปีค.ศ. 1921 เป็นแพทย์ interned ที่โรงพยาบาล Bellevue Hospital ที่ New York หลังจากนั้นท่านก็ไปเรียนศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ กับ
Dr.Pierre Schmidt ที่ Geneva และกลับไปสหรัฐอเมริกา เพื่อท�ำงาน จนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ท่านเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับเลือกเป็น
President of the American Institute of Homeopathy ท่านยังเป็นบรรณาธิการ ของนิตยสาร 'Homoeopathic Recorder' ที่มีอิทธิพลในวงการ
และต่อมา ท่านก็ยังเป็นบรรณาธิการ ของนิตยสาร 'Journal of the American Institute of Homeopathy' อีกด้วย ท่านถึงแก่กรรมในปีค.ศ. 1967
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Update วิชาการ

เกริ่นน�ำของเกริ่นน�ำ Predictive Homeopathy สอนอะไร?

บ

พญ.จงกล เลิศเธียรด�ำรง

ทความนี้สรุปข้อมูลบางส่วนของการสัมมนา Introduction of Predictive Homeopathy จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ที่กระทรวง
สาธารณสุข น�ำสัมมนาโดย Dr Ambrish Vijayakar ลูกชายของ Dr. Prafull Vijayakar ผู้ก่อตั้งโรงเรียน Predictive Homeopathy, Dr. Surmeet
Singh Mavi และ Dr. Avtar Singh Mavi
Dr. Ambrish ต้องการให้นักเรียนเข้าใจสิ่งที่ง่ายๆ 3 เรื่อง คือ
1. Hering’s law
2. Miasm
3. Similimum
แต่ก่อนจะท�ำความเข้าใจเรื่องทั้งสาม Dr. Ambrish ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน หรือที่เราเรียกว่า Allopathy และ
Homeopathy (ตารางที่ 1) การเปรียบเทียบนี้ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อจะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไร แต่เพื่อให้เราเข้าใจ Homeopathy อย่างชัดเจน จะเห็นได้ว่า
ทั้งสองศาสตร์ต่างกันตั้งแต่หลักการการรักษา ยาที่ใช้รักษา การซักประวัติ และการรักษา ข้อที่ส�ำคัญที่สุดคือความแตกต่างเรื่องหลักการ ในขณะที่ Allopathy
สนใจรักษาโรคที่ป่วย (Disease in Man) Homeopathy สนใจรักษาคนที่ป่วย (Man in Disease) ดังนั้น Homeopathy ให้ความส�ำคัญกับการสังเกตและ
การซักประวัติคนไข้และญาติเพื่อท�ำความเข้าใจคนไข้

โดยหลักการขั้นตอนการรักษาของ Homeopathy แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน (ตารางที่ 2) คือ
A: การซักประวัติ (case taking)
B: การเข้าใจภาพยาแต่ละตัว (material medica) และการหายาจากอาการและลักษณะคนไข้ (Repertory)
C: การวิเคราะห์เชื่อมโยงภาพยากับลักษณะของคนไข้เพื่อให้ได้ภาพที่เหมือนกัน (Similimum)
CURE: การติดตามผลการรักษา (follow up)
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ในบรรดาขั้นตอนทั้งสี่ Predictive ให้ความสนใจขั้นตอนสุดท้ายหรือการติดตามการรักษา (follow up) ก่อนเรื่องอื่น และจะสอนเรื่องนี้กับนักเรียน
เป็นเรื่องแรกเพราะ “Cure” เป็นเป้าหมายของการรักษา ดังนั้นนักเรียนต้องมีความเข้าใจเรื่อง “Cure” ให้ชัดเจน “Cure หมายถึงอะไร?” “การที่อาการที่
คนไข้เป็นหายไปใช่ Cure หรือไม่?” มีแต่เวลาเท่านั้นที่บอกได้ว่าเป็นการ cure หรือไม่
Hahnemann ให้ค�ำจ�ำกัดความเกี่ยวกับ “Cure” ไว้ใน Aphorism 1 ซึ่งเขียนไว้ว่า
“The physician’s high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed.”
คนที่ท�ำให้เรื่อง “Cure” เข้าใจได้มากขึ้น คือ Dr. Hering หรือที่เรารู้จักกันดี ในชื่อของ Hering’s law or “Law of Cure” ซึ่งกล่าวไว้ว่า
“Cure” จะเกิดขึ้นเมื่ออาการต่างๆ จะ
(a) หายจากบนลงล่าง (Above-Downwards)
(b) หายจากด้านในไปสู่ด้านนอก (Inside-Outwards)
(c) หายจากตรงกลางไปสู่ส่วนปลาย (Centre to Periphery)
(d) หายจากส่วนที่ส�ำคัญมากไปสู่ส่วนที่ส�ำคัญน้อยกว่า (From more important to less important organs or system)
(e) หายย้อนจากล�ำดับของอาการที่เกิดขึ้น (In the reverse order of the appearance of symptoms)
Hering’s law เปรียบเสมือนเข็มทิศให้กับหมอ Homeopaths เพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยบอกว่าเรารักษาคนไข้ถูกหรือผิด คนไข้ก�ำลังด�ำเนินไปใน
ทิศทางของการหายหรือการแย่ลง ซึ่งในเรื่องนี้ Predictive มีความเห็นว่า
“To know whether your remedy is RIGHT or WRONG Õ you have to understand FOLLOW UP,
		 To understand to follow up Õ you have to understand HERING’S LAW,
		 To understand Hering’s law Õ you have to understand EMBRYOLOGY”
ทาง Predictive มองว่า embryology ส�ำคัญมากเพราะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ในการติดตามคนไข้ หรือเป็นตัวบอกว่า remedy ที่เราให้คนไข้ไปนั้น
ถูกต้องหรือไม่ เป็นไปในทางการรักษา (Cure) หรือเป็นไปในทางทีจ่ ะไปกดอาการ (Suppression) แล้วท�ำให้เกิดอาการรุนแรงและลุกลามไปในอวัยวะทีส่ ำ� คัญมากขึน้
สรุปได้ว่าการดูว่าเป็นไปในทิศทางการหายหรือไม่ก็คือดูว่าเป็นไปตามทิศทางของการพัฒนาของตัวอ่อน (Embryology)
Predictive เชื่อว่าร่างกายพัฒนาตามความจ�ำเป็นหรือความส�ำคัญของอวัยวะต่างๆ อะไรที่เกิดก่อนต้องเป็นอวัยะที่ส�ำคัญมากกว่า อะไรเกิดหลังเป็น
อวัยวะที่ส�ำคัญน้อยกว่า และ Predictive ได้แบ่งร่างกายเป็นชั้นต่างๆ เป็น 7 ชั้น (layer) โดยชั้นแรก (1st layer) ซึ่งส�ำคัญน้อยที่สุดคือ ectoderm ต่อไป
(2nd layer) คือ endoderm และ mesoderm และจบด้วย Neuro-ectoderm ซึ่งมองว่าเป็น cycle คือมันมาบรรจบกัน คือ เริ่มต้นจาก ectoderm
แล้วมาจบที่ ectoderm จาก 4 ชั้นใหญ่ก็จะมาแบ่งเป็นชั้นย่อย mesoderm แบ่งออกเป็น mesoderm ที่เป็น connective tissue (3rd layer) และ
mesoderm ที่เป็น Mesenchymal ที่เป็น organ (4th layer) และยังมีชั้น endocrine (5th layer), ชั้น neuro (6th layer) และสุดท้ายเป็น genetics
(7th layer) ตัวอย่างโรคในชั้นต่างๆ ทั้งเจ็ด แสดงในภาพที่ 1 Predictive ย�้ำว่าโรคต่างๆ ด�ำเนินจากชั้นล่างไปสู่ชั้นที่สูงกว่า คือ ชั้นที่ 1 ไปสู่ชั้นที่ 7 และถ้าเวลา
รักษาแล้วมันไปตามทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือหายจากชัน้ ส�ำคัญมากไปส�ำคัญน้อย หรือชัน้ ที่ 7 ไปสูช่ นั้ ที่ 1 แสดงว่ามาถูกทางแล้ว แต่ถา้ ไม่ใช่เราก็ตอ้ งพิจารณา
ใหม่ ในรายละเอียดของการศึกษาเราต้องเข้าใจล�ำดับการเจริญเติบโตของตัวอ่อน ว่าอวัยวะส่วนไหนเกิดก่อนหลังอย่างไร และส่วนใดในอวัยวะนั้นพัฒนาการ
ก่อนหลังส่วนอื่น จะท�ำให้เราเข้าใจการด�ำเนินไปของโรคที่ยากๆ

อ่านต่อหน้า 8
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สาระสู่การปฏิบัติ (Practical Tips)

Practical Case of Glonoinum
พญ.วลี สุวัฒิกะ

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 41 ปี มีโรคประจ�ำตัวเป็นเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง น�้ำหนัก 105 กิโลกรัม มาพบด้วยอาการ
ปวดศีรษะมากบริเวณขมับ โดยปวดร้าวลงไปที่ต้นคอ (Head-painaccompany by-neck-pain-in-nape of neck)
ปวดแน่นในศีรษะ (Head-congestion/Headfullness) ปวดเหมือนศีรษะจะระเบิด (Headpain-bursting-pain) เวลานั่งรถสะเทือนจะ
ปวดศีรษะมากขึ้น (Head-pain-jar agg) เวลาปวด
ศีรษะ เอาผ้าชุบน�้ำเย็นโปะจะดีขึ้น (Head-coldapplication amel) เวลาปวดศีรษะจะชอบนอน
ห้องมืดๆ (Head-pain-lying-dark room; in aamel) ผู้ป่วยมักชอบเวลากลางคืนเพราะอาการ
ปวด/เวียนศีรษะมักเป็นตอนกลางวัน (Headpain-morning-comes and goes with the
sun) เมื่อถูกแดดจะปวดศีรษะเหมือนถูกเผา
(Head-pain violent/Head-sunstroke/Headpain-sun-exposure of sun-from) เวลาอากาศ
ร้อนจะวิงเวียน ชาที่ศีรษะ (Head-numbness; sensation of)
ขณะปวดศีรษะจะสับสน (Head-pain-confusion with) เมื่อ
2 วันก่อน ขับรถไปถนนที่ผ่านมาเป็นร้อยๆ ครั้ง ผู้ป่วยกลับจ�ำ
ถนนนั้นไม่ได้ต้องจอดรถ (Mind-confusion-loses his way in
well-known streets/Mind-Forgetful-streets, of wellknown/Mind-Forgetful-headache; during/Mind-Memoryweakness of memory-streets; familiar) และอีกคราว เมื่อ
วันก่อน ผู้ป่วยนั่งที่ออฟฟิศ แต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ที่ไหน
(Mind-Confusion-knows not where he is/Mind-Mistakes;

Glonoinum

making-localities, in/Mind-confusion-times;
as to space; and) นอกจากนี้ เวลาปวดศีรษะ จะรู้สึกใจเต้นแรง
บางครั้ ง ใจหวิ ว ๆ (Head-congestion-heart throb of
heart; at every) ผู้ป่วยเป็นคนขี้ร้อนใส่เสื้อเชิ้ต
ไม่ชอบติดกระดุมคอเพราะร้อน (Back-Heatextending to cervical region) ไม่ ช อบ
อากาศร้อน (General-sun-exposure to the sun/
General-season-summer agg/Generalwarm-air agg) กระหายน�้ำบ่อยดื่มน�้ำคืนละ 6-7
ขวดแต่ไม่ฉี่ (Head-urination-suppressed agg)
นอนดึกมาก และนอนไม่ค่อยหลับ (Sleepsleeplessness) ฝันถึงแฟนบ่อยมาก อยู่คนละที่
กับแฟน (Dream-homesickness) ไปโลตัสไม่ได้
เพราะจับรถเข็นแล้วเหมือนถูกไฟช้อต (GeneralJerking-internally) ชอบสูบบุหรี่ (GeneralTobacco-desire for tobacco-smokingdesire for)
ผู้ป่วยรายนี้เคยไปพบแพทย์ท่านอื่นและเล่าเรื่องอาการ
ปวดศีรษะและลืมถนนที่ผ่านประจ�ำให้แพทย์ฟัง ผู้ป่วยได้รับยา
นอนหลับมา อาการไม่ดีขึ้น ก่อนหน้าที่จะมาพบผู้เขียน ผู้ป่วยไป
โรงพยาบาล เคยได้ยา Behistin®, Cafergo®t, Voltaren®,
Ponstan® มารับประทานแต่อาการไม่ดีขึ้น
เมื่อเข้าสู่ rubric ในทางโฮมีโอพาธีย์ จะแสดงรายละเอียด
ได้ดังนี้

Sum of symptoms (sort:deg) - Sum of symptoms (sort:deg) - Intensity is considered
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ดังนั้น ผู้เขียนจึงให้ยา Glonoinum 200C จ�ำนวน 1 dose
(Single dose)
ติดตามผล (Follow-up) ระยะ 1 เดือน ผู้ป่วยนอนหลับได้
ไม่มีอาการปวดศีรษะ วิงเวียน และไม่มีอาการสับสนอีก น�้ำหนัก
ลดไป 5 กิโลกรัม สามารถท�ำงานได้ดีขึ้นและใช้ชีวิตปกติ ไปโลตัสได้
ติดตามผล (Follow-up) ระยะ 6 เดือน อาการปกติ ไม่มี
อาการวิงเวียนและปวดศีรษะอีก
Glonoinum เป็นยาที่เตรียมมาจาก Nitro-glycerin
[C3H5(NO2)O3] ถูกค้นพบและเตรียมเป็นยาตั้งแต่ปี 1847
ข้อบ่งใช้ทางคลินิกโฮมีโอพาธีย์ที่โดดเด่นคือ อาการปวดศีรษะแบบ
บีบ/แน่น/เต็มตื้อ/เต้นตุ๊บราวจะระเบิด โดยมักจะสัมพันธ์กับ
ความรู้สึกบีบรัดบริเวณต้นคอซึ่งอาจเห็นได้ (Objective) จากการ
สังเกตที่หลอดเลือดแดงคาโรติด (Carotid Artery) ร่วมกับการมี
ภาวะหลง/ลืมเส้นทางที่คุ้นเคย ซึ่งเป็นอาการที่ได้รับการยืนยัน
ทางคลินิกอย่างนับครั้งไม่ถ้วน และผู้ป่วยจะมีอาการแย่ลงเมื่อโดน
แสงอาทิตย์ เมื่อก้ม/โค้งตัว หรือเมื่อเกิดการกระแทกจากการ
เคลือ่ นไหวของรถ การอยูใ่ นทีร่ ม่ จะส่งผลให้อาการดีขนึ้ อย่างชัดเจน
ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการหัวใจเต้นแรงและเร็ว ร่วมกับมีอาการ
ร้อนที่อกข้างซ้าย ซึ่งในต�ำรากล่าวถึงความรู้สึกของผู้ป่วยว่า
ราวกับเลือดทั้งตัวกระจายผ่านหัวใจ ผู้ป่วยจึงมักอธิบายความ
ซาบซ่านของการไหลเวียนเลือดจ�ำนวนมากในรูปของความร้อน
ราวกับน�้ำที่ก�ำลังเดือดบริเวณอกฝั่งซ้าย
อาการปวดศีรษะที่เป็นลักษณะหลักของยาตัวนี้ มักจะ
เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและรุนแรง รวมทั้งเมื่อหายไปก็จะรู้สึกได้
อย่างรวดเร็วเช่นกัน ยาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและต้องแยกให้ออก

7

ตามลักษณะของอาการปวดศีรษะคือ Belladonna ยาทั้งสองตัวนี้
มีความแตกต่างหลักๆ 3 ประการ คือ
1) อาการปวดของ Belladonna แย่ลงจากการไม่มีอะไร
ปกคลุมที่ศีรษะหรือการตัดผม ขณะที่ความปวดของ Glonoinum
ท�ำให้ไม่สามารถทนต่อการสวมใส่หมวกได้เลย สรุปคือ ไม่สามารถ
ใช้อะไรปกคลุมศีรษะได้
2) ผู้ป่วย Glonoinum จะต้องระวังและประคับประคอง
ศีรษะให้เกิดกระเทือนน้อยที่สุด เพราะแรงกระเทือนแม้เพียง
เล็กน้อย ก็ส่งผลต่ออาการปวดศีรษะอย่างมาก และ
3) อาการปวดศีรษะของ Glonoinum มักมาร่วมกันกับอาการ
หัวใจเต้นแรง/เร็ว หรือ อาการร้อนที่หน้าอกข้างซ้าย
เอกสารอ้างอิง:
1. Guiding Symptoms of our Materia Medica.
Constantine Hering.
2. Lecture on Homoeopathic Materia Medica.
James Tyler Kent.
3. Homeopathic Materia Medica. E B Nash.
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จุ ล สารโฮมี โ อพาธีย์แ ห่งประเทศไทย

ปีที่ 6 ฉบั บที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

ต่อจากหน้า 5
นอกจากล�ำดับชั้นดังกล่าวแล้ว ยังมีเรื่องแกนของการเจริญเติบโต
(Growth Axis) ซึ่งมีอยู่ 4 แกนด้วยกัน 1) จากหัวไปเท้า 2) cephalo-caudal
3) dorso-ventral 4) center to periphery ถ้าเป็นตามทิศทางนี้ทั้งหมด
แสดงว่า remedy ที่ให้ถูกแล้ว แต่ถ้าไม่ได้เป็นตามทิศทางนี้เช่น หายจาก
ventral ก่อนแล้วค่อยไป dorsal อันนี้ไม่ใช่แล้ว หรือหายจากเท้ามาหัว หรือ
หายจาก peripheral มา central แสดงว่ายาไม่ถูกต้องแล้ว
เรื่อง Miasm ทาง Predictive มอง Miasm เป็น defense mechanism
ของร่างกายหรือเซลล์ต่อสิ่งแวดล้อมที่รบกวนหรือเป็นอันตราย ใน 3 ระดับ
คือ 1. การอักเสบ (inflammation) 2. การเติบโต (growth) และ 3.
การท�ำลาย (destruction) ซึ่งแทนด้วย miasm ทั้งสามคือ Psora, Sycotic
และ Syphilitic ตามล�ำดับ หรือ Defense mechanism ของร่างกายเริ่มจาก
inflammation (psora) Õ construction (sycotic) Õ destruction
(syphilitic) miasm นี้พิจารณาทั้งทางร่างกาย (physical) และจิตใจ
(mental) พยาธิสภาพที่เกี่ยวกับการอักเสบที่ลงท้ายด้วย – itis ส่วนใหญ่คือ
เป็น psora, เพราะฉะนั้นทุกโรคเหมือนกันหมดคือเริ่มจาก psora หรือเริ่ม
จากอักเสบไปบวมเป็นวงเป็นก้อน ผนังหนาขึ้น (sycotic) เสร็จแล้วก็มีการ
แตกมีเลือดไหล อันนี้ถือเป็น syphilitic ส่วน mental ก็มีแบ่งเป็น psora,
sycosis, syphilitic เช่น แค่กังวลเฉยๆ เป็น psora, แต่พอกลัวปุ๊บ เป็น
sycosis, แต่พอกลัวแบบ anguish – out of control เช่นกระโดดออก
นอกรถไฟ อันนี้เป็น syphilitic
การประเมินการหาย (Cure) นอกจากดูตามพัฒนาการของ embryo
แล้ว ต้องดูทิศทางของ miasm ด้วย เนื่องจากเป็นกลไกการต่อสู้ (defense

mechanism) ทีร่ า่ งกายใช้ เช่น เริม่ รักษาเป็น psora ต่อมาเปลีย่ นเป็น sycosis
และ syphilitic อันนั้นแสดงว่าไม่ถูกแล้ว แต่ถ้าเริ่มรักษาเป็น syphilitic แล้ว
เปลีย่ นไปเป็น sycosis และ psora อันนีแ้ สดงว่าถูกทิศทาง ดังนัน้ การดูทศิ ทาง
การหายคือ หนึ่งดูจาก embryo สองดูจาก pathology
ส่วนเรื่องสุดท้ายคือการหายาที่ตรงกับลักษณะของคนไข้ (Similimum)
ทาง Predictive เชื่อว่าเป็นเรื่องเดียวกับ Genetics ซึ่ง Predictive ใช้ค�ำว่า
คนเป็นทาสของพันธุกรรม หรือ Man is slave of Genetics ทุกอย่างที่
เป็นเรา มีพันธุกรรมก�ำหนดหมด ไม่ว่าจะเป็นผม หู หน้าตา นิสัย ล้วนแต่มี
พันธุกรรมก�ำหนดมาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
นั้นไม่ได้ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้ Predictive นอกจากการด�ำเนิน
ของโรคที่มีลักษณะเฉพาะส�ำหรับผู้ป่วยนั้นๆ (particular) แล้ว จะให้ความ
สนใจกับ General make-up, Physical make-up และ Mental make-up
เพราะว่าการสนใจเพียงส่วนใดส่วนหนึง่ ไม่ได้บอกถึงคนไข้ในองค์รวม (Totality)
เพราะ Homeopathy รักษาคนป่วย Man in disease not Disease in Man
การจะดูว่าคนไข้เป็นคนยังไงก็ต้องดูที่ genetics ของคนนั้น ซึ่ง Predictive
ใช้ค�ำว่า Constitutional Genetic Similimum
โดยสรุป Predictive ให้ความสนใจกับสามเรื่องง่ายๆ (แต่ส�ำคัญ) โดย
เชื่อมโยงเรื่องทั้งสามกับความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน กล่าวคือ
1. Follow up การพิจารณาทิศทางการหาย (Direction of Cure) โดยใช้
ความรูจ้ าก Embryology 2. Miasm หรือ defense mechanism ของร่างกาย
หรือเซลล์ โดยใช้ความรู้เรื่อง Physiology and Pathology 3. Similimum
โดยเชื่อมโยงกับ Genetics (Figure 2)

Reference:
• การสัมมนา Predictive Homeopathy โดย Dr. Ambrish Vijayakar และคณะระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556
• สรุปการสัมมนา Predictive Homeopathy ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โดย น.ท.นพ.อุดม เกียรติวิชญ์
• หนังสือ Predictive Homeopathy Part I Theory of Suppression by Dr. Prafull Vijayakar
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