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การรักษาด้วยโฮมีโอพาธีย์

 โฮมโีอพาธย์ีเป็นการรกัษาแบบองค์รวม หมายถงึ การมองสภาพปัญหาความไม่สมดลุของพลงัชวีติของบคุคล
ทัง้ในด้านของสภาพร่างกาย จติใจ และอารมณ์ โดยการรักษาจะใช้พลังงานจากสารธรรมชาติกระตุ้นให้พลังงานของ
ร่างกายของเรามคีวามแขง็แรงและสามารถเยยีวยาตนเองได้ คล้ายกบัให้ร่างกายมรีะบบภมูคิุม้กนัเกดิข้ึน การเยยีวยา
ตัวเองนี้เกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสมด้วยทฤษฎีความเหมือน (Law of Similar) กล่าวคือให้ยา
ที่ท�าจากสารที่ก่อให้เกิดอาการนั้น ๆ ในคนปกติมารักษาคนที่ป่วยหรือที่เรียกว่า “หนามยอกเอาหนามบ่ง” นั่นเอง 
โดยนกับ�าบดัโฮมโีอพาธย์ีจะท�าการเลอืกยาโฮมโีอพาธย์ีทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ให้ผู้ป่วยรับประทาน ซ่ึงยาโฮมโีอพาธย์ีมีทัง้
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืช หรือสัตว์ รวมถึงแร่ธาตุต่าง ๆ1

 เป้าหมายของการรกัษาความเจบ็ป่วยตามแบบโฮมโีอพาธย์ี จงึเป็นความพยายามในการฟ้ืนฟสูขุภาพทัง้หมด 
(ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ) ให้กลับไปสู่สภาวะที่สมบูรณ์อีกครั้ง โดยเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสามารถ
ต่อสูก้บัความเจบ็ป่วยนัน้ได้ด้วยตวัของเขาเอง ยาโฮมโีอพาธย์ีเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้ร่างกายสามารถต่อสู้กบัโรคตาม
ขั้นตอน และกระบวนการตามธรรมชาติ ซึ่งในที่สุดแล้วผลในระยะยาวที่ได้รับจากการกระตุ้น ก็คือ การที่ร่างกายมี
ความแข็งแรงมากขึ้น หรือมีความไวต่อการรับโรคต่าง ๆ ลดลงนั่นเอง2

บริบทหน่วยบริการและการอบรม
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสี่แยกสวนป่า เป็นหน่วยบริการในระดับปฐมภูมิที่ให้บริการด้านการ
แพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นหลัก ควบคู่กับการให้การ
รักษาพยาบาล ในทางการรักษาพยาบาลด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินของในปีงบประมาณ 2560 พบจ�านวนผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาจ�านวนกว่า 237 ครั้ง แบ่งเป็นการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 154 ครั้ง อุบัติเหตุอื่นๆ 45 ครั้ง และโดนสัตว์
มีพิษกัด 38 ครั้ง (ฐานข้อมูล jhcis และ ระบบรายงาน รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ซึ่งใน
จ�านวนนี้สามารถดูแลรักษาและปฐมพยาบาลได้มากกว่าร้อยละ 70 แต่ด้วยความจ�ากัดด้านบุคลากรและเครื่องมือ 
ท�าได้เพียงแค่การปฐมพยาบาล เช่น ท�าแผล จ่ายยาแก้ปวด เป็นต้น
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองการแพทย์ทางเลือก ได้จัดการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
การให้บรกิารทางการแพทย์ด้วยการแพทย์ผสมผสานส�าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ในเร่ือง “การแพทย์โฮมี
โอพาธย์ีขั้นพื้นฐาน 2 ต�ารับ ส�าหรับโรคและอาการเฉียบพลัน” โดยให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลเข้ารบัการอบรม เพือ่น�าองค์ความรูเ้ข้ามาใช้ เพ่ือการปฐมพยาบาลและการรักษาโรคในระดับหน่วยบริการปฐมภมูิ 
โดยมีตัวยา 2 ต�ารับพื้นฐานคือ Apis และ Arnica 

ต�ารับยาที่น�ามาใช้
 จากการเข้ารบัการอบรม ผูศ้กึษาได้ค้นหาข้อมลูเพ่ิมเติมของยาทัง้ 2 ต�ารับ จากต�ารา โฮมโีอพาธย์ี: 15 ต�ารา
พื้นฐานเพื่อการดูแลครอบครัวและตนเอง และหนังสือการแพทย์โฮมีโอพาธีย์ข้ันพ้ืนฐาน 2 ต�ารับ ส�าหรับโรคและ

อาการเฉียบพลัน ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงต�ารับยาที่ใช้ เอกสารอ้างอิง ข้อบ่งใช้ตัวยา3

  ต�ารับ ต�าราอ้างอิงยา ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง

 Apis  ยาต�ารับนี้มีข้อบ่งใช้ เมื่อรอยกัดต่อยมีอาการบวม บวมน�้า แมลงกัดต่อย 

   พร้อมกับมีสีออกแดงดั่งดอกกุหลาบ มีอาการปวดเหมือน เจ็บคอ ผื่นลมพิษ

   ถูกแมลงต่อย และปวดแสบปวดร้อน มีคนจ�านวนมากคิด สัตว์มีพิษต่อย 

   ว่า ยาต�ารับนี้เป็นต�ารับเฉพาะส�าหรับกรณีผึ้งต่อยเท่านั้น ปวดแสบร้อน บวม 

   เพราะเป็นต�ารบัยาทีเ่ตรยีมมาจากผึง้พนัธุ ์(Apis mellifica,    

   Honey bee) ยาน้ีสามารถน�าไปใช้ส�าหรบัการรกัษาอาการ 

   ช็อคเหตแุอนาฟิแลก็ซสีทีเ่กดิจากผึง้หรอืแมลงอืน่ ๆ ต่อยได้

   รวมทั้ง โดนแมงกะพรุน หรือตะขาบขบกัด ผู้ป่วยบางคน

   อาจเกิดอาการเซื่องซึม ง่วง สับสน และเฉื่อยชา 

 Arnica เป็นต�ารับที่เป็นประโยชน์กรณีบาดแผลที่เกิดขึ้น มีลักษณะ ส�าหรับการบาดเจ็บ

   ฟกช�้าด�าเขียวมากกว่าบาดแผลที่เป็นแผลเปิด บริเวณแผล และผลท่ีเกิดจาก

   เป็นสีช�้า ๆ ออกน�้าตาลและเขียวและขอบของบาดแผลยัง การบาดเจ็บ ฟกช�า้

   ปิดอยูแ่ละช่วยดดูซบัเลอืด ยาต�ารบันีส้ามารถป้องกนัอาการ เคล็ดขัดยอก ห้อเลือด

   ช็อก การติดเชื้อ และอาการเจ็บปวดในกรณีบาดแผลที่ ปวดกล้ามเนื้อจาก

   รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเป็นแผลฟกช�้าที่เกิดร่วม การใช้งานมากเกินไป

   กับแผลถูกกระแทก    

การจ�าแนกอาการ

 ในการรักษาโดยใช้ยาโฮมีโอพาธีย์นั้น จ�าเป็นต้องมีการจ�าแนกโรคที่ดีว่าต้องเป็นโรค “เฉียบพลันเท่านั้น” 

คือโรคที่เป็นไม่นาน หรือเพิ่งเป็น และเป็นโรคเฉียบพลันแท้  เช่น รถชน หกล้ม ถูกทุบตี น�้าร้อนลวก มีดบาด ผึ้งต่อย 

ฯลฯ แบบนี้เหมาะกับการรักษามากๆ หรือการจ�าแนกช่วงเวลา คือ เป็นมาไม่เกิน 1-1.5 ชั่วโมง และพิจารณาจาก

การรักษาที่

 - ถ้ารักษาแล้วดีขึ้นจนหาย มักเห็นผลภายในเวลาอันรวดเร็ว นับว่าเป็นโรคเฉียบพลันแท้ 

 - ถ้ารกัษาแล้วหายชัว่คราวแต่กลบัมาเป็นอกี รกัษาแล้วมอีาการอืน่ ๆ  เข้ามาเพิม่เตมิ อาการไม่ดขีึน้เลย และ

รักษาแล้วอาการแย่ลงเรื่อย ๆ ให้หยุดการรักษาทันที

การเตรียมยาและการรักษา 

 ในการเตรยีมยาใช้ยาเมด็โฮมโีอพาธย์ีจ�านวน 1 เมด็ ละลายน�า้ 60 ซซี ี(ปรมิาณระหว่าง 60-300 ซซี)ี จากนัน้

ท�าการกระแทกขวดยาในแนวตัง้ฉากกบัพืน้ จ�านวน 30 ครัง้ ก่อนให้ผูป่้วยกนิ 1 ช้อนชา อมไว้ในปากเป็นเวลา 5 นาที 

และให้ซ�้ายา ทุก 10-15 นาที หรือ 3 ครั้งใน 1 ชั่วโมง สังเกต บันทึกการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอาการทางจิต และ

อารมณ์ เป็นอันดับแรก และอาการทางกาย

 เมื่อครบการซ�้ายา จ�านวน 3 ครั้งให้ประเมินผลหากดีขึ้นกว่า 90% หรือหายแล้ว ให้หยุดยา หากไม่ดีขึ้น 

มีอาการแย่ลง ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ หรือพยาบาลเวชปฏิบัติใน รพ.สต. เพื่อการรักษาและส่งต่อผู้ป่วย



115กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การประชุมวิชาการ: นำาเสนอประสบการณ์และงานวิจัยการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ

การเก็บข้อมูล

 เก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการด้านอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 

- เมษายน 2560 โดยร่วมวางแผนการรักษากับพยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติในทุกครั้ง

กรณีศึกษาที่ 1  ชายไทยอายุ 48 ปี ผิวสีเข้ม มาด้วยอาการปวดแผลที่นิ้วกลางข้างซ้ายจาการ โดนเงี่ยง 

   ปลาดุกต�ามือ เมื่อ 20 นาทีก่อนมา รพ.สต.

อาการที่เป็นปัญหา - อาการปวดบาดแผลที่นิ้วกลางข้างซ้าย ปวดร้าวมาที่แขนและใต้รักแร้

   - ปวดมากจนผู้ป่วยมือสั่น พูดจาสับสน วกวน 

   - ไม่ได้รับประทานยาแก้ปวดมา

ผู้ป่วยกล่าวว่า  - เจ็บมาก จนอยู่ไม่ได้ เจ็บตุ๊บ ๆ ตลอดเวลาที่แผล แขนและใต้รักแร้

ลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วย - เป็นคนท�างาน มีความอดทนสูง พูดจาดี

จากการสังเกต  - ผู้ป่วยมีอาการลุกลี้ลุกลน พูดจาวกวน ซึ่งผิดไปจากปกติ

วิเคราะห์ตามหลัก 2 หมวด 9 หัวข้อ

 หมวดที่ 1 อาการปัจจุบัน คือ ปวดแผลหลังผ่าตัด 

  1.1 เป็นที่ไหน (Locality): นิ้วกลางข้างซ้าย

  1.2 ความรู้สึกที่เป็น (Sensation): เจ็บอย่างมาก เจ็บตุ๊บๆ ตลอดเวลาที่แผล แขนและใต้รักแร้

  1.3 เวลา (Onset and Duration): ปวดตั้งแต่โดนเงี่ยงปลา จนถึงปัจจุบัน ราว 20 นาที

  1.4 เงื่อนไขเฉพาะที่ส่งผลต่ออาการ (Modality): แย่ลง - จากการอยู่นิ่งๆ

    ดีขึ้น  - ไม่มีข้อมูล

  1.5 สาเหตุเกิดจากอะไร (Etiology/causation): หลังโดนเงี่ยงปลาดุกต�า

 หมวดที่ 2 เหตุการณ์ร่วม (Concomitant) และสภาพโดยทั่วไป (Physical general)

  2.1 ลักษณะทางอารมณ์: อาการลุกลี้ลุกลน พูดจาวกวน

  2.2 ความไวต่ออุณหภูมิ: ไม่มีข้อมูล

  2.3 ความอยากอาหาร รสอาหาร: ไม่มีข้อมูล

  2.4 ความกระหายน�้า: ไม่มีข้อมูล

Case Anamnesis  Rx-Apis 30C

Case Administration - 1 เม็ดละลายน�้าดื่มสะอาด 100 มิลลิลิตร จากนั้นกระแทกขวดในแนวตรง 30 ครั้ง 

 เทยา 1 ช้อนชา รับประทานโดยอมยาไว้ 5 นาที ก่อนกลืนยา และซ�า้ยาอกี 10 นาที  

 และ 15 นาที ตามล�าดับ สังเกตอาการ บันทึกผล

Follow up - หลงัรบัประทานยาครัง้แรกอาการปวดลดลง จากทีป่วดบรเิวณใต้รกัแร้ ลดลงมาเหลอื 

  ปวดบรเิวณข้อศอก ผู้ป่วยพูดจาตอบโต้ได้ดีข้ึน อาการลุกล้ีลุกลนลดลง ยิม้ได้เลก็น้อย

 - หลงัรบัประทานยาครัง้ที ่2 ทีห่่างจากครัง้แรก 10 นาท ีอาการปวดลดลงจากทีข้่อศอก 

  ลงมาอยู่ที่ข้อมือและบริเวณฝ่ามือ พูดจาตอบโต้ได้ดีขึ้น อาการลุกลี้ลุกลน ลดลงมาก  

  ยิ้มได้มาก พร้อมบอกว่าเหลือนิดเดียวแล้ว

 - หลังรับประทานยาครั้งที่ 3 ที่ห่างจากครั้งที่ 2 เป็นเวลา 15 นาที ไม่มีอาการปวด 

  ผู้ป่วยพูดจาตอบโต้ได้ปกติ ไม่มีสีหน้าเจ็บปวดและกังวล ยิ้มด้วยความดีใจ และบอก 

  ว่า มันหายและวิ่งออกไปทางลายนิ้ว ตอนนี้ไม่ปวดแล้ว
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116 กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

การประชุมวิชาการ: นำาเสนอประสบการณ์และงานวิจัยการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพ

กรณีศึกษาที่ 2    ชายไทย อายุ 60 ปี ผิวขาว มาด้วยอาการปวด บวมที่หลังเท้าด้านขวา และมีแผลที่ 
   นิ้วชี้เท้าด้านขวา เนื่องจากลื่นกระแทกกับหิน เมื่อ 30 นาที ก่อนมา รพ.สต.
อาการที่เป็นปัญหา - อาการปวด บวมที่หลังเท้าด้านขวา และมีแผลที่นิ้วชี้เท้าด้านขวา
   - ปวดมากจนผู้ป่วยพูดจาได้น้อย สีหน้าเจ็บปวด โดนหลังเท้าไม่ได้มีอาการปวด
   - ไม่ได้รับประทานยาแก้ปวดมา ปวดมาก จึงมา รพ.สต.
ผู้ป่วยกล่าวว่า  - เจ็บมาก จนอยู่ไม่ได้ เจ็บตุ๊บ ๆ ตลอดเวลาที่หลังเท้าเหมือนอะไรดูด และพูดว่า 
   ตั้งแต่ที่มีอาการบาดเจ็บมา ครั้งนี้คือเจ็บที่สุด
ลักษณะพื้นฐานของผู้ป่วย - เป็นคนท�างาน มีความอดทนสูง พูดจาดี
จากการสังเกต  - ผู้ป่วยพูดจาได้น้อย ไม่ค่อยอยากพูด สีหน้าไม่สู้ดี มีอาการปวด
วิเคราะห์ตามหลัก 2 หมวด 9 หัวข้อ
 หมวดที่ 1 อาการปัจจุบัน คือ ปวดแผลหลังผ่าตัด 
  1.1 เป็นที่ไหน (Locality): หลังเท้าด้านขวา 
  1.2 ความรู้สึกที่เป็น (Sensation): เจ็บอย่างมาก เจ็บตุ๊บ ๆ ตลอดเวลาที่หลังเท้า 
  1.3 เวลา (Onset and Duration): ปวดตั้งแต่กระแทกกับหิน
  1.4 เงื่อนไขเฉพาะที่ส่งผลต่ออาการ (Modality): แย่ลง - แย่ลงจากระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
    ดีขึ้น - ไม่มีข้อมูล
  1.5 สาเหตุเกิดจากอะไร (Etiology/causation): หลังจากลื่นไถลไปกระแทกก้อนหิน
 หมวดที่ 2 เหตุการณ์ร่วม (Concomitant) และสภาพโดยทั่วไป (Physical general)
  2.1 ลักษณะทางอารมณ์: อาการนิ่ง พูดจาน้อย
  2.2 ความไวต่ออุณหภูมิ: ไม่มีข้อมูล
  2.3 ความอยากอาหาร รสอาหาร: ไม่มีข้อมูล
  2.4 ความกระหายน�้า: ไม่มีข้อมูล
Case Anamnesis     Rx-Arn 30C
Case Administration  - 1 เม็ดละลายน�า้ดื่มสะอาด 100 มิลลิลิตร จากนั้นกระแทกขวดในแนวตรง 30 ครั้ง 
 เทยา 1 ช้อนชา รับประทานโดยอมยาไว้ 5 นาที ก่อนกลืนยา และซ�้ายาอีก 10 นาที  
 และ 15 นาที ตามล�าดับ สังเกตอาการ บันทึกผล
Follow up - หลงัรบัประทานยาครัง้แรกอาการปวดลดลงทีห่ลงัเท้าลดลง อาการบวมลดลง อาการ 
  ปวดตุ๊บ ๆ ที่หลังเท้าเหมือนมีอะไรดูดลดลง พูดจาตอบโต้ได้มากขึ้น
 - หลังรับประทานยาครั้งที่ 2 ที่ห่างจากครั้งแรก 10 นาที อาการปวดลดลงมาก อาการ 
  ปวดตุ๊บ ๆ หายไป ยังมีอาการบวมอยู่ แต่สามารถกดบริเวณหลังเท้าได้แล้ว
 - หลังรับประทานยาครั้งที่ 3 ที่ห่างจากครั้งที่ 2 เป็นเวลา 15 นาที ไม่มีอาการปวด 
 ผู้ป่วยพูดจาตอบโต้ได้ปกติ ไม่มีสีหน้าเจ็บปวดและกังวล                  
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