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 “ดิฉนักลวัค่ะ กลวัโดยไม่รู้สาเหตุ  ทุกคร้ังท่ีฝนจะตก   ดิฉนัจะประสาทเสียเอาเลยเทียวค่ะ”   คุณ
กิตติวรรณเล่า  ขณะท่ีเธอให้โอกาสตวัเองกบัโฮมีโอพาธีย ์ เผือ่วา่จะมีวธีิช่วยรักษาเธอไดบ้า้ง  
 “อาการประสาทเสียของคุณเป็นแบบไหน”   
 “ดิฉนัจะกระวนกระวาย งุ่นง่านเลยทีเดียว   พร้อมกบัอาการใจเตน้ใจสั่น  หนา้ซีดและหายใจไม่
ออก”   
 ดูไม่ออกเลยวา่คุณกิตติวรรณซ่ึงเดินเขา้มาในสภาพของผูห้ญิงท างานท่ีมีมาดมัน่  แต่งตวัดี ทนัสมยั 
พดูจาแบบคนมีความรู้ ประสบการณ์พร้อมทั้งวฒิุภาวะ  แต่ในอีกดา้นหน่ึงของบุคลิก  เธอมีสภาวะเป็นคน
อกสั่นขวญัหาย  เพียงเม่ือบรรยากาศเป็นใจ   คือมีสภาพฟ้าคล้ึม ฝนก าลงัจะตก และถา้เธอจะตอ้งอยูค่นเดียว
ในเวลานั้น   เจา้ตวัหวาดผวาในตวัของเธอจะแสดงอาการอาละวาดกบัเธอ  ท าลายบุคลิกมาดมัน่ของเธอให้
เปล่ียนเป็นหนา้มือเป็นหลงัมือภายในชัว่อึดใจ 
   เธอเกิดอาการข้ึนคร้ังแรกเม่ือ 6 ปีท่ีแลว้  ในตอนนั้นเธอก าลงัจะยา้ยบา้น  ซ่ึงเธออาศยัอยูก่บัพี่สาว
อีกสองคนในบา้นท่ีเป็นตึกแถว   พี่ๆของเธอไม่ค่อยเอาใจใส่นกักบัขา้วของท่ีจะขนยา้ย  จึงละออกไปรอเธอ
อยูท่ี่รถ   แต่เธอรู้สึกจะห่วงสมบติัมากเป็นพิเศษ จึงจบัการเก็บของในบา้นอยา่งขมกัเขมน้คนเดียว  แต่
ชัว่ขณะหน่ึงขณะท่ีเธอเอ้ือมมือไปหยบิผา้เช็ดตวัท่ีพาดอยูบ่นราวในหอ้งน ้า  ทนัทีนั้นเธอรู้สึกวบู 
 เธอเล่าเหตุการณ์นั้น ท าให้เราเห็นภาพเหมือนก าลงัดูหนงั “Panic room”  น าแสดงโดยโจดี ฟอ
สเตอร์  ถา้เป็นภาพยนตจ์งัหวะนั้นผูก้  ากบัคงแพนภาพจากท่ีจบัอยูก่บัใบหนา้ของเธอ มาเป็นภาพซิลลูเวตท่ี
แสดงใหผู้ช้มเห็นบนจอเหมือนมองผา่นดวงตาของเธอจริงๆ  มนัเป็นภาพท่ีชดับา้ง มวับา้ง  
 “เฮย้ ถา้เราเกิดเป็นลมข้ึนมาในจงัหวะน้ี  แลว้ลม้ลงในห้องน ้า  ในบา้นท่ีไม่มีใครอยูเ่ลย  แลว้ใครจะ
รู้บา้ง   ....ไม่มี ....ตอ้งไม่มีแน่เลย....ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นวา่เราลม้วบูลงตรงน้ี  ...แยแ่ลว้...แยแ่ลว้แน่ๆ  เรา
ตอ้งรีบออกไปจากท่ีน่ี  เราตอ้งรีบออกไปจากท่ีน่ีโดยเร็ว”  เธอคิดในใจเห็นกระบวนแห่งความหวาดผวาท่ี
ผดุข้ึนอยา่งกระทนัหนัในจิตใจ 
 แลว้เธอก็ออกวิง่ลงบนัได มา มาถึงหนา้ประตูห้องแถวท่ีเป็นประตูเหล็กยดื  ประตูปิดอยู ่ โดย
เพียงแต่หบัเขา้หากนัเท่านั้นดว้ยกลอน  ซ่ึงถา้เพียงแต่ใชมื้อขยบักลอนข้ึนมาจากตวัล็อก  ก็สามารถเปิดประตู
ไดแ้ลว้   แต่เธออยูใ่นสภาพต่ืนตกใจกบัความคิดท่ีผุดข้ึนกลางใจของตวัเอง  จนไม่สามารถช่วยตวัเองท่ีจะ
เปิดประตูได ้  
 “ช่วยดว้ย  เปิดประตูใหที้....ช่วยดว้ย ใครปิดประตูขงัฉนัเอาไว.้..” เธอตะโกนระร ่ าระลกั  เหมือนจะ
ร้องเรียกใหพ้ี่สาวสองคนไดย้นิ   พร้อมกบัใชมื้อเขยา่ประตูเหล็กยดืนั้นอยา่งแรง  ยิง่เขยา่ก็ยิง่รู้สึกเหมือน
ตวัเองก าลงัตกอยูใ่นอนัตรายท่ีก าลงัคืบคลานเขา้มาหาเธอจากรอบดา้น   
 มนัเปิดไม่ออก....มนัเปิดไม่ออกจริงๆ  ....เราถูกขงัไวใ้หป้ระสบอนัตรายแลว้ 
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 ความคิดต่างๆผดุข้ึนมาในใจเธออยา่งต่อเน่ือง   แต่เขยา่เท่าไหร่พี่สาวสองคนก็ไม่ไดย้นิ   เธอตะโกน
ลัน่ จนกระทัง่มีคนนอกถนนผา่นมาเห็นเขา้  ก็เพียงแต่ช่วยเอ้ือมมือลอดเขา้มาเปิดกลอนประตูให้เธอ   เธอ
รวบรวมสติข้ึนมาได ้รีบวิง่ออกไปหนา้บา้น  หายใจเฮือกๆดว้ยความดีใจผสมความต่ืนเตน้    
 นัน่คือประสบการณ์แรกของการหวาดผวาท่ีคุณกิตติวรรณไดส้ัมผสักบัมนั  จากนั้นเป็นตน้มา ก็มี
เหตุการณ์อ่ืนๆอีกหลายคร้ังท่ีน าเธอเขา้สู่ภาวะผวาดผวา   เช่นมีอยูค่ร้ังหน่ึงเธอกบัเพื่อนร่วมงานก าลงัไปนัง่
กินขา้วกนัอยู ่  เพื่อนๆต่างคุยกนัเร่ืองไร้สาระ รวมทั้งเร่ืองพฤติกรรมแปลกๆของคนบา้   ทนัใดนั้นเองเธอก็
รู้สึกหวาดผวาข้ึนมาวา่  อาจจะมีคนบา้มาหลบอยูใ่ตโ้ตะ๊  รู้ทั้งรู้วา่ใตโ้ตะ๊ไม่มีใครลงไปแอบอยู ่ แต่เธอก็เกิด
กลวัข้ึนมา  เพราะมีค าถามผดุข้ึนมาในใจวา่  “ก็แลว้ถา้มีคนบา้เขา้ไปแอบอยูล่่ะ”   
 พอความคิดผุดข้ึนมาอยา่งนั้น เธอก็ขวญัผวา  กลวัวา่ตวัเองจะสลบไปจากอาการผวาของตวัเอง  
ทนัทีนั้นเธอก็ร้องไหเ้ลย  ร้องโฮออกมาดงัๆ  แลว้ลุกข้ึนเดินงุ่นง่าน  ทนัทีนั้นก็หนาวจนขนลุก  แลว้รู้สึก
ปวดทอ้งอยากถ่าย  เธอจึงไปท่ีส้วม ถ่ายออกเป็นน ้าๆเหมือนทอ้งเสีย   เม่ือไดถ่้ายแลว้ อาการก็เร่ิมดีข้ึน  กลบั
มาร่วมโตะ๊อาหารกบัเพื่อนๆอีก  ซ่ึงต่างก็งุนงงกบัสภาพของเธอ 
 อาการผวาดผวาของเธอยงัอาจเกิดข้ึนในขณะท่ีเธอก าลงัขบัรถไปกบัเพื่อน  เวลาขบัรถเธอก็อาจผวา
ไดว้า่  “ถา้เกิดเรามีอาการข้ึนขณะท่ีขบัรถอยูน้ี่แลว้จะเป็นยงัไง”  ทนัทีท่ีนึกเธอก็เร่ิมเกิดอาการใจเตน้ มือเยน็
เฉียบ ขนลุก   เธอกลวัอยา่งยิง่วา่ตวัเองก าลงัจะเป็นลม  ก็เลยรีบๆพดูกบัเพื่อน  และจะพยายามพดูไปเร่ือยๆ
ตลอดเวลาเพื่อรักษาภาวะของตวัเองไม่ใหเ้ป็นลมสลบไป   ประคองไปดว้ยอาการพดูไม่หยดุจนกระทัง่ถึงท่ี
หมาย  อาการจึงจะสงบลง 
 อาการผวายงัอาจจะเกิดข้ึนในขณะก่อนจะมีประจ าเดือน  เวลาท่ีฝนจะตก ฟ้าค าราม จะสะดุง้ตกใจ
ง่ายมาก  แลว้ซ ้ าเติมใหเ้กิดอาการ เวลากลางคืนก็ง่ายท่ีจะเกิดอาการ  แถมถา้มีแสงจนัทร์ดว้ยแลว้ เธอง่ายท่ีจะ
เกิดอาการมาก    ถา้เป็นภาพยนตก์็ท  าใหนึ้กถึง วลูฟ์เวอรีน มนุษยห์มาป่า   ท่ีโก่งคอหอนตอ้นรับพระจนัทร์
เตม็ดวง   
 คุณกิตติวรรณมีทั้งอาการกลวัแคบ กลวัมืด และกลวัผเีป็นอยา่งมาก  กลวัแมลงทุกชนิด ยิง่ถา้เป็น
จ้ิงจกดว้ยแลว้  เธอกลวัมนัมาก    
 “มีคร้ังหน่ึงนะคะ ดิฉนัเขา้พกัโรงแรมท่ีมาเลเซีย  ปรากฏวา่มีจ้ิงจกอยูใ่นห้องน ้า  ดิฉนัผวาออกมา
จากหอ้งเลยค่ะ  แลว้ติดต่อใหโ้รงแรมเปล่ียนหอ้งให้ดิฉนั  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีโรงแรมตอ้งเขา้ไปส ารวจทัว่ทุกซอก
ทุกมุมของหอ้งวา่ไม่มีจ้ิงจกอยูแ่น่นะ ดิฉนัจึงจะยอมยา้ยเขา้ไปในหอ้งใหม่”   ดว้ยความกลวัต่างๆสารพดัเธอ
จึงนอนไม่ค่อยหลบั  ตี 3-4 มกัเป็นเวลาท่ีเธอต่ืน แลว้ก็นอนต่อไม่ได ้
 คุณกิตติวรรณกลวัอยา่งยิง่ท่ีจะเกิดอุบติัเหตุ  จะท าประกนัทุกอยา่งเท่าท่ีจะประกนัได ้ และมีนิสัย
ส่วนตวัท่ีชอบลา้งมือ  เธอพกพาเจลไวต้ลอด และลา้งมือบ่อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้   
 บุคลิกท่ีเด่นอีกอยา่งหน่ึงของเธอคือ การพดูเร็ว  พดูเร็วมาก  พร้อมกบัท ามือประกอบไปดว้ย  การ
เคล่ือนไหวมือของเธอก็เร็วเช่นเดียวกนั 



 เก็บประวติัต่างๆของเธอไดถึ้งขนาดน้ีแลว้  วชิาโฮมีโอพาธียก์็มีต าราซ่ึงปัจจุบนัพฒันาข้ึนมาเป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหเ้สาะคน้    เม่ือป้อนขอ้มูลเขา้ไปแลว้ ก็ไดส้ารบ าบดัท่ีน่าจะเหมาะสมกบัเธอ 4-5 
ชนิดดว้ยกนั 
 ถึงจงัหวะน้ี แพทยโ์ฮมีโอพาธียต์อ้งใชว้จิารณญาณของตนเอง เลือกจบัเอาตวัท่ีน่าจะเหมาะสมกบั
เธอเพียงตวัเดียว สารบ าบดัช่ือ แคลคาเรีย คาร์โบนิกา (Calcarea carbonica) ถูกเลือกข้ึนมา คุณลกัษณ์ของ
สารตวัน้ีในเชิงจิตใจก็คือ  หวัน่วิตก หวั่นว่าบางส่ิงบางอย่างอาจเกิดขึน้  กลัว  มกัมีอาการเม่ือเร่ิมตกเยน็  กลัว
ว่าจะโชคร้าย กลัวโรคติดต่อ สับสน จิตตก วิตกกังวล ใจเต้นใจส่ัน  หัวดือ้ ใจสมองเพียงนิดหน่อยกร้็อน
ศีรษะ การท างานหรือออกเร่ียวแรงสักหน่อยกม็กัมีอาการก าเริบ 
 คุณผูอ่้านเห็นไหมครับ วา่อาการของเธอกบัคุณสมบติัของสารบ าบดัมนัใกลเ้คียงกนัเพียงใด 
 สาร Cal-c ถูกเลือกใหใ้ชก้บัเธอ   แลว้นดัเธอใหก้ลบัมาหาในสัปดาห์หนา้   แลว้ผลก็ปรากฏใหเ้ห็น
ในคราวท่ีเธอมาติดตามผล   
 “โล่งโปร่งมากเลยค่ะ  พอดีจงัหวะประเดือนมา  ก็เฉยๆ  ฟ้าคร้ึมก็เฉยๆ ฝนตกมาก็เฉยๆ   โลกน้ี
สดใสน่าอยูข้ึ่นเป็นกอง”  เธอสรรเสริญวชิาเวชกรรมความคลา้ยดว้ยน ้าใสใจจริง  หลงัจากท่ีตอ้งทนทรมาน
กบัโรคหวาดผวามา 6 ปีเตม็ๆ 


