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“ดิฉนั กลัวค่ะ กลัวโดยไม่รู้สาเหตุ ทุกครั้งที่ฝนจะตก ดิฉนั จะประสาทเสี ยเอาเลยเทียวค่ะ” คุณ
กิตติวรรณเล่า ขณะที่เธอให้โอกาสตัวเองกับโฮมีโอพาธี ย ์ เผือ่ ว่าจะมีวธิ ี ช่วยรักษาเธอได้บา้ ง
“อาการประสาทเสี ยของคุณเป็ นแบบไหน”
“ดิฉนั จะกระวนกระวาย งุ่นง่านเลยทีเดียว พร้อมกับอาการใจเต้นใจสั่น หน้าซี ดและหายใจไม่
ออก”
ดูไม่ออกเลยว่าคุณกิตติวรรณซึ่ งเดินเข้ามาในสภาพของผูห้ ญิงทางานที่มีมาดมัน่ แต่งตัวดี ทันสมัย
พูดจาแบบคนมีความรู ้ ประสบการณ์พร้อมทั้งวุฒิภาวะ แต่ในอีกด้านหนึ่งของบุคลิก เธอมีสภาวะเป็ นคน
อกสั่นขวัญหาย เพียงเมื่อบรรยากาศเป็ นใจ คือมีสภาพฟ้ าคลึ้ม ฝนกาลังจะตก และถ้าเธอจะต้องอยูค่ นเดียว
ในเวลานั้น เจ้าตัวหวาดผวาในตัวของเธอจะแสดงอาการอาละวาดกับเธอ ทาลายบุคลิกมาดมัน่ ของเธอให้
เปลี่ยนเป็ นหน้ามือเป็ นหลังมือภายในชัว่ อึดใจ
เธอเกิดอาการขึ้นครั้งแรกเมื่อ 6 ปี ที่แล้ว ในตอนนั้นเธอกาลังจะย้ายบ้าน ซึ่ งเธออาศัยอยูก่ บั พี่สาว
อีกสองคนในบ้านที่เป็ นตึกแถว พี่ๆของเธอไม่ค่อยเอาใจใส่ นกั กับข้าวของที่จะขนย้าย จึงละออกไปรอเธอ
อยูท่ ี่รถ แต่เธอรู ้สึกจะห่วงสมบัติมากเป็ นพิเศษ จึงจับการเก็บของในบ้านอย่างขมักเขม้นคนเดียว แต่
ชัว่ ขณะหนึ่งขณะที่เธอเอื้อมมือไปหยิบผ้าเช็ดตัวที่พาดอยูบ่ นราวในห้องน้ า ทันทีน้ นั เธอรู ้สึกวูบ
เธอเล่าเหตุการณ์น้ นั ทาให้เราเห็นภาพเหมือนกาลังดูหนัง “Panic room” นาแสดงโดยโจดี ฟอ
สเตอร์ ถ้าเป็ นภาพยนต์จงั หวะนั้นผูก้ ากับคงแพนภาพจากที่จบั อยูก่ บั ใบหน้าของเธอ มาเป็ นภาพซิ ลลูเวตที่
แสดงให้ผชู้ มเห็นบนจอเหมือนมองผ่านดวงตาของเธอจริ งๆ มันเป็ นภาพที่ชดั บ้าง มัวบ้าง
“เฮ้ย ถ้าเราเกิดเป็ นลมขึ้นมาในจังหวะนี้ แล้วล้มลงในห้องน้ า ในบ้านที่ไม่มีใครอยูเ่ ลย แล้วใครจะ
รู้บา้ ง ....ไม่มี ....ต้องไม่มีแน่เลย....ไม่มีใครรู ้ ไม่มีใครเห็นว่าเราล้มวูบลงตรงนี้ ...แย่แล้ว...แย่แล้วแน่ๆ เรา
ต้องรี บออกไปจากที่นี่ เราต้องรี บออกไปจากที่นี่โดยเร็ ว” เธอคิดในใจเห็นกระบวนแห่งความหวาดผวาที่
ผุดขึ้นอย่างกระทันหันในจิตใจ
แล้วเธอก็ออกวิง่ ลงบันได มา มาถึงหน้าประตูห้องแถวที่เป็ นประตูเหล็กยืด ประตูปิดอยู่ โดย
เพียงแต่หบั เข้าหากันเท่านั้นด้วยกลอน ซึ่ งถ้าเพียงแต่ใช้มือขยับกลอนขึ้นมาจากตัวล็อก ก็สามารถเปิ ดประตู
ได้แล้ว แต่เธออยูใ่ นสภาพตื่นตกใจกับความคิดที่ผุดขึ้นกลางใจของตัวเอง จนไม่สามารถช่วยตัวเองที่จะ
เปิ ดประตูได้
“ช่วยด้วย เปิ ดประตูให้ที....ช่วยด้วย ใครปิ ดประตูขงั ฉันเอาไว้...” เธอตะโกนระร่ าระลัก เหมือนจะ
ร้องเรี ยกให้พี่สาวสองคนได้ยนิ พร้อมกับใช้มือเขย่าประตูเหล็กยืดนั้นอย่างแรง ยิง่ เขย่าก็ยงิ่ รู ้สึกเหมือน
ตัวเองกาลังตกอยูใ่ นอันตรายที่กาลังคืบคลานเข้ามาหาเธอจากรอบด้าน
มันเปิ ดไม่ออก....มันเปิ ดไม่ออกจริ งๆ ....เราถูกขังไว้ให้ประสบอันตรายแล้ว

ความคิดต่างๆผุดขึ้นมาในใจเธออย่างต่อเนื่ อง แต่เขย่าเท่าไหร่ พี่สาวสองคนก็ไม่ได้ยนิ เธอตะโกน
ลัน่ จนกระทัง่ มีคนนอกถนนผ่านมาเห็นเข้า ก็เพียงแต่ช่วยเอื้อมมือลอดเข้ามาเปิ ดกลอนประตูให้เธอ เธอ
รวบรวมสติข้ ึนมาได้ รี บวิง่ ออกไปหน้าบ้าน หายใจเฮือกๆด้วยความดีใจผสมความตื่นเต้น
นัน่ คือประสบการณ์แรกของการหวาดผวาที่คุณกิตติวรรณได้สัมผัสกับมัน จากนั้นเป็ นต้นมา ก็มี
เหตุการณ์อื่นๆอีกหลายครั้งที่นาเธอเข้าสู่ ภาวะผวาดผวา เช่นมีอยูค่ รั้งหนึ่งเธอกับเพื่อนร่ วมงานกาลังไปนัง่
กินข้าวกันอยู่ เพื่อนๆต่างคุยกันเรื่ องไร้สาระ รวมทั้งเรื่ องพฤติกรรมแปลกๆของคนบ้า ทันใดนั้นเองเธอก็
รู ้สึกหวาดผวาขึ้นมาว่า อาจจะมีคนบ้ามาหลบอยูใ่ ต้โต๊ะ รู ้ท้ งั รู ้วา่ ใต้โต๊ะไม่มีใครลงไปแอบอยู่ แต่เธอก็เกิด
กลัวขึ้นมา เพราะมีคาถามผุดขึ้นมาในใจว่า “ก็แล้วถ้ามีคนบ้าเข้าไปแอบอยูล่ ่ะ”
พอความคิดผุดขึ้นมาอย่างนั้น เธอก็ขวัญผวา กลัวว่าตัวเองจะสลบไปจากอาการผวาของตัวเอง
ทันทีน้ นั เธอก็ร้องไห้เลย ร้องโฮออกมาดังๆ แล้วลุกขึ้นเดินงุ่นง่าน ทันทีน้ นั ก็หนาวจนขนลุก แล้วรู ้สึก
ปวดท้องอยากถ่าย เธอจึงไปที่ส้วม ถ่ายออกเป็ นน้ าๆเหมือนท้องเสี ย เมื่อได้ถ่ายแล้ว อาการก็เริ่ มดีข้ ึน กลับ
มาร่ วมโต๊ะอาหารกับเพื่อนๆอีก ซึ่ งต่างก็งุนงงกับสภาพของเธอ
อาการผวาดผวาของเธอยังอาจเกิดขึ้นในขณะที่เธอกาลังขับรถไปกับเพื่อน เวลาขับรถเธอก็อาจผวา
ได้วา่ “ถ้าเกิดเรามีอาการขึ้นขณะที่ขบั รถอยูน่ ้ ีแล้วจะเป็ นยังไง” ทันทีที่นึกเธอก็เริ่ มเกิดอาการใจเต้น มือเย็น
เฉี ยบ ขนลุก เธอกลัวอย่างยิง่ ว่าตัวเองกาลังจะเป็ นลม ก็เลยรี บๆพูดกับเพื่อน และจะพยายามพูดไปเรื่ อยๆ
ตลอดเวลาเพื่อรักษาภาวะของตัวเองไม่ให้เป็ นลมสลบไป ประคองไปด้วยอาการพูดไม่หยุดจนกระทัง่ ถึงที่
หมาย อาการจึงจะสงบลง
อาการผวายังอาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อนจะมีประจาเดือน เวลาที่ฝนจะตก ฟ้ าคาราม จะสะดุง้ ตกใจ
ง่ายมาก แล้วซ้ าเติมให้เกิดอาการ เวลากลางคืนก็ง่ายที่จะเกิดอาการ แถมถ้ามีแสงจันทร์ ดว้ ยแล้ว เธอง่ายที่จะ
เกิดอาการมาก ถ้าเป็ นภาพยนต์ก็ทาให้นึกถึง วูลฟ์ เวอรี น มนุษย์หมาป่ า ที่โก่งคอหอนต้อนรับพระจันทร์
เต็มดวง
คุณกิตติวรรณมีท้ งั อาการกลัวแคบ กลัวมืด และกลัวผีเป็ นอย่างมาก กลัวแมลงทุกชนิด ยิง่ ถ้าเป็ น
จิ้งจกด้วยแล้ว เธอกลัวมันมาก
“มีครั้งหนึ่งนะคะ ดิฉนั เข้าพักโรงแรมที่มาเลเซี ย ปรากฏว่ามีจิ้งจกอยูใ่ นห้องน้ า ดิฉนั ผวาออกมา
จากห้องเลยค่ะ แล้วติดต่อให้โรงแรมเปลี่ยนห้องให้ดิฉนั ซึ่ งเจ้าหน้าที่โรงแรมต้องเข้าไปสารวจทัว่ ทุกซอก
ทุกมุมของห้องว่าไม่มีจิ้งจกอยูแ่ น่นะ ดิฉนั จึงจะยอมย้ายเข้าไปในห้องใหม่” ด้วยความกลัวต่างๆสารพัดเธอ
จึงนอนไม่ค่อยหลับ ตี 3-4 มักเป็ นเวลาที่เธอตื่น แล้วก็นอนต่อไม่ได้
คุณกิตติวรรณกลัวอย่างยิง่ ที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ จะทาประกันทุกอย่างเท่าที่จะประกันได้ และมีนิสัย
ส่ วนตัวที่ชอบล้างมือ เธอพกพาเจลไว้ตลอด และล้างมือบ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
บุคลิกที่เด่นอีกอย่างหนึ่งของเธอคือ การพูดเร็ ว พูดเร็ วมาก พร้อมกับทามือประกอบไปด้วย การ
เคลื่อนไหวมือของเธอก็เร็ วเช่นเดียวกัน

เก็บประวัติต่างๆของเธอได้ถึงขนาดนี้แล้ว วิชาโฮมีโอพาธี ยก์ ม็ ีตาราซึ่ งปั จจุบนั พัฒนาขึ้นมาเป็ น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เสาะค้น เมื่อป้ อนข้อมูลเข้าไปแล้ว ก็ได้สารบาบัดที่น่าจะเหมาะสมกับเธอ 4-5
ชนิดด้วยกัน
ถึงจังหวะนี้ แพทย์โฮมีโอพาธี ยต์ อ้ งใช้วจิ ารณญาณของตนเอง เลือกจับเอาตัวที่น่าจะเหมาะสมกับ
เธอเพียงตัวเดียว สารบาบัดชื่อ แคลคาเรี ย คาร์ โบนิกา (Calcarea carbonica) ถูกเลือกขึ้นมา คุณลักษณ์ของ
สารตัวนี้ในเชิงจิตใจก็คือ หวัน่ วิตก หวั่นว่ าบางสิ่ งบางอย่ างอาจเกิดขึน้ กลัว มักมีอาการเมื่อเริ่ มตกเย็น กลัว
ว่ าจะโชคร้ าย กลัวโรคติดต่ อ สับสน จิตตก วิตกกังวล ใจเต้ นใจสั่น หัวดือ้ ใจสมองเพียงนิดหน่ อยก็ร้อน
ศีรษะ การทางานหรื อออกเรี่ ยวแรงสักหน่ อยก็มกั มีอาการกาเริ บ
คุณผูอ้ ่านเห็นไหมครับ ว่าอาการของเธอกับคุณสมบัติของสารบาบัดมันใกล้เคียงกันเพียงใด
สาร Cal-c ถูกเลือกให้ใช้กบั เธอ แล้วนัดเธอให้กลับมาหาในสัปดาห์หน้า แล้วผลก็ปรากฏให้เห็น
ในคราวที่เธอมาติดตามผล
“โล่งโปร่ งมากเลยค่ะ พอดีจงั หวะประเดือนมา ก็เฉยๆ ฟ้ าครึ้ มก็เฉยๆ ฝนตกมาก็เฉยๆ โลกนี้
สดใสน่าอยูข่ ้ ึนเป็ นกอง” เธอสรรเสริ ญวิชาเวชกรรมความคล้ายด้วยน้ าใสใจจริ ง หลังจากที่ตอ้ งทนทรมาน
กับโรคหวาดผวามา 6 ปี เต็มๆ

