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คุณสุ ภานอนไม่หลับมา 40 ปี ในโลกนี้มีวธิ ี รักษานอนไม่หลับอย่างไหน คุณสุ ภาล้วนผ่านวิธี
เหล่านั้นมาหมดแล้ว ท้ายที่สุดก็หาลงที่โฮมีโอพาธี ยบ์ า้ ง
เรื่ องของนอนไม่หลับไม่ใช่เรื่ องเล่นๆเพียงแค่จ่ายยานอนหลับหรื อกล่อมประสาทครอบจักรวาลไป
แบบการแพทย์แบบแผน แต่โฮมีโอพาธี ยต์ อ้ งวิเคราะห์เจาะลึกถึงสภาวะจิตใจเบื้องลึก ก่อนที่จะเลือกหาสาร
บาบัดซึ่ งมีอยูใ่ นสารบบของวิชานี้ถึง 2,000 กว่าสารบาบัด แต่ถา้ คลิกได้ตวั ที่ชวั ๆก็อาจจะหายได้เพียงการ
รักษา 1-2 ครั้ง
“เรื่ องของพี่เริ่ มต้นตั้งแต่วยั เด็กจะเรี ยกว่าตั้งแต่เกิดก็วา่ ได้” คุณสุ ภาย้อนเวลาไปไกลมาก
“พี่วา่ พี่เป็ นเด็กขาดความอบอุ่น ขาดความรัก และอยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวเหมือนไม่มีพี่มีนอ้ ง ความจริ ง
พี่มีพี่นอ้ งตั้ง 10 คน ผูช้ ายสี่ ผูห้ ญิงหก ตัวเองเป็ นน้องสาวคนเล็ก แต่มีนอ้ งชายอีกคนหนึ่งซึ่ งเป็ นคนสุ ดท้อง
พ่อแม่เป็ นครอบครัวคนจีนแบบฉบับ ย่อมแน่นอนว่ารักแต่ลูกผูช้ าย โดยเฉพาะน้องชายคนเล็ก ย่อมได้รับ
การเอาใจเป็ นพิเศษ ส่ วนพวกเราผูห้ ญิงก็ถูกเลี้ยงไปงั้นๆแหละ พ่อของพี่เป็ นพ่อค้าใหญ่มีกงสี บ้านพ่ออยู่
กันแบบครอบครัวใหญ่ นอกจากลูกทั้งสิ บคนแล้ว ก็ยงั มีลูกอา ลูกน้ามาด้วยบ้างจานวนหนึ่ง ด้วยความที่มี
สมาชิกมาก พ่อน่ะไม่มีเวลาสนใจลูกอยูแ่ ล้ว ส่ วนแม่ก็เป็ นผูห้ ญิงจีนจ๋ า สวมบทเถ้าแก่เนี้ย จึงให้ความสนใจ
เฉพาะการเลี้ยงดูลูกชายเท่านั้น ส่ วนลูกสาวปล่อยให้อยูก่ บั คนใช้ คนครัว คนซักรี ด
“บ้านพ่อเป็ นบ้านหลังใหญ่ และมีเรื อนคนใช้เป็ นเรื อนยาว พวกลูกๆผูช้ ายกับพีส่ าวที่โตๆแล้ว จะ
นอนที่บา้ นหลังใหญ่ ซึ่ งพอตกดึกก็จะลัน่ กลอนปิ ดประตูเงียบ ส่ วนตัวเองถูกปล่อยให้นอนอยูเ่ รื อนคนใช้
กับอาซิ้ม ที่มีฐานะเป็ นอาสะใภ้แต่มาทางานอยูใ่ นบ้านในฐานะผูอ้ าศัย อาซิ้มมีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบดูงิ้ว
ดังนั้นทุกสัปดาห์พอหัวค่า ก็จะชวนกันกับคนครัวและคนใช้หลายคนออกไปดูงิ้วกันที่เยาวราช ปล่อยให้พี่
ซึ่ งเป็ นเด็กผูห้ ญิงคนเดียวอายุไม่ถึง 10 ขวบนอนอยูท่ ี่เรื อนคนใช้ตามลาพังคนเดียว จนดึกดื่นเที่ยงคืนกว่าที่
งิ้วจะเลิกและพวกเขาจะกลับมา พี่จาได้วา่ ในเวลานั้นจาได้วา่ กลัวมาก เพราะรู ้วา่ ทัว่ บริ เวณเรื อนหลังยาวๆที่
มืดตึ้ดตื๋อ มีแต่ตวั เองนอนอยูค่ นเดียว บ้านใหญ่ก็ปิดประตูลนั่ ดานหมด นอกจากเสี ยงจิ้งจกแล้ว ที่กลัวที่สุด
ก็คือตุก๊ แก มันเขย่าขวัญสั่นประสาทที่สุด ตัวเองจึงได้แต่ไปยืนร้องไห้รออยูท่ ี่ประตู ร้องๆๆ โดยไม่มีคนได้
ยิน จนกว่าพวกผูใ้ หญ่จะกลับ เป็ นอยูอ่ ย่างนี้เป็ นปี ๆ แทนที่พวกผูใ้ หญ่จะเห็นใจ มีอยูบ่ ่อยๆที่อาซิ้มหรื อ
คนครัวจะพูดว่า แม่เขาไม่เอาเธอแล้ว.... เป็ นอยูอ่ ย่างนี้ จนโต ตรงนี้เองทาให้พ้นื อารมณ์ตวั เองมีลกั ษณะ
เศร้าเสี ยใจ ผสมปนเปกับความน้อยใจ”
“ทางออกของพี่คือ ต้องตั้งหน้าตั้งตาเรี ยนให้เก่งๆ โดยมีข่แู ข่งคือพี่สาวคนติดกัน จนกลายเป็ น
ความรู ้สึกอิจฉากันและกัน จากความตั้งหน้าตั้งตาเรี ยน กลายเป็ นความมุ่งมัน่ จะสอบให้ได้ที่ 1 ทุกครั้ง และ
จะกลัวมากว่าประกาศผลออกมาจะไม่ได้ที่ 1 กลายเป็ นนิสัยอย่างหนึ่งคือ มุ่งมัน่ ทาอะไรต้องให้ได้สมบูรณ์
แบบ

“ระหว่างนั้นความกลัวได้พฒั นาเป็ นความกลัวเจ็บ กลัวป่ วย มีอยูว่ นั หนึ่งไปอ่านหนังสื อพิมพ์
เกี่ยวกับโรคริ ดสี ดวงตา ซึ่ งหนังสื อบอกว่าถ้าเป็ นแล้วจะต้องตาบอด ก็มาคิดว่าตัวเองจะต้องตาบอดอย่าง
แน่นอน อยูม่ าอีกระยะหนึ่ งเกิดเป็ นริ ดสี ดวงทวารขึ้นมา ก็คิดเอาเองอีกว่า จะต้องกลายเป็ นมะเร็ งแน่ๆ และ
จะเศร้า คิดว่าต้องตาย ตรงนี้ ทาให้พ้นื อารมณ์เป็ นลักษณะกลัวโรคกลัวป่ วย กลัวตาย มากเป็ นพิเศษ
“แล้วเหตุการณ์ที่จะนาไปสู่ การนอนไม่หลับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ล่ะครับ” เธอถูกถาม
“มันเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อตอนที่อยูจ่ ุฬาฯ ซึ่ งตัวเองเรี ยนแข่งขันกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่ งคู่คี่กนั มา
ตลอด อยูม่ าวันหนึ่งเกิดเตรี ยมดูหนังสื อไปผิดวิชา มารู ้ตวั เมื่อตอนเช้าก่อนจะเข้าห้องสอบ จาได้วา่ ทั้งตกใจ
ทั้งกลัวมาก วันนั้นสอบไปอย่างนั้นแหละ แล้วก็กลับบ้านเริ่ มนอนไม่หลับตั้งแต่คืนนั้น หลับเดี๋ยวเดียวก็
สะดุง้ ตื่น แล้วนอนไม่หลับอีก จากนั้นเรื่ อยมา
“ต่อมามีโอกาสไปดูงานต่างประเทศ ที่ญี่ปุ่นทีหนึ่ง ที่อเมริ กาทีหนึ่ง ทั้งสองครั้งทรมานด้วยการ
นอนไม่หลับมาก แล้วพัฒนาเป็ นความกลัวสภาพแวดล้อมที่นอนอยู่ เช่นกลัวเสี ยงแอร์ กลัวเสี ยงฮีตเตอร์
กลัวเสี ยงนาฬิกา กลัวเสี ยงตูเ้ ย็นที่ไฟฟ้ าของมันปิ ดเปิ ด เสี ยงคนในหอพักที่เปิ ดประตูเข้าออก พี่จะรู้ตลอด
คืน
“ดีที่พี่ได้สามีพี่คอยช่วยเหลือ ตั้งแต่สมัยเป็ นนิสิต เขาจะคอยพาไปหาจิตแพทย์ ระหว่างทางให้เดิน
ไป จะได้ออกกาลังกายให้ได้เหงื่อ
“สุ ดท้ายก็มาถึงวัยหมดประจาเดือน เกิดอาการใหม่คือซึ มเศร้า เกิดอาการร้องไห้ไม่หยุดอยู่ 10 วัน
ไปปฏิบตั ิธรรมก็ไม่ได้ช่วย กลับซ้ าเติมอารมณ์ให้หนักกว่าเก่า เคยคิดถึงกับอยากฆ่าตัวตาย โดยการกินยา
นอนหลับเยอะๆ คิดแล้วก็กลัวความคิดตัวเอง รี บบอกสามีเรื่ องความคิดที่ผุดขึ้นมานี้ ”
สรุ ปรวมความแล้ว การรักษานอนไม่หลับของเธอต้องตีความหมายที่พ้นื อารมณ์ของเธอ ว่าอารมณ์
อะไรเป็ นตัวชี้นา จับประเด็นได้วา่ เป็ นอารมณ์ที่เป็ นผลพวงมาจากการถูกทอดทิ้ง เป็ นเหตุให้เศร้าเสี ยใจ
แล้วเกิดความกลัวฝังใจอยูเ่ ป็ นปี ๆนัน่ เอง
เมื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์หาสารบาบัด ก็ได้สารตัวที่ชื่อ คาร์ ซิโนซิ นุ่ม (carcinocinum) สารตัวนี้มี
คุณสมบัติคือ:
ทางจิตใจ เป็ นสารที่เหมาะกับคนที่อ่อนไหว เจ้าอารมณ์ เจ้าระเบียบ ทาอะไรก็อยากให้สมบูรณ์แบบ
ร้อยเปอร์ เซนต์ จึงทางานหนักอย่างไม่คิดชีวติ จะทนอยูเ่ ฉยๆไม่ได้ ถ้าเห็นของหรื อเรื่ องราวไม่ได้รับการ
จัดการให้สมบูรณ์แบบ แถมขี้อิจฉา แต่ในอีกด้านหนึ่งก็กลับไม่ค่อยมัน่ ใจในตัวเอง แถมอ่อนไหวต่อคา
ตาหนิ ติเตียนอย่างมาก และมักทนรับสภาพกับสิ่ งร้ายๆต่อร่ างกายและจิตใจโดยดุษณี
ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของสารบาบัดตัวนี้คือ เหมาะสาหรับคนที่วิตกกังวลกับสุ ขภาพมาก กลัว
ป่ วย กลัวเป็ นมะเร็ ง กลัวจะต้องตายด้วยโรคร้ายๆ
จิตใจของคนบุคลิกคาร์ ซิโนซิ นุ่มคือ เป็ นคนที่มุมานะพยายามทางการศึกษามาก ให้ความสนใจต่อ
ศาสนา อนุรักษ์สัตว์ อนุรักษ์ธรรมชาติ

คาร์ ซิโนซิ นุ่มมีลกั ษณะเฉพาะที่แปลกมากคือ แม้จะกลัวอะไรสารพัด แต่ชอบบรรยากาศแบบฝนฟ้ า
คะนองมาก นอกจากไม่กลัวแล้ว ยังรักบรรยากาศนั้นอีกด้วย
คุณสุ ภาได้รับสารบาบัดตัวนี้ แล้วก็หายหน้าค่าตาไป 1 เดือน เมื่อพบกันอีกทีหนึ่งเธอบอกว่า
“พอรับการรักษาไป 2 วันแรก ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น จากนั้นก็ค่อยๆรู ้สึกใจดีข้ ึน จิดใจปลอดโปร่ ง
ได้ลองดูวา่ ถ้าเข้านอนโดยไม่กินยานอนหลับจะเป็ นอย่างไร ก็พบว่านอนสักครู่ ก็หลับได้ แต่ก็มีอีกวันหนึ่ง
ที่ตื่นเที่ยงคืน พี่กลัวจะไม่หลับจึงกินยานอนหลับใหม่
“คืนต่อๆมา ความรู ้สึกกลัวว่าจะนอนไม่หลับมันหายไปเอง และหลับได้สบายโดยไม่ตอ้ งกินยา
แล้ว พี่คิดว่าพี่หายได้กว่า 80% แล้วนะ”
เป็ นอันว่า นอนไม่หลับถ้ารักษาแบบโฮมีโอพาธี ย ์ สื บเสาะให้รู้ลึกถึงก้นบื้งของอารมณ์ สามารถ
รักษาได้ แม้จะเป็ นโรคเก่าเก็บถึง 40 ปี แล้วก็ตาม

