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เวลาตีห้าของเช้าวันเสาร์ธรรมดาๆ วันหนึ่ง ชายวัย 43 ปีซึ่งเรา 

จะเรียกว่าเอแวนตื่นข้ึน ซาราห์ผู้เป็นภรรยานอนขดตัวหายใจแผ่วเบา 

อยู่ข้างๆ เขาในท่าประจ�า แขนข้างหนึ่งก่ายหน้าผาก เอแวนพยายาม 

พลิกตัวลงจากเตียงเพื่อจะไปเข้าห้องน�้าเงียบๆ โดยไม่ได้คิดอะไร แต่มี 

บางอย่างผิดปกติ 

 เขาพลิกตัวไม่ได้และรู้สึกคล้ายแขนขวาชา

 เฮ้อ นอนทบัแขนนานไปแน่ๆ  เขานกึในใจพลางเตรียมตวัเตรยีมใจ 

รับความรู้สึกเจ็บแปล๊บๆ เมื่อการไหลเวียนของเลือดเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง

 เขาพยายามกระดิกนิ้วเพื่อให้เลือดไหลเวียน แต่กลับท�าไม่ได้  

กระน้ันแรงดันทีท่�าให้กระเพาะปัสสาวะรู้สึกปวดก็ไม่รอท่า เขาจงึพยายาม 

จะลุกขึ้นอีกครั้ง แต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

 ให้ตายสิ …

 ขาขวาของเขายังอยู่ท่ีเดิมแม้ว่าเขาพยายามจะขยับมันอย่างท่ี 

เคยท�ามาตลอดชีวิตโดยไม่ต้องคิด 
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 เขาพยายามอีกครั้ง แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

 ราวกับว่าเช้านีข้าของเขาไม่อยากให้ความร่วมมืออย่างไรอย่างนัน้  

ความรู้สึกที่ทั้งร่างกายไม่ยอมท�าอย่างที่คุณอยากให้ท�านี้ช่างแปลกพิกล  

แต่แรงกระตุน้ให้ขับปัสสาวะดูเหมือนเป็นปัญหาทีใ่หญ่กว่ามาก ณ เวลานี้

 “เฮ้ ที่รัก ช่วยผมหน่อยได้ไหม ผมปวดฉี่ แค่ผลักผมลงจากเตียง 

ไม่ให้ฉี่รดที่นอนก็พอ” เขาพูดกับซาราห์อย่างทีเล่นทีจริงในตอนท้าย 

 “เกิดอะไรข้ึน เอแวน” ซาราห์ถามพลางผงกหวัและหร่ีตามองเขา  

“เอแวนคะ”

 เธอเสียงดังขึ้นเมื่อเรียกชื่อเขาเป็นครั้งที่สอง 

 เขาสังเกตเห็นว่าเธอก�าลังมองมาด้วยแววตากังวลอย่างหนัก  

เธอมีสีหน้าเหมือนเวลาลูกๆ มไีข้หรือตื่นกลางดึกเพราะป่วย ซึ่งเป็นเรื่อง 

น่าขนัเพราะเขาแค่อยากให้เธอช่วยผลักเบาๆ เท่านัน้ ในเม่ือตอนนีเ้พิง่จะ 

ตีห้า คงไม่จ�าเป็นต้องคุยกันเป็นเรื่องเป็นราว  

 “ที่รัก ผมแค่ต้องไปฉี่” เขาพูด 

 “เกิดอะไรขึ้นคะ เอแวน เกิดอะไรขึ้น” 

 ซาราห์ตื่นทันที เธอเปิดไฟแล้วและจ้องหน้าเอแวนราวกับก�าลัง

อ่านพาดหัวข่าวน่าตื่นตระหนกในหนังสือพิมพ์ฉบับวันอาทิตย์ 

 “ไม่มีอะไรที่รัก ผมแค่ปวดฉี่ แต่ขาผมยังไม่ตื่น ช่วยผมด่วนเลย 

ได้ไหม” เขาบอก 

 เขาคิดว่าบางทีหากเขาออกแรงดันร่างกายซีกซ้าย เขาอาจ 

เปล่ียนท่าและกระตุ้นให้เลือดเร่ิมไหลเวียนได้ เขาแค่ต้องลงจากเตียง 

เท่านั้น 

 ขณะนั้นเองที่เขาตระหนักว่าไม่ใช่แค่แขนและขาขวาเท่านั้น 

ที่ไร้ความรู้สึก ใบหน้าของเขาก็เช่นกัน 

 อันที่จริง เป็นร่างกายทั้งซีกขวาของเขาเลยทีเดียว 

 เกิดอะไรขึ้นกับฉัน

 จากนั้นเอแวนก็รู้สึกว่ามีอะไรอุ่นๆ เปียกแฉะที่ขาซ้าย 
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 พอเขาก้มลงมอง กางเกงบ็อกเซอร์ท่ีเขาใส่อยู่เปียกชุ่ม น�้า 

ปัสสาวะก�าลังซึมเข้าไปในผ้าปูที่นอน 

 “คุณพระช่วย!” ซาราห์กรีดร้อง ทันทีท่ีเห็นสามีฉี่รดท่ีนอน  

ซาราห์ก็ตระหนักว่าสถานการณ์เลวร้ายแค่ไหนและลุกข้ึนมารับมือ  

เธอกระโจนลงจากเตียงและเอแวนได้ยินเสียงเธอวิ่งไปยังห้องนอนของ 

ลูกชายวัยรุ่น มีเสียงพูดคุยกันสองสามค�าแต่เขาฟังไม่ได้ศัพท์เพราะ 

ผนังห้องกั้นอยู่ จากนั้นเธอก็กลับมา นั่งลงข้างๆ บนเตียงพลางกอดและ 

ลูบใบหน้าเขา 

 “ไม่เป็นไรนะคะ” ซาราห์พูด “คุณจะไม่เป็นอะไร” เสียงของเธอ 

แผ่วเบาและปลอบประโลม 

 “ท่ีรกั เกิดอะไรข้ึน” เอแวนถามขณะมองภรรยา ตอนท่ีจ้องมองเธอ 

นั่นเอง เขาจึงตระหนักเป็นครั้งแรกว่าเธอไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดแม้แต่น้อย  

เขาก�าลังขยับริมฝีปากเปล่งถ้อยค�า แต่ดูเหมือนเธอจะฟังไม่ออกเลยสกัค�า 

 ในตอนนั้นเอง เขานึกถึงภาพยนตร์การ์ตูนโฆษณาที่หัวใจเต้น 

ระบ�าไปตามจังหวะเพลงชวนขัน 

 F ย่อมาจาก หน้าตก ตึง ตึง

 A ย่อมาจาก แขนอ่อนแรง ตึง ตึง

 S ย่อมาจาก พูดล�าบาก

 T ย่อมาจาก ได้เวลาโทรหา 911 แล้ว มาเรียนรู้วิธีระบุสัญญาณ 

ของโรคหลอดเลือดสมองกัน อย่ารอช้า!

 ซวยแล้ว!

 

  

แม้เป็นเวลาเช้าตรู่ แต่มาร์คัส ลูกชายของเอแวนก็รุดมาท่ีทางเดิน 

หน้าห้องแล้วส่งโทรศัพท์ให้ผู้เป็นแม่ เม่ือสองพ่อลูกสบตากัน เอแวน 

เห็นแววตาหวั่นวิตกที่บีบหัวใจเขา เขาพยายามจะปลอบใจลูกชายว่า 
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ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดี แต่สีหน้าแววตาของเด็กชายบ่งบอกชัดเจนว่า 

ความพยายามยืนยันของเขามีแต่จะท�าให้อะไรๆ แย่ลง มาร์คัสหน้าเบ ้

เพราะความกลัว น�้าตาเริ่มไหลอาบแก้มเขาเป็นทาง 

 ซาราห์พูดกับพนักงานรับสายของ 911 เสียงดังฟังชัด 

 “ช่วยส่งรถพยาบาลมาเด๋ียวนี้เลยค่ะ เด๋ียวนี้เลย! สามีฉันเป็น 

โรคหลอดเลือดสมอง ใช่ค่ะ ฉันมั่นใจ! เขาขยับร่างกายซีกขวาทั้งซีกไม่ได้  

หน้าซีกหนึ่งของเขาไม่ขยับ ไม่ค่ะ เขาพูดไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่องเลย ฉันฟัง 

เขาพูดไม่ออก รีบมาด่วนเลยค่ะ ช่วยส่งรถพยาบาลมา เดี๋ยวนี้เลย! ” 

  

ผู้มาถึงสถานท่ีเกิดเหตุกลุ่มแรกคือทีมนักฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งถึงที่นั่น 

ภายในห้านาที พวกเขาเคาะประตูและกดกร่ิง ซาราห์วิ่งลงมาชั้นล่าง  

เปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปข้างใน ลูกชายคนเล็กของทั้งสองยังหลับอยู่ 

ในห้องนอน เธอกังวลว่าเสียงเอะอะจะท�าให้เขาตกใจตื่น แต่โชคดีท่ีเขา 

หลับไม่รู้เรื่อง 

 เอแวนจ้องมองบัวเพดานและพยายามสงบจิตใจ เขารู้สึกว่า 

ตวัเองก�าลังจะเคล้ิมหลับ เป็นการหลีกหนใีห้ไกลจากปัจจบัุนขณะ ท่าไม่ดี 

เลยแฮะ 

 เม่ือรู้ตัวอีกทีเขาก็อยู่บนเปลและก�าลังถูกหามลงบันได ขณะ 

นักฉุกเฉินการแพทย์พยายามเลี้ยวตรงชานพักบันได พวกเขาหยุดพัก 

เพื่อเปลี่ยนท่า ในเส้ียววินาทีนั้นเอแวนเหลือบขึ้นไปเห็นบุคลากรทาง 

การแพทย์คนหนึ่งมองเขาด้วยแววตาที่ชวนให้หนาวยะเยือก เป็นแววตา 

แห่งการตระหนักรู้และความเห็นใจ แววตาท่ีบ่งบอกว่า น่าสงสารจริงๆ  

ฉันเคยเห็นอาการแบบนี้มาก่อน และเป็นสัญญาณไม่ดีเอาเสียเลย 

 ขณะท่ีพวกเขาเคล่ือนผ่านช่องประตู เอแวนสงสัยว่าตนจะมี 

โอกาสได้กลับมาที่บ้านหลังนี้ มาหาซาราห์และลูกๆ อีกหรือไม่ ดูจาก 
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แววตาของบุคลากรทางการแพทย์คนนัน้แล้ว เอแวนคิดว่าค�าตอบคงเป็น 

ไม่ได้กลับมา 

 เม่ือพวกเขามาถงึห้องฉกุเฉนิ ซาราห์ถกูระดมยงิค�าถามเกีย่วกับ 

ประวตัผิูป่้วยของเอแวน เธอเล่ารายละเอยีดทกุอย่างในชวีติเอแวนท่ีคิดว่า 

อาจเกี่ยวข้องให้พวกเขาฟัง เขาเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขา 

ไปป่ันจกัรยานเสือภเูขาทกุๆ สุดสัปดาห์ เขาชอบเล่นบาสเกตบอลกับลูกๆ  

เป็นชีวิตจิตใจ เขาเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยม เขามีความสุขดี ตอนตรวจสุขภาพ 

ครั้งล่าสุดแพทย์บอกว่าทุกอย่างดูดีมาก เมื่อถึงจุดหนึ่งเธอก็ได้ยินแพทย ์

คนหน่ึงรายงานกรณีของเอแวนให้ผู้ร่วมงานฟังทางโทรศัพท์ “ชายอายุ  

43 ปี ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง” 

 ทว่าสิง่ทีซ่าราห์ เอแวน และแม้กระทัง่แพทย์ของเอแวนไม่รู้ก็คอื  

เขามีปัจจัยเสี่ยงจริงๆ เป็นปัจจัยส�าคัญย่ิงเสียด้วย แท้จริงแล้วเอแวน 

มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าผู้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงข้อนี้เกิน 

สองเท่าทีเดียว ส่ิงท่ีไม่มีใครในห้องฉุกเฉินวันนั้นล่วงรู้คือ กระบวนการ 

ทางชีววิทยาอย่างหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้ด�าเนินมาหลาย 

ทศวรรษแล้ว กระบวนการนี้เก่ียวข้องกับระบบหัวใจและหลอดเลือด  

ระบบภูมิคุ้มกัน และระบบต่อมไร้ท่อของเอแวน เป็นกระบวนการซึ่ง 

มีโอกาสน�ามาสู่เหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นในขณะนี้ได้อย่างยิ่ง ปัจจัยเสี่ยง 

ดังกล่าวและผลกระทบทีเ่ป็นไปได้ของมันไม่เคยปรากฏให้เหน็ในการตรวจ 

สุขภาพตามปกติทั้งหมดของเอแวนตลอดหลายปีที่ผ่านมา 

 ปัจจัยที่ท�าให้เอแวนมีความเสี่ยงสูงข้ึนท่ีจะตื่นข้ึนมาพบว่า 

ร่างกายซีกหนึง่เป็นอมัพาต (และเป็นโรคอืน่ๆ อกีสารพดั) ไม่ใช่สิง่หายาก  

มันคือสิ่งที่ประชากรสองในสามของประเทศนี้ประสบ ส่ิงซึ่งพบได้ทั่วไป 

จนเราไม่ทันสังเกต

 แล้วมันคืออะไร ตะก่ัวใช่ไหม หรือแร่ใยหิน หรือว่าบรรจุภัณฑ ์

ที่เป็นพิษบางอย่าง 

 ค�าตอบคือ เหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก
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 คนส่วนใหญ่ไม่ได้เฉลียวใจว่าสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับพวกเขาในวัยเด็ก 

จะเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็ง แต่พวกเรา 

จ�านวนมากตระหนกัดีว่า  เม่ือบางคนประสบเหตกุารณ์สะเทอืนใจในวยัเด็ก  

อาจเกิดผลกระทบทางอารมณ์และจิตวิทยาตามมา ส�าหรับผู้โชคร้าย  

(หรือที่บางคนเรียกว่า “ผู้อ่อนแอ”) เรารู้ว่าผลร้ายท่ีสุดนั้นเป็นอย่างไร  

ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารในทางที่ผิด วงจรความรุนแรง การต้องโทษคุมขัง  

หรือปัญหาสขุภาพจติ แต่ส�าหรับคนอืน่ๆ ทีเ่หลือ บาดแผลทางใจในวยัเด็ก 

คอืความทรงจ�าอนัเลวร้ายท่ีไม่มีใครเอ่ยถงึกระทัง่ออกเดตคร้ังทีห้่าหรอืหก 

เป็นอย่างน้อย มันเป็นแค่เรื่องราวดราม่า เป็นภาระทางใจ 

 เหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กคือเรื่องราวที่เราคิดว่าเรารู้ 

 เด็กๆ เผชิญบาดแผลทางใจและความเครียดในรูปการทารุณ- 

กรรม การปล่อยปละละเลย ความรุนแรง และความหวาดกลัวมาแต่ไหน 

แต่ไร ขณะท่ีพ่อแม่ก็เมาเหล้าเมายา ถูกจับกุม และหย่าร้างมาช้านาน 

แทบจะพอกัน ผู้ที่ฉลาดและแข็งแกร่งพอน้ันก้าวข้ามอดีตและเอาชนะ 

ประสบการณ์เลวร้ายดังกล่าวได้ด้วยพลังความมุ่งม่ันและความสามารถ 

ด้านการฟื้นตัวของตนเอง 

 พวกเขาท�าเช่นนั้นได้จริงหรือ 

 เราต่างเคยได้ยินเรื่องราวเก่ียวกับคนที่มีชีวิตวัยเด็กอันยาก 

ล�าบากแต่ก็เอาชนะมาได้ หรือดีกว่านั้นคือแข็งแกร่งขึ้นจากความ 

ยากล�าบาก คล้ายๆ ในผลงานของฮอเรชิโอ อัลเจอร์ (Horatio Alger)  

เร่ืองราวเหล่าน้ีฝังลึกอยู่ในดีเอน็เอทางวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน มองใน

แง่ดีที่สุด เรื่องราวเหล่านี้แต่งแต้มภาพที่ไม่สมบูรณ์ว่าเหตุการณ์เลวร้าย 

ในวัยเด็กมีความหมายอย่างไรต่อผู้คนหลายร้อยล้านคนในสหรัฐอเมริกา  

(และอีกหลายพันล้านคนท่ัวโลก) ท่ีประสบความเครียดในชีวิตวัยเด็ก  

ท่ีบ่อยกว่านั้นคือ มันเร่ิมมีนัยทางศีลธรรม ซึ่งท�าให้ผู้พยายามต่อสู้กับ 

ผลกระทบทีค่งอยูช่ัว่ชวีติจากเหตกุารณ์เลวร้ายในวยัเด็กรูส้กึอบัอายและ 

สิ้นหวัง แต่เรื่องนี้มีชิ้นส่วนขนาดใหญ่หายไป 
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 งานวจิยัทางการแพทย์ในช่วงเวลา 20 ปีเผยให้เหน็ว่า เหตกุารณ์ 

เลวร้ายในวัยเด็กแทรกซึมเข้าสู่เนื้อหนังของเราอย่างแท้จริง พร้อมกับ 

ก่อความเปล่ียนแปลงในร่างกายผู้คน ซึ่งอาจคงอยู่เป็นเวลานานหลาย 

ทศวรรษ มันอาจเปล่ียนทิศทางพัฒนาการของเด็กคนหนึ่งและส่งผล 

ต่อลักษณะทางสรีรวิทยา มันอาจกระตุ ้นการอักเสบเร้ือรังและการ 

เปลี่ยนแปลงด้านฮอร์โมนท่ีด�าเนินไปตลอดชีวิต มันอาจเปล่ียนรูปแบบ 

การอ่านดีเอ็นเอและการจ�าลองตัวเองของเซลล์ นอกจากนี้ มันยังอาจ 

เพิม่ความเสีย่งต่อโรคหวัใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน  

และแม้กระทั่งโรคอัลไซเมอร์ได้อย่างมากอีกด้วย 

 วิทยาศาสตร์สาขาใหม่นี้ท�าให้เร่ืองราวแบบฮอเรชิโอ อัลเจอร์  

ที่เราคิดว่าตนเองรู้จักดีกลับหักมุมอย่างน่าตกตะลึง ดังที่งานศึกษาต่างๆ  

เผยให้เห็นว่า หลายปีหลังจาก “ก้าวผ่าน” เหตุการณ์เลวร้ายมาได้อย่าง

น่าอัศจรรย์ แม้แต่วีรบุรุษผู้ต่อสู้ด้ินรนมาด้วยตัวเองก็ยังจบเห่เพราะ 

ลักษณะทางชีววิทยา แม้จะมีชีวิตวัยเด็กลุ่มๆ ดอนๆ แต่ก็มีผู้คนมากมาย 

ที่เรียนได้เกรดสูงๆ เข้ามหาวิทยาลัยได้และมีครอบครัว พวกเขาท�าอย่าง 

ที่ควรท�า เอาชนะเหตุการณ์เลวร้ายและเดินหน้าสร้างชีวิตที่ประสบความ 

ส�าเร็จ แต่แล้วพวกเขาก็ล้มป่วย เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งปอด  

โรคหัวใจ หรือจมอยู่กับภาวะซึมเศร้า และเนื่องจากไม่เคยมีพฤติกรรม

ความเส่ียงสูงอย่างการด่ืมแอลกอฮอล์ การกินมากเกนิไป หรือการสบูบุหร่ี  

พวกเขาจงึนกึไม่ออกว่าปัญหาสขุภาพของตนมีสาเหตจุากอะไร แน่นอนว่า 

พวกเขาไม่ได้เชื่อมโยงปัญหาเหล่านั้นกับเรื่องราวในอดีต เพราะพวกเขา 

ทิ้งมันไว้เบื้องหลังนานแล้ว ถูกไหม 

 ความจริงคือ แม้พวกเขาจะพยายามมากแค่ไหน ผูมี้ประสบการณ์ 

เลวร้ายในวัยเด็กเช่นเอแวนก็ยังมีความเส่ียงต่อโรคเร้ือรังต่างๆ อย่าง 

โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไป 

 แต่ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น เหตุใดการประสบความเครียดในวัยเด็ก 

จึงกลายเป็นปัญหาสุขภาพในวัยกลางคนหรือกระทั่งวัยเกษียณ เรามี 
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หนทางรักษาท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่ เราท�าอะไรได้บ้างเพื่อปกป้อง 

สุขภาพของตนเองและลูกๆ 

 ในปี 2005 เม่ือฉันจบการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขา 

กุมารเวชศาสตร์ท่ีสแตนฟอร์ด ฉันไม่รู้จักตั้งค�าถามเหล่านี้ด้วยซ�้า ฉัน 

รู้เรื่องเพียงบางส่วนเท่านั้นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหต ุ

บังเอิญหรือโชคชะตา ฉันก็ได้เห็นเร่ืองราวที่ยังไม่เคยมีใครบอกเล่า มัน 

เร่ิมต้นในสถานทีท่ีค่ณุอาจคาดว่าจะพบเหตกุารณ์เลวร้ายในระดับสงูจริงๆ  

นั่นคือ ชุมชนชาวผิวสีรายได้ต�่าและขาดแคลนทรัพยากร ซึ่งซุกตัวอยู่ใน 

เมืองอันม่ังคั่งและเพียบพร้อมด้วยทรัพยากรทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้  

ฉันเปิดคลินิกโรคเด็กประจ�าชุมชนขึ้นในย่านเบย์วิวฮันเทอร์สพอยต์ของ 

ซานฟรานซสิโก ทุกๆ วันทีฉ่นัเหน็ผูป่้วยตวัน้อยรับมือกบับาดแผลทางใจ 

และความเครยีดหนกัหนาสาหสั  ในฐานะมนษุย์คนหนึง่ ฉนัถงึกับเข่าอ่อน  

แต่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ ฉันหยัดยืนขึ้นและเริ่มตั้งค�าถาม

 การเดินทางของฉนัท�าให้ตวัเองได้เหน็มุมมองท่ีต่างออกไปอย่าง 

ส้ินเชิงเก่ียวกับเร่ืองราวของเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก เป็นเรื่องราว 

ทั้งหมด ไม่ใช่แค่เร่ืองท่ีเราคิดว่าเรารู้ และฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะให้ 

มุมมองนั้นแก่คุณเช่นกัน เม่ือพลิกอ่านหน้าหนังสือเล่มนี้ คุณจะเข้าใจ 

ดีขึ้นว่าเหตุการณ์เลวร้ายในวัยเด็กอาจด�าเนินไปในชีวิตของคุณหรือคน 

ท่ีคุณรักอย่างไร และที่ส�าคัญกว่านั้น คุณจะได้เรียนรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือ 

เยียวยาซึ่งเร่ิมจากคนคนหนึ่งหรือชุมชนแห่งหนึ่ง แต่มีพลังที่จะปฏิรูป 

สุขภาพของคนทั้งชาติ

 


