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ว่ากันว่าถ้าบังเอิญต้องเข้าไปพัวพันกับชีวิตใครสักคนเกิน 3 คร้ัง จะถือว่าน่ันคือ  

'พรหมลิขิต' ซ่ึง 'Pulse ชีพจรลับจังหวะรัก' ผลงานของ 'Summer Kiss' เล่มน้ีก็กำาลัง 

จะมาทำาให้กงล้อของพรหมลิขิตทำางานจนแทบจะไม่ให้เราได้พักหัวใจกันเลยค่ะ

เม่ือคนท่ี 'เคย' เป็นหมอต้องกลับเข้าไปพัวพันกับ 'คังฮุน' คนท่ีไม่อยากเจอท่ีสุดใน

โลก ลำาพังแค่ปัญหาในชีวิตของเทียก็ยังวุ่นวายไม่จบไม่ส้ิน แล้วยังต้องพ่วงปัญหาชีวิตและ 

ความหวังของคนอ่ืนเข้าไปด้วย แถมต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนอีก

เรียกได้ว่าเจอศึกหนักท้ังความสัมพันธ์และปัญหาชีวิต (อดีต) คุณหมอสาวสวย 

จะรับมืออย่างไร ไปเอาใจช่วยกันต่อได้ในเล่มเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

สวัสดีค่ะทุกคน ซัมเมอร์คิสเองค่ะ! ดีใจจังเลยที่ในท่ีสุดก็ได้มาเจอะเจอกับ 

ทุกคนในนามปากกาน้ี เย่!

เนื่องจากเป็นชาย-หญิงเรื่องแรกที่กำาลังจะออกสู่ตลาดก็ได้แต่ Fingercross  

(ไขว้น้ิวภาวนา) ให้มันถูกอกถูกใจหลายๆ คนนะคะ เรื่องนี้ตั้งใจเขียนมากๆ ออกแนว 

อยากให้มันเป็นเหมือนสารคดีตีแผ่วงการบันเทิงเกาหลีด้วยนิดหน่อย แฮะๆ เพราะว่า 

เราเองก็เป็นหนึ่งในคนท่ีอยากรู้มากๆ ว่าเร่ืองลับเบื้องลึกอะไรของพวกดาราแท้จริง 

แล้วมันเป็นยังไง ในที่สุดก็ออกมาในรูปแบบที่ดำาเนินด้วยตัวเอกที่เป็นผู้หญิงเท่ๆ คูลๆ  

แถมยังเป็นหมออีกต่างหาก ขอขอบคุณเรื่องราวเบื้องลึกบางมุมของวงการบันเทิง 

จากน้องสาวคนสวย จีน่ี ภัค ท่ีเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเรื่องนี้ ข้ึน รวมถึงข้อมูล 

ด้านภาษา การทำางานกับคนเกาหล ีและข้อมลูเร่ืองการรกัษาด้านจติวทิยาจากนางด้วย  

ขอขอบคุณกำาลังใจและการผลักดันจากครอบครัวที่ทำาให ้เ ร่ืองน้ีท่ีดองเป็นปีๆ  

ได้แต่งจนจบเสียที ขอขอบคุณกองบรรณาธิการแจ่มใสที่รับพิจารณาเรื่องน้ีและ 

ให้คำาแนะนำาติชมจนออกมากลมกล่อมและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะสามารถปั้นแต่งได้  

ถ้าอยากสกรีมอยากเล่าให้ฟังว่าความรู ้สึกหลังอ่านเป็นยังไง ก็เขียนแล้วติดแท็ก  

#หมอเทียคังฮุน ในทวิตเตอร์เลยนะคะ จะต้ังหน้าตั้งตารอเลยค่า สุดท้ายนี้ขอฝาก  

'Pulse ชีพจรลับจังหวะรัก' เอาไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ ซารังแฮโย~

ติดตามซัมเมอร์คิสได้ท่ี

Twitter : @Summerkiss1994

Instagram : Kulainsummer

แล้วมาพูดคุยกันนะคะ :)
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ตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่องนี้เป็นเพียงสิ่งท่ีเขียนขึ้นจากจินตนาการ

ของนักเขียน สถานที่ บุคคล และข้อมูลบางส่วนมีการอ้างอิงมาจากเหตุการณ์

จริงเพื่ออรรถรสเท่านั้น
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แสงแดดท่ีสาดส่องเปลอืกตาท�าให้ร่างบางท่ีก�าลงัหลบัสนทิอยู่บนเตยีง

ต้องค่อยๆ ยกมือขึ้นบัง แต่เมื่อพบว่ามือของเธอไม่สามารถบังแสงได้หมด 

ร่างเล็กก็ตัดสินใจพลิกตัวไปอีกด้านเพื่อหลบแสง

ปุบ

...หืม

ความรู้สึกหนักๆ บนเอวเหมือนถูกทับเอาไว้ด้วยอะไรบางอย่างยาม 

พลิกตัวท�าให้ค้ิวเรียงตัวสวยขมวดเข้าหากัน สาวเจ้ายืดแขนข้ึนข้างหน่ึง 

เพ่ือจะเอื้อมไปหยิบอะไรก็ตามที่ทับอยู่บนเอวของเธอออกไปให้พ้น แต่แล้ว 

เมื่อยืดออกไปเธอกลับสัมผัสเข้ากับบางอย่าง นิ้วเรียวชะงักก่อนจะค่อยๆ ลูบ

ไปตามผนังท่ีมีสัมผัสแปลกๆ มันไม่เย็นชืดขรุขระเหมือนผิวคอนกรีตแต่กลับ

เรียบลื่นมือ แถมยังอุ่นเหมือนถูกหล่อเลี้ยงด้วยเลือด และเมื่อลูบขึ้นไปเรื่อยๆ 

ระดับของผนังอันแปลกประหลาดน้ีก็โค้งวูบต�่าลงเหมือนช่วงลาดไหล่ และ 

นิ้วของเธอก็คล�าไปโดนกับอะไรบางอย่าง

ตุบๆ ตุบๆ

บทน�ำ
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บางอย่างที่เหมือน... ชีพจร

!!

"โอ๊ย..."

สาวเจ้าเบกิตาโพลงก่อนจะลกุพรวดพราดด้วยความตกใจ แต่แล้วก็ต้อง

อุทานออกมาเมื่อความเจ็บปวดแบบหนึบๆ โจมตีเข้าที่ช่วงท้องน้อย เธอมอง

ไปรอบตัวและพบว่าตัวเองก�าลังอยู่ในห้องโรงแรมขนาดเล็กท่ีดูจากลักษณะ

แล้วจะต้องเป็นโรงแรมม่านรดูแน่ๆ ทัง้ห้องมเีพียงเตยีง โต๊ะ และทีวขีนาดกลาง

เท่าน้ัน หญิงสาวกลืนน�้าลายลงคออย่างยากล�าบากด้วยความสับสน และ 

เมื่อหันไปมองด้านข้างเธอก็ถึงกับยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกใจ

ชายหนุ่ม ไม่สิ ผู้ชายที่นอนอยู่ข้างๆ เธอไม่ได้ดูโตจนสามารถจะเรียกว่า

ชายหนุ่มได้ แต่ก็ไม่ใช่เดก็ทีเ่พ่ิงขึน้มธัยมต้นแน่ๆ เขานอนคว�า่หลบัสนทิอยู่ข้างๆ 

โดยแขนยาวๆ พาดเอวของเธอไว้ ซึ่งน�้าหนักปริศนาท่ีเธอสงสัยคงจะมาจาก

แขนของเขานี่เอง

มะ... เมื่อคืนนี้ฉัน...?!

สาวน้อยไม่อยากจะยอมรับความจริง เธอยังคงคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่

เรื่องเข้าใจผิด แต่เมื่อเลิกผ้าห่มข้ึนดูและเห็นว่าตัวเองเปลือยเปล่า... บวกกับ

ความรู้สึกปวดแปลบที่ช่วงกลางล�าตัวแล้ว เธอเข้าใจไม่ผิดแน่

ยัยบ้า ท�าอะไรลงไปเนี่ย!

ครั้งแรก... กับใครก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยนะ!!

หญิงสาวเม้มปากอย่างสิ้นหวังก่อนจะหันรีหันขวางอย่างท�าอะไรไม่ถูก 

แต่สิ่งแรกที่รู ้คือต้องออกไปจากท่ีนี่ก่อน ร่างบางสไลด์ตัวลงจากเตียงให ้

เบาท่ีสุดก่อนจะไล่ตามเก็บเสื้อผ้าของตัวเองท่ีกระจายอยู่บนพ้ืน เธอรีบ 

สวมเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วก่อนจะหันไปคว้ากระเป๋าที่วางอยู่ข้างทีวี

แป้กกก!

ชิท! ชิท!

หญิงสาวอุทานอย่างตกใจเมื่อกระเป๋าของเธอดันลากเอารีโมตทีวี 

หล่นลงมาบนพ้ืนเสยีงดงัลัน่ เสยีงครางฮมืดงัออกมาจากปากของร่างสงูท่ีนอน

อยู่บนเตียงก่อนแผ่นหลังกว้างจะขยับพลิกตัวไปอีกด้าน สาวเจ้ารีบกวาดของ
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ใส่กระเป๋าก่อนจะพุ่งตัวไปใส่รองเท้า และในจังหวะที่ก�าลังสวมส้นสูงข้างแรก

อยู่นั้น...

"ชอกีโย... (นี่คุณ...)"

"!!!"

แผ่นหลังบางตั้งตรงแน่วด้วยความตกใจเมื่อเสียงทุ้มท่ีเหมือนยังงัวเงีย

นิดหน่อยเอ่ยขึ้น มือบางก�ารองเท้าในมือก่อนคนเสียซิงจะพุ่งตัวไปเปิดประตู

ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ใส่รองเท้า ขาเล็กวิ่งฉับๆ ไปกดลิฟต์พร้อมกับควานหาโทรศัพท์

ของตัวเอง

'Calling โบนา'

ตืดดด... ตืดดด

"ยัยชะนีเกาหลี... รับเดี๋ยวนี้นะ!"

เสียงเล็กพึมพ�าในขณะที่มือกดปุ่มเรียกลิฟต์รัวๆ แต่แล้วเมื่อเสียงฝีเท้า

หนักท่ีว่ิงตามมาดงัใกล้ข้ึนเรือ่ยๆ หัวใจก็เต้นแรงจนแทบระเบดิ และทันทีทีล่ฟิต์

เปิดออกคนว้าวุ่นก็พุ่งตัวเข้าไปด้านในและกดปิดทันที

"ชอกีโย! ชัมกันมันโย! (นี่คุณ! รอก่อน!)"

ปิดซี้! ไอ้ลิฟต์งี่เง่าาา ปิดสิๆๆ!!

ตึง!

"!!"

เทียสะดุง้จนแทบท�าโทรศพัท์หลดุมอืเมือ่แขนยาวเสยีบเข้ามาก้ันระหว่าง 

ประตูลิฟต์ท่ีก�าลังจะปิด ดวงตาของเธอเบิกโตจ้องมองผู้ชายตรงหน้าที่ก�าลัง

หอบแฮกและแทรกตัวเข้ามาในลิฟต์ เขาหอบไปด้วยก่อนจะเอามือเท้าสะเอว

และเงยหน้าขึ้นมามองเธอโดยในมือถือหนังสือเดินทางสีน�้าตาลไว้

"ยอกวอน... (พาสปอร์ต...)"

"..."

สาวน้อยได้แต่เม้มปากแน่น อยากจะกัดลิ้นตายตรงนี้นัก มือเรียว 

เอื้อมไปหยิบมันมาก่อนก้มหัวลงน้อยๆ เป็นเชิงขอบคุณ แต่พอก้มหัวลง 
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ก็ต้องหลบัตาป๋ีแทบไม่ทัน เพราะสงสยันายเกาหลน่ีีจะรีบเอาของมาคนืให้เธอ

มากจนรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ เสือ้ก็ไม่ได้ใส่ แถมกางเกง... ก็ยังไม่ได้รดูซปิ เอาเป็นว่า 

เธอเห็นชั้นในสีด�าเต็มๆ

เหมือนจะรู้ตัว มือใหญ่รีบรูดซิปกางเกงอย่างรวดเร็วก่อนร่างสูงจะ 

เคลื่อนย้ายตัวไปยืนอยู่ข้างๆ เธอ ความเงียบก่อตัวขึ้นอย่างน่าอึดอัด เธอ 

แอบเหล่มองเขา เขาเองก็แอบเหล่มองเธอ ที่แย่กว่าคือเธอไม่มีความทรงจ�า 

เลยว่าเธอมาจบลงแบบนี้ได้ยังไง ทั้งๆ ที่เมื่อคืนเธอก็อยู่กับเพื่อนนี่นา แล้วเธอ

มาจบลงบนเตียงกับผู้ชายคนนี้ได้ยังไง?!

แล้วท�าไมระยะทางแค่สี่ชั้นมันถึงได้นานขนาดนี้!

ติ๊ง...

เมื่อเสียงสวรรค์ดังขึ้นเธอก็ท�าเพียงหันไปย้ิมแห้งๆ ก่อนจะรีบสาวเท้า

เดินออกจากลิฟต์ และใช่... มันคือโรงแรมม่านรูดจริงๆ และแทนท่ีเขาจะ 

ปล่อยให้เธอเดินออกไปเฉยๆ มือหนากลับคว้าข้อมือของเธอไว้ตรงหน้าลิฟต์

"คุณ..."

"Sorry, I don't speak Korean. (ขอโทษนะคะฉันพูดภาษาเกาหลี 

ไม่เป็น)"

คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันทันทีที่ได้ยินอย่างนั้น

"จะพูดไม่เป็นได้ยังไง เมื่อคืนคุณยังคุยกับผมอยู่เลย"

วะ... เวรแล้ว

"คือผม..."

"คุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ฉัน ฉัน... ฉันจ�าอะไรไม่ได้เลยฉันเมา ละ...

แล้วฉันก็ไม่ได้คิดมากด้วย ฮะ...ฮ่าๆๆ!"

ด้วยความประสาทเสียเสียงเล็กก็รีบพูดแทรกออกมาแถมหัวเราะ 

หน้าเก้อได้ประหลาดสุดๆ เธอกลัวว่าจู่ๆ เขาจะขอเบอร์ติดต่อหรือพยายาม

ท�าความรู้จกั หรือแย่กว่าน้ันคอืเขาอาจจะคดิว่าเธอขโมยอะไรของเขา กลวัเธอ

เอาเขาไปแบล็กเมล์ หรือแม้แต่ก�าลังจะแบล็กเมล์เธอ! 

"ฉันเข้าใจนะ คุณไม่ต้องอธิบายอะไรก็ได้ คือ... เอ่อ... คือมันเป็นเรื่อง

ธรรมดาอยู่แล้วนี่ ก็... ก็แค่วันไนต์สแตนด์เอง"
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"..."

สีหน้านิ่งๆ ของเด็กหนุ่มตรงหน้าท�าเอายิ่งรู้สึกร้อนวูบวาบ

"อะ...เอ่อ... ฉันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่น่ารักนะ คือ คือ คุณก็หล่อดี 

แต่ เอ่อ คือ ฉัน... คือฉันต้องไปแล้วล่ะ เอ่อ บาย!"

สาวน้อยพูดตะกุกตะกักพยายามหาข้อแก้ตัวพลางสวมรองเท้าไปด้วย 

และเมื่อสังเกตเห็นจังหวะเธอก็รีบว่ิงออกไปด้านนอกทันที เด็กหนุ่มเอื้อมมือ 

จะไปคว้าเธอไว้พลางตะโกนเรียก แต่เธอก็ดันว่ิงออกไปด้านนอกซะแล้ว  

เสียงกรี๊ดดังขึ้นเมื่อเธอถูกฝนท่ีก�าลังตกกระหน�่าเทเข้าใส่ แต่แล้วหญิงสาว 

ร่างบางก็ยกกระเป๋าขึ้นมาบังศีรษะก่อนจะวิ่งฝ่าฝนออกไป

...แค่จะบอกว่าน่าจะรอให้ฝนหยุดตกแล้วค่อยไปเท่านั้นเอง

ร่างท่ีถูกทิง้ไว้ล�าพังหลงัวันไนต์สแตนด์ย้ิมน้อยๆ เมือ่มองตามท่าทนีัน้ไป  

ลมหายใจถูกพ่นออกอย่างปลงๆ ก่อนจะรบีเดนิเข้าลฟิต์เพ่ือจะกลบัขึน้ห้อง 

ร่างสงูหยบิเสือ้ผ้าขึน้มาใส่พลางคดิถึงเรือ่งทีเ่กิดขึน้อย่างสบัสน และเมือ่ 

ก�าลังเช็กว่าเขาไม่ได้ลืมอะไรเอาไว้เป็นคร้ังสุดท้าย สายตาก็เหลือบไปเห็น 

อะไรบางอย่างที่ปลายเตียง...

...?

มอืหนาเอือ้มไปหยิบมนัออกมา และเมือ่พบว่าเป็นอะไรก็ถึงกับเบกิตากว้าง  

มือข้างหนึ่งยกขึ้นมาปิดปากด้วยความรู้สึกเขินๆ พลางกลั้นข�าเมื่อคิดไปถึงว่า

ผู้หญิงที่มีค�่าคืนร่วมกันคนน้ันจะรู้รึเปล่า... ว่าเธอลืมกางเกงชั้นในเอาไว้  

ร่างใหญ่ได้แต่เม้มปากหัวเราะกับตัวเองเงียบๆ เพราะแค่จินตนาการว่า 

หน้าของเด็กสาวจะตกใจแค่ไหนเมื่อนึกขึ้นได้ว่าตัวเองลืมใส่กางเกงชั้นใน 

ไปเสียสนิท

แถมยังเป็นลายลูกไม้จีสตริงแบบเซ็กซี่สุดๆ ซะด้วย
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4 ปีต่อมำ...

ปึง!

"ธีญา! เธอมาสาย! คดิว่ากะดกึจะไม่มอีะไรเลยหลบไปนอนรไึง หรือคดิว่า 

เส้นใหญ่คับฟ้าเลยจะท�าอะไรก็ได้หา"

"แต่..."

"ไม่ต้องพูด! ใส่ชุดคลุมเร็วๆ!"

แพทย์ประจ�าบ้านทีก่�าลงัหงดุหงดิเหมอืนถูกโยนรงัผึง้ใส่ตวาดใส่หญิงสาว 

ท่ีว่ิงพรวดพราดเข้ามาในห้องฉุกเฉินเป็นคนสุดท้ายท่ามกลางความวุ่นวาย  

คนถูกดุถอนหายใจก่อนจะหยิบหนังยางมารวบผมขึ้นและรีบใส่ชุดคลุม แต่ก็

อดกระซิบกระซาบกับเพื่อนที่ก�าลังใส่ชุดคลุมอยู่ข้างๆ ไปด้วยไม่ได้

"นางเม้งอะไรอ่ะปิ๊ก"

"เห็นคนเขาเม้าท์กันว่านางทะเลาะกะผัวอ่ะ"

"แล้วมาเม้งใส่อนิเทร์ิน* แบบนีเ้น่ียนะ เมือ่ก้ีฉนัก็แวะไปเช็กอาการคนไข้

1
     

* แพทย์อินเทิร์น หมายถึงแพทย์ใช้ทุน
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ตามห้องที่ชั้นแปดตามที่นางสั่งไง นี่ก็ลงมาเร็วที่สุดแล้วนะ"

"เอาน่า นางเป็นเรซิเดนต์* เราเป็นอินเทิร์น ท�าไรไม่ได้ป่ะ"

"เฮ้อ"

"แต่แกก็แอบหลบไปนอนมาจริงๆ ล่ะสิเทีย"

"เอ๊ะ ยัยปิ๊ก!"

"ล้อเล่นนนนน"

ปิ๊กแลบลิ้นใส่เพ่ือไม่ให้เพ่ือนสาวเครียด แต่ไหนแต่ไรเทียก็ถูกเพ่งเล็ง 

อยู่แล้วเพราะนอกจากจะมีประวัติไม่ค่อยดี เก่งอย่างไม่น่าเช่ือ แบ็กอัพและ

เส้นยังใหญ่และแน่นเปรียบเสมือนรถบนถนนในกรุงเทพฯ พ่ีชายคนโตเป็น 

ผูอ้�านวยการฝ่ายศัลยกรรมของโรงพยาบาล พ่ีสาวคนรองเป็นศลัยแพทย์พลาสตกิ  

พี่ชายคนที่สามเป็นศัลยแพทย์ประสาท และพี่ชายคนที่สี่เองก็เป็นศัลยแพทย์

กระดูก ทั้งสี่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านความเก่งกาจอย่างมาก เอาเป็นว่ามากพอที่

จะให้คนทัง้โรงพยาบาลรู้จกัชือ่ของธีญาหรือเทยี ลกูหลงแห่งตระกูลศลัยกรรม

ตั้งแต่ก่อนจะเรียนจบเสียด้วยซ�้า

"เป็นเรซเิดนต์เมือ่ไหร่ฉนัไม่เลอืกฉกุเฉนิหรอืศลัย์แน่ ถ้าเลอืกอยู่ผวิหนงันะ 

ป่านน้ีนอนหน้าฉ�า่อยู่บนเตยีงไปละ ไม่ต้องว่ิงหน้าเรดิมาเฝ้าห้องฉกุเฉนิแบบน้ี 

หรอก"

เทียบ่นพึมพ�าพลางกลอกตาไปด้วย ป๊ิกท่ีรวบผมเสรจ็แล้วเบ้ปากก่อนจะ 

ประชดด้วยหน้าตาน่าหมั่นไส้

"อ่ะฮ้า อย่างกับราชตระกูลศัลยแพทย์ของแกจะให้แกเลือกอย่างอื่น 

นอกจากศัลย์งั้นแหละ หุบปากและรับมงซะนังเจ้าหญิง"

"น่ี! สองคนข้างหลงัน่ะ มเีร่ืองอะไรต้องคยุกันเยอะแยะมากนักหรอืไง?!"

เสียงตะโกนด่าจากแพทย์ประจ�าบ้านท�าเอาเทียกับปิ๊กหุบปากฉับและ

ได้แต่ยืนนิ่งรับฟังค�าสั่งแต่โดยดี

"รถตู้หกคนัประสบอบุตัเิหตรุะหว่างทางไปสนามบนิเมือ่ครึง่ชัว่โมงท่ีแล้ว 

แต่โรงพยาบาลตรงนั้นมีเคสไฟไหม้อยู่เลยไม่มีที่พอ เราต้องรับมาสองคัน 

ซึ่งจะมาถึงในอีกห้านาที คันที่เรารับมาเหมือนจะเป็นดาราเกาหลีอะไรเน่ีย 

* เรซิเดนต์ หมายถึงแพทย์ที่ก�าลังเรียนต่อเฉพาะทาง
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เพราะฉะนั้นถ้านักข่าวมาสอดล่ะก็ไล่ออกไปให้หมดและห้ามให้ข้อมูลอะไร 

ทั้งนั้น ล่ามก�าลังจะมาในอีกสิบห้านาที ก่อนอื่นต้องตรวจเบื้องต้นให้หมดแล้ว

ประวัติค่อยซักถามทีหลัง ถ้าพยายามถามเองแล้วพูดกันไม่รู ้เรื่อง เกิดผิด 

พลาดขึ้นมาฉันจะจับพวกเธอทุกคนหมกป่าให้หมด ห้ามมีคนไข้ตายในกะฉัน

เข้าใจมั้ย!"

วี้หว่อ วี้หว่อ!

"งั้นแกสบายเลยอ่ะเทีย แกพูดเกาหลีได้นี่"

"ฮะฮ่า บอกไปแล้วมันจะท�าให้นางยักษ์ขมูขีรักฉันขึ้นมะ? ไสตูดไปรับ

คนไข้ได้แล้ว!"

"ธีญา คนนี้ของเธอ!"

"ค่า!"

เทียขานรับและว่ิงเข้าไปหาเตียงเข็นที่เธอได้รับมอบหมายให้ดูแล  

เจ้าหน้าทีอ่ธิบายข้อมลูของคนไข้คร่าวๆ พลางช่วยเธอเขน็เตยีงไปยังอกีมมุหนึง่

ของห้อง

"ว่ามาเลยค่ะพี่เอ!"

"รายนี้ชื่อฮุน นามสกุลคัง อายุย่ีสิบสี่ หน้าผากแตก มือซ้ายซ้น แล้วก็ 

ยังไม่ได้สติ ศีรษะน่าจะได้รับความกระทบกระเทือนหรืออาจจะช็อกมาก 

จากอุบัติเหตุ รายงานว่าเขานั่งด้านหลังสุดแล้วลอยมากระแทกข้างหน้ารถ"

"ความดันกับชีพจรเท่าไหร่คะ"

มือบางเอื้อมไปกดผ้าพันแผลชุ่มเลือดท่ีวางไว้เหนือศีรษะพร้อมกับ 

กดลงในขณะท่ีถามไปด้วย แต่แล้วเมื่อออกแรงกดเสียงร้องโวยวายอย่าง 

เจ็บปวดก็ดังข้ึนแทรกในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีก�าลังจะบอกค่าความดันและชีพจร

ของเขา

"อ๊ากกก อาพา! (เจ็บ!)"

"?!"

เทียกับเจ้าหน้าท่ีถึงกับชะงักและหันไปมองหน้ากันด้วยความตกใจ  

เมื่อจู่ๆ ร่างสูงก็ลุกข้ึนน่ังพรวดพราดปัดมือบางออกไปด้วยความหงุดหงิด 

Page Pulse �����������������.indd   14 11/12/2561 BE   16:26



Pulse ชีพจรลับจังหวะรัก

15

ใบหน้าหล่อเหลาขมวดคิ้วก่อนจะหันไปมองหน้าเธออย่างต�าหนิพลางตะโกน

โวยวายเป็นภาษาเกาหลีไปด้วย

"กดแรงขนาดนี้จะฆ่ากันให้ตายเลยหรือไงครับคุณหมอ?!"

"...???"

"...???"

"ฮัลโหล พวกคุณพูดเกาหลีได้มั้ย Can you speak Korean?"

"ไหนพี่เอบอกว่าเขาไม่ได้สติไงคะ"

"แต่พ่ีพยายามเรยีกเขาบนรถเขาไม่ตอบเลยนะ เอาเป็นว่าเทียดไูปแล้วกัน"

เจ้าหน้าที่ส่งไม้ต่อให้หมอเป็นคนดูแล อินเทิร์นสาวสูดหายใจเข้าพลาง

หันไปมองคนไข้ท่ีจู่ๆ ก็ลุกพรวดพราดข้ึนมานั่งเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติด้วย

ความสงสัย แต่เมื่อเห็นเลือดท่ีไหลอาบหน้าผากลงมาถึงข้างแก้มแล้ว 

หญิงสาวก็รีบเอื้อมไปหยิบผ้าพันแผลขึ้นมาทันที

"คุณคะ คุณต้องนอนลงไปก่อนนะคะ"

"โอ๊ะ คุณพูดภาษาเกาหลีได้เหรอ"

"นอนลงไปก่อนนะคะหมอจะห้ามเลือดให้"

"แล้วพวกเมมเบอร์ของผมเป็นยังไงบ้าง พี่ผู้จัดการผมล่ะ"

"คุณคะนอนลงไปด้วยค่ะ"

"ผมจะนอนลงไปท�าไม ผมไม่ได้เป็นอะไร!!"

"คุณคะ หมอขอสั่งให้คุณนอนลงไปเดี๋ยวนี้ค่ะ หมอต้องตรวจคุณ!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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