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แชร์ ประสบการณ์ การรักษาภาวะมีบุตรยากกับแพทย์ แผนจีน
ปั จจุบันด้ วยจังหวะการใช้ ชีวิตที่เร่ งรี บ ความเคร่ งเครี ยด หรื อการแต่ งงานที่ช้าลงทําให้ ภาวะมีบุตรยากมีสูงขึน้
ตามลําดับ โดยหากปรึ กษาแพทย์ผ้ เู ชี่ ยวชาญนั้น การรั กษาจะเริ่ มตัง้ แต่ การกระตุ้นไข่ กาารฉี ดเชื ้อ หรื อการทําเด็ก
หลอดแก้ ว ในส่ วนของแพทย์แผนจีนนั้นจะเน้ นการวินิจฉัยโรคและสภาพร่ างกายผู้ป่วยในแต่ ละบุคคล ให้ ยาจีนร่ วมกับ
การฝั งเข็มเพื่อทําให้ ร่างกายเกิดความสมดุล แข็งแรง พร้ อมต่ อการตัง้ ครรภ์ ทั้งหญิงและชายจนสามารถตัง้ ครรภ์ ได้ โดย
ธรรมชาติ หากผู้ป่วยต้ องการจะฉี ดเชื ้อหรื อทําเด็กหลอดแก้ ว ก็มีงานวิจัยรองรั บว่ าการเตรี ยมความพร้ อมด้ วยแพทย์แผน
จีนจะเพิ่มผลสําเร็จของการตัง้ ครรภ์ ได้ อีกด้ วย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาจากคนไข้ ของแพทย์ จีน เชน ปรีชาวณิชวงศ์
ขออนุญาตไม่ ตัดแต่ งบทความ เพือ่ ให้ ผ้ อู ่ านได้ อ่านข้ อมูลจากต้ นฉบับจริง

ขอแชร์ ประสบการณ์ ค่ะ
ขอแชร์ ประสบการณ์ก่อนที่จะมาพบหมอเชนค่ะ ตัวเองแต่งงานตอนอายุ 33 ปี ตอนแรกกะว่า
จะใช้ชีวิตคู่สักหนึ่งปี ก่อนค่อยมีลูก (ลืมตัวว่าตอนแต่ง ตัวเองก็อายุมากแล้ว) เพราะคิดว่าพอปล่อยให้มีลูกคง
มีง่าย ๆ แต่พอหลังจาก 1 ปี ผ่านไป ก็เริ่ มปล่อยให้มี เดือนแรกผ่านไปก็ยงั ไม่มี เดือนที่สองผ่านไปก็แล้ว เลย
ตัดสิ นใจไปหาหมอจีนที่คนนิยมไปกัน คือแถวโรงเรี ยนเผยอิง เยาวราช ไปรับยามากิ น หมอแมะแล้วก็บอก
ว่ามดลูกไม่แข็งแรง กินไปสองเดือน เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น เลยตัดสิ นใจไปหาหมอแผนปั จจุบนั ตรวจดู
ว่าผิดปกติไหม ปรากฏว่าตรวจนํ้าเชื้อของคุณสามี พบว่าน้องจิ ว่ายนํ้าช้าไปหน่ อย ส่ วนปริ มาณและความ
สมบูรณ์ ของน้องจิ (คือหัวและหาง) ก็ปกติดี พอของตัวเอง หมอใช้คาํ ว่ามดลูกค่อนข้างควํ่า และไข่มีนอ้ ย
มาก ฟังหมอก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนนั้น แต่หมอบอกว่าถ้าจะมีธรรมชาติคงยาก (ฟั งแล้วใจแป๋ วมาก ขนาดนั้น
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เลยหรอ) แต่ตอนอัลตราซาวน์พบว่าขณะนั้นไข่กาํ ลังจะตกในอีก 24-36 ชม.เพียงฟองเดียว คุณหมอเลยถาม
ว่าจะลองฉี ดเชื้อ (iui) เลยไหม หลังจากปรึ กษากันลองดูก็ได้ ไม่เสี ยหาย เลยลองฉี ดเชื้อ พอหลังจากฉี ดเชื้อ
ไป 15 วัน ก็ลองเทสปัสสาวะ ปรากฏว่าท้อง พอบอกคุณสามีเค้าดีใจมาก พอไปตรวจเลือด ก็ทอ้ งจริ ง แต่พอ
ซาวน์ตอน 6 วีค แม้ว่าจะเห็นหัวใจเด็ก แต่หมอบอกว่าหัวใจเต้นช้า ตัวเล็ก หมอเลยให้บาํ รุ งหน่ อย ก็เลย
กลับไปกินยาจีนต่อไป แต่พอไปซาวน์ตอน 8 วีค เด็กหัวใจไม่เต้นแล้ว หมอบอกว่าแสดงว่าตัวอ่อนไม่ปกติ
ตอนนั้นเรากับคุณสามีเสี ยใจมาก คุณหมอบอกว่ารอดูต่อไปก่ อนเผื่อว่าตัวอ่อนหลุดเอง แต่ถา้ ไม่หลุดเอง ก็
ต้องขูดมดลูก แต่พอผ่านไปอีกสองอาทิตย์ ก็ไม่มีอะไรเกิ ดขึ้น คุณหมอก็เลยนัดขูดมดลูก หลังจากขูดมดลูก
แล้ว คุณหมอบอกว่าพัก 1 เดือนแล้วจะปล่อยธรรมชาติหรื อว่าจะลองทํา iui ก็ได้
พอท้องได้เอง ก็เริ่ มอยากจะท้องอีก หลังจากขูดมดลูกได้สองเดือน เลยตัดสิ นใจทํา iui ครบ
ขั้นตอน ตั้งแต่การกิ นยากระตุ น้ ไข่ ฉี ดยาให้ไข่ ตก แต่ก็ผิดหวังไม่ทอ้ ง เลยตัดสิ นใจกับคุณสามีว่า หยุดวิธี
ทางวิทยาศาสตร์ ก่อน พักใจไปกินยาจีนกับหมอที่รุ่นพี่แนะนํามา กิ นได้อยู่สามเดือน แล้วก็หยุดกิ น ซึ่ งหนึ่ ง
ในเหตุผลที่หยุดกินคือยาค่อนข้างแพงมาก ค่ายาต่อครั้งเกือบสองหมื่นบาท เป็ นยาบดผสมนํ้า กิ นแล้วรู ้สึกว่า
ร่ างกายดีข้ ึน แต่ก็ยงั ไม่ทอ้ ง เลยตัดสิ นใจกลับไปหาคุณหมอแผนปัจจุบนั ว่าจะทําลองทําอิกซี่ (icis) คุณหมอ
ก็ให้ยาบํารุ งมากินหนึ่งเดือน แล้วก็เริ่ มขั้นตอนของการทําอิ๊กซี่ ตั้งแต่ฉีดยากระตุน้ ไข่สี่เข็ม หลังจากนั้นคุณ
หมอจะอัล ตราซาวน์ ดูว่ า ร่ า งกายตอบสนองยากระตุ น้ ไข่ ดี หรื อไม่ ต้องเพิ่ ม โดสยาหรื อไม่ แล้ว ก็ ฉีด ยา
ต่อเนื่องอีกสี่ วนั แต่เพิ่มเป็ นสองเข็ม พอหมดโดสยาแล้วก็ฉีดยาให้ไข่ตก เพื่อที่จะนัดมาเก็บไข่ ช่วงทรมาณ
ที่สุดของการทําอิกซี่ นอกจากขั้นตอนในการฉี ดยาต่อเนื่องที่หน้าท้องทุกวัน ขั้นตอนของการเก็บไข่ ซึ่ งต้อง
วางยา ก็เป็ นความทรมาณอีกอย่างหนึ่ง หลังจากที่เก็บไข่แล้ว คุณหมอแจ้งว่าได้ไข่ 5 ฟอง เพื่อรอการผสมใน
วันเดียวกันกับที่เก็บ แล้วจะแจ้งผลให้ทราบว่าผสมแล้วได้ไข่กี่ใบ ต่อมาคืนวันที่เก็บไข่ คุณหมอแจ้งว่าผสม
ได้ 4 ฟอง แต่ถา้ จะตรวจโครโมโซมด้วย ก็จะทําให้ปริ มาณตัวอ่อนลดลง โดยส่ วนตัวเห็นว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้
แล้ว ก็ตดั สิ นในตรวจโครโมโซมด้วย ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้นอีก แต่เข้าใจว่าทําอิกซี่ น่าจะมีโอกาสมากกว่าวิธี
ธรรมดา สุ ดท้ายปรากฏว่าสามารถตรวจโครโมโซมได้เพียงใบเดียว เพราะหลังจากผสมแล้ว มีตวั อ่อนเพียง
ตัวเดียวที่สามารถเจริ ญไปถึง 8 เซลล์ได้ ส่ วนที่เหลือ แตกตัวได้นอ้ ยมาก พอฟั งที่คุณหมอแจ้ง ใจเริ่ มเสี ยลง
ไปมาก คิดว่าแย่แน่ แต่ก็มองในทางที่ดีว่า เราต้องการเพียงแค่ไข่ใบเดียวเท่านั้น เราคงไม่โชคร้าย หลังจาก
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เลี้ยงตัวอ่อนได้ 4 วัน คุณหมอแจ้งว่าควรจะใส่ รอบสด เพราะว่าคุณภาพไข่ไม่ค่อยดี ถ้าฟรี ซไว้ กลัวว่าพอ
ละลายตัวอ่อนออกมาแล้วจะตายทั้งหมด ก็เลยตัดสิ นใจใส่ ตวั อ่อนรอบสด ซึ่ งมีตวั อ่อนที่เหลืออยู่เพียง 3 ตัว
คุณหมอเลยใส่ ให้หมด หลังจากนั้นกลับบ้าน ก็ลางานพักอยูเ่ ฉย ๆ พยายามไม่เครี ยด แต่การทําอิกซี่ จะไม่ได้
ให้เครี ยดและไม่หวังผลเป็ นไปได้ยากสําหรับทุกคู่แน่ ๆ พอเวลาผ่านไป 9 วัน ก็มาพบคุณหมอตรวจเลือก
ปรากฏว่าไม่ติด เลยตัดสิ นใจกับคุณสามีว่าไม่ทาํ อีกแล้ว เพราะนอกจากค่าใช้จ่ายสู ง ผลที่คาดว่าจะได้รับมี
เพียง 50% เท่านั้น ประกอบกับส่ วนตัวเป็ นคนทําอะไรเร็ ว ๆ พอต้องมาทําอิกซี่ แล้วห้ามทําโน้นทํานี่ ก็ขดั กับ
บุคลลิกตัวเองอย่างมาก เลยว่าจะพักสักหน่อยแล้วลองวิธีธรรมชาติดีกว่า
ระหว่างนั้น เล่นเฟสบุค พบเพจของคุณหมอเชน เลยกลายเป็ นแฟนเพจคุณหมอไปโดยปริ ยาย
แล้วพอดีมีรุ่ นพี่ที่สนิทเป็ นแฟนเพจคุณหมอเช่นเดียวกัน แกเล่าว่าแกเป็ น pcos คือไข่เยอะ แต่มีขนาดเล็ก พอ
กิ นยาได้สักหนึ่ งเดือนแล้วไปอัลตราซาวน์พบว่าไข่ มีขนาดใหญ่ ข้ ึน ซึ่ งแพทย์แผนปั จจุบนั ถือว่าปกติ เลย
แนะนํามาให้มาพบคุณหมอเชน ก็เลยลองมาหาคุณหมอดู แต่มาคนเดียวนะค่ะ ไม่ได้พาคุณสามีมาด้วย คุณ
หมอก็ให้ยาจีนมาทาน ในเดือนหนึ่ งจะมาพบคุณหมอเชนสองครั้งคื อหลังจากประจําเดือนมา 2-3 วัน คุ ณ
หมอจะให้ยามาทานประมาณ 10 วัน หลังจากนั้นก็มาให้คุณหมออีกครั้ง ก็น่าจะเป็ นวันหลังจากไข่ตกแล้ว ก็
จะได้ยามากินอีกประมาณ 12 วัน และระหว่างทานยาจีน คุณหมอจะให้การบ้านที่จะต้องมาส่ งเวลามาพบคุณ
หมอคือ การวัดอุณหภูมิทุกเช้าตอนลืมตา รวมถึงวันมี มูกและวันทําการบ้าน ทําแบบนี้ จนเข้าเดื อนที่ 3 ก็
ตั้งครรภ์ ที่บา้ นดีใจมากเลยค่ะ ตอนนี้ทอ้ งได้ 6 เดือนแล้วค่ะ
คุณหมอมักพูดเสมอว่า อย่าเครี ยด หน้าที่คุณภรรยา คือหว่านเสน่ห์สามีเท่านั้น ที่เหลือให้เป็ น
เรื่ องของหมอ เพราะคนไข้ส่วนใหญ่ที่อยากมีลูกมักจะเครี ยดมาก เลยอยากจะบอกทุกคนที่อยากมีลูก อย่า
เครี ยดและท้อนะค่ ะ บางทีชิวๆๆบ้าง เดี๋ยวเค้าก็มาเองค่ ะ ส่ วนยาจี นที่กิน ไม่ อร่ อยนะค่ะ แต่เป็ นการบํารุ ง
ร่ างกาย สู ้ๆๆเป็ นกําลังใจให้ทุกคนนะค่ะ
ว่าที่คุณแม่มือใหม่ 2558
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