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 “คุณหมอคะ...หนกูลวั! ต้องใช้วธีินีจ้รงิๆ  เหรอคะ ?” เสยีงร้องถาม                                                                                       
ละล�่ำละลักดังจำกปำกหญิงสำวท่ีก�ำลังนอนเอนหลังอยู ่บนเตียง
ขำหย่ังใจกลำงห้อง สีหน้ำของเธอบ่งบอกให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำก�ำลัง            
ตื่นตระหนก เม่ือมองเห็นเข็มฉีดยำและไซริงก์ขนำดใหญ่ท่ีวำงอยู่ใน
ถำดโลหะสีเงินร่วมกับขวดอะไรสองสำมอย่ำงบนโต๊ะล้อเลื่อนด้ำนข้ำง 
ย่ิงเหลยีวไปมองผนงัสีเ่หลีย่มของห้องแคบๆ ท่ีแม้จะทำด้วยสขีำวแต่ก็
ดขูมุกขมัวด้วยครำบเปรอะเป้ือนตำมควำมเก่ำแก่ของสถำนท่ี และกลิน่             
ของยำฆ่ำเช้ือโรคท่ีอบอวลอยู่ในบรรยำกำศ เธอก็ย่ิงรู้สึกอึดอัดและ                                                                         
ไม่สบำยใจมำกขึ้นกว่ำเดิม 
 “ตอนรกัสนกุนี่ไม่คดินะคะ...ทีตอนนีจ้ะมำนกึกลวั” แพทย์หญิง                                                                                
วยักลำงคนในชุดเสือ้คลมุผ่ำตดัสเีขียวเข้มตอบท้ังๆ ท่ีมหีน้ำกำกอนำมยั                                                                           
ปิดปำกเอำไว้ เธอจ้องกลับไปท่ีหญิงสำวด้วยแววตำเฉยชำ ดูไม่ยินดี
ยินร้ำยอะไรนักกับปฏิกิริยำของอีกฝ่ำย
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 “หนูไม่ได้หมำยควำมว่ำอย่ำงนั้น...แต่เห็นเพื่อนท่ีเคยมำท่ีนี่                                                                       
บอกว่ำหมอให้แค่ยำสอด...ไม่เห็นบอกว่ำต้องท�ำถงึขนำดนี”้ เธอพยำยำม                                                                            
แย้งด้วยสีหน้ำหวำดกลัว
 “ของเพ่ือนหนูกี่สัปดำห์ล่ะคะ แล้วของหนูน่ะกี่สัปดำห์...”       
น�้ำเสียงคลำ้ยประชดประชันอยู่ในที “ถำ้หนูไม่ปล่อยท้ิงไว้นำนขนำดนี้                                                                       
ก็คงไม่ต้องใช้วิธีท่ีมันยุ่งยำกหรอกค่ะ แล้วหนูเองก็ไม่ต้องเสียเงิน
เยอะด้วย” แพทย์หญิงเสริม ขณะเดียวกันภำยใต้หน้ำกำกอนำมัยนั้น 
เธอก�ำลังลอบเบ้ปำกและส่ำยหน้ำเบำๆ อย่ำงดูแคลน เพรำะคะเน          
จำกหน้ำตำท่ำทำงของอกีฝ่ำยแล้ว คงไม่น่ำจะเกนิวยัเดก็มหำวทิยำลยั     
เช่นเดียวกับ ‘ลูกค้ำ’ อีกนับร้อยนับพันคนที่เธอเคยช่วยเหลือมำตั้งแต่
โรงพยำบำลแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้น
 ‘หึ! ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย พฤติกรรมของเด็กพวกนี้           
ก็ไม่เคยเปลี่ยนจริงๆ’ 
 “จะอธบิำยอกีครัง้นะคะ เดก็ในท้องของหนอูำยุเกนิยีส่บิสปัดำห์
แล้ว หรือถ้ำพูดง่ำยๆ ก็คือเกินห้ำเดือน กำรใช้ยำสอดต้องใช้เวลำ      
หลำยวนั และไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์” ผูช่้วยท่ียนือยู่ข้ำงๆ ช่วยพดูเพรำะ                                                                            
เกิดควำมร�ำคำญใจขึ้นมำ
 “มนัจะเจบ็ไหมคะ...” เธอนกึถงึสิง่ท่ีก�ำลงัจะเกดิข้ึน หัวใจหญิงสำว                                                                                                        
กเ็ต้นหน่วงๆ แข้งขำมอืไม้พำกนัเยน็เฉียบไปหมด ควำมจรงิเธอเองกอ็ยำก                                                                                                             
จะเลอืกวธิแีบบวำงยำสลบ แต่เนือ่งจำกค่ำใช้จ่ำยนัน้ค่อนข้ำงสงู เธอจงึ
จ�ำต้องเลือกวิธีที่เสียเงินน้อยกว่ำ
 “หมอท�ำมำหลำยรำยแล้ว เจ็บแป๊บเดียว เดี๋ยวก็สบำยตัว”    
หญิงวัยกลำงคนว่ำพลำงขยับตัวเข้ำมำใกล้ พร้อมกับหันไปสั่งผู้ช่วย
ท่ียืนสงบปำกสงบค�ำอยู่ด้ำนข้ำง จำกนั้นเจ้ำของสำยตำเย็นชำรำวกับ
ไร้อำรมณ์ก็ใช้มือท่ีสวมถุงมือยำงอย่ำงท่ีใช้กันท่ัวไปในทำงกำรแพทย์ 
ค่อยๆ เลิกกระโปรงข้ึน เผยให้เห็นร่ำงกำยท่อนล่ำงของหญิงสำวท่ีมี
เพียงกำงเกงชั้นในปกปิดอยู่ นอนชันเข่ำ แยกขำกว้ำงออกจำกกันตำม
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ลักษณะบังคับของที่วำงเท้ำตรงปลำยเตียง 
 หญิงสำวมีรูปร่ำงอวบกว่ำปกติไม่มำกนัก ตำมท่ีเรียกกันว่ำ
ท้องสำว แต่เมื่อถูกเปลื้องเสื้อผ้ำและสิ่งปกปิดภำยนอกออก ก็สำมำรถ
สังเกตได้อย่ำงชัดเจนว่ำหน้ำท้องของเธอมีลักษณะนูนเด่นแตกต่ำง                       
ไปจำกหน้ำท้องของคนอ้วนทั่วไป
 ขณะเดียวกัน พยำบำลในชุดคลุมและหน้ำกำกอนำมัยซ่ึงดู                                                                         
ไม่ออกว่ำอำยุเท่ำไหร่ กเ็ดนิเข้ำมำประชดิตวัเธอ แล้วใช้ส�ำลชุีบแอลกอฮอล์                                                                            
ก้อนใหญ่ เช็ดท�ำควำมสะอำดจนทั่วท้องที่นูนป่องของเธอ 
 ควำมเย็นจำกแอลกอฮอล์ท่ีสัมผัสบนผิวหนังเป็นบริเวณกว้ำง 
ท�ำให้หญิงสำวขนลุกไปถึงสันหลัง เกิดอำกำรขวัญหนีดีฝ่อไปกันใหญ่ 
เมือ่หนัไปเหน็แพทย์หญงิเจ้ำของเสียงดกุ�ำลังยกขวดยำอะไรบำงอย่ำง
ขึ้นมองในระดับสำยตำ พลำงคว�่ำขวดลง รอจนฟองอำกำศลอยขึ้นไป
รวมกันท่ีด้ำนก้นขวดจนหมด แล้วจึงแทงเข็มฉีดยำท่ีมีควำมยำวเกิน
สีน่ิว้ผ่ำนจกุยำงท่ีปิดขวดยำอยู่ ก่อนจะค่อยๆ ดงึแกนในของหลอดไซรงิก์                                                                    
เพื่อดูดเอำตัวยำออกมำอย่ำงช้ำๆ 
 ใบหน้ำของเธอซีดเผือดและท�ำท่ำจะเป็นลมเสียให้ได้ เมื่อเห็น
ภำพแพทย์หญงิใช้นิว้เคำะหลอดไซรงิก์ให้ฟองอำกำศไปรวมกนั จำกนัน้                                                                         
ก็ดันแกนไซริงก์ไล่อำกำศให้พุ่งออกจำกปลำยเข็มพร้อมกับตัวยำ
จ�ำนวนหนึ่ง พลำงหันมำพูดกับเธออย่ำงเย็นชำไม่ต่ำงจำกเดิม
 “หมอจะฉีดไดจอกซิน๑ ผ่ำนหน้ำท้องของหนเูข้ำไปท่ีหัวของเดก็                                                                           
อำจจะเจ็บเสียวๆ นิดหน่อย หนูพยำยำมอย่ำขยับตัวนะคะ...นี่เธอ      
ช่วยหมอจับตัวคนไข้เอำไว้ด้วยนะ” แพทย์หญิงหันไปบอกผู้ช่วยท่ียืน
อยู่ข้ำงๆ ไม่ห่ำงออกไป
 “คณุหมอคะ...” หญิงสำวครำงเสยีงด้วยควำมหวำดกลวั รบีหลบั                                                                              
ตำป๋ี มอืท้ังสองจบัขอบเตยีงข้ำงตวัเอำไว้แน่น หำกสมัผสัจำกถงุมือยำง                                                                   
 ๑ ไดจอกซนิ เปน็ยำที่ใชร้กัษำภำวะหวัใจล้มเหลว หรอืภำวะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ มกีลไกกำรออกฤทธิ์
โดยจะไปเพ่ิมแรงบีบตัวให้กับกล้ำมเนื้อหัวใจ จัดเป็นยำอันตรำยท่ีต้องใช้งำนอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของแพทย์    
ผู้รักษำเท่ำนั้น
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ท่ีลูบคล�ำหำต�ำแหน่งบนท้องก็ท�ำให้เธอสะดุ้งโหยง “โอ๊ะ...โอ๊ย...”         
เพยีงครูเ่ดยีวหลงัจำกท่ีแพทย์หญิงวำงมือนิง่ท่ีบรเิวณใกล้สะดอืของเธอ                                                                      
หญิงสำวก็ต้องโอดโอยออกมำเม่ือรับรู้ถึงควำมเจ็บเสียดจำกปลำย     
เข็มแหลมท่ีแทงทะลุผ่ำนหน้ำท้องลงไปถึงใจกลำงร่ำงกำย 
 “อย่ำเพิง่ขยบันะคะ ไม่อย่ำงนัน้หมออำจจะต้องแทงใหม่หลำยรอบ”                                                                                                               
ค�ำสัง่ของแพทย์หญิงวยักลำงคนตอกย�ำ้ให้อีกฝ่ำยต้องกดัฟันทนขณะท่ี
เข็มยำวๆ ถูกควำนไปมำเบำๆ อยู่ใต้ผิวเนื้อจนปลำยเข็มกระทบเข้ำกับ
วตัถบุำงอย่ำงท่ีแม้แต่ตวัของหญิงสำวเองกร็ูไ้ด้ผ่ำนแรงสะเทือนของเขม็ 
“หมอจะฉีดยำแล้วนะคะ เด็กอำจจะมีกำรดิ้นให้รู้สึกบ้ำง ไม่ต้องตกใจ” 
เธอบอกหญิงสำวรำวกับเป็นเรื่องปกติธรรมดำ ทว่ำทุกคนในท่ีนั้น                                                                       
ย่อมเข้ำใจดีว่ำ มันหมำยถึงกำรท่ีเธอก�ำลังจะฆ่ำชีวิตชีวิตหนึ่ง...ชีวิต
ที่มีรูปร่ำงเป็นมนุษย์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในครรภ์ของอีกฝ่ำย
 “อ๊ะ...” 
 ทันทีท่ีเข็มถกูท่ิมลกึลงไปจนเกอืบมดิ ท่ำมกลำงควำมเจบ็เสยีด
และเสียวไส้ หญิงสำวรู้สึกถึงแรงขยับดิ้นรนภำยในท้องของเธอ แม้จะ
ไม่ได้รุนแรงมำก แต่เธอรู้ว่ำนั่นคือกำรต่อสู้ครั้งสุดท้ำยของชีวิตท่ีเธอ
ควรเรียกว่ำ ‘ลูก’
 “เอำละ ทีนี้ก็นอนรออยู่ตรงนี้นะคะ อีกครึ่งชั่วโมงหมอจะกลับ
เข้ำมำ” หลังจำกถอนเข็มฉีดยำออก แพทย์หญิงก็พูดขึ้นแล้วหันหลัง
เดินกลับออกไปจำกห้องโดยไม่ได้สนใจสีหน้ำ ท่ำทำง หรือควำมรู้สึก
ของเธออีก มีเพียงพยำบำลที่ช่วยดึงชุดผู้ป่วยกลับลงมำคลุมตัวให้เธอ 
 “น้องจะหลับไปก่อนก็ได้นะคะ แต่พยำยำมอย่ำลุกเดินไปไหน
มำไหน แล้วเดี๋ยวได้เวลำพี่จะมำปลุกอีกที” เสียงของพยำบำลท่ีเพิ่ง
ได้ยินเป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้ำมำอยู่ในห้องห้องนี้เอ่ยขึ้น 
 “ขอบคุณมำกค่ะพี่” เธอพูดได้เท่ำนั้น มือทั้งสองข้ำงคลำยจำก
ขอบเตยีงข้ำงตัว ยกข้ึนมำลบูคล�ำบนหน้ำท้องนนูป่องของตวัเอง เป็น
เวลำเดียวกับท่ีนำงพยำบำลสำวจัดกำรเข็นโต๊ะล้อเลื่อนท่ีวำงอุปกรณ์        
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เข็มฉีดยำและขวดยำตำมแพทย์หญิงออกไป
 ดวงตำของหญิงสำวเหม่อมองมอืท้ังสองข้ำงท่ีกมุอยู่บนหน้ำท้อง                                                                                                              
อย่ำงเลื่อนลอย ในนั้นเธอยังรู้สึกได้ว่ำทำรกยังกระเสือกกระสนต่อสู้     
กับควำมทุกข์ทรมำนอยู่ในโลกแห่งควำมมืดภำยในร่ำงกำยของเธอ    
โดยไม่รู้สักนิดว่ำตัวเองก�ำลังจะตำย... 
 ตำยทั้งๆ ที่ไม่มีควำมผิดใดๆ... 
 ตำยเพรำะควำมต้องกำรของแม่แท้ๆ ของเขำเอง... 
 ตำยจำกตัวยำท่ีก�ำลังจะท�ำให้ร่ำงกำยเล็กๆ ของเขำเจ็บปวด
ทรมำน และท�ำให้หัวใจดวงน้อยนั้นเต้นช้ำลงจนหยุดไปในที่สุด...
 ในขณะที่ผู้เป็นแม่อำจจะไม่รู้สึกรู้สำอะไรแม้แต่น้อย นอกจำก
ควำมโล่งใจที่ได้ก�ำจัดมำรหัวขนให้พ้นๆ ไปจำกชีวิต



บทที่ ๑
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 “น้องคะ... น้อง...” เสียงปลุกของนางพยาบาลคนเดิมท�าให้หญงิสาว                                                                                                        
สะดุ้งตื่นขึ้นมำอีกครั้งในห้องที่มีเตียงขำหยั่งตั้งอยู่ตรงกลำง พร้อมกับ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ต่ำงๆ นำนำ ไม่ว่ำจะเป็นปำกคีบ คีม มีด เลื่อย 
และของบำงอย่ำงท่ีเธอไม่รูด้้วยซ�ำ้ว่ำมนัมีไว้เพ่ืออะไรกนัแน่ เพรำะมัน
ดนู่ำกลวัมำกเกนิกว่ำจะเป็นเครือ่งมอืท่ีใช้ส�ำหรบักำรรกัษำหรอืช่วยชีวติคน
 “ขอโทษค่ะ”
 “ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวคุณหมอจะเข้ำมำด�ำเนินกำรต่อนะคะ น้อง                                                                                                               
ต้องถอดกำงเกงในออกแล้วค่ะ ไม่ต้องอำยนะคะ” เธอบอกพลำงหันไป                                    
วุ่นวำยกับกำรเตรียมอุปกรณ์หลำยๆ อย่ำงท่ีมองดูแปลกตำเกินกว่ำ     
จะคดิว่ำเป็นอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ และท่ีส�ำคญัแต่ละชิน้กด็นู่ำหวำดกลวั                                                                        
รำวกับเครื่องมือทรมำนนักโทษ
 ถงึจะรูส้กึอับอำยเพรำะไม่เคยเปลอืยกำยต่อหน้ำผูห้ญิงด้วยกนั
มำก่อน แต่คนท่ีอยู่บนเตยีงขำหย่ังกก็ดัฟันลกุข้ึนมำจดักำรถอดกำงเกง
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ช้ันในออกจนเสรจ็ ก่อนจะกลบัข้ึนไปนอนบนเตยีงตำมเดมิ ทว่ำเธอกยั็ง                                                                      
ขัดเขินจนต้องดึงชุดผู้ป่วยท่ีสวมอยู่มำปิดร่ำงกำยช่วงล่ำงเอำไว้ก่อน   
จนกระทั่งแพทย์หญิงวัยกลำงคนเดินเข้ำมำในห้อง
 “ต้องบอกไว้ก่อนว่ำระหว่ำงข้ันตอนนี ้อำจจะต้องทนเจบ็หน่อย” 
คนพูดยังคงบอกด้วยน�้ำเสียงรำบเรียบเหมือนไม่แยแสอะไรเธอนัก
 “ค่ะ...” หญิงสำวพยักหน้ำรับช้ำๆ ยกมือท้ังสองข้ำงข้ึนมำ
ปิดปำกตัวเองเอำไว้ ส�ำหรับเรื่องพรรค์นี้ เป็นใครก็ต้องอยำกจะท�ำให้
มันจบๆ ไปให้เร็วที่สุดกันทั้งนั้น เพรำะยิ่งทิ้งเวลำให้นำนไปอีกหนึ่งวัน 
ก็ยิ่งเสี่ยงกับกำรที่คนอื่นจะรับรู้ถึงควำมเหลวแหลกของตัวเอง
 “ถ้ำอย่ำงนั้นหมอจะเริ่มละนะ” แพทย์หญิงพูดโดยไม่มองหน้ำ 
หันไปรบัอุปกรณ์โลหะบำงอย่ำงท่ีผูช่้วยย่ืนให้ มันมลีกัษณะคล้ำยปำกเป็ด                                                                          
ท่ีมีด้ำมจับสั้นๆ อีกมือหนึ่งก็หยิบหลอดเจลหล่อลื่นมำบีบและทำไป                                
รอบๆ ปำกเป็ดโลหะอันนัน้อย่ำงลวกๆ จำกนัน้จงึดงึเก้ำอ้ีมำนัง่ตรงกลำง
ระหว่ำงขำหยัง่ท้ังสองข้ำง “ท�ำตวัให้สบำย ไม่ต้องเกรง็” เธอบอกท้ิงท้ำย                                                                    
พร้อมกับค่อยๆ สอดปำกเป็ดเข้ำไปในช่องคลอดของหญิงสำวช้ำๆ      
ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันก็คืออุปกรณ์ส�ำหรับถ่ำงขยำยช่องคลอดนั่นเอง
 “คุณหมอคะ...” คนท่ีนอนปิดตำอยู่สะดุ้งน้อยๆ เมื่อรู้สึกถึง
ควำมอึดอัดจำกโลหะทรงกรวยเย็นเฉียบท่ีถูกยัดเข้ำมำในร่ำงกำย       
แต่เรื่องที่เธอก�ำลังเป็นกังวลไม่ใช่สิ่งนั้น 
 “มีอะไรหรอืเปล่ำคะ ?” แพทย์หญิงหยุดมอืชัว่ครำวแล้วเงยหน้ำ                                                                            
ถำมอย่ำงเสียไม่ได้
 “เอ่อ...หนปูวดข้ำงในท้องน่ะค่ะ ถอืเป็นเรือ่งปกตหิรอืเปล่ำคะ ?”                                                                                
ตัง้แต่หญิงสำวถกูท้ิงให้อยู่ในห้องตำมล�ำพงั เธอกเ็ริม่ปวดหน่วงๆ ภำยใน                                                                               
ท้องน้อยมำกข้ึนทีละนดิ แต่เข้ำใจว่ำเป็นอำกำรธรรมดำท่ีเกดิจำกข้ันตอน                                                                          
ฉีดยำ และนัน่กเ็ป็นเหตผุลท่ีท�ำให้เธอข่มตำจนหลบัไป แต่พอตืน่ข้ึนมำ
กยั็งไม่ดข้ึีน และดเูหมือนจะแย่ลงเสยีด้วยซ�ำ้ โดยเฉพำะหลงัจำกสมัผสั
เข้ำกับอุปกรณ์ถ่ำงขยำยช่องคลอดในมือของแพทย์หญิง 
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 “อ๋อ เรื่องปกติค่ะ ตอนท่ีฉีดยำอำจจะมีกำรตกเลือดในมดลูก
นิดหน่อย ท�ำให้ปวดบ้ำง ไม่ต้องห่วงนะคะ” แพทย์หญิงเอ่ยตอบอย่ำง
ไม่ได้คิดว่ำเป็นเรื่องน่ำกังวลอะไร มือก็ค่อยๆ บีบด้ำมจับให้ปำกเป็ด
อ้ำออกเพื่อขยำยช่องคลอดให้กว้ำงขึ้น ก่อนจะสอดท่อพลำสติกขนำด
เกอืบเท่ำนิว้มอืท่ีมีปลำยตดัเฉียงเข้ำไป “กลัน้ใจนดินะคะ หมอจะสวนท่อ                                                                                
เข้ำไปดูดน�้ำคร�่ำในมดลูก แต่ปำกมดลูกหนูยังไม่พร้อมเปิด อำจจะเจ็บ
นิดหน่อย” ว่ำแล้วก็ดันปลำยแปลมของท่อดังกล่ำวผ่ำนเข้ำไปช้ำๆ จน
แทงทะลุถุงน�้ำคร�่ำภำยในมดลูก วินำทีนั้น ควำมเจ็บเสียดจำกช่องท้อง
แล่นพล่ำนไปทั่วทั้งตัวจนหญิงสำวต้องงอตัวขึ้นอย่ำงไม่ตั้งใจ 
 “โอ๊ย!!!” 
 “ช่วยจับตัวคนไข้เอำไว้หน่อย” ผู้ท่ีถูกเรียกว่ำคุณหมอสั่งด้วย
น�ำ้เสยีงท่ีเริม่ไม่พอใจ เพรำะเธอรูด้ว่ีำมันไม่ได้สร้ำงควำมเจ็บปวดอะไร
มำกมำยขนำดนั้น “อดทนอีกแป๊บนะคะ” ปำกพูดไป มือก็เปิดสวิตช์
เครื่องดูดเพ่ือดูดน�้ำคร�่ำออกมำ แต่ของเหลวท่ีควรมีลักษณะใสไร้สี
ซ่ึงไหลสู่ท่อพลำสติกและสำยยำงไปยังส่วนท่ีเป็นโหลแก้วกลับมีเลือด
ปะปนออกมำด้วย จนนำงพยำบำลผู้ช่วยถึงกับเอ่ยทัก
 “คุณหมอคะ...” เธอมองสำยยำงท่ีกลำยเป็นสีแดงอย่ำงเป็น
กงัวล หำกแพทย์หญิงวยักลำงคนกลบัมองหน้ำเธอแล้วส่ำยศรีษะน้อยๆ 
เป็นเชงิห้ำมไม่ให้พูดอะไร เพรำะจะท�ำให้คนไข้ของเธอตกใจจนเกนิกว่ำเหตุ 
 “อำจจะมภีำวะโคแอกกูโลพำธ ี(Coagulopathy) เป็นปกตอิยูแ่ล้ว                                                                               
รีบท�ำให้เสรจ็ก่อนแล้วค่อยเช็กควำมดนัทีหลงั” แพทย์หญิงบอกอีกฝ่ำย
เบำๆ ควำมหมำยกค็อืกลุม่อำกำรท่ีส่งผลต่อระบบกำรแข็งตวัของเลอืด
ซ่ึงพบในผู้ป่วยท่ีมีประจ�ำเดือนมำกกว่ำปกติเป็นประจ�ำอยู่แล้ว ถือว่ำ    
ไม่อันตรำยมำกนัก “ยังปวดมำกอยู่ไหมคะ ?” หญิงวัยกลำงคนหันไป        
ถำมคนไข้ของเธอ
 “ค่ะ...” หญิงสำวพยักหน้ำพยำยำมอดทนกับควำมเจ็บปวด     
ที่เกิดขึ้น


