
ตอน ไปหาคุณยาย
บทที่

พวกเรา 

ไปเยี่ยมคุณยาย 

ที่อาศัย	อยู่ 

บ้านใกล้ทะเล		 

และไป 

เก็บส้มกัน

ว้าว 
ทะเล ๆ

อยาก 
เล่นน�้าจัง

ชายหาด 
สวยจังเลย ได้กลิ่นเค็ม 

ด้วย

คุณยาย  
คือตัวเอก 
ของเรื่อง

เป็นแม่ของคุณแม่
เรโมะ	หรือก็คือ 
คุณยายนั่นเอง

ส่วนคุณตาเสียชีวิต
เมื่อ	9	ปีก่อน		 

ตอนนี้คุณยาย 
จึงอยู่ตัวคนเดียว

วันนี้น้องชาย 
ของเรโมะ 
ก็มาด้วย

อยู่  
ป.5  
ค่ะ

เรโมะ  
(11 ขวบ)

คุณแม่ของ 
เรโมะ  
(42 ปี)

คุณยาย  
(79 ปี)

มิโอะ  
(4 ขวบ)
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คนที่ขับรถ	 

8	ที่นั่งคันนี้

คือคุณแม่ของ

ยาเอะ

ชายทะเล 
นี่อากาศ 
ดีจริง ๆ 
เลย

กินโนะซุเกะ  
เพื่อนเรโมะ

เพิ่งเคยมา
เก็บส้ม 
ครั้งแรก 
เลยเนี่ย!

จะกิน 
ให้เกลี้ยง

ยาเอะ  
เพือ่นสนทิเรโมะ

ข้าง ๆ  

บ้านคุณยาย 
มีสวนส้ม 
ด้วยแหละ

เรโมะขับรถนิ่ม 
มากเลยจ้ะ

คุณแม่เรโมะ ชอบกินส้ม
ไหมจ๊ะ

โมเอะ  
พีส่าวยาเอะ (ม.3)

ชอบ 
ฮะ

วิวสวย 
จริง ๆ

คุณแม ่
กินโนะซุเกะ

เส้นทาง 
ร่มรื่นมาก 
เลยนะ

คุณแม่ยาเอะ

จ ้อกแจ ้ก
 

จอแจ

บทที่ 1 ตอน ไปหาคุณยาย
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 ถึง 
    แล้ว!

ฮูเร
ฮูเร

เย้

โฮ ่ ง

ว้าว 
เห็นทะเล

ด้วย

ชิปโปะ

โฮ  ่ง

สวัสดีจ้า 
คุณเหมียว

มิโอะ  
ลงมาเดี๋ยวนี ้

นะลูก!  
มันอันตราย 

สุนัขตัวนี้ 
ชื่อชิปโปะค่ะ  
อายุ 8 ขวบ

ส่วนแมวตัวน้ี 
 ช่ือโทระ  

 อายุ 9 ขวบค่ะ

สวัสดี 
จ้า

ยินดีที่
ได้เจอ
นะจ๊ะ

น่ารัก 
จัง
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อ้าว 
คุณ
ยาย!

สวัสดีค่ะ

คุณ
แม่
คะ

วันนี้
รบกวน 
ด้วย

  นะคะ

ผลุบ

มาโดยพลการแบบนี ้ได้ยังไง!
ต้องโทรมาบอกก่อนสิ เข้าใจไหม

อะไร
กันคะ
คุณแม่

เมื่อวาน
ก็เพิ่งโทร
คุยกัน

ไม ่ใช่หรือคะ

คิ คิ คิ

ชิ้ง

เฮอะ

หนูก็อยู่
ในสาย

ด้วยนะคะ

คุณยายคะ 
หนูก็ไปด้วยนะ

รู้แล้วจ้า

ไม่เห็นรู้เรื่อง

ไม่ได้คุย
โทรศัพท์
ด้วยสัก
หน่อย

ไม่มี
 ใครบอก

อะไร
ท้ังน้ัน

อ้าว
อะไร
กัน

หนูบอกล่วงหน้าตั้งแต่เดือนที่แล้ว
ว่าวันนี้จะมา คุณแม่เองก็บอกว่า
เริ่มเก็บส้มได้ตั้งแต่วันที่สิบห้า
ตุลาคมไม ่ใช่หรือคะ

บทที่ 1 ตอน ไปหาคุณยาย
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ตัวเองลืมติดต่อมาแท ้ๆ  
ยังจะมาโกหกอีก

เอ๊ะ  
อะไร 
กัน

คุณ 
มิซาโกะ 
คร้าบ

เจ้าของ
สวนส้ม	
ชื่อคุณ

เคย์ 

ผมนับนิ้ว 
รอวันที่ทุกคน 

จะมาเลย 
ละครับ

อ้าว ทราบด้วย 
หรือคะว่าพวกเรา 
จะมา

แน่นอนสิครับ  
เมื่อเดือนที่แล้ว 

คุณมิซาโกะแจ้งไว้ครับ 
เมื่อวานก็ยังย�้าอีกรอบ

อ้าว 
โท
ระ

หมาย 
ความ 
ว่า 

ยังไง 
เนี่ย

โอ ๋ๆ  
โทระเด็กดี อ้อน

คุณยาย 
อ�าพวกเรา 

เล่น 
 งั้นเหรอ

คุณแม่คะ  
นี่ขนม 

ที่บอกว่าจะเอา
มาฝากค่ะ มาการอง

อร่อยมาก 
เลยนะคะ

คือ 
อะไร
เรอะ

กุกกัก

มาการอง

เหมียว

โธ่

ของแพง 
นะนั่นฉึบ

ฉบั
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คุณเคย์สอนวิธี

เก็บส้ม	พร้อม 

แจกกรรไกรกับ 

ถุงพลาสติกให้ สวนส้ม  
อีจิมะ

ตัดที่กิ่ง 
สองครั้ง 
นะครับ

จะได้ไม่โดน 
ส้มลูกอื่น

ชอบต้นไหน 
ก็เลือก 
ได้เลย

เข้าใจ 
แล้วค่า

เริ่ม 

เก็บส้ม 

กันเลย

สุดยอด! 
เหมือนอยู ่ ใน
หนังสือนิทาน

เลย!

อืม  
หวานอมเปรี้ยว 

อร่อย

ระวังตกนะ 
กินโนะ 
ซุเกะ

คุณยาย 
สบายดีไหม

อ...  
อืม

ยอดเลย 
ส้มดก 
เต็มต้น
เลย พันธุ์ดี 

ทั้งนั้น คุณแม ่
เป็นอะไร 

หรือเปล่านะ

บทที่ 1 ตอน ไปหาคุณยาย
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เก็บไป 
ฝากคุณพ่อ
ด้วยดีไหม 

จ๊ะ

ต้นนี้ 
อร่อยจัง

เหม่อ

อร่อย
เปรี้ยว

กินไหม

ลูกนี้
อร่อยนะ

แบ่งให ้
ครึ่งหนึ่ง 
แล้วกัน

สวนส้ม 
อีจิมะ

สวนส้ม 
อีจิมะ สวนส้ม 

อีจิมะตุง

อ... 
อืม

เรโมะเดินใจลอย 

ตามคนอื่นไปจนจบ

อุตส่าห์ได้มา	 

“ทัวร์เก็บส้ม”	 

ตามที่คุยกับ 

ยาเอะไว้แท้ๆ

แต่กลับไม่สนุก

เท่าที่ควร	 

เพราะเอาแต่คิด

และสงสัย 

เรื่องคุณยาย
คุณยายแปลกไป	

แปลกไปจริงๆ	 

เกิดอะไรขึ้นนะ
ส้ม 

อร่อยจัง
อยากไป! 
อยาก 
กินส้ม!

 แก
วง่ 

แก
วง่
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ได้เวลา
กลบั

แล้วน้า

ค่ะ / ครับ

ไว้เจอ
กันใหม่
นะคะ

คุณยาย

แวะมาหา
ยายบ่อย ๆ

 นะจ๊ะ
สัปดาห์
ที่แล้ว

ก็เพิ่งมานี่นา

เรโมะ 
เร็ว
เข้า
ลูก

โฮ  ่ง

อยากมา
อีกจัง

สนุก
มาก
เลย
เนอะ

ลูกนี้
พี่เก็บเอง
กับมือ 
กินไหม

ฮะ!
40

อากาศก็ดี
สดชื่น
จริง ๆเหมาะมา

ปิกนิกมาก

ที่นี่
เยี่ยมไปเลย

นะ

กลับบ้าน
แล้ว

เสีย
ดาย
จัง
เลย

เตรียมตวั

มืด
จัง
เลย

บทที่ 1 ตอน ไปหาคุณยาย
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1

สองชัว่โมงถดัมา	เรโมะและทกุคนกลบัถงึเมืองทีอ่าศยัอยู่โดยสวสัดภิาพ

“ขอบคุณที่ขับรถให้นะ	 วันนี้ทุกคนน่าจะเหนื่อยแล้ว	ถ้ายังไงเราซ้ือกับข้าว 

	 มาจัดปาร์ตี้มื้อเย็นด้วยกันไหม”

“น่าสนใจนะ	ไปบ้านใครดีล่ะ”

“วันนี้มาที่บ้านฉันดีไหม”

“ได้จ้ะ”

“คอแห้งไปหมดแล้ว	อยากดื่มเบียร์จัง”

ด้วยเหตุนี้	ทุกคนจึงแยกย้ายกันไปซ้ือของกลับมา	บนโต๊ะเต็มไปด้วยพิซซ่าชีส 

อาหารอิตาลี	และขนมปังหลากหลายชนดิ	 เดก็ๆ	ดืม่น�า้ผลไม้และน�า้อัดลม	ส่วนผู้ใหญ่

ดื่มเบียร์	ไวน์	และชาอู่หลง

“วันนี้สนุกมากเลยเนอะ”

“เกิดมาเพิ่งเคยเก็บส้มเป็นครั้งแรกเลยจ้ะ	ประทับใจมาก”

“คุณแม่เรโมะตั้งแต่ไปถึงก็ดูไม่สดชื่นเลย	เป็นอะไรหรือเปล่า”

“อืม...ก็คุณแม่ฉันดูแปลกไปน่ะสิ”

“แปลกยังไงหรือ”

คุณแม่ยาเอะเคยเจอคุณยายหลายคร้ังแล้ว	ไม่ว่าจะเป็นตอนคุณยายมาที่

แมนชัน	ตอนไปเที่ยวสวนสนุก	ไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า	หรือไปท้องฟ้าจ�าลองด้วยกัน 

ส�าหรับคุณแม่ยาเอะ	คุณยายไม่ใช่คนแปลกหน้า

ปาร์ตี้หลังเก็บส้ม
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“ฉันเพิ่งเคยเจอครั้งแรก	ก็เลยไม่รู้ว่าแปลกยังไง”

“ก็เมื่อวานตอนเย็น	ฉันโทรไปบอกแล้วว่าพรุ่งนี้พวกเราจะไปหา”

“ตายจริง	เลยต้องรบกวนท่านด้วย	ขอโทษนะจ๊ะ”

“ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ้ะ		ตอนโทรศัพท์คุยกับคุณแม่	คุณแม่บอกว่าจะตั้งตารอ 

	 แต่วันนี้กลับหาว่าฉันไม่ได้โทรไปบอกก่อน”

“จ�าวันผิดหรือเปล่า”

“ไม่น่าจะใช่นะ	เพราะคุณแม่ดูโกรธมาก	และบอกว่าอย่ามากะทันหัน	ให้บอก 

	 ล่วงหน้าด้วย”

“ฉันไม่เคยเห็นคุณแม่เธอโกรธมาก่อนเลย”

“ก็ใช่น่ะสิ	ปกติไม่ใช่คนกระโชกโฮกฮากเสียด้วยซ�้า”

“เป็นเพราะโทรบอกล่วงหน้าแค่วันเดียวหรือเปล่า”

“เปล่าสักหน่อย	ฉันเคยบอกตั้งแต่เดือนที่แล้ว	สัปดาห์ที่แล้วตอนเจอกันก็ย�้า 

	 อีกนะ	เมื่อวานก็ด้วย	บอกไปแล้วตั้งหลายครั้ง”

“หรือว่าลืมเรื่องที่คุยกันเมื่อวาน”

“ไม่ได้ตั้งใจฟังหรือเปล่า	อาจก�าลังท�าอย่างอื่นอยู่แล้วเออออไปเรื่อย”

“ไม่นะ	คุณแม่ก็ตอบรับเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าตั้งตารอวันพรุ่งนี้”

“พออายุมากขึ้นก็ขี้หลงขี้ลืมแบบนี้แหละ	ฉันเองก็ซื้อของมาซ�้ากันบ่อยๆ”

“จริงด้วยนะ	ฉันเองถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าขี้ลืมมากขึ้น”

“แม่ฮะ	ปวดฉี่!”

บทที่ 1 ตอน ไปหาคุณยาย
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มิโอะวิ่งมาหน้าตาตื่น

“ฉันพาลูกไปเข้าห้องน�้าก่อน	รอเดี๋ยวนะ”

เมื่อคุณแม่เรโมะกลับมา	คุณแม่กินโนะซุเกะที่นั่งคิดอยู่นานก็เอ่ยขึ้น

“เอ...หรือว่าจะเป็นภาวะสมองเสื่อม”

คุณแม่เรโมะและคุณแม่ยาเอะหัวเราะ

“ไม่เอาน่า	คิดมากไปแล้ว	คงแค่หลงลืมนั่นแหละ”

“คิดไปไกลแล้ว	ฮ่าๆ”

“สามีฉันเป็นจิตแพทย์ก็เลยพอรู้เร่ืองพวกนี้บ้าง	ลองไปที่โรงพยาบาลสามีฉัน 

	 แล้วให้หมอตรวจสักครั้งไม่ดีกว่าหรือ	ถึงไม่เป็นอะไรก็ไม่มีอะไรเสียหาย”

คุณแม่ยาเอะและคุณแม่เรโมะมองหน้ากัน

“ก็จริง	อย่างน้อยมีคนรู้จักก็สบายใจไปเปลาะหนึ่ง	อยู่ๆ จะไปพบแพทย์แผนก	

	 ประสาทวิทยาเลยก็กระไรอยู่ใช่ไหมล่ะ”

“คุณพ่อฉันก็มีภาวะสมองเสื่อม	แต่อาการไม่เหมือนคุณแม่เธอเลยนะ”

“ภาวะสมองเส่ือมระยะเร่ิมต้นสังเกตได้ยากนะ	อาจเป็นระยะภาวะถดถอย 

	 ทางสมองก็ได้”

“ภาวะถดถอยทางสมอง!	มีโรคนี้ด้วยหรือ”

“คุณพ่อเธอมีอาการพูดเร่ืองเดิมซ�้าๆ	ซ้ือของซ�้าๆ กัน	หรือลืมเร่ืองที่พูดบ้าง 

	 ไหมจ๊ะ”

“เดี๋ยวนะ	อาการแบบนั้นพวกเราก็เป็น	พออายุมากข้ึนก็ข้ีลืมมากข้ึนเป็น 

	 ธรรมดาไม่ใช่หรือ”
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“จริงอยู่ท่ีอาการแรกเร่ิมคล้ายกัน	 ฉันเข้าใจว่าการที่คนในครอบครัวมีภาวะ 

	 แบบนี้เป็นเร่ืองยอมรับได้ยาก	แต่ถ้าไปตรวจให้ชัดเจนก็จะดีกับเจ้าตัว	แถมยัง 

	 มียาช่วยบรรเทาอาการด้วยนะ”

“ก็จริงของเธอ	ฉันไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลย	อาจเป็นโรคนี้ก็ได้”

“จะเป็นไปได้ไหมนะ”

“ช่วงนี้คุณแม่เอาแต่พูดเร่ืองเดิมๆ	ฉันก็นึกว่าเพราะอยู่ห่างกันเลยพูดย�้า 

	 บ่อยๆ จะได้ไม่ลืม”

“คุณแม่เธออยู่คนเดียวใช่ไหมล่ะ	ท่านคงตั้งใจจะพูดทุกคร้ังที่เจอกันเท่านั้น 

	 หรือเปล่า”

ตอนนั้นเอง	โมเอะ	พี่สาวยาเอะ	ก็เดินเข้ามา

“หนตู้องกลบัไปอ่านหนงัสอืสอบแล้วค่ะ	วนันีเ้ทีย่วเล่นทัง้วนัยังไม่ได้เร่ิมอ่านเลย”

ค�าพูดของโมเอะเป็นสัญญาณว่างานเลี้ยงถึงเวลาเลิกราแล้ว	ทุกคนจึงช่วยกัน 

	 เก็บกวาด

“วันนี้ถ้าสามีกลับมาแล้วจะลองคุยดูนะจ๊ะ	ถ้าเป็นไปได้อยากให้สามีเธอช่วยด ู

	 ให้หน่อย”

คุณแม่เรโมะพูดพลางค้อมศีรษะ

“ได้เลยจ้ะ	ไว้จะบอกสามีฉันให้นะ”

หรือคุณยายจะมีภาวะสมองเสื่อมจริงๆ	ถ้าอย่างนั้นลองไปปรึกษาหมอที่ 

เชีย่วชาญด้านอาการหลงลืมดกีว่า	ซ่ึงส่วนใหญ่ประจ�าอยู่แผนกจติเวช	ศนูย์เวชศาสตร์ 

ฟื้นฟู	ศูนย์สมองและระบบประสาท	สถาบันประสาทวิทยา	และฝ่ายเฉพาะทางด้าน

ประสาทศัลยศาสตร์

บทที่ 1 ตอน ไปหาคุณยาย
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ในวันอากาศหนาวจัดจนหิมะตก	

คุณยายกลับใส่ชุดราวอยู่ในฤดูร้อน	

คุณยายไม่หนาวหรือ

เมื่ออายุมากข้ึน	ร่างกายจะรับรู้ถึง 

ความร้อนหรือหนาวได้น้อยลง	หาก 

ภายนอกอุณหภูมิต�่าแล้วปลอยให้

ร่างกายหนาวเย็นจะเป็นหวัดได้ง่าย 

ควรให้คุณยายใส่เสื้อคลุมหนาๆ และ 

คอยเช็กเสื้อผ้าคุณยายด้วย

ฮ่าๆๆ

กึกๆ

พอเปิดเตาอบก็พบว่ามีแชมพ ู

ฟองน�้าล้างจาน	และหวีอยู่ข้างใน

นี่คุณตาจะอบกินอย่างนั้นหรือ

บางคร้ังผู้สงูวยัอาจลมืว่าของชิน้ไหน 

ต้องเก็บที่ใด	ถึงดุด่าไปเจ้าตัวก็ไม่จ�า

คอยสงัเกตแล้วน�าไปเกบ็ทีเ่ดมิให้ดกีว่า

  จดัการให
ด้้วยนะ

นนิจาเหมียว
ไขข้อข้องใจ

Q

1

Q

A

A

่
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พรุ่งนี้มีนัดตรวจสุขภาพ	แต่ยา 

ยังเหลอืเยอะกเ็ลยกนิให้หมดทเีดยีว 

จะเป็นอะไรไหม

ไม่ได้เด็ดขาด	คุณยายอาจเผลอกินยา 

จนหมดเพื่อเตรียมรับยาชุดใหม่	หากเกิด 

เหตุการณ์นี้ ข้ึนต ้องรีบโทรหาเภสัชกร 

เพือ่ขอค�าปรึกษาทนัท	ี ยาบางชนดิหากกนิ 

มากเกินไปในคร้ังเดียวอาจต้องรีบพาไป

ล้างท้องที่โรงพยาบาลโดยด่วน

ท�าตารางการกินยา 
หรือจัดยา1  ใส่ตลับ 
เขียนวันที่ก�ากับไว ้

ช่วยให้ไม่ลืมกินยาได้นะ  
หรือให้เภสัชกรแยกยาเป็นซอง 

ส�าหรับกินต่อครั้งก็ได้

หากในหนึ่งมื้อ 
ต้องกินยาหลายชนิด 

แล้วมักลืมว่ากินชนิดไหนแล้วบ้าง  
ลองจัดเป็นซองส�าหรับกิน  
เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน  

หรือจะเขียนวันเวลา 
เช่น เช้า กลางวัน  
ก�ากับไว้ด้วยก็ได้นะ

1 ดูค�าอธิบายเพิ่มเติมหน้า	121

Q

A

บทที่ 1 ตอน ไปหาคุณยาย
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ตอน คุณยายไปโรงพยาบาล
บทที่

พ่อกับแม่ 

พาคุณยาย 

ไปตรวจ 

อาการหลงลืม

ตึ้กตั้ก ๆ

ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียน

แม่บอกพ่อว่า	

“อาการหลงลืม

ของคุณยาย 

ผิดปกติ”

คุณพ่อของ 

กินโนะซุเกะ 

เป็นจิตแพทย์ 

จงึขอให้ช่วยตรวจให้	 

พ่อเลยต้องหยุดงาน

ออกไปรับคุณยาย 

แต่เช้าตรู่

เธอ 
เป็นใคร 
กันจ๊ะ

จะลืมฉัน 

ด้วยหรือ

เปล่านะ

สะดุ้ง

ซึม

เฮ้อ

เ งี ย บ ฉ่ี
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บทที่ 2 ตอน คุณยายไปโรงพยาบาล

ไม่เป็นเช่นนั้น
หรอกขอรับ

กรี๊ดดด

 ม...แมว 
พูดได้!

กระผมชื่อ 
นินจาเหมียว

ยินดีที ่ได้
รู้จักขอรับ

นี่ฉันฝันไป 
หรือเปล่า

แมวพูดได้

แถมยัง 
แนะน�าตัวด้วย

ยืนสองขา 
อีกต่างหาก

ใส่เสื้อผ้าด้วย  
แถมยังเป็น 

เสื้อผ้าแปลกๆ

นี่ชั้นสิบสามนะ  
ขึ้นมาได้ยังไงกัน
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ไปหาหมอ 
กันเถอะขอรับ

ไปหาหมอ
เหรอ

โรงพยาบาล 
ท่ีคุณยาย 
ไปไง 
ขอรบั

เอ้า

แล้ว 
โรงเรียนล่ะ

ไม่เป็นไร
ขอรับ

คาถาเคล่ือนย ้าย!

24



ที่นี่
แหละ
ขอรับ

ไหน ๆ

พ่อกับแม่
อยู่ตรงนั้น

คุณยาย
ด้วย!

คุยอะไรกัน
อยู่นะ

บทที่ 2 ตอน คุณยายไปโรงพยาบาล
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ที่นี่คือห้องตรวจอาการหลงลืมในโรงพยาบาลที่นายแพทย์คุระตะประจ�าอยู่

“ถ้าอย่างนั้นจะเริ่มท�าการทดสอบฮะเซะกะวะ1เลยนะครับ”

“จ้ะ”

“อายุเท่าไรครับ”

“79	ปีจ้ะ”	(ตอบเสียงดังฟังชัด)

“วันนี้วันที่เท่าไรครับ”

“วันที่เท่าไรหรือ	 ฉันใช้ชีวิตโดยไม่สนวันเวลาก็เลยไม่รู้หรอก”

“เข้าใจแล้วครับ	 ตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนครับ”

“โรงพยาบาลจ้ะ”

“ใช่ครับ	 ต่อจากนี้ผมจะพูดค�า	3	ค�าแล้วจะถามทีหลัง	ให้คุณยายจ�าว่ามีค�าว่า 

	 อะไรบ้างนะครับ”

“ซากุระ	แมว	รถไฟ”

“ซากุระ	แมว	รถไฟ	ใช่ไหมจ๊ะ”

“ครับผม	 คุณยายครับ	100	ลบออก	7	ได้เท่าไรครับ”

“อืม...ฉันไม่ค่อยเก่งเลขน่ะ	100	ลบ	7	ก็	93”

“ถูกต้องครับ	 งั้น	93	ลบ	7”

ท�าแบบทดสอบฮะเซะกะวะ  
เพื่อตรวจภาวะสมองเสื่อมที่โรงพยาบาล

1 เป็นวิธีทดสอบอย่างง่ายที่คิดค้นโดยนายแพทย์คุซุโอะ	ฮะเซะกะวะ	มีอีกชื่อว่าแบบประเมิน
ภาวะสมองเสื่อมแบบฮะเซะกะวะ



“86”

“ลบออกอีก	7”

“โอ๊ย	ไม่รู้แล้วจ้ะ”

“ยากใช่ไหมครับ”

“จ้ะ”

“ต่อไปให้พูดเลขที่ผมบอกสลับกันนะครับ”

“พูดสลับยังไงจ๊ะ”

“ให้พูดกลับหลังน่ะครับ	 พร้อมนะครับ	6-8-2”

“2	6	แล้วก็	8	ใช่ไหมจ๊ะ”

“ครับผม	ถูกต้องครับ	 ยังจ�าได้ไหมครับว่า	3	ค�าที่ผมให้จ�าในตอนแรกมีค�าว่า 

	 อะไรบ้าง”

“เอ...ซากุระ	แล้วก็...”

“ค�าใบ้คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับ”

“อ๊ะ!	แมวใช่ไหม”

“ครับผม	 แล้วค�าสุดท้ายล่ะครับ”

“ค�าสุดท้ายคืออะไรนะ”

“ค�าใบ้คือยานพาหนะครับ”

“จักรยาน!”

“รถไฟต่างหากครับ”

“อ้าว	อย่างนั้นหรือจ๊ะ”

“เอาละครับ	ต่อไปจะให้ดส่ิูงของ	5	อย่าง	แล้วให้คณุยายจ�าว่ามอีะไรบ้างนะครับ”

บทที่ 2 ตอน คุณยายไปโรงพยาบาล
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บนโต๊ะมีนาฬิกา	หวี	กรรไกร	ปากกา	และกุญแจวางเรียงกัน	จากนั้นคุณหมอ

ก็เก็บใส่ลิ้นชัก

“มีอะไรบ้างครับ”

“มีนาฬิกา	กรรไกร	กุญแจ	แล้วก็...เอ่อ	มีปากกาด้วย”

“อีกชิ้นหนึ่งคืออะไรครับ”

“ลืมแล้วจ้ะ”

“ต่อไปเป็นข้ันตอนสดุท้ายครับ	ให้คุณยายลองบอกชือ่ผักเท่าทีจ่�าได้มานะครับ”

“กะหล�่าปลี	ไช้เท้า	กระเทียม	ผักกาดขาว	มันฝร่ัง	มันเทศ	มะเขือเทศ	ฟักทอง 

		 มะระ	แล้วก็โคะมะสึนะ”

“พอแล้วครับ	 คุณยายจ�าชื่อผักได้เยอะเลยนะครับ	 งั้นเรามาดูภาพเอ็มอาร์ ที่ 

	 ถ่ายเมื่อสักครู่กันนะครับ”

บนโต๊ะมีภาพถ่ายสมองขาวด�าวางอยู่บนตู้อ่านฟิล์มเอกซเรย์

“ลองดสู่วนนีน้ะครับ	นีคื่อสมองส่วนฮปิโปแคมปัส	ซ่ึงท�าหน้าทีจ่ดจ�า จะเห็นว่า 

	 สมองส่วนนี้มีขนาดเล็กลง	พิจารณาประกอบผลทดสอบฮะเซะกะวะแล้ว 

		 คาดว่าคุณยายมีภาวะสมองเสื่อมประเภทอัลไซเมอร์ครับ”

“ตายแล้ว!	ถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องท�ายังไงบ้างคะ”
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อะไรนะ 
 คุณยายมีภาวะ 

สมองเสื่อม 
งั้นเหรอ

ผงะ

ก่อนอื่นพวกเรากลับกันเถอะ
ขอรับ

ไปสนาม 
เดก็เล่น 
โรงเรยีน 
ประถม 

ปุ้ง

มึน

สมองเสื่อม

สมองเสื่อม

งง

สมองเสื่อม มึน

สมองเสื่อม

งง

ไหวไหม 
เนี่ย

ปุง้

บทที่ 2 ตอน คุณยายไปโรงพยาบาล
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พอมีภาวะ 
สมองเสื่อม 
แบบนี้

ก็จะลืมฉันด้วย 
ใช่ไหม นั่นเป็นอาการ 

ขั้นรุนแรง

ส่วนคุณยาย 
ยังอยู ่ ใน 
ขั้นเริ่มต้น 
ขอรับ

คุณยาย 
จะออกไป 
ข้างนอกแล้ว 
เดินกลับไป 
กลับมา 
ด้วยใช่ไหม

อาการเดินอย่าง
ไร้จุดหมายใช่ไหม
ขอรับ นั่นเป็น
อาการขั้นกลาง

ขอรับ

เกิดขึ้นเพราะลืมว่า
บ้านตัวเองอยู่ 
ตรงไหน เลย 
เดินกลับไม่ถูก 

ขอรับ

แล้วตอน 
กินข้าว  
ถึงจะกิน 
หมดแล้ว 
ก็จะถามว่า

ฉันกินข้าว 
หรือยังนะ ใช่หรือเปล่า 

อืม...แล้วแต่คน 
แต่คงยังไม่ถึง 
ขั้นนั้นขอรับ

เป็นเพราะลืมว่า 
กินข้าวแล้ว 

จึงถามซ�้า ๆ  น่ะขอรับ
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รู้เยอะเหมือนกันนะ
ขอรับ

เคยได้ยิน 
คุณพ่อกับคุณแม่ 

คุยกันน่ะ

ยังไงก็ 
อย่าลืมไป 

เข้าเรียนด้วยนะ
ขอรับ

จริงสิ โดดเรียน 
ช่วงเช้าไปแล้ว 

นี่นา

ให้สหายนินจาโฮ่ง 
ช่วยนั่งเรียนแทนแล้ว  
ไม่เป็นไรหรอกขอรับ

คาถาแปลงร่างเป็นคน

ภาพ 
ที่เห็น ขอบคุณ 

นะ

ไว้ 
พบกันใหม่ 

ขอรับ

แหะๆ

บทที่ 2 ตอน คุณยายไปโรงพยาบาล
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สมองมีหน้าที่ควบคุมประสาทการรับรู ้และจดจ�า	เม่ือสมองเกิดปัญหา 

ประสาทการรับรู้และจดจ�าจึงท�างานได้ไม่เต็มที่	เรียกว่า	“ภาวะสมองเสื่อม”

ประสาทการรับรู้และจดจ�าท�าหน้าที่จดจ�าค�าศัพท์และเร่ืองราวต่างๆ	รวมถึง

ควบคมุกระบวนการคดิ	ตดัสินใจ	และลงมอืท�าเร่ืองต่างๆ	ในชวีติประจ�าวนั

คนอายุ	20-30	ปีมีความสามารถในการจดจ�าสูงสุด	เมื่ออายุเพิ่มข้ึน	ความจ�า 

จะเร่ิมถดถอย	 อย่างไรก็ตาม	ยังไม่อาจตัดสินได้ทันทีว่าคือภาวะสมองเสื่อมหรือ 

เป็นเพียงอาการหลงลืมในผู้สูงอายุเท่านั้น

เป็นปกติที่เจ้าตัว	(ในที่นี้คือคุณยาย)	จะคิดว่า	“ยังไม่ถึงข้ันต้องเข้ารับการ

บ�าบัด”	“ไม่อยากไปโรงพยาบาล	ย่ิงแผนกจิตเวชย่ิงแล้วใหญ่!”	ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 

มกัรู้สกึเช่นนัน้

หากเจ้าตัวไม่อยากไปก็ไม่ควรฝืนพาไป	ย่ิงถ้าโกหกเพื่อหลอกพาไป ผู้ป่วย

อาจไม่ไว้ใจจนเคลือบแคลงสงสัยทุกเรื่องได้	

แต่หากรอจนกว่าเจ้าตวัจะอยากไปเองจนกนิเวลานาน	อาการอาจย่ิงแย่ลงได้

ยาส�าหรับภาวะสมองเสื่อมช่วยบรรเทาและชะลออาการของโรค	หากไม่กินยา 

อาการหลงลืมอาจรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว

แต่แพทย์บางส่วนก็มีความเห็นแย้งว่า	ยาช่วยชะลออาการได้เพียงหนึ่งถึง 

สองปี	หลังจากนั้นจะกลับมาเป็นเช่นเดิม	จึงไม่จ�าเป็นต้องกินยาก็ได้	 ถึงกระนั้นช่วง 

เวลาหนึ่งถึงสองปีก็มีค่า	ท�าให้เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุป

2 ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคแบบไหน
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“คุณแม่น่าจะมีอาการหลงลืมตามปกติ	แต่ยังไงลองไปตรวจที่โรงพยาบาลกัน 

						หน่อยไหมคะ”

“ไม่จ�าเป็นหรอก	ตรวจไปก็เท่านั้นแหละจ้ะ”

“คิดเสียว่าไปเจอคุณพ่อกินโนะซุเกะไงคะ”

“ใครนะ”

“คุณพ่อของเพื่อนเรโมะไงคะ”

“เหรอ”

“หนูก็ยังไม่เคยเจอ	แต่ได้ยินมาว่าหล่อมากเลยค่ะ	แถมยังใจดีด้วย”

“หล่อด้วยเหรอ”

“ใช่ค่ะ	หนูเองก็อยากเจอ”

“หนูด้วยค่ะ	อยากเจอจัง”

“ถ้าพูดขนาดนั้น	ลองไปเจอหน่อยก็ได้	แต่ถ้าเจ็บตัวละก็	ไม่เอานะ”

“ไม่เจ็บแน่นอนค่ะ	ไม่ต้องฉีดยาอะไรทั้งนั้น”

ด้วยเหตุนี้	จึงพาคุณยายไปโรงพยาบาลส�าเร็จ

แล้วความรู้สึกของคุณยายหลังพบแพทย์ล่ะ

“คุณหมอดูดีมากเลยนะ”

(จ�าไม่ได้แล้วว่าหล่อหรือเปล่า)

“ไว้มาใหม่ดีไหมคะ	หนูก็อยากเจออีกค่ะ”

“ถ้าลูกอยากเจอ	แม่มาด้วยก็ได้”

บทที่ 2 ตอน คุณยายไปโรงพยาบาล
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เพราะจู่ๆ  เกดิลืมข้ึนมา	จงึอยาก 

ตรวจสอบให้แน่ใจ	อย่าหงุดหงิด 

แล้วตอบว่า	“เพิ่งบอกไปเมื่อกี้ไง” 

แต่ควรตอบค�าถามผู้สูงวัยทุกคร้ัง

A

ท�าไมคุณปู่มักจะถามบ่อยๆ ว่า 

วันนี้วันอะไร	ตอนนี้กี่โมง	ทั้งที่แค่ 

ก้มดูวันที่ในหนังสือพิมพ์ที่อ่านอยู่ 

หรือเงยหน้าดูนาฬิกาก็รู้แล้ว

Q

อ๊ะ

MILK

นนิจาเหมียว
ไขข้อข้องใจ

2

วันนี้ 
วันอะไร

ตอนนี้ 
กี ่ โมง

พอเปิดตู้เย็นก็พบว่าเต้าหู้และนมเลยวัน

ที่ควรบริโภคแล้ว!	ท�าไมถึงไม่มีใครดูนะ

“ควรบริโภคก่อน”	หมายความว่า	วันต่อไป 

ยังกินได้แต่รสชาติไม่เหมือนเดิมแล้ว	 ส่วน 

“หมดอายุ”	หมายความว่า	ให้กนิได้ถงึวนัทีร่ะบุ 

หากเกินวันนั้นต้องทิ้ง

หากผู้สงูวยัไม่รู้ว่าวนันีว้นัท่ีเท่าไร	กไ็ม่มทีาง

ตรวจสอบได้

เพื่อป้องกันไม่ให้กินอาหารหมดอายุ	ควร 

ให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลคอยตรวจเช็กให้

Q

A
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