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ทำอย่ำงไรเมื่อรูว้ ำ่ พลัดหลงกับผูม้ ีภำวะสมองเสื่อม
สิ่ งหนึ่งที่ครอบครัวของผูม้ ีภาวะสมองเสื่ อมไม่อยากให้เกิดขึ้น คือการพลัดหลงและสู ญหาย แต่เราจะ
รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร และควรดาเนินการอะไรบ้าง บทความนี้เป็ นส่ วนหนึ่งจาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งกับครอบครัวของฉัน เพื่อแบ่งปันไว้รับมือกับเหตุการณ์ที่เราไม่รู้วา่ จะเกิดขึ้น
เมื่อไหร่
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เมื่อแม่ฉนั หาย
ทา อ ย่ า ง ไ ร เ มื่ อ รู ้ ว่ า พ ลั ด ห ล ง กั บ ผู ้ มี ภ า ว ะ ส ม อ ง เ สื่ อ ม

เรื่องกำรพลัดหลงของผูม้ ีภำวะสมองเสื่อมหลำยคนคงเคยได้ยนิ บ่อยๆ หลำยครั้งญำติสำมำรถตำมตัวเจอ แต่ก็มอี ีกหลำย
กรณีที่จบแบบที่ยำกจะทำใจได้ ฉันก็เคยคิดว่ำเป็ นเรื่องไกลตัว เพรำะฉันไม่เคยให้คุณแม่คลำดสำยตำเวลำออกไปนอกบ้ำน
ด้วยกัน แต่สุดท้ำยมันก็เกิดขึ้ นกับคุณแม่ของฉันเองจนได้ คุณแม่หำยไปถึง 4 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเกิดจำกกำรที่คนในบ้ำน
ลืมคล้องกุญแจประตูร้วั ส่วนครั้งต่อๆมำเกิดจำกกำรที่คุณพ่อเข้ำใจว่ำคุณแม่ยงั เข้ำใจในสิ่งที่คุณพ่อต้องกำรสือ่ คุณพ่อชอบที่
จะพำคุณแม่ไปข้ำงนอกบ้ำนด้วยกันเพียงลำพัง 2 คน และไม่ตอ้ งกำรให้ใครไปช่วย ท่ำนให้คุณแม่รอในรถเวลำลงไปซื้ อของ
2 ครั้ง และอีกครั้งท่ำนก็ให้คุณแม่รอหน้ำห้องน้ ำชำยที่หำ้ งสรรพสินค้ำแห่งหนึ่ ง ขณะที่ตวั คุณพ่อเองเดินไปเข้ำห้องน้ ำ ถึง
ตรงนี้ หลำยคนคงจะเดำเหตุกำรณ์กนั ต่อได้ไม่ยำกว่ำอะไรจะเกิดขึ้ น คุณแม่ไม่รอ และหำยไป รถว่ำงเปล่ำ คุณแม่ไม่ยนื รออยู่
หน้ำห้องน้ ำตำมที่คุณพ่อบอก
ครอบครัวฉันโชคดีที่มีแค่ฉนั เพียงคนเดียวที่ทำงำนประจำ นอกนั้นต่ำงทำธุรกิจของตัวเอง จึงทำให้มีควำมคล่องตัว
ค่อนข้ำงมำก พวกเรำสำมำรถแบ่งเวรกันดูแลคุณแม่ได้อย่ำงค่อนข้ำงลงตัว ประกอบกับที่ผ่ำนมำคุณแม่หำยไประหว่ำงช่วง
วันหยุดและช่วงเวลำใกล้เลิกงำน ทุกคนจึงสำมำรถทิ้ งทุกอย่ำงที่ทำอยู่แล้วมุง่ หน้ำไปจุดที่คุณแม่หำยเพื่อช่วยกันค้นหำท่ำน
โชคดีที่พวกเรำเจอคุณแม่ทุกครั้ง และปั จจุบนั คุณพ่อเข้ำใจและยอมรับได้แล้วว่ำคุณแม่มีภำวะสมองเสื่อมขั้นที่ตอ้ งกำรกำร
ดูแลใกล้ชิดตลอดเวลำ ทุกๆครั้งฉันได้เรียนรูว้ ิธีต่ำงๆในกำรตำมหำคุณแม่ในสถำนที่ต่ำงๆ จึงอยำกแบ่งบันข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ ว่ำเมื่อเรำเจอเหตุกำรณ์แบบนี้ เรำจะทำอย่ำงไรต่อ?
กรณีที่ 1 : หำยจำกสถำนที่ปิด เช่น หมู่บำ้ น
คนในชุมชน มีบทบำทสำคัญอย่ำงมำกในกำรช่วยเหลือรวมทั้งป้ องกันกรณีผูม้ ีภำวะสมองเสือ่ มสูญหำย วันนั้นคุณแม่เดินเปิ ด
ประตูออกไปจำกบ้ำน เดินผ่ำนป้ อมยำม ออกไปถึงถนนใหญ่หน้ำหมู่บำ้ นทั้งชุดนอน หลังจำกรูว้ ่ำคุณแม่หำย ทุกคนแยกย้ำย
กันตำมหำทั้งในหมู่บำ้ นและนอกหมู่บำ้ น สอบถำมรปภ.ก็บอกว่ำไม่เห็น แต่คนขับแท็กซี่ที่จอดรถรอผูโ้ ดยสำรบอกว่ำเค้ำเห็น
คุณแม่เดินออกไป พวกเรำตำมไปตำมทิศทำงที่คนขับแท็กซี่บอกจนกระทัง่ พบคุณแม่กำลังเดินอยูร่ ิมถนนห่ำงออกจำก
หมู่บำ้ นไปเรื่อยๆ
กรณีหายจากสถานที่ ปิ ด
หลักจำกเหตุกำรณ์น้ัน ที่บำ้ นไม่เคยที่จะลืมล็อคประตูร้ ้วั บ้ำนอีกเลย แต่
ตัวช่วย : คนในชุมชน, กลุม่ ชุมชน
ถึงแม้จะล็อคประตูร้วั บ้ำนแล้วก็ตำม คุณแม่กเ็ กือบหำยไปอีกครั้งจำกกำร
ออนไลน์ และเครื่ องติดตามตาแหน่ ง
ปี นรั้วออกไป โชคยังดีมีเพื่อนบ้ำนเห็นจึงพำเดินกลับมำส่งที่บำ้ น ทำง
ครอบครัวจึงตัดสินใจเดินแจ้งเพื่อนบ้ำน และส่งรูปพร้อมรำยละเอียด
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เกี่ยวกับคุณแม่ไว้ในไลน์กลุ่มหมู่บำ้ น พร้อมพิมพ์รูปคุณแม่ไปติดไว้ที่ป้อมยำม ใจควำมสำคัญคือบอกว่ำคุณแม่มีภำวะสมอง
เสื่อม หำกเจอให้ช่วยหยุดไว้ แล้วติดต่อตำมรำยละเอียดที่ได้ให้ไว้
แต่กรณีหำกใครอยูใ่ นชุมชนเปิ ด ที่ไม่มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยหรือกลุ่มออนไลน์ของคนในชุมชน ก็ควรเดินแจ้งเพื่อน
บ้ำน รวมถึงร้ำนค้ำต่ำงๆในระแวกใกล้เคียง และวินรถรับจ้ำงโดยให้ครอบคลุมพื้ นที่ให้มำกที่สุด ให้ได้รบั รูถ้ ึงรูปพรรณ
สัณฐำนของผูม้ ีภำวะสมองเสื่อม ลักษณะพฤติกรรมและอำกำรที่สำมำรถสังเกตได้ โดยเฉพำะควำมเป็ นไปได้ที่ผูม้ ีภำวะสมอง
เสื่อมจะเดินหำยไป และข้อมูลช่องทำงกำรกำรติดต่อญำติ
นอกจำกนั้นฉันได้หำเครื่องติดตำมตำแหน่ งมำให้คุณแม่ใส่ เป็ นนำฬิกำข้อมือที่สำมำรถบอกตำแหน่ งได้ค่อนข้ำงแม่นยำ แต่
มีขอ้ จำกัดที่ตอ้ งพึง่ สัญญำณอินเตอร์เน็ ตจำกซิมมือถือ และแบตเตอรี่อยูไ่ ด้แค่ 5 ถึง 7 ชัว่ โมง อย่ำงไรก็ดีสิ่งท้ำทำยสำหรับ
บ้ำนฉันคือ คุณพ่อไม่ยอมให้คุณแม่ใส่เครื่องติดตำมตำแหน่ ง เพรำะยังมีควำมเชื่อว่ำท่ำนเอำอยู่ คุณแม่ไม่หำย คุณแม่ยงั ฟั ง
คำพูดรูเ้ รื่อง ซึ่งก็เป็ นที่มำของกำรหำยตัวไปของคุณแม่ในครั้งต่อๆมำนัน่ เอง

กรณีที่ 2 : หำยในสถำนที่กงึ่ ปิ ด เช่นห้ำงสรรพสินค้ำ
วันนั้นคุณพ่อพำคุณแม่ไปเที่ยวห้ำงสรรพสินค้ำขนำดใหญ่มำกแห่งหนึ่ ง แล้ว
บอกให้รอหน้ำห้องน้ ำขณะคุณพ่อจะเข้ำห้องน้ ำ เมื่อคุณพ่อออกมำจำก
ห้องน้ ำก็พบว่ำคุณแม่หำยตัวไปแล้ว สิ่งแรกที่คุณพ่อนึ กถึงคือประชำสัมพันธ์
ของห้ำง ให้ช่วยประกำศหำพร้อมประสำนงำนกับหน่ วยงำนต่ำงๆของห้ำงที่
เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ดีสิ่งแรกที่ประชำสัมพันธ์ช่วยเหลือคือ “ตึ่ง ตึง ตึง ตึ๊ง คุณ
กรรณิกำร์ (นำมสมมุติ) เรียนเชิญมำพบญำติที่ประชำสัมพันธ์หำ้ งชั้น G
ด้วยค่ะ” แน่ นอน วิธีนี้ไม่น่ำจะได้ผลดีเท่ำไหร่ เพรำะผูม้ ีภำวะสมองเสื่อมมักขำดควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจทิศทำง และ
สถำนที่ หรือแม้กระทัง่ สับสนกับสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวำยรอบๆตัว จนไม่แม้แต่กระทัง่ จะได้ยนิ เสียงประกำศเรียก และถึงแม้จะได้
ยิน ก็ไม่รวู ้ ่ำจะไปที่ไหน เมื่อทรำบว่ำคุณแม่หำยพวกเรำก็รีบเดินทำงตำมไปสมทบ เพื่อช่วยกันตำมหำคุณแม่

กรณีหายจากสถานที่ กึ่ งปิ ด
ตัวช่วย : เจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัย พนักงานทาความสะอาด
กล้องวงจรปิ ด และห้องนา้ สาหรับผู ้
พิการและคนชรา

30 นำทีต่อมำระหว่ำงที่พวกเรำกำลังจะถึงห้ำงสรรพสินค้ำแห่งนั้น คุณพ่อก็โทรมำบอกว่ำพบตัวคุณแม่แล้ว เพรำะมี
พลเมืองดีช่วยเดินไปแจ้งรปภ. และรปภ.ก็กระจำยข่ำวโดยวอร์แจ้งข่ำวออกไปให้พนักงำนทุกพื้ นที่ช่วยกันค้นหำ สุดท้ำย
พนักงำนรักษำควำมสะอำดไปเจอคุณแม่หลบอยูท่ ี่ซอกประตูทำงหนี ไฟของห้ำง…
จำกเหตุกำรณ์นี้ ฉันได้เรียนรูว้ ่ำเมื่อเกิดกำรพลัดหลงต้องรีบกระจ่ำยข่ำวให้เร็วและเป็ นวงกว้ำงที่สุด เพื่อให้คนโดยเฉพำะ
พนักงำนที่รจู ้ กั พื้ นที่เป็ นอย่ำงดีช่วยกันสังเกตและตำมหำผูส้ ูญหำย กล้องวงจรปิ ดก็เป็ นอีกตัวเลือกหนึ่ ง หำกตำมหำผูม้ ีภำวะ
สมองเสื่อมไม่เจอจริงๆ อย่ำงน้อยเรำจะได้ทรำบว่ำ ท่ำนเดินไปในทิศทำงใด ออกจำกพื้ นที่ไปหรือยัง
สำหรับมำตรกำรกำรป้ องกันก่อนเกิดเหตุในกรณีนี้คือกำรมีผดู ้ ูแลมำกกว่ำ 1 คนไปด้วยกัน และหนึ่ งในนั้นควรมีเพศ
เดียวกับผูม้ ีภำวะสมองเสือ่ มเพือ่ ให้สำมำรถช่วยเหลือท่ำนเวลำต้องกำรเข้ำห้องน้ ำได้ นอกจำกนั้นแล้วตำมห้ำงสรรพสินค้ำ
สมัยนี้ โดยเฉพำะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมักจะมีหอ้ งน้ ำสำหรับผูพ้ ิกำรและคนชรำแยกออกมำ ดังนั้นถึงแม้ผูด้ ูแลจะเป็ น
คนละเพศกันกับผูม้ ีภำวะสมองเสื่อมก็จะสำมำรถดูแลท่ำนได้อย่ำงไม่คลำดสำยตำ
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กรณีที่ 3 : หำยในสถำนที่เปิ ด เช่นตลำด ริมถนน
“คุณรออยูน่ ี่ นะ ผมลงไปซื้ อแป๊ บเดียว เดี๋ยวผมกลับมำ” แล้วคุณพ่อก็ให้คุณแม่นัง่ รอในรถที่ติดเครื่องอยู่ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน
แน่ นอนว่ำสองเหตุกำรณ์นี้จบลงที่ เมื่อคุณพ่อกลับมำที่รถก็พบแต่รถที่ประตูเปิ ดทิ้ งไว้ และคุณแม่หำยตัวไป
ครั้งแรก เกิดขึ้ นที่รำ้ นขำยยำเจ้ำประจำซึ่งตั้งอยูร่ ิมถนนใหญ่ คุณพ่อรีบโทรบอกฉันกับพี่ชำย แล้วก็เป็ นอีกครั้งที่คุณพ่อพบ
คุณแม่ก่อนที่พวกเรำจะไปถึง หลังจำกคุณแม่หำย คุณพ่อรีบไปถำมคนแถวนั้น รวมถึงวินมอเตอร์ไซด์ ซึ่งก็โชคดีมำกที่
คนขับรถมอเตอร์ไซด์รบั จ้ำงคนหนึ่ งสังเกตเห็นคุณแม่เดินออกไปจำกรถ และสำมำรถบอกได้ว่ำคุณแม่มุ่งหน้ำไปในทิศทำงใด
ระหว่ำงที่คุณพ่อกลับไปที่รถเพือ่ ไปตำมหำ วินมอเตอร์ไซด์คนั นั้นได้ขไี่ ปล่วงหน้ำเพื่อไปดักคุณแม่ไว้กอ่ น และคุณพ่อก็พบ
ตัวคุณแม่ตรงตำมที่มอเตอร์ไซด์คนั นั้นแจ้งไว้จริงๆ
อีกครั้งเกิดที่ตลำดสดแห่งหนึ่ ง วันนั้นฉันเหมือนใจสลำยเพรำะทรำบดีว่ำ
กำรหำยตัวไปในที่เปิ ดเช่นนั้น พวกเรำจะสำมำรถตำมหำตัวท่ำนได้ยำก
มำกๆ ครั้งนี้ ก็เช่นเดิมที่คุณแม่ไม่ได้ใส่เครื่องติดตำมตัว ฉันรีบออกออกจำก
โรงพยำบำลทั้งๆที่กำลังจะเข้ำเครื่อง MRI เพื่อตรวจกระดูกสันหลังที่เจ็บมำ
นำน หลังจำกได้รบั โทรศัพท์ของคุณพ่อ ฉันและสำมีรีบมุ่งหน้ำไปยังตลำด
เพื่อตำมหำคุณแม่ ครั้งนี้ คุณแม่หำยไปนำนมำก พวกเรำไปถึงที่หมำยก็
กระจำยกันตำมหำ ทุกคนต่ำงทรำบกันดีว่ำ คุณแม่แข็งแรงและเดินเร็วมำก ทุกอย่ำงต้องรวดเร็ว สิ่งแรกที่ฉนั ทำคือถำมคุณ
พ่อว่ำวันนี้ คุณแม่ใส่เสื้ อผ้ำสีอะไร พร้อมส่งรูปที่เป็ นปั จจุบนั ที่สุดของคุณแม่ให้กบั สมำชิกครอบครัวทุกคนที่มำช่วยกันตำมหำ
พวกเรำเปิ ดรูปคุณแม่ให้กบั แม่คำ้ พ่อค้ำ รปภ.ของตลำด วินมอเตอร์ไซด์ พร้อมบอกรำยละเอียดเกี่ยวกับชุดและทรงผมของ
คุณแม่ในวันนั้นกับคนให้มำกที่สุดเท่ำที่จะทำได้ มีหลำยคนที่บอกว่ำเพิ่งเห็นคุณแม่ผ่ำนไป บำงข้อมูลก็เป็ นประโยชน์ บำง
ข้อมูลก็คลำดเคลื่อน

กรณีหายจากสถานที่ เปิ ด
ตัวช่วย : ชุมชน ผูเ้ ห็นเหตุการณ์ รูป
ถ่ายปั จจุบนั ข้อมูลรูปพรรณสัณฐาน
มองจากที่ สูง กล้องวงจรปิ ด หน่ วยรักษา
ความปลอดภัย และตารวจ

พื้ นที่สูงที่สำมำรถมองเห็นพื้ นที่ได้กว้ำงก็เป็ นตัวช่วยที่ดี เนื่ องจำกฉันมีคนช่วยค้นหำเพียงพอ พี่สะใภ้ซึ่งไปถึงสถำนที่กอ่ นก็
ได้เดินขึ้ นไปยังที่จอดรถชั้นบนๆ เพื่อมองหำคุณแม่รอบๆบริเวณตลำด ซึ่งหลังจำกเหตุกำรณ์นี้ พวกเรำต่ำงก็เห็นว่ำเป็ นวิธีที่
เป็ นประโยชน์อย่ำงมำก
กล้องวงจรปิ ดเป็ นอีกทำงที่พวกเรำพยำยำมใช้ประโยชน์ แต่ตอ้ งแจ้งเทศบำลเพื่อขอดูกล้องวงจรปิ ดบริเวณตลำดเพรำะเป็ น
กล้องของทำงรำชกำร และต้องใช้เอกสำรเพื่อทำกำรขอ ระหว่ำงที่พยำยำมติดต่อเทศบำลนั้น พี่ชำยของฉันได้พยำยำม
ประสำนงำนกับหน่ วยรักษำควำมปลอดภัยของตลำด พร้อมกับพยำยำมไปแจ้งควำมที่สถำนี ตำรวจ โดยปกติแล้วบุคคลทัว่ ไป
มักจะเข้ำใจกันว่ำจะต้องรอ 24 ชัว่ โมงจึงจะสำมำรถแจ้งคนหำยได้ แต่จำกกำรที่ฉนั ได้พดู คุยกับทำงมูลนิ ธิกระจกเงำเพื่อหำ
ข้อมูลเพิ่มเติมในภำยหลังก็ได้ควำมว่ำ ในควำมเป็ นจริงแล้วไม่มีกฎข้อใดกล่ำวไว้เช่นนั้น เรำสำมำรถแจ้งควำมขอควำม
ช่วยเหลือจำกตำรวจได้ทนั ที โดยเฉพำะสำหรับกรณีผมู ้ ีโรคประจำตัว ซึ่งก็รวมถึงผูม้ ีภำวะสมองเสื่อมด้วย เรำควรที่จะแจ้ง
ข้อมูลนี้ กับตำรวจเพื่อขอให้เร่งมือช่วยเหลือประสำนงำนตำมหำทันที
ระหว่ำงนั้นเองคุณพ่อซึ่งขับรถวนตำมถนนใหญ่ ก็โทรมำบอกว่ำ เจอคุณแม่แล้ว เกือบ 2 กิโลเมตรจำกจุดที่คุณแม่หำยไป
ถึงแม้จะเป็ นอีกครั้งที่พวกเรำสำมำรถตำมหำคุณแม่จนเจอเอง เหตุกำรณ์นี้ทำให้พวกเรำได้เรียนรูว้ ่ำชุมชน ผูเ้ ห็นเหตุกำรณ์
รูปถ่ำยปั จจุบนั ข้อมูลรูปพรรณสัณฐำน กล้องวงจรปิ ด ล้วนเป็ นประโยชน์ต่อกำรช่วยตำมหำผูส้ ูญหำย สถำนี ตำรวจใกล้เคียง
ก็เป็ นหน่ วยงำนที่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้อย่ำงรวดเร็ว ทั้งนี้ ต้องเน้นยำ้ ว่ำคนหำยมีภำวะสมองเสือ่ ม เพื่อให้เจ้ำ
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พนักงำนทำกำรประสำนงำนติดตำมหำให้ทนั ที นอกจำกนั้นแล้ว ฉันอยำกจะเน้นยำ้ ว่ำเวลำคือสิ่งสำคัญที่สุด ยิง่ นำนโอกำส
กำรเจอตัวก็จะยิง่ ลดน้อยลงไป กรณีของคุณแม่ ฉันสำมำรถหำท่ำนจนเจอภำยในครึ่งชัว่ โมงเกือบทุกครั้ง ยกเว้นครั้งที่ท่ำน
หำยตัวไปที่ตลำดสด ซึ่งเป็ นสถำนที่เปิ ดโล่งซึ่งต้องใช้เวลำในกำรหำค่อนข้ำงมำก วันนั้นแม่เกือบจะเดินวนเข้ำไปใต้ทำงกลับ
รถซึ่งจะนำท่ำนให้เดินต่อไปตำมทำงรถไฟเสียแล้ว พวกเรำโชคดีมำกที่ยงั สำมำรถหำตัวท่ำนพบก่อนที่จะสำยเกินไป

ฉันหวังว่ำเรื่องรำวของผูเ้ ขียนนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่ำนไม่มำกก็น้อย
ทั้งนี้ วิธีกำรต่ำงๆที่ผูเ้ ขียนและครอบครัวได้ใช้ในกำรตำมหำคุณแม่ของผูเ้ ขียนมีหลำยวิธี
ไม่ตำยตัวต่อประเภทของสถำนที่ แต่ปรับไปตำมสถำนกำรณ์และควำมเอื้ ออำนวยของสิง่ ต่ำงๆรอบตัวในขณะนั้นๆ
ผูอ้ ่ำนสำมำรถนำไปปรับใช้กบั สถำนกำรณ์ได้ตำมเห็นสมควร
ในตอนหน้ำ ฉันจะมำเล่ำถึงบริกำรของหน่ วยงำนต่ำงๆที่ทำหน้ำที่ช่วยเหลือด้ำนข้อมูลและ
ประสำนงำนกำรติดตำมหำคนหำยเช่น สำนักงำนตำรวจพื้ นที่ ศูนย์บริกำรข้อมูลคนหำยและศพนิ รนำม
1599 มูลนิ ธิกระจกเงำ ศูนย์ประชำบดี 1300 ตลอดจนสื่อมวลชน โดยจะรวมจะรวบรวมทั้งรำยละเอียดกำร
ติดต่อ และขั้นตอนกำรขอควำมช่วยเหลือจำกหน่ วยงำนเหล่ำนี้ ไว้อย่ำงครบถ้วน

แด่เธอผูค้ ือทุกอย่ำง
ผักกำดขำว

หน้า 4

