
สำรบัญ

บทที่หนึ่ง  

ควำมตำยของพนักงำนบริษัทคนหนึ่ง

9

บทที่สอง  

ควำมตำยของนักศึกษำมหำวิทยำลัยคนหนึ่ง

189

บทที่สาม  

ควำมตำยของหมอคนหนึ่ง
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ฟุกุฮาระ มาซากาสึ

ศัลยแพทย์อัจฉริยะ  ต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยกำร

โรงพยำบำลมุซำชิโนะชิจิจูจิ  

มีควำมมุ่งมั่นอย่ำงแรงกลำ้ในกำรช่วยชีวิตคนไข้

คิริโกะ ชูจิ

แพทย์ในแผนกโรคผิวหนัง  โรงพยำบำลมุซำชิโนะชิจิจูจิ  

เชื่อว่ำคนไข้มีสิทธิเลือกควำมตำย  ได้รับสมญำนำมว่ำ  “ยมทูต”

แนะน�ำตัวละคร
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โรงพยำบำลมุซาชิโนะชิจิจูจิเป็นโรงพยาบาลประจ�า 

ท้องถิ่น  ประกอบด้วยอาคารเก้าชั้นสามหลังสูงตระหง่าน

ประหนึ่งปราสาทสขีาว  ประตหู้องให้ค�าปรกึษาซึ่งอยูม่มุหนึ่งใน

อาคารชั้นสองเปิดไว้ครึ่งหนึ่ง

ภายในห้องตกแต่งเรียบง่าย  มีเพียงโต๊ะ  เก้าอี้  และ 

ไวต์บอร์ดตั้งอยูเ่ท่านั้น  มคีนสี่คนนั่งท�าหน้าอมทกุข์อยูบ่นเก้าอี้  

หนึ่งในนั้นเป็นคนไข้ชรา  สวมเสื้อคลมุทบัชดุคนไข้  อกีสามคน

เป็นสมาชกิครอบครวั  ได้แก่  ภรรยาของชายชรา  ลกูชาย  และ

ลูกสะใภ้

พวกเขาได้ยนิเสยีงฝีเท้าใกล้เข้ามา  เสยีงก้าวเป็นจงัหวะ

สม�่าเสมอไม่มผีดิเพี้ยนประหนึ่งนาฬิกาลูกตุ้ม

“ขอโทษที่ท�าให้คอยครบั”
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เสยีงฝีเท้าหยดุลงหน้าห้องให้ค�าปรกึษา  คริโิกะ ชูจเิปิด

ประตแูล้วพดูขณะเดนิเข้าไปในห้อง  เขาเป็นชายร่างเลก็ผวิขาว

และมีตาสีอ่อน  ชายเสื้อกาวน์พลิ้วไสวเมื่อเขานั่งลง  หมอที่

บคุลกิดูนิ่ม ๆ คนนั้นกวาดตามองใบหน้าคนทั้งสี่  ก่อนพูดต่อ  

“คณุฮาชดิะที่แจ้งความประสงค์ขอเข้ารบัค�าปรกึษา  กบั

สมาชกิครอบครวัใช่ไหมครบั  ผมชื่อคริโิกะครบั”

“ครบั  คณุหมอคอื...”

“คุณอยากให้ผมยืนยันอาการป่วย  กับแนวโน้มว่าจะ 

เป็นยงัไงต่อไปใช่ไหมครบั”

เขาเปิดบทสนทนาแบบเข้าประเดน็ทนัท ี ทั้งสี่คนแทบลมื

หายใจ  คริโิกะพูดต่อโดยไม่ลงัเล

“ผมดูใบบันทึกอาการแล้ว  แทบไม่มีความเป็นไปได้ที่

อาการจะดีขึ้นไปกว่าตอนนี้เลย  คุณฮาชิดะอายุมากแล้วด้วย  

คาดว่าจะอยู่ได้อกีประมาณครึ่งปี  ขึ้นอยู่กบัว่าจะยื้อเวลาออก

ไปได้นานแค่ไหนน่ะครบั”

“อะไรนะ”

คนในครอบครวัต่างกอ็ึ้งไปตาม ๆ กนักบัค�าอธบิายของ

คิริโกะ  แต่เขากลับจ้องเข้าไปในดวงตาของชายชราพร้อม 

ตั้งค�าถาม  

“คุณฮาชิดะอยากจะตายยังไงครับ  ถ้าใช้ยาเคมีบ�าบัด  

หมอว่าน่าจะยดืชวีติออกไปได้อกีไม่กี่เดอืน  แต่จะเป็นช่วงเวลา

ไม่กี่เดือนที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ  แต่ก็มี 
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วิธีรักษาอีกรูปแบบหนึ่ง  คือเปลี่ยนเป็นรับการรักษาแบบ 

ประคบัประคองเพื่อให้ใช้เวลาที่เหลอือย่างคุม้ค่ากบัตวัคณุเอง”

“ดะ...เดี๋ยวก่อนครับ!”  ลูกชายคนไข้ที่ฟังอยู่ข้าง ๆ  

โน้มตัวมาด้านหน้า  “ตอนนี้พ่อรักษาด้วยยาเคมีบ�าบัดอยู่   

หมอเจ้าของไข้บอกว่าค่ามะเรง็ดขีึ้นทลีะน้อยนี่ครบั”

คริโิกะจ้องเอกสาร  “ใช่ครบั  ไม่ได้แย่ลง  แต่ปฏกิริยิา

ตอบสนองแบบนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าคณุฮาชดิะมอีาการดขีึ้นในระดบั

ที่ควบคมุได้  ในทางการแพทย์ถอืว่าไม่มทีางรกัษาได้แล้ว  สิ่งที่

ท�าอยูต่อนนี้แท้จรงิกค็อืการซื้อเวลาโดยภาวนาว่าจะเกดิปาฏหิารย์ิ

ขึ้นนั่นแหละครบั”

“พูดอะไรของคุณ!  พ่ออุตส่าห์ได้ใบอนุญาตขับเรือที่

ใฝ่ฝันมาจนได้  ในที่สดุกจ็ะมเีวลาเป็นของตวัเอง  ต่อจากนี้ไป

พ่อก�าลงัจะได้ท�าในสิ่งที่ต้องการอยูแ่ล้วแท้ ๆ  ไม่มทีางรกัษาอื่น

แล้วเหรอครบั”

“ไม่มคีรบั  ถ้ามวีธิอีื่นช่วยได้  ผมกค็งบอกคณุไปแล้วล่ะ”

“แต่ผมเคยได้ยินว่าสารสกัดจากเห็ดใช้ได้ผล  ไหนจะ 

การรักษาด้วยอนุภาคโปรตอน  แล้วก็พวกสมุนไพร  คุณหมอ

พจิารณารอบด้านแล้วหรอืยงัครบั  ไม่ม.ี..ไม่มทีางอื่นแล้วเหรอ”

“ไม่มีครับ  การรักษาที่ได้มาตรฐานและได้ผลดีที่สุดคือ

การใช้ยาเคมบี�าบดัอย่างที่ท�าอยูใ่นขณะนี้  และกรณคีณุฮาชดิะ  

ยาที่ว่าไม่สามารถหยดุยั้งการลกุลามของโรคได้  เรื่องกม็เีท่านี้ครบั  

ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในขั้นที่จะมาถกกันว่าจะตายหรือไม่แล้วนะครับ  

เสยีเวลาเปล่า  เพราะยงัไงกต็ายแน่นอน  ปีหน้าคณุพ่อคณุจะ
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ไม่อยู่แล้ว  คณุไม่ลองพจิารณาดูเหรอครบัว่าจะใช้เวลาที่เหลอื

อยูน้่อยนดิยงัไง  ผมเองกจ็ะให้ความร่วมมอือย่างเตม็ที่ในฐานะ

ผู้เชี่ยวชาญ”

“คะ...คณุ!  พดูออกมาได้ยงัไง  ตายเนี่ยนะ  คณุพดูกบั

สามฉีนัแบบนี้ได้ยงัไง  เราได้ยนิมาว่ามคีณุหมอที่ให้ค�าปรกึษา 

ทกุโรคไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงขนาดไหน  ถงึได้อตุส่าห์มาด้วย

ความหวังว่าจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย  แต่คุณกลับมาพูดแบบนี้   

มนัเกนิไปค่ะ...”

คราวนี้ภรรยาของคนไข้พูดด้วยดวงตาแดงก�่า 

คิริโกะเอียงศีรษะพลางท�าหน้าสงสัย  ก่อนถาม  “เขา

เป็นคนส�าคญัใช่ไหมครบั”

“แน่นอนสคิะ!”

“ถ้าเป็นคนส�าคญั  ผมว่ายิ่งต้องเผชญิหน้ากบัความตาย

อย่างจรงิจงันะครบั”  คริโิกะพูด

ค�าพดูเยน็ชานั้นกระตุน้ต่อมเดอืดดาลของครอบครวัคนไข้

ให้ระเบิดออก  แต่ละคนโกรธจนเส้นเลือดปูดพลางส่งเสียง

เอ็ดตะโร  เสียงต่อว่าต่อขานเซ็งแซ่ปกคลุมทั่วห้อง  คิริโกะ 

มองภาพเบื้องหน้าประหนึ่งก�าลังดูละคร  สีหน้านิ่งเฉยดังเดิม  

แม้แต่คิ้วก็ไม่กระตุก  เขาได้แต่นึกสงสัยว่าท�าไมคนพวกนี้ถึง

อาละวาดหนกัขนาดนี้

ท่ามกลางสถานการณ์โกลาหลมีเพียงตัวคนไข้ที่ก้มหน้า

เงยีบ ๆ  ทว่าสหีน้าซดีเผอืด
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ด้านนอกอากาศแจ่มใส  แต่ลมพัดแรง  ฟุกุฮาระ มาซากาสึ

มองต้นเพลนทรพีลิ้วไหวขณะสาวเท้ายาว ๆ ไปบนโถงทางเดนิ  

เขาตวัสูง  ร่างก�าย�า  ผวิเกรยีมแดดดูสขุภาพด ี ใบหน้าคมสนั  

และมีดวงตาที่สะท้อนความมุ่งมั่นอันแรงกล้า  เขาพยักหน้า

ทักทายพนักงานโรงพยาบาลและคนไข้ที่เดินสวนกันเป็นครั้ง

คราว  พลางเดนิตรงไปเรื่อย ๆ

“คณุไม่เข้าใจจติใจคนอื่นเลย!  เราจะไม่มาโรงพยาบาล

พรรค์นี้อกีแล้ว!”

จู่ ๆ กม็เีสยีงเอด็ตะโรดงัขึ้น  ฟกุฮุาระจงึหนัไปมองและ

เหน็คนกลุม่หนึ่งพุง่ตวัออกมาจากห้องให้ค�าปรกึษาด้านทศิเหนอื  

พวกเขาหน้าแดงก�่าด้วยความโกรธ  หญงิคนหนึ่งเอามอืปิดหน้า

ร้องไห้ฟมูฟาย  พลางเกาะไหล่ชายคนหนึ่งเอาไว้เพื่อพยงุระหว่าง

เดนิ 

“เกดิอะไรขึ้นเหรอครบั”  ฟกุฮุาระวิ่งเข้าไปถาม

ฝ่ายหญงิสะดุ้งเมื่อเหน็ชายร่างใหญ่เดนิใกล้เข้ามา  แต่

พอเห็นป้ายชื่อบนหน้าอกเขียนว่า  “ศัลยแพทย์ฟุกุฮาระ  

มาซากาส”ึ  เธอจงึพูดพร้อมพุ่งเข้ามาเกาะตวัเขาไว้

“คณุหมอในโรงพยาบาลคณุบอกว่าสามฉีนัจะตาย”  

“ว่ายงัไงนะครบั”

“เขาเอาแต่บอกว่าสามีฉันจะตาย  ฟังแบบนี้แล้วคนไข้

จะหายป่วยได้ยงัไง  ถ้าถกูหมอละทิ้ง  พวกเรากไ็ม่รูจ้ะไปพึ่งพา

ใครได้  พวกคณุคดิจะทอดทิ้งคนไข้ที่ก�าลงัทกุข์ทรมานเหรอคะ”
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“ใจเย็น ๆ ก่อนครับ  เอ่อ...คุณคือคุณฮาชิดะที่เข้ามา

รักษาในแผนกอายุรกรรมโรคเลือดใช่ไหมครับ  ตอนนี้น่าจะ 

รบัการรกัษาด้วยยาเคมบี�าบดัรอบที่หนึ่งอยู่สนิะครบั”

ฟกุฮุาระพูดพลางโอบเธอเอาไว้ขณะหนัไปมองคนไข้

“คณุทราบด้วยเหรอครบั”

ลูกชายของฮาชิดะดูจะตกใจไม่น้อย  ทั้งที่เพิ่งเจอกัน 

แต่หมอคนนี้กลบัรู้อาการป่วยของพ่อ

“ผมเป็นรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล  เลยพยายาม 

เกบ็ข้อมูลคนไข้ที่เข้ามาพกัรกัษาตวัที่นี่ให้ได้มากที่สดุน่ะครบั”

“รองผู้อ�านวยการ...”

ฟกุฮุาระดูยงัไงกอ็ายสุามสบิต้น ๆ  อกีฝ่ายคงคดิว่าเขา

ดูหนุ่มเกนิกว่าจะมาเป็นรองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลได้  

ลูกชายของฮาชดิะท�าตาโตด้วยความงนุงง

“จะว่าไปผมได้ยินมาว่ามีหมอแผนกศัลยกรรมของ 

มุซาชิโนะชิจิจูจิที่มี  ‘มือแห่งปาฏิหาริย์’  ช่วยรักษาคนไข้โรค

ร้ายแรงให้หายได้รายแล้วรายเล่าจนก้าวขึ้นเป็นรองผู้อ�านวยการ

เป็นกรณพีเิศษ”

“ไม่หรอกครับ  ผมยังต้องเรียนรู้อีกมาก  พ่อผมเป็น 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนี้  เขาคงอยากให้ผมเข้ามาเรียนรู้ 

งานเร็ว ๆ น่ะครับ  ที่ส�าคัญต้องขอโทษที่คนของเราท�าให้คุณ

เดือดร้อนนะครับ  ขอคุยด้วยเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับ...นี่เธอ   

ช่วยเรียกหมอเจ้าของไข้ให้หน่อยสิ  อากาโซโนะ  แผนก 

อายรุกรรมโรคเลอืด”
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ฟกุฮุาระพดูกบัพยาบาลซึ่งเดนิผ่านมา  ก่อนจะให้ฮาชดิะ

เกาะไหล่แล้วพาเดินไปนั่งเก้าอี้รถเข็น  พยาบาลพยักหน้าแล้ว

ก้าวฉบั ๆ เข้าไปในเคาน์เตอร์

ฟุกุฮาระลุกขึ้น  รูปร่างเขาสูงใหญ่จนฮาชิดะต้องแหงน

หน้ามอง  ดูแล้วพึ่งพาได้

“ผมจะเข้าไปในห้องให้ค�าปรกึษาด้วยครบั  ผมอยูแ่ผนก

ศลัยกรรม  คนละสายงานกจ็รงิ  แต่อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้าง  

ขอให้ผมได้ร่วมต่อสู้กบัโรคร้ายไปกบัคณุด้วยนะครบั”

ดวงตาเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นแรงกล้าจ้องไปยงัฮาชดิะ

“คุณฮาชิดะอย่ายอมแพ้นะครับ  ในฐานะหมอผมเห็น

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นต่อหน้ามาเยอะ  ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นครับ  

ไม่ใช่ส ิ เรามาร่วมกนัท�าให้มนัเกดิขึ้นนะครบั”

ประตูด้านหลงัเปิดออก

คิริโกะ ชูจิเดินออกมาจากห้องให้ค�าปรึกษาพร้อมหนีบ

เอกสารไว้ใต้รักแร้  เขามองฮาชิดะบนเก้าอี้รถเข็น  ครอบครัว

ของชายชรา  และฟกุฮุาระแวบหนึ่ง

“รกัษาสขุภาพด้วยนะครบั”

คิริโกะพูดแค่นั้นก่อนหมุนตัวเดินจากไปตามโถงทางเดิน  

เสียงฝีเท้าก้าวเป็นจังหวะสม�่าเสมอตรงเป๊ะประหนึ่งนาฬิกา 

ลูกตุ้มดงัห่างออกไป

ภรรยาของฮาชิดะชี้แผ่นหลังของอีกฝ่ายแล้วพูดด้วย 

น�้าเสยีงสะอื้น

“คนโน้นค่ะที่พูดจาโหดร้ายใส่เรา”

SAMPLE
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“ต้องขอประทานโทษด้วยอกีครั้งนะครบั”

“เขาเป็นหมอประสาอะไรกนัครบั”

สีหน้าฟุกุฮาระคล้ายก�าลังเคี้ยวแมลงรสขมในปากขณะ

พูด  

“คิริโกะ ชูจิจากแผนกโรคผิวหนังเป็นหมอเจ้าปัญหา 

ในโรงพยาบาลเราครบั”

SAMPLE



ความตาย

ของพนักงานบริษัทคนหนึ่ง

บทที่หนึ่ง

SAMPLE



SAMPLE



ก่อนหน้านีฮ้ามายามะ ยโูงะใช้ชวีติแบบที่ไม่เคยข้องเกี่ยว

กับโรงพยาบาลมาตลอด  ดังนั้นโรงพยาบาลจึงเป็นเสมือน 

โลกอีกใบหนึ่งที่เขาไม่รู้จัก  มีคนมากมายนั่งอยู่ในห้องพักคอย

กว้างขวางประหนึ่งห้างสรรพสนิค้า

ไม่ชอบรอนาน ๆ เลย  อยากให้เสรจ็เรว็ ๆ จะได้กลบัไป

ท�างานต่อ

เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าต้องเดินไปทางไหนจึงจะไปถึงแผนก

อายรุกรรมโรคเลอืด  เขาดแูผนผงัในโรงพยาบาลหลายครั้งแล้ว

ขึ้นบนัไดเลื่อน  กล่องสี่เหลี่ยมสขีาวเคลื่อนตวัไปตามรางซึ่งตดิ

ไว้บนเพดาน  ขนส่งใบบนัทกึอาการมั้ง  ทกุอย่างที่นี่ดแูปลกตา  

ฮามายามะกวาดตามองไปทั่วบริเวณ  ปกคอเสื้อเชิ้ตสีขาว 

ซักรีดเสร็จใหม่ ๆ ชนกับต้นคอ  การได้สัมผัสปกเสื้อแข็ง ๆ 

ท�าให้รู้สกึดี

วันที่ 12 สิงหาคม

SAMPLE
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เขาเข้าไปในห้องตรวจเมื่อถูกเรยีกชื่อ

“ขอความกรณุาด้วยครบั”

มีเตียงกับเก้าอี้ส�าหรับคนไข้หนึ่งตัว  กลิ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ

จาง ๆ ลอยมาเตะจมูก  แพทย์หนุ่มสวมเสื้อกาวน์นั่งมองหน้า

ฮามายามะ  ตาเขาเลก็จนดไูม่เข้ากบัใบหน้าใหญ่  ฮามายามะ

ไม่แน่ใจว่ามนัเป็นภาพลวงตาซึ่งเกดิจากการที่เจ้าตวัสวมแว่นตา

กรอบด�าเลนส์หนาเตอะ  หรือเป็นเพราะคิ้วด�าหนาโดดเด่นบน

เครื่องหน้ากนัแน่  ป้ายบนหน้าอกระบชุื่อ  “อากาโซโนะ”

จะบอกว่าหล่อเหลาคงไม่ได้  แต่ดูท่าทางเป็นคนซื่อตรง  

ฮามายามะทกึทกัเอาเอง

“ผลการตรวจออกมาแล้ว”  อากาโซโนะขยบัรมิฝีปากหนา

อย่างล�าบาก  เสียงพูดเบา ๆ หลุดออกมา  “คุณเป็นลูคีเมีย

ครบั”

“หา”

เงยีบกนัไปครู่หนึ่ง

ด้านนอกอากาศแจ่มใสและสว่างเจิดจ้าท�าเอาแสบตา  

เงาแมกไม้ริมถนนเป็นเส้นตัดกัน  อีกทั้งมีสีสันสวยงาม  เสียง

จักจั่นดังก้องเข้ามาในอาคาร  แค่ได้ยินก็แทบเหงื่อไหลแล้ว   

ฮามายามะจ้องหน้าหมอ  ท่าทางยงัอึ้งอยู่ 

“คณุฮามายามะท�างานบรษิทัใช่ไหมครบั”  อากาโซโนะ

ยกแว่นสายตาขึ้น  

“อ้อ  ใช่ครับ  วันนี้เดี๋ยวจะมีประชุมที่บริษัทลูกค้าด้วย

ครบั”

SAMPLE
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“งั้นขอโทษด้วยนะ  คณุช่วยลางานได้ไหมครบั  เข้ารบั

การรกัษาทนัทเีลยดกีว่า  โชคดวี่าเรามหี้องว่างอยู่พอด ี จะได้

ให้คณุเข้าไปใช้เลย”

“เดี๋ยวนะครับ  เข้ารับการรักษาเหรอ  เดี๋ยวนี้เลยเหรอ

ครบั”

อากาโซโนะพยกัหน้าแทนค�าตอบ  

ฮามายามะโน้มตวัไปข้างหน้าจนเก้าอี้ลั่นเสยีงดงัแกร๊ง

“แต่การน�าเสนองานวนันี้ผมเตรยีมล่วงหน้ามาสามเดอืน

แล้ว  ถ้าจู่ ๆ ผมขาดประชมุคงไม่ได้หรอก  ขอเวลาแค่ไม่กี่วนั  

ไม่ส ิ แค่วนันี้วนัเดยีวไม่ได้เหรอครบั  เอายาไปกนิหรอืให้ยาทาง

สายน�้าเกลอืก่อนได้ไหมครบั”

“เอ่อ...โรคนี้ถ้าปล่อยเอาไว้  อาจถงึตายได้ภายในไม่กี่วนั

นะครบั”

“ว่าไงนะ”

“ฟังหมอให้ดนีะครบั  ถ้าฝืนท�างาน  คณุอาจจะตายวนันี้

เลยกไ็ด้  นี่หมอไม่ได้พดูเกนิจรงินะครบั  คณุอยู่ในภาวะอนัตราย

จรงิ ๆ”

“แต่...แต่ผมไม่เหน็รู้สกึว่าอาการแย่ขนาดนั้นเลยนี่ครบั”

“อมื...”

อากาโซโนะก้มมองมอืคล้ายล�าบากใจ  ก่อนยื่นกระดาษ

แผ่นหนึ่งให้อกีฝ่ายดู
SAMPLE
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“ถ้าคุณจะยืนกรานแบบนั้นก็เชิญกลับไปท�างานตาม

ความรับผิดชอบได้ครับ  แต่ต้องรบกวนให้คุณช่วยเซ็นชื่อใน

เอกสารยนิยอมรบัทราบความเสี่ยงก่อน  ตกลงไหมครบั”

“เอกสารยนิยอมเหรอครบั”

ฮามายามะมองเอกสารกบัอากาโซโนะสลบักนั

เราเนี่ยนะจะตายวนันี้  เป็นไปได้เหรอที่เราจะเป็นโรคร้าย  

ไม่อยากจะเชื่อเลย  แต่เมื่อสงัเกตเหน็ว่าดวงตาของอากาโซโนะ

ฉายแววจรงิจงั  ฮามายามะถงึกบัเข่าอ่อน

เราจะเป็นยงัไงต่อไปเนี่ย...

เขานั่งแหมะบนเก้าอี้และเงยหน้ามอง  “คุณ...คุณหมอ  

ผมควรท�ายงัไงดคีรบั”

“ไม่เป็นไรครบั  มวีธิรีกัษาอยู่  อนัดบัแรกหมอจะใส่ท่อ 

ที่เรยีกว่าสายสวนหลอดเลอืดด�าส่วนกลางเข้าไปที่บรเิวณนี้” 

อากาโซโนะชี้บรเิวณระหว่างคอกบักระดูกไหปลาร้าแล้ว

พูดต่อ

“หมอจะให้ยาที่เรียกว่ายาเคมีบ�าบัดผ่านสายเพื่อเข้าไป

ฆ่าเซลล์มะเร็ง  คุณน่าจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 

สองเดอืนกว่า ๆ ครบั”

“สองเดอืน  นานขนาดนั้นเลยเหรอครบั”

“ครบั  แต่ไม่ต้องห่วงนะ  เพราะตอนนี้ลูคเีมยีเป็นโรคที่

รกัษาได้แล้ว  เรามาพยายามรกัษาให้หายขาดไปด้วยกนันะครบั”
SAMPLE
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