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คานา
หนั ง สื อการดู แ ลผู้ ป่ วยระยะสุ ด ท้ า ยเล่ ม นี ้ เ ขี ยนขึ้ น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ได้เข้าใจและนาไปปฏิ บัติต่อ
ผู้ป่ วยระยะสุด ท้ายได้อ ย่ างเหมาะสม รวมทั้ง สามารถอธิ บ ายให้ญ าติ
ผู้ป่วยเข้าใจเพื ่อให้นาไปปฏิ บัติต่อผู้ป่วยได้ถูกต้อง ตลอดจนให้ความรู้
เกี ่ ย วกับ สรี รวิ ท ยาของภาวะใกล้ ต ายเพื ่ อ ให้ ญ าติ ผู้ ป่ วย บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ และผู้เกี ่ยวข้องสามารถปฏิ บัติต่อผู้ป่วยด้วยความเข้าใจอันดี
และยอมรับซึ่งกันและกัน
ขอขอบคุณ นายภวิ นท์ สิ ริส าลี ที่ช่ วยออกแบบปกหนังสื อ และ
ขอบคุณ พ.อ.โสภณ สิริสาลี ทีช่ ่วยอ่าน แก้ไข และจัดรู ปเล่ม
คณะผู้เขียน

ก

คานิยม
การดารงชี วิตโดยไม่ประมาทนัน้ จาเป็ นต้องมีการเตรี ยมความพร้อม
สาหรับสถานการณ์ที่ ไม่คาดว่าจะเป็ นไปได้ ทัง้ ๆ ทีบ่ างสถานการณ์ทีก่ ล่าวถึง
นัน้ คือสิ่ งทีเ่ รี ยกได้ว่าเป็ นความ “ธรรมดา”
หลายคนเตรี ยมตัวต้อนรับสมาชิ กใหม่ ของครอบครัวอย่างเอิ กเกริ ก
ซื ้อข้าวของไว้ใช้ทกุ ชนิ ดเพือ่ ให้พร้อมตัง้ แต่แรกคลอดจนถึงเริ่ มหัดเดิ น คิ ดไปถึง
การอบรมสัง่ สอน ตลอดจนวางแผนระยะยาวฝันไปไกลถึงอนาคตว่าจะต้องใช้
ชี วิต อย่างมี ค วามสุข ดารงวงศ์ ตระกู ลต่อไปอย่างมั่นคงยั่งยื น และอื ่น ๆ อี ก
มากมาย ส่วนความเป็ น “ธรรมดา” อีกชนิ ดหนึ่งซึ่งได้แก่ การพลัดพรากจากไป
การสูญเสี ย หรื อความตายนัน้ กลับถูกบดบังอาพรางไว้ด้วยความดื ้อรั้น ความ
หลง และความกลัว แต่ ไม่ ว่าจะเป็ นด้ วยเหตุใดที ่ ท าให้ น าไปสู่ ค วามเห็ น ที ่
ผิ ดพลาดเหล่านี้ สิ่ งทีป่ ฏิ เสธไม่ได้คือเราจะต้องเผชิ ญหน้ากับผลลัพธ์ อันเนื่อง
มาแต่เหตุของการเกิ ด คื อความตาย จะไม่ต้องหวัน่ ไหว คร่ าครวญหรื อเสี ยใจ
เลยหากเรารู้ว่า ควรปฏิ บตั ิ ตวั อย่างไรกับบุคคลที ่กาลังอยู่ในสถานการณ์ เช่นนี้
และ จะไม่ตอ้ งมีรอยแผลบาดลึกติ ดอยู่ในใจตลอดไป หากได้รับฟังและปฏิ บตั ิ
ตามข้ อ แนะน าจากผู้ รู้ ที ่ ได้ รวบรวมบทความนี้ ขึ้ น มาเพื ่อ เป็ นแสงสว่ า งใน
ช่วงหนึ่งทีส่ าคัญของชีวิตสาหรับผูท้ ีย่ งั อยู่และผูท้ ีก่ าลังจะจากไป
ขอให้มีผู้ได้รับปั ญ ญาจากการศึ กษาบทเรี ยนเหล่านี้เพื ่อเตรี ยมความ
พร้อม สาหรับสถานการณ์ อนั ไม่มีผู้ปรารถนาหรื อยิ นดี จะให้เกิ ดขึ้ น ทัง้ ที ่เป็ น
เรื ่องของความธรรมดาในโลกนี้
ผศ.นพ.จักรพงศ์ นะมาตร์
ประธานกรรมการบริหารองค์ กรแพทย์ ศิริราช
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สุขหรือทุกข์ ... อยู่ท่เี ราคิด
โลกที่เราอาศัยอยู่นี ้ หรื อสิ่งต่างๆ ที่เรากาลังครอบครองอยู่ทงั ้ หมดล้ วนแต่เป็ นของโลกโดย
แท้ จริ งทังสิ
้ ้น เพราะขาดความเข้ าใจต่อความเป็ นจริงของชีวิต จึงหลงคิดยึดถือกันว่า...สิ่ งนัน้ สิ่งนี ้
เป็ นของเรา นัน่ ก็เมียเรานี่ก็ผัวเรา และนั่นก็ลกู เรา ส่วนตัวของแท้ ๆ ก็ยงั ไม่มี แล้ วจะมีสิ่งต่างๆ หรื อ
ลูกเมียแต่ที่ไหน คล้ ายๆ กับว่าเราโกหกตัวเอง... เมื่อเราโกหกตัวเอง หลอกตัวเอง หลงขี ้ตู่ยึดเอาสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็ นของโลกมาโอบกอดไว้ เป็ นของตน ย่อมต้ องถูกลงโทษ คือได้ รับความทุกข์ทรมานเป็ น
ผลตอบแทน ใครโอบกอดไว้ มากเท่าใด... เขานันย่
้ อมได้ รับความทุกข์ทรมานมากเท่านัน้
แต่คนที่ฉลาด เขาจะคิดแต่เพียงว่า... เราเกิดมาในโลกนี ้ หอบเอามาเพียงความเปลือยเปล่า
เท่านัน้ มาอาศัยโลกอยู่เพื่อสร้ างความดี สิ่งต่างๆ ที่โลกมี อยู่ เราขอหยิบยืมใช้ ก่อนเท่าที่จาเป็ น
เพื่อยังชีวิตให้ อยู่รอดปลอดภัย และจะขอใช้ สิ่งต่างๆ ของโลกอย่างทะนุถนอม ระมัดระวัง ใช้ อย่าง
พอดี ไม่สะสม ไม่กักตุน เมื่อเสร็จกิจของการเกิดมาเพื่อสร้ างความดีแล้ ว จะยกสิ่งต่างๆ ที่หยิบยืม
มาคืนกลับให้ โลกทัง้ หมด... หากเราฝึ ก คิดให้ เป็ น คิดให้ มีสาระเพียงเท่านี ้ ก็สามารถปลดเปลื ้อง
ความทุกข์ต่างๆ ที่มี ให้ เบาบางหรือ หมดสิ ้นลงไปได้
อธิปัญโญภิกขุ
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นายแพทย์อนุพนั ธ์ ตันติ วงศ์
ดร.ผ่องพักตร์ พิทยพันธุ์
นายแพทย์สชุ าย สุนทราภา
ผู้ป่วยระยะสุดท้ ายที่ใกล้ ถึงแก่กรรม ส่วนใหญ่ มักจะมีความทุกข์
ทรมานทังร่้ างกาย จิตใจ และทางจิตวิญญาณ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสมาชิก
ในครอบครัวที่ต้องเฝ้ามองทุกขเวทนานัน้ ดังนัน้ บุคลากรที่มีหน้ าที่ดูแล
ผู้ป่ วยระยะสุด ท้ า ยไม่ ว่ า จะเป็ น แพทย์ พยาบาล ญาติ ผ้ ูป่ วย และผู้ ที่
เกี่ยวข้ องจึงควรจะมีทัง้ ความรู้ (ศาสตร์ ) และศิลปะที่ได้ รับการฝึ กฝนจน
ชานาญ ตลอดจนควรจะมีความเห็นใจ เข้ าใจ และมีความอดทนในการ
ดูแลผู้ป่วยเหล่านี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะเข้ าใจหลักธรรม “พรหมวิหาร
4” อั น ประกอบด้ ว ย เมตตา กรุ ณ า มุ ทิ ต า อุ เบกขา อย่ า งลึ ก ซึ ง้ แล ะ
สามารถจะนามาใช้ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
เวลาที่เราเกิดมา เรามีครอบครัว ญาติ มิตร คอยยินดีอยู่รอบข้ าง
มีการเฉลิมฉลองเตรี ยมการอย่างดี แสดงว่าเราให้ ความสาคัญ การเกิด
แต่เวลาใกล้ ตายเรากลับให้ ความส าคัญ น้ อยมากในปั จจุบัน ซึ่งในอดีต
หรื อในสังคมของประเทศจีน ธิ เบต ถือว่าการตายมีความสาคัญ เท่ากับ
การเกิด เป็ นการก้ าวต่อไปหลังจากที่ใช้ ชีวิตในโลกนี ้ การก้ าวต่อไปหลัง
ความตายนัน้ สาคัญมาก เปรี ยบเหมือนกลาสีที่เตรี ยมแผนที่เดินเรื อ เช่น
หลายคนก่อนตายมักนึกถึงพระเจ้ าหรื อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดวงจิตก็จะมีพลังและ
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มีจดุ มุ่งหมายต่างจากคนที่ตายอย่างทรมาน, ไม่อยากตาย, ไม่ร้ ูจะไปที่ไหน
ดวงจิตก็จะหาที่พึ่งไม่ได้ ซึ่งการเตรี ยมการตายนัน้ นอกจากผู้ใกล้ ตาย
จะต้ องเรี ยนรู้ เองแล้ ว ครอบครัว ก็มี ส่วนอย่ างมากที่ จ ะท าให้ การตาย
งดงามเหมือนกับการเกิด
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ การระงับหรื อลด
ความทุกข์ทรมาน (suffering) ของผู้ป่วย ซึ่งการที่จะทราบถึงปั ญหาความ
ทุก ข์ท รมานของผู้ ป่ วย จ าเป็ น ต้ อ งมีก ารประเมิน ผู้ ป่ วยรอบด้ า นทั ง้
ร่ างกาย จิ ตใจ สังคม และจิ ตวิญ ญาณ ซึ่งประกอบด้ วย การประเมิ น
ประวัติ ข องโรค อาการไม่ ส บายทางกาย จิ ต ใจ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร สภาพทางสังคม ความต้ องการ
ทางจิ ตวิ ญ ญาณ และการเตรี ยมตัวต่ อการตาย สถาบันการแพทย์ ใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้ พยายามให้ คาจากัดความของการตายดี (Good
death) ไว้ ว่า “การตายดี คือ การตายที่ป ลอดจากความทุก ข์ ทรมาน ที่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ ของผู้ป่วย ญาติและผู้ให้ การรักษา และโดยทัว่ ไปควร
เป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ป่วยและญาติ บนพืน้ ฐานของการรักษาทาง
การแพทย์ วัฒนธรรม และจริยธรรมที่ได้ มาตรฐานและดีงาม”
การดูแลรักษาผู้ป่วยใกล้ ตายให้ มีความสงบสุข หรื ออยู่ในสภาพที่
ดีนนเป็
ั ้ นหลักการกว้ างๆ ของศาสนาทัว่ ไป การช่วยเหลือคนพ้ นทุกข์เป็ น
เป้าหมายของศาสนา ซึ่งเปิ ดทางให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ องปฏิบัติต่อ ผู้ป่วยได้ อย่าง
กว้ างขวาง ไม่ จ าเป็ นว่าคาสอนทางศาสนาที่ นามาใช้ ได้ และมี ประโยชน์
จะต้ องเป็ นคาสอนที่ว่า ด้ ว ยข้ อ ปฏิบ ตั ิต่อ คนไข้ โดยตรงหรื อ โดยเฉพาะ
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ในที่นี ผ้ ้ ู เ กี่ย วข้ อ งอาจจะคานึง ถึง และอ้ า งอิง แนวความคิด ความเชื่ อ
และคาสอนทางศาสนาที่คนไข้ มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่เขา ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างกันในคนไข้ แต่ละราย คนไข้ อาจมีพื ้นเพความรู้ ความเข้ าใจ
และความรู้สกึ ทางศาสนาผิดแผกแตกต่างกัน
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามหลักพระพุทธศาสนา
ชีวิตคือการรวมของรู ป (ร่ างกาย) และนาม (จิตใจ) การตายก็คือ
การแยกกั น ของรู ป และนาม เมื่ อ มี ชี วิ ต ก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปตาม
กาลเวลา คือ มีความแก่ ความเจ็บ และสุดท้ ายก็ถึงแก่ความตาย มีเหตุมี
ปั จจัยซึ่งกันและกันวนเวียนกันไป ที่เรี ยกว่าปฏิ จจสมุปบาท, ชีวิตที่ได้ มาก็
เกี่ยวข้ องกับ กิน, กาม เกียรติ ตลอดจนถึงเรื่ องโลภ, โกรธ หลง ตลอดเวลา
แต่ก็หนีจากเรื่ องความไม่แน่นอน (ความเปลี่ยนแปลง), ความเป็ นทุกข์
(ทนได้ ยาก), ความที่ไม่ใช่ตวั ตนของตน คือ การบังคับตัวเองไม่ได้ ที่เรียก
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์)
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รูปแสดงการเวียนว่ายของมนุษย์และสัตว์ในภพชาติต่างๆ ตามเหตุปัจจัย
ซึง่ ถูกกลืนกินโดยยักษ์ แห่งกาลเวลา จนกว่าจะสิ ้นอาสวะกิเลส จึงหลุดพ้ น
จากเครื่ องจองจา (สังสารวัฏฏ)

จิตเป็ นตัวนาไปเกิด
พระพุทธศาสนาเชื่อในสังสารวัฏฏ การเวียนว่ายตายเกิดและถือว่า
คนเราทุกคนล้ วนเกิดมาแล้ วทังสิ
้ ้น นับชาติไม่ถ้วนและเกิดในภพภูมิที่ดีบ้าง
ไม่ดีบ้าง ตามกฎแห่งกรรมที่ได้ ทาไว้ ทัง้ ดีและชั่ว ถ้ ายังมีกิเลส อันเปรี ยบ
เหมือนยางเหนียวในพืชอยู่ตราบใด ก็ต้องเวียนว่ ายตายเกิดอยู่ตราบนัน้
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จิตที่ได้ รับการอบรมแล้ ว ถ้ ายังไม่สิ ้นกิเลส ก็ย่อมนาไปเกิดในภพภูมิที่
ประณีตมีค วามสุข ประเสริ ฐ และสูงขึน้ แต่ถ้าจิตไม่ได้ รับการฝึ กอบรม
ปล่อยไว้ ตามสภาพที่มนั เป็ น ปล่อยให้ สกปรกเศร้ าหมอง เพราะถูกกิเลสจับ
นอกจากจะก่อความทุกข์ความเดือดร้ อนให้ แ ก่ตนเองและสังคมในชาตินี ้
แล้ วยังจะให้ ภพชาติต่าทรามลงไป ต้ องประสบความทุกข์ ความเดือดร้ อนมาก
ในชาติต่อๆ ไปอีกด้ วย
หากจะมีใครถามว่า “ที่ว่าคนเราตายนัน้ ร่างกายตาย หรือจิตตาย
หรือว่าตายทัง้ สองอย่าง” ขอตอบว่า “ตายเฉพาะร่างกายเท่านันจิ
้ ตหาได้
ตายไปเหมื อนกับร่ างกายนัน้ ไม่ แต่ไปเกิดในภพใหม่ ช าติใหม่ ตามแรง
เหวี่ยงของกรรม ซึ่งส่ง บุค คลเราไปเกิดในภพชาตินั ้นๆ เปรี ยบเหมือ น
เรื อนที่ถูกไฟไหม้ เจ้ าของเรื อนจะไปอยู่ที่ไหน” ขอตอบว่า “เขาต้ องหา
ที่แห่ง ใหม่อ ยู่ตามที่เขาจะสามารถหาอยู่ได้ ” กล่าวคือ ถ้ าผู้นนั ้ เป็ นคนมี
ความสามารถดี หรื อเป็ นคนมี เงินทองอยู่มาก หรื อมี ญ าติพี่ น้ องคอยให้
ความช่วยเหลืออยู่ เขาก็อาจสร้ างบ้ านใหม่ได้ ดี หรื อไปอาศัยบ้ านญาติพี่
น้ องอยู่ แต่ถ้าผู้นนั ้ ไร้ ความสามารถ ยากจน หมดเนือ้ ประดาตัว ซ ้าไร้ ญาติ
ขาดมิตรเขาก็ย่อมไปหาที่อยู่ตามยถากรรมของเขา ข้ อนี ้ฉันใด คนเราที่ตาย
ไปจากโลกนีแ้ ล้ ว ก็ฉันนัน้ เหมื อนกัน เมื่ อร่ างกายเดิม ใช้ การมิ ได้ แล้ ว ก็
ย่อมไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ตามพลังแห่งกรรมที่ตนได้ ทาเอาไว้ ถ้ าเขา
ทากรรมดีไว้ มาก คือพัฒนาอบรมจิตตนเองได้ มากแล้ ว ก็ย่อมไปบังเกิดใน
ที่ดี มีความสุข ถ้ าเขาทาความดีไว้ น้อย แต่ทาความชัว่ ไว้ มากคือ ยังด้ อยใน
ด้ านพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เขาก็ย่อมไปเกิดในที่มีความทุกข์ตามยถากรรม
ของตน
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ในทางพระพุ ท ธศาสนา พระพุ ท ธเจ้ าเคยตรั ส กั บ อานนท์ ว่ า
“อานนท์ ! เราเคยบอกเธอแล้วมิ ใช่หรื อว่า บุคคลย่อมต้องพลัดพรากจาก
สิ่ งที่รักที่พึงใจเป็ นธรรมดา หลี กเลี่ยงไม่ได้ อานนท์ เอย! ชี วิตนี้มีความ
พลัดพรากเป็ นที่สดุ สิ่ งทัง้ หลายมี ความแตกไป ดับไป สลายไปเป็ นธรรมดา
จะปรารถนามิ ให้เป็ นอย่างที่มันควรจะเป็ นนั้นเป็ นฐานะที่ไม่ พึงหวังได้
ทุกสิ่งทุกอย่างดาเนิ นไป เคลือ่ นไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทกุ ขณะ”
“ดูกรภิ กษุ ทงั้ หลาย ! เธอจงมองดูโลกนี ้โดยความเป็ นของว่างเปล่า
มี ส ติ อยู่ทุกเมื ่ อ ถอนอัตตานุทิฏ ฐิ คื อความยึ ดมั่นถื อมั่นเรื ่ องตัวตนเสี ย
ด้วยประการฉะนัน้ เธอจะเบาสบายคลายทุกข์ คลายกังวล ไม่มีความสุขใด
ยิ่ งไปกว่าการปล่อยวางและการสารวมตนอยู่ในธรรม”
มนุษ ย์ส ่ว นใหญ่ม ัว วุ่น วายอยู่ก ับ เรื่ อ งกาม เรื่ อ งกิน และเรื่ อง
เกียรติ จนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่ง ซึ่ง สามารถให้ ความสุขแก่ตนได้ ทุกเวลา สิ่ง
นันคื
้ อ ดวงจิตที่ผ่องแผ้ ว
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ท าไมมนุ ษ ย์ จึ ง ยอมตัว เป็ น ทาสของสัง คมจนแทบจะกระดิ ก
กระเดีย้ ตัวมิ ได้ จะทาอะไร จะคิดอะไร ก็ต้ องคานึงถึงความรู้ สึกของ
สังคมไปเสียหมด สังคมจึงกลายเป็ นเครื่ องจองจาชีวิตที่มนุษย์ซึ่งสาคัญ
ตัวว่าเจริ ญแล้ วช่วยกันสร้ างขึ ้น เพื่อผูกมัดตัวเองให้ อึดอัดราคาญ มนุษย์
ยิ่งเจริญขึ ้นก็ดเู หมือนจะมีเสรีภาพน้ อยลงทังทางกายและทางใจ
้
“ภิ กษุ ทงั้ หลาย ! เครื ่องจองจาที่ทาด้วยเชื อก เหล็กหรื อโซ่ ตรวน
ใดๆ เราไม่กล่าวว่าเป็ นเครื ่องจองจาที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เครื ่องจอง
จาคื อ บุตร ภรรยา ทรัพย์ สมบัตินี่แลตรึ งรัดมัดผูกสัตว์ ทงั้ หลายให้ติดอยู่
ในภพอัน ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด เครื ่ อ งผู ก ที ่ ผู ก หย่ อ นๆ แต่ แ ก้ ไ ด้ ย าก คื อ บุ ต ร
ภรรยา และทรัพย์ ส มบัตินี่เอง รู ป เสี ยง กลิ่ น รสและโผฏฐัพ พะนัน้ เป็ น
เหยื่อของโลก เมื่อบุ คคลยังติ ดอยู่ ในรู ปเป็ นต้นนั้น เขาจะพ้นจากโลก
มิ ได้เลย ไม่มีรูปใดทีจ่ ะรัดตรึ งใจของบุรุษได้มากเท่ารู ปแห่งสตรี ”
“ดูกรภิ กษุทงั้ หลาย ! สังสารวัฏฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องหลายได้โดย
ยาก สัตว์ที่พอใจในการเกิ ด ย่อมเกิ ดบ่อยๆ และการเกิ ดนัน้ ตถาคตกล่าว
ว่าเป็ นความทุกข์ เพราะสิ่ งที่ติดตามการเกิ ดมาก็คือความแก่ชรา ความ
เจ็บปวดทรมานและความตาย ความต้องพลัดพรากจากสิ่ งอันเป็ นที ่รัก
ความต้องประสบกับสิ่ งอันไม่เป็ นที ่รัก ความแห้งใจ ความคร่ าครวญ
ความทุกข์ กายทุกข์ ใจ และความคับแค้นใจ”
“ดูกรภิ กษุ ทงั้ หลาย ! ความทุกข์ เป็ นความจริ งประการหนึ่งที่ชีวิต
ทุกชี วิตจะต้องประสบไม่ ม ากก็ น้อย ความทุกข์ ที่กล่าวนี้มี อะไรบ้าง ?
ภิ กษุทงั้ หลาย ! ความเกิ ดเป็ นความทุกข์ ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็
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เป็ นความทุกข์ ความแห้งใจหรื อความโศก ความพิ ไรราพันจนน้าตานอง
หน้า ความทุกข์ กาย ความทุกข์ ใจ ความคับแค้นใจ ความพลั ดพรากจาก
บุคคลหรื อสิ่งของอันเป็ นทีร่ ัก ความต้องประสบกับบุคคลหรื อสิ่ งของอันไม่
เป็ นที่พอใจ ปรารถนาอะไรมิ ได้ดงั ใจหมาย ทัง้ หมดนีล้ ้วนเป็ นความทุกข์
ที่บุคคลต้องประสบทัง้ สิ้ น เมื่อกล่าวโดยสรุป การยึดมัน่ ในขันธ์ ห้าด้วย
ตัณหาอุปาทานนัน่ เอง เป็ นความทุกข์อนั ยิ่ งใหญ่”
เด็กเกิดมาพร้ อมกับร้ องไห้ พร้ อมด้ วยกามือแน่น เป็ นสัญลักษณ์
ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือ แต่เมื่อจะหลับตาลาโลกนัน้ ทุกคน
แบมือออก เหมือนจะเตือนให้ ผ้ ูอยู่เบือ้ งหลังสานึกและเป็ นพยานว่า เขา
มิได้ เอาอะไรไปด้ วยเลย
“ดูภิกษุทงั ้ หลาย ! ความทุกข์ที่เกิดขึน้ จากการพลัดพรากจากสิ่ง
อันเป็ นที่รักที่พอใจนัน้ เป็ นเรื่ องทรมานยิ่ง และเรื่ องที่จะบังคับมิให้ พลัด
พราก ก็เป็ นสิ่งสุดวิสยั ทุกคนจะต้ องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็ นที่รักที่พอใจ
ไม่วนั ใด ก็วนั หนึ่ง”
“ดูก รภิ ก ษุ ทัง้ หลาย ! อย่ าหวัง อะไรให้ ม ากนัก จงมองดูชี วิ ต
อย่างผู้ช่าชอง อย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้ า ชีวิตนีเ้ หมือนเกลียวคลื่น ซึ่ง
ก่อตัวขึน้ แล้ วม้ วนเข้ าหาฝั่ ง และแตกกระจายเป็ นฟองฝอย จงยืนมองดู
ชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉะนัน”
้
“ดูกรภิ กษุ ทงั้ หลาย ! ธรรมเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดในชี วิตมนุษย์ ไม่
ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใด การกระทาทีน่ ึกขึ้นภายหลังแล้วต้องเสียใจ
นัน้ ควรเว้นเสีย เพราะฉะนัน้ แม้จะประสบความทุกข์ยากลาบากสักปาน
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ใดก็ ต้ อ งไม่ ทิ้ ง ธรรม มนุ ษ ย์ ที่ ยัง มี อ าสวะอยู่ ใ นใจนั้น ย่ อ มจะมี วัน
พลัง้ เผลอประพฤติ ผิดธรรมไปบ้างเพราะยังมี สติ ไม่ สมบูรณ์ แต่เมื ่อได้สติ
ภายหลังแล้วก็ต้องตัง้ ใจประพฤติ ธรรมสัง่ สมความดี กันใหม่ ยิ่ งพวกเรา
นักบวชด้วยแล้วจาเป็ นต้องมี อุดมคติ การตายด้วยอุดมคติ นนั้ มี ค่ากว่า
การเป็ นอยู่โดยไร้อดุ มคติ ”
บุคคลย่อ มต้ องพลัด พรากจากสิ่ง ที่รักที่พ อใจเป็ น ธรรมดา ใน
โลกนี ้หรื อโลกไหนๆ ก็ตาม ไม่มี อะไรยั่งยืนถาวรเลย สิ่งทัง้ หลายมีการ
เกิดย่อมมีการดับเป็ นธรรมดา เป็ นที่สดุ ไม่มีอะไรยับยังต้
้ านทาน
“ดู ภิ กษุ ทั้งหลาย ! บัด นี้ เป็ นวาระสุดท้ ายแห่ งเราแล้ ว เราขอ
เตื อนเธอทัง้ หลายให้จ ามั่นไว้ว่า สิ่ งทัง้ ปวงมี ความเสื่อมและสิ้ นไปเป็ น
ธรรมดา เธอทัง้ หลายจงอยู่ดว้ ยความไม่ประมาทเถิ ด”
พระองค์ เ คยตรั ส ไว้ ว่ า “ไม่ ว่ า พาลหรื อ บัณ ฑิ ต ไม่ ว่ า กษั ต ริ ย์
พราหมณ์ ไวศยะ ศู ทร หรื อจัณ ฑาล ในที ่สุดก็ ต้องบ่ ายหน้าไปสู่ความ
ตายเหมื อนภาชนะ ไม่ว่าเล็กหรื อใหญ่ ในที่สดุ ก็ต้องแตกสลายเหมื อนกัน
หมด”
พระผู้มี พ ระภาคเจ้ า ปริ นิ พ พานไปแล้ ว พระกายของพระองค์
เหมือนของคนทัง้ หลาย ซึ่งจะต้ องแตกสลายไปในที่สุด แต่ความดีและ
เกี ย รติ คุณ ของพระองค์ ยัง คงด ารงอยู่ในโลกต่ อ ไปอี ก นานเท่ า ใด ไม่
อาจจะกาหนดได้ ความดีนี่เองที่เป็ นสาระอันแท้ จริงของชีวิต

9

อนุพนั ธ์ ตันติวงศ์, ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ , สุชาย สุนทราภา

แต่แล้ วเรื่ องทัง้ หลายก็มาจบลงด้ วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ า
สอนอยู่เสมอว่า
▪ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง มี ค วามเกิ ด ขึ น้ สิ่ ง นัน้ ก็ ย่ อ มมี ก ารดับ ไปเป็ น
ธรรมดา
▪ สิ่งทังหลายทั
้
งปวงเกิ
้
ดขึ ้นเพราะมีเหตุ สิ่งนันย่
้ อมดับได้
▪ สิ่งทัง้ หลายเกิดขึ ้นในเบื ้องต้ น ตังอยู
้ ่ในท่ามกลางและดับไป
ในที่สดุ
ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาในชาตินี ้ เป็ นชีวิตที่สาคัญที่สดุ เพราะเป็ นชีวิต
สามารถกาหนดภพชาติได้ จึงจาเป็ นที่สุดที่ชีวิตนีจ้ ักต้ องกระทาแต่กุศล
กรรมอัน เป็ นกรรมดี เพื่ อ ให้ กรรมนัน้ ส่งผลที่ ดี ให้ แ ก่ชี วิต ในอนาคตชาติ
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ข้ างหน้ าต่อไป ชีวิตนี ้จึงสาคัญยิ่งนัก พึงประพฤติคณ
ุ ธรรมเพื่อเพิ่มพูนสัง่ สม
บุญ ญาบารมีให้ ยิ่งขึ ้นไป เพื่อชีวิตที่เป็ นสุขทั ้งแก่ตนเอง แก่เพื่อ นมนุษย์
ทังในชี
้ วิตนี ้และชีวิตข้ างหน้ าต่อไป
หลักธรรมอันประเสริ ฐที่พึงมีไว้ ประจาใจในชีวิตนีท้ ี่สาคัญยิ่งนัก
คือ พรหมวิหาร 4 อันได้ แก่ เมตตา...รักและปรารถนาดี อยากให้ ผ้ ูอื่นมี
ความสุข, กรุณา...สงสาร คิดช่วยเหลือให้ พ้นทุกข์, มุทิตา...ยินดีเมื่อผู้อื่น
เป็ นสุข และอุเบกขา...ความวางใจเป็ นกลางด้ วยปั ญญา ผู้ประพฤติได้ ดงั เช่น
ที่กล่าว ชีวิตเบื ้องหน้ าภพชาติที่ดีเป็ นอันหวังได้
จิตที่ใกล้ จะแตกดับนัน้ ...ปกติเป็ นจิตที่อ่อนมาก และไม่มีกาลังที่
จะต้ านทานใดๆ ทังนั
้ น้ คุ้นเคยกับความรู้สึกใดเกี่ยวกับเรื่องใด ความรู้สึก
นัน้ เกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ก็จะเข้ าครอบงาจิ ต มี อานาจเหนือจิต ทาให้ จิตเมื่ อ
ใกล้ จะดับ...ผูกพันอยู่กบั ความรู้สกึ นัน้ เกี่ยวกับเรื่องนัน้
เมื่อจิตดับ คือจากร่าง... ก็จากไปพร้ อมกับความรู้สึกนัน้ เกี่ยวกับ
เรื่องนัน้ นาไปก่อเกิดกายที่ควรแก่สภาพจิตทุกประการ
จะท าได้ ดี เพี ย งไร... ก็ ท าได้ ในชี วิ ต นี ้ จะท าดี สูง สุด จนเกิ ด ผล
สูงสุด คือ การปฏิบตั ิได้ สาเร็จมรรคผลนิพพาน พ้ นทุกข์ได้ สิ ้นเชิง ไม่ต้อง
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป...ก็ทาได้ ในชีวิตนี ้ หรื อทาดีเพียงเพื่อได้
ถึงสวรรค์ พ้ นนรก...ก็ทาได้ ในชีวิตนี ้
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การตัง้ จิ ตอธิษฐาน เพื่อไม่ ให้ หลงไปภพภูมิอื่น หลังละโลกนีไ้ ป
แล้ วแต่เพื่อให้ กลับมาสู่ภพภูมิ มนุษย์โดยเร็ว และได้ พบพระพุทธศาสนา
จึงเป็ นความถูกต้ อง พึงทาอย่างยิ่ง

สมเด็จพระสังฆราช (สมเด็จพระญาณสังวร) ได้ ทรงนิพนธ์ไว้ ว่า
ชีวิตนีแ้ ม้ น้อยนัก แต่ ก็เป็ นความสาคัญนัก
สาคัญยิ่งกว่ าชีวิตในอดีต และชีวิตในอนาคต
ที่ว่า “ชีวิตนี”้ ก็คือชีวิตในชาติปัจจุบนั นี ้สาคัญ ก็เพราะชีวิตนี.้ ..
เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทาไว้ ในอดีตได้ และสามารถเตรียมสร้ างชีวิตใน
อนาคตให้ ดีเลิศเพียงใดก็ได้ หรื อตกต่าเพียงใดก็ได้ ชีวิตในอดีตล่วงเลย
แล้ วทาอะไรอีกไม่ได้ ต่อไปแล้ ว ชีวิตในอนาคตก็ยงั ไม่ถึง ยังทาอะไรไม่ได้
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เช่ น นี จ้ ึ ง กล่ า วได้ ว่ า “ชี วิ ต นี ส้ าคั ญ นั ก ” พึ ง ใช้ ชี วิ ต นี ใ้ ห้ เป็ น
ประโยชน์ ใ ห้ สมกั บ ความส าคั ญ ของชี วิ ต นี ้ ชี วิ ต นี น้ ้ อยนั ก ... แต่ มี
ความสาคัญนักด้ วยเหมือนกัน ถ้ าชีวิตนี ้ไม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีต ชี วิตนีก้ ็
จะรับผลกรรมไม่ดี ถ้ าวิ่งหนีก็จะพ้ นได้ กรรมไม่ดีจะตามทันหรื อไม่ขึน้ อยู่
กับชีวิตนี ้ ยิ่งกว่านัน้ ถ้ ากรรมตามทันในชีวิตนี ้ ก็จะตามต่อไปได้ อีกใน
ชีวิตอนาคต กรรมไม่ดีที่ทาไว้ ในอดีตมากมายอาจจะตามไม่ทนั ตลอดไปก็
ได้ ถ้ าทาชาตินี ้ให้ ดีที่สดุ
พระบารมีพระพุทธเจ้ าแผ่ ไปทุกหนแห่ ง ทุกเวลานาที
พระบารมีนนยิ
ั ้ ่งใหญ่ไพศาล แผ่ไปทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลานาที พึง
พร้ อมกันน้ อมใจรับเพียงด้ วยการราลึกถึงพระพุทธองค์ว่า พุทโธ พุทโธ
พุทโธ ในทุกเวลานาทีที่มิได้ มีภาระอื่น จะนัง่ นอน ยืน เดิน พึงพร้ อมกันทา
อย่าได้ ว่างเว้ น และทุกคนทาได้ ทุกคนมีเวลาทาอย่างมากมาย ในรถที่ติด
ในที่นอนที่นอนไม่หลับ ในงานที่มิได้ ต้องใช้ ความคิดมากมายนัก ในเวลา
รับประทาน ฯลฯ การภาวนาพุทโธไม่ใช่งานหนัก ไม่ใช่งานยาก แต่มีคณ
ุ
มหาศาลเกินกว่าจะมีผ้ ใู ดบอกได้ ผู้ใดทาผู้นนจะได้
ั้
เข้ าใจด้ วยตนเอง จึง
ขอให้ ทาเพื่อหนีผลแห่งกรรมไม่ดีที่ไม่อาจรู้เห็นได้ ว่ากาลังจะเกิดแก่ชีวิต
ในวินาทีใด และร้ ายแรงเพียงไหน เช่นที่ได้ เกิดขึ ้นให้ เห็นอยู่แล้ วทุกวันนี ้
ตัง้ จิต “ขออโหสิกรรม” และ “ให้ อโหสิกรรม” ต่อผู้เป็ นเจ้ ากรรม
นายเวร ต่อผู้ที่ได้ ล่วงล ้ากา้ เกินกันทัง้ น้ อยใหญ่ แล้ วภาวนาพุทโธไว้ เถิด
ให้ เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ ไม่หมดอายุก็จ ะสวัสดี หมดอายุก็จ ะไปดี
ไปสบาย ไม่ลาบาก
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แนวทางในการดูแลผู้ป่วยเมื่อถึงวาระสุดท้ าย
นายแพทย์ Ned H. Casem แห่งโรงพยาบาล Massachusettes
General Hospital ได้ อธิ บ ายถึ ง หลัก การพื น้ ฐานที่ ส าคั ญ 9 ประการ
สาหรับบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี ้
1. Competence คือ ผู้ดูแลต้ องมีความรู้ ความสามารถในการ
ดูแ ลเกี ่ย วกับ โรคที ่เ ป็ น อยู่ มีป ระสบการณ์ เพี ยงพอในการจัด การกับ
อาการปวด และอาการอื่ น ๆ ที่ มัก พบบ่ อ ยในผู้ป่ วยระยะสุด ท้ า ย เช่ น
อาการคลื่ นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่ หลับ อาการทางจิ ตใจต่างๆ
เป็ นต้ น และต้ องอธิบายให้ ญ าติ และผู้ป่วยเข้ าใจถึงแนวทางการรักษา
ดูแล โดยร่วมกันตัดสินใจ เช่น การตายควรจะเป็ นที่บ้านหรือโรงพยาบาล,
การตัดสินใจให้ ผ้ ปู ่ วยไปอย่างสงบโดยไม่มีการใช้ เครื่องช่วยชีวิตต่อไป
2. Concern หมายถึง มีความห่วงใย ผูกพัน เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา เปรี ย บเสมื อ นมี ค วามรู้ สึก หรื อมี อารมณ์ ร่วมในความทุ กข์ ทรมานที่
ผู้ป่ วยมี ซึ่งอาจไม่ ได้ แสดงออกด้ วยคาพูดอย่างเดี ยว แต่แววตาและการ
แสดงออกหรื อ การดูแลต่ างๆ ที่ แสดงถึ งความเอาใจใส่ในตัวผู้ป่ วยจน
ผู้ป่วยรับรู้ได้
ในบางช่วงของชีวิตย่อมมีคนใกล้ ตัวของเราที่เจ็บ หนักและอยู่ใน
ระยะสุดท้ ายของชีวิต ผู้ป่วยเหล่านี ้ส่วนใหญ่รักษาตัวที่โรงพยาบาล การ
ดูแลรักษาตกเป็ นหน้ าที่ของแพทย์และพยาบาล ลูกหลานหรื อญาติมิตร
เป็ นเพียงผู้มาเยี่ยมเยียนและให้ กาลังใจ อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าใน
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ฐานะลูกหลานหรื อญาติมิตร เราแต่ล ะคนมีความสาคัญ มากต่อผู้ป่วย
สิ่ง ที ่ผู้ ป่ วยต้ อ งการมิใ ช่แ ค่ก ารเยี ย วยารัก ษาทางกายเท่ านัน้ หากยัง
ปรารถนาความช่วยเหลือทางจิตใจอีกด้ วยโดยเฉพาะในช่วงวาระสุดท้ าย
ใกล้ จะมาถึงผู้ป่วยเหล่านีแ้ ม้ แพทย์หมดหวังที่จ ะรักษาให้ หายหรื อรอด
ตายได้ แต่ก็มิ ได้ หมายความว่าแต่ละวินาทีที่เขามี ลมหายใจอยู่นัน้ เป็ น
เพียงการนอนรอความตาย เราสามารถทาสิ่งดีๆ มีคุณค่าต่อชีวิตของเขา
ได้ และในเวลาเดียวกันเขาก็สามารถประสบพบสิ่งดีงามหรื อทาสิ่งที่มี
คุณค่าแก่ตนเองอย่างที่ไม่เคยนึกว่าจะทาได้ มาก่อน

ผู้ ป่ วยระยะสุ ด ท้ ายไม่ เพี ย งถู ก ความเจ็ บ ปวดทางกายรุ ม เร้ า
เท่านัน้ หากยังถูกรบกวนด้ วยความกลัว เช่น ความกลัวตาย กลัวที่จะถูก
ทอดทิ ง้ กลัว ที่ จ ะตายอย่ า งโดดเดี่ ย วอ้ า งว้ า ง กลัว สิ่ ง ที่ รออยู่ข้ า งหน้ า
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หลัง จากสิ น้ ลม ตลอดจนกลัว ความเจ็ บ ปวดที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ความกลัว
ดังกล่าวอาจสร้ างความทุกข์ให้ แก่เขายิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายด้ วยซ ้า
ความรั กและกาลังใจจากลูกหลานญาติมิตรเป็ นสิ่งสาคัญในยามนี ้
เพราะสามารถลดทอนความกลัวและช่ วยให้ เขาเกิดความมั่นคงใน
จิ ต ใจได้ พึ ง ระลึ ก ว่ า ผู้ ป่ วยระยะสุด ท้ า ยนัน้ มี ส ภาพจิ ต ที่ เปราะบาง
อ่อนแออย่างมาก เขาต้ องการใครสักคนที่สามารถพึ่งพาได้ และพร้ อมจะ
อยู่กับเขาในยามวิกฤต หากมี ใครสักคนที่พ ร้ อมจะให้ ความรักแก่เขาได้
อย่างเต็มเปี่ ยมหรืออย่างไม่มีเงื่อนไข เขาจะมีกาลังใจเผชิญกับความทุกข์
นานาประการที่โหมกระหน่าเข้ ามา
ความอดทนอดกลัน้ เห็ น อกเห็ น ใจ อ่ อ นโยนและให้ อ ภัย เป็ น
อาการแสดงออกของความรั ก ความทุ ก ข์ ท างกายและสภาพจิ ต ที่
เปราะบางมักทาให้ ผ้ ปู ่ วยแสดงความหงุดหงิด กราดเกรี ย้ ว ออกมาได้ ง่าย
เราสามารถช่ ว ยเขาได้ ด้ ว ยการอดทนอดกลัน้ ไม่ แ สดงความขุ่น เคื อ ง
ฉุนเฉี ยวตอบโต้ กลับไป พยายามให้ อภัยและเห็นอกเห็นใจเขา ความ
สงบและความอ่ อนโยนของเราจะช่ วยให้ ผ้ ูป่วยสงบนิ่งลงได้ เร็ วขึน้
การเตือนสติเขาอาจเป็ นสิ่ งจาเป็ นในบางครัง้ แต่พึงทาด้ วยความนุ่มนวล
อย่างมีเมตตาจิตจะทาเช่นนัน้ ได้ สิ่งหนึ่งที่ญาติมิตรขาดไม่ได้ คือมีสติอยู่
เสมอ สติช่วยให้ ไม่ลืมตัว และประคองใจให้ มีเมตตา ความรัก และความ
อดกลันอย่
้ างเต็มเปี่ ยม ดังนันการดู
้
แลผู้ป่วยระยะสุดท้ ายที่ดีที่สดุ จึงเป็ น
เรื่ องของครอบครัว ไม่ ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อแพทย์ ดังที่เป็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั เมื่อบุคคลใดเครียดจากการดูแล ญาติคนอื่นก็ต้องให้ กาลังใจกัน
และกัน เป็ นช่วงเวลาที่สาคัญช่วงหนึ่งของชีวิตครอบครัว
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แม้ ไม่ ร้ ู ว่าจะพูดให้ กาลังใจแก่เขาอย่ างไรดี เพี ยงแค่ การใช้ มื อ
สัมผัสผู้ป่วยด้ วยความอ่ อนโยน ก็ช่วยให้ เขารั บรู้ ถึงความรั กจากเรา
ได้ เราอาจจับมือจับแขนผู้ป่วย บีบเบาๆ กอดเขาไว้ หรื อใช้ มือทัง้ สอง
สัม ผัสบริ เวณหน้ าผากและหน้ าท้ องพร้ อมกับแผ่ความปรารถนาดีไปให้
สาหรับผู้ที่เคยทาสมาธิภาวนา ขณะที่สมั ผัสตัวเขาให้ น้อมจิตอยู่ในความ
สงบ เมตตาจากจิตที่สงบและเป็ นสมาธิจะมีพลังจนผู้ป่วยสามารถสัมผัสได้
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การแผ่เมตตาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทิเบตนิยมใช้ ก็คือ การน้ อมใจ
นึ ก หรื อ อั ญ เชิ ญ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ผ้ ู ป่ วย (หรื อ เรา) เคารพนั บ ถื อ เช่ น
พระพุท ธเจ้ า พระโพธิ สัต ว์ หรื อ เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ให้ มี ค วามรู้ สึก ว่า ท่ า น
เหล่ า นั น้ ได้ เปล่ ง รั ง สี แ ห่ ง ความกรุ ณ าและการเยี ย วยาเป็ น ล าแสงอัน
นุ่ม นวลอาบรดทั่วร่ างของผู้ป่ วย จนร่ างของผู้ป่ วยผสานเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกับลาแสงนัน้ ขณะที่ น้อมใจนึกภาพดังกล่าว เราอาจสัมผัสมื อของ
ผู้ป่วยไปด้ วย หรือนัง่ สงบอยู่ข้างๆ เตียงผู้ป่วยก็ได้
3. Comfort หมายถึง ให้ ผ้ ูป่วยได้ รับความสะดวกสบายทัง้ ทาง
ร่ างกาย สังคม จิ ต ใจ โดยเฉพาะเรื่ อ งความปวด ผู้ดูแ ลต้ อ งจัด การให้
ผู้ป่ วยมี ความปวดน้ อยที่สุด โดยให้ ยาแก้ ป วดน้ อยที่สุด ให้ ยาแก้ ปวดที่
เพียงพอให้ ผ้ ปู ่ วยรู้สึกสบายเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ มีภาวะของ “การตายดี (good
death) ”ซึ่ งสถาบัน การแพทย์ ข องอเมริ ก าได้ นิ ยามไว้ ว่า คื อ การตายที่
ปลอดจากความทุกข์ทรมานที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ของคนป่ วย ญาติ และ
ผู้ให้ การรักษา และโดยทัว่ ไปควรเป็ นไปตามความประสงค์ของผู้ป่วยและ
ญาติบนพืน้ ฐานของการรักษาทางการแพทย์ วัฒนธรรม และจริ ยธรรมที่
ได้ มาตรฐานและดีงาม
4. Communication เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ่ วยได้ พดู คุย เน้ นการสื่อสาร
สองทาง ผู้ดแู ลควรเป็ นผู้รับฟั งที่ดี (active listening) มีการพูดคุยกับผู้ป่วย
อย่างเปิ ดเผยถึงขันตอนและวิ
้
ธีการต่างๆ ในชีวิตที่ผ้ ปู ่ วยยังไม่ได้ ทา เราอาจ
เป็ นผู้ประสานให้ ผ้ ปู ่ วยทังในเรื
้ ่องครอบครัว การงาน
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เมื่อผู้ป่วยรู้ว่าวาระสุดท้ ายของชีวิตใกล้ มาแล้ ว สิ่งหนึ่งซึ่งจะทา
ความทุกข์แก่จิตใจ และทาให้ ไม่อาจตายอย่างสงบ (หรื อ “ตายตาหลับ”)
ได้ ก็คือ ความรู้ สึกค้ างคาใจในบางสิ่งบางอย่าง สิ่งนัน้ อาจได้ แก่ภารกิจ
การงานที่ยงั คัง่ ค้ าง ทรัพย์สินที่ยงั แบ่งสรรไม่แล้ วเสร็จ ความน้ อยเนื ้อต่าใจใน
คนใกล้ ชิด ความโกรธแค้ นใครบางคน หรื อความรู้สึกผิดบางอย่างที่เกาะ
กุ ม จิ ต ใจมานาน ความปรารถนาที่ จ ะพบคนบางคนเป็ นครั ง้ สุ ด ท้ าย
โดยเฉพาะคนที่ ต นรั ก หรื อคนที่ ต นปรารถนาจะขออโหสิ ก รรม เป็ นต้ น
ความห่วงกังวลหรื อความรู้ สึกไม่ดีที่ค้างคาใจเป็ นสิ่งสมควรจะได้ รับการ
ปลดเปลื ้องอย่า งเร่ง ด่ว น หาไม่ แล้ วจะท าให้ ผ้ ูป่ วยทุรนทุราย หนักอก
หนัก ใจ พยายามปฏิ เสธผลัก ไสความตาย และตายอย่ างไม่ ส งบ ซึ่ ง
นอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้ ว ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า
จะส่งผลให้ ผ้ ตู ายไปสูท่ คุ ติด้วยแทนที่จะเป็ นสุคติ
ลูกหลานญาติมิตร ควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่ องดังกล่าว บางครัง้
ผู้ป่วยไม่ พูดตรงๆ ผู้อยู่รอบข้ างควรมี ความละเอียดอ่อน และสอบถาม
ด้ วยความใส่ใจและมีเมตตา ไม่ร้ ูสกึ ราคาญ ในกรณีซึ่งเป็ นภารกิจที่ยงั คัง่
ค้ าง ควรหาทางช่วยเหลือให้ ภารกิจนันเสร็
้ จสิ ้น หากเขาปรารถนาพบใคร
ควรรี บตามหาพามาพบ หากฝังใจโกรธแค้ นใครบางคน ควรแนะนาให้ เขา
ให้ อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองอีกต่อไป ในกรณีที่เป็ นความรู้สึกผิดซึ่งค้ าง
คาใจเนื่องจากทาสิ่งที่ไม่สมควร ในยามนีไ้ ม่ใช่เวลาที่จะประณามหรื อ
ตัดสินเขา หากควรช่วยให้ เขาปลดเปลื ้องความรู้สึกผิดออกไป อาทิเช่น
ช่วยให้ เขาเปิ ดใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะขอโทษหรื อขออโหสิกรรมกับใคร
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บางคน ขณะเดียวกันการแนะนาให้ ฝ่ายหลังยอมรับคาขอโทษและให้ อภัย
ผู้ป่วย ก็เป็ นสิ่งสาคัญที่คนรอบข้ างสามารถช่วยได้
อย่ า งไรก็ ต ามการขอโทษ หรื อ ขออภั ย นั น้ ไม่ ใช่ เ รื่ อ งง่ า ย
โดยเฉพาะกับ ผู้ น้ อ ยหรื อ ผู้ อ ยู่ ในสถานะต่ ากว่ า เช่ น ลูก น้ อ ง ลูก หรื อ
ภรรยา วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ คือการแนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยเขียนคาขอโทษหรื อความ
ในใจลงในกระดาษ เขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกแก่บุคคลผู้นัน้ ก่อน
เขียนอาจให้ ผ้ ปู ่ วยลองทาใจให้ สงบ และจินตนาการว่าบุคคลผู้นนั ้ มานั่งอยู่
ข้ างหน้ า จากนัน้ ให้ นึกถึงสิ่งที่อยากจะบอกเขา พูดในใจเหมือนกับว่าเขา
กาลังนั่งฟั งอยู่ ทีนีก้ ็นาเอาสิ่งที่อยากจะบอกถ่ายทอดลงไปในกระดาษ
เมื่อเขียนเสร็จแล้ วผู้ป่วยจะขอให้ ญาติมิตรนาไปให้ แก่บคุ คลผู้นนั ้ หรือเก็บ
ไว้ กบั ตัว ก็สดุ แท้ แต่ สิ่งสาคัญก็คือการเปิ ดใจได้ เริ่ มขึ ้นแล้ ว แม้ จะยังไม่มี
การสื่ อสารให้ บุคคลผู้นัน้ ได้ รับรู้ แต่ก็ได้ มี การปลดเปลื อ้ งความรู้ สึกใน
ระดับหนึ่ง หากผู้ป่วยมีความพร้ อมมากขึ ้นก็อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้
นันโดยตรงในโอกาสต่
้
อไป
5. Children and relatives หมายถึ ง การน าญาติ และบุ ต ร
หลานของผู้ป่ วยมาเยี่ยมเยีย นให้ กาลังใจ โดยหาช่ วงเวลาที่เ หมาะสม
ช่วยให้ ผ้ ูป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆ การปฏิเสธความตาย ขัดขืนไม่ ยอมรับ
ความจริ งที่ อยู่เบื อ้ งหน้ า เป็ น สาเหตุแห่ ง ความทุกข์ ข องผู้ป่ วยในระยะ
สุดท้ าย และเหตุที่เขาขัดขืนดิ ้นรนก็เพราะยังติดยึดกับบางสิ่งบางอย่าง ไม่
สามารถพรากจากสิ่งนัน้ ได้ อาจจะได้ แก่ ลูกหลาน คนรั ก พ่อแม่ ทรัพ ย์
สมบัติ งานการ หรื อโลกทัง้ โลกที่ตนคุ้นเคย ความรู้ สึกติดยึดอย่างแน่น
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หนานี ส้ ามารถเกิ ด ขึน้ ได้ แม้ กับ คนที่ มิ ได้ มี ค วามรู้ สึก ผิ ดค้ างคาใจ เมื่ อ
เกิดขึน้ แล้ วย่อมทาให้ เกิดความกังวล ควบคู่กับความกลัวที่จะต้ องพลัด
พรากสิ่งอันเป็ นที่รักเหล่านัน้ ญาติมิตร ตลอดจนแพทย์และพยาบาลควร
ช่วยให้ เขาปล่อยวางให้ มากที่สุด เช่น ให้ ความมั่นใจแก่เขาว่า ลูกหลาน
สามารถดูแลตนเองได้ หรื อพ่ อแม่ ของเขาจะได้ รับ การดูแลด้ วยดี หรื อ
เตือนสติแก่เขาว่า ทรัพย์สมบัตินนเป็
ั ้ นของเราเพียงชัว่ คราว เมื่อถึงเวลาก็
ต้ องให้ คนอื่นดูแลต่อไป
ในการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผ้ ใู กล้ ตาย พระพุทธองค์ทรงแนะนา
ว่า นอกจากการน้ อมจิตผู้ใกล้ ตายให้ ระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัย
ตลอดจนการบาเพ็ ญ ตนอยู่ในคุณ งามความดีแ ล้ ว ขั ้นต่อไปก็คือ การ
แนะน าให้ ผู้ ใกล้ ต ายละความห่ ว งใยในสิ่ งต่ า งๆ อาทิ พ่อ แม่ บุต ร
ภรรยา รวมทัง้ ทรัพ ย์ ส มบัติและรู ป ธรรมนามธรรมที่ น่ าพอใจทัง้ หลาย
ปล่อยวางแม้ กระทัง่ ความหมายมัน่ ในสวรรค์ทงปวง
ั้
สิ่งเหล่านี ้หากยังยึด
ติดอยู่ จะเหนี่ ยวรั ง้ จิ ตใจ ทาให้ ขัด ขืน ฝื นความตาย ทุรนทุรายจนวาระ
สุดท้ าย ดังนัน้ เมื่อความตายมาถึง ไม่ มีอะไรดีกว่ าการปล่ อยวางทุกสิ่ง
แม้ กระทั่งตัวตน
6. Cohesion เป็ นการเชื่ อ มสัม พั น ธภาพระหว่ า งผู้ ป่ วยกั บ
สมาชิกในครอบครัว ให้ บุคคลเหล่านีไ้ ด้ มาช่วยประคับประคองจิตใจลด
ความกัง วล และยัง ช่ วยให้ ญ าติ ป รั บ ตัวกับ ความรู้ สึก ที่ จ ะต้ อ งสูญ เสี ย
บุคคลที่รักไป
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ลูกหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้ อแท้ หมดหวังเมื่อพบว่าผู้ป่วยได้ เข้ า
สู่ภาวะโคม่ าแล้ ว ยังมี หลายอย่างที่เราสามารถทาได้ เช่น อ่านหนังสือ
ธรรมะให้ เขาฟั ง พูดเชิญ ชวนให้ เขาระลึกถึ งสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ ที่เคารพนับถื อ
หรื อนึกถึงสิ่งที่เป็ นบุญกุศล รวมทังระลึ
้ กถึงความดีที่เคยบาเพ็ญ การพูด
ให้ เขาหายกังวลกับลูกหลานหรื อสิ่งที่ตนผูกพัน หรื อแนะนาให้ ปล่อยวาง
สิ่งต่างๆ ก็มีประโยชน์เช่นกัน ที่สาคัญก็คือการสร้ างบรรยากาศแห่งความ
สงบ ลูกหลานญาติมิตรควรระมัดระวังคาพูดและการกระทาขณะที่ อยู่
ข้ างเคียงผู้ป่วย ไม่ควรร้ องไห้ ฟูมฟาย ทะเลาะเบาะแว้ ง หรือพูดเรื่ องที่อาจ
กระทบ กระเทือนใจผู้ป่วย พึงระลึกว่ า อะไรที่ควรทากับผู้ป่วยในยาม
ที่ เขายั งรู้ สิ่ งต่ างๆ ได้ ก็ ค วรทาอย่ า งเดี ยวกั นนั ้นเมื่ อ เขาหมดสติ
หากเคยชักชวนเขาทาวัตรสวดมนต์ หรือเปิ ดเทปบรรยายธรรมให้ เขาฟั ง ก็
ขอให้ ทาต่อไป
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ส าหรับ ผู้ที่ อ ยากเปิ ด เผยความในใจให้ ผ้ ูป่ วยรับ รู้ เช่ น ขอโทษ
หรื อกล่าวคาอาลา ยังไม่สายเกินไปที่จะบอกกล่าวกับเขา มีหญิงชราผู้หนึ่ง
นั่งอยู่ข้างเตียงสามีด้วยความรู้สึกโศกเศร้ าเสียใจมากเพราะไม่เคยบอก
สามีว่าเธอรักเขาเพียงใด มาบัดนีส้ ามีของเธอเข้ าขัน้ โคม่าและใกล้ ตาย
เธอรู้ สึกว่าสายเกินไปแล้ วที่เธอจะทาอะไรได้ แต่พยาบาลให้ กาลังใจเธอ
ว่าเขายังอาจได้ ยินเธอพูดแม้ จะไม่ มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ เลยก็ตาม
ดังนัน้ เธอจึงขออยู่กบั เขาอย่างเงียบๆ แล้ วบอกสามีว่าเธอรักเขาอย่างสุด
ซึ ้ง และมีความสุขที่ได้ อยู่กบั เขา หลังจากนันเธอก็
้
กล่าวคาอาลาว่า “ยาก
มากที่ฉันจะอยู่โดยไม่มีเธอ แต่ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกข์ทรมานอีกต่อไป
ฉะนันหากเธอจะจากไป
้
ก็จากไปเถิด ” ทันทีที่เธอกล่าวจบ สามีของเธอก็
ถอนหายใจยาวแล้ วสิ ้นชีวิตไปอย่างสงบ
อีกเรื่ องหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้ มีอานาจซึ่งเป็ นเพื่อนกัน
แย่งกันจะเป็ นผู้บริ หาร มีการใส่ร้ายป้ายสีกนั มากมาย ต่อมาฝ่ ายหนึ่ง
ได้ เป็ นผู้บริ หาร อีกฝ่ ายก็พ่ายไป จากนั ้นอีกไม่นานผู้ที่ได้ เป็ นผู้บริ หาร
ล้ มป่ วยลงเนื่องจากเส้ นเลือดในสมองแตก ต้ องได้ รับการผ่าตัดอยู่ใน ICU
นอนไม่ ร้ ู ตัวเป็ นเวลานาน หมดสภาพเป็ น เจ้ าชายนิ ทราอาการไม่ ดีขึ น้
ญาติผ้ ูป่วยได้ ไปหาซินแสดูว่าทาไมไม่ดีขึ ้น และผู้ป่วยนอนทรมานอยู่นีม้ ี
ปั ญหาขัดข้ องใจอะไรหรื อไม่ ซินแสดูแล้ วก็บอกว่าให้ ตามเพื่อนคนดังกล่าว
มากล่าวค าว่าให้ อ ภัย หรื อ อโหสิ ก รรมก็ พ อ ดัง นัน้ หลังจากเพื่ อนคน
ดังกล่าวมาที่ ICU และเข้ าไปหาผู้ป่วยและกล่าวคาให้ อภัย คืนนัน้ ผู้ป่วย
ก็ลาจากโลกนี ้ไปอย่างสงบ หรื อจากทนทุกข์ทรมานใน ICU เป็ นเวลานาน
ซึ่ง สรุ ป ได้ ว่าผู้ป่ วยรอค าให้ อ ภัย หรื อ อโหสิ ก รรมจากเพื่ อ นคนดัง กล่า ว
นัน่ เอง
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ขณะที่ผ้ ปู ่ วยกาลังจากไป และสัญญาณชีพอ่อนลงเป็ นลาดับ หาก
ลูกหลานญาติ มิ ตรปรารถนาจะกล่าวค าอ าลา ขอให้ ตัง้ สติ ระงับ ความ
โศกเศร้ า จากนัน้ ให้ กระซิบที่ข้างหู พูดถึงความรู้ สึกดีๆ ที่มี ต่อเขา ชื่นชม
และขอบคุณในคุณงามความดีของเขาที่ได้ กระทา พร้ อมทัง้ ขอขมาในกรรม
ใดๆ ที่ล่วงเกิน จากนันก็
้ น้อมนาจิตผู้ป่วยให้ เป็ นกุศลยิ่งขึ ้น โดยแนะนาให้
เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทัง้ หลายลงเสีย อย่าได้ มีความเป็ นห่วงกังวลใดๆ
อี ก เลย แล้ วให้ ระลึ กถึ ง พระรั ต นตรั ย หรื อสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เขานับ ถื อ หาก
ผู้ป่วยมีพื ้นฐานทางด้ านธรรมะ ก็ขอให้ เขาปล่อยวางความสาคัญมัน่ หมายใน
ตัวตนและสังขารทัง้ ปวง น้ อมจิตไปสู่ “ความดับไม่เหลือ ” ตัง้ จิตจดจ่อมุ่ง
ตรงต่อพระนิพพาน จากนันก็
้ กล่าวคาอาลา
แม้ ว่าจะได้ กล่าวคาอาลาผู้ป่วยไปแล้ วในขณะที่เขายังมีสติร้ ูตวั อยู่
แต่การกล่าวคาอาลาอีกครัง้ ก่อนที่เขาจะสิน้ ลมก็ยังมีประโยชน์ ข้ อที่พึง
ตระหนักก็คือการกล่าวคาอาลาและน้ อมจิตผู้ป่วยให้ ม่งุ ต่อสิ่งดีงามนันจะ
้
เป็ นไปได้ ดีก็ต่อเมื่อบรรยากาศรอบตัวของผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ไม่มีการ
พยายามเข้ าแทรกแซงใดๆ กับร่างกายของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่ หากผู้ป่วยอยู่ในห้ องไอซียูและมีสญ
ั ญาณชีพอ่อนลงเจียนตาย หมอ
และพยาบาลมักจะพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทาง เช่น กระตุ้นหัวใจ หรื อใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เท่าที่มี บรรยากาศจะเต็มไปด้ วยความวุ่นวาย และยากที่
ลูกหลานญาติมิตรจะกล่าวถ้ อยคาใดๆ กับผู้ป่วย เว้ นแต่ว่าผู้ป่วยและญาติ
จะแจ้ งความจานงล่วงหน้ าว่าขอให้ ผ้ ูป่วยจากไปอย่างสงบโดยปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ
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โดยทั่วไปญาติผ้ ูป่วยมักจะคิดแต่การช่วยเหลือทางกาย โดยลืม
คิ ด ถึ ง การช่ ว ยเหลื อ ทางจิ ต ใจ จึ ง มัก สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี
การแพทย์ทุกอย่างเท่าที่มีเพื่อช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วย ทัง้ ๆ ที่ในภาวะ
ใกล้ ตาย สิ่งที่ผ้ ปู ่ วยต้ องการมากที่สุดได้ แก่ การช่ วยเหลือทางจิตใจ
ดังนัน้ หากผู้ป่ วยมี อาการหนักจนหมดหวังจะรักษาชี วิตไว้ ได้ แล้ ว น่ าจะ
คานึงถึงคุณภาพหรื อสภาวะจิตของผู้ป่วยมากกว่า ซึ่งหมายความว่า อาจ
ต้ อ งขอให้ ระงับ การกลุ้ มรุ ม ผู้ ป่ วย ปล่ อ ยให้ ผู้ ป่ วยจากไปอย่ า งสงบ
ท่ า มกลางลูก หลาน ญาติ มิ ต รที่ ร่ว มกัน สร้ างบรรยากาศอัน เป็ น กุ ศ ล
สาหรับผู้ป่วยเพื่อไปสู่สุคติ จะว่าไปแล้ วสถานที่ที่เอือ้ ให้ เกิดบรรยากาศ
ดังกล่าวอย่างดีที่สดุ มักจะได้ แก่บ้านของผู้ป่วยเอง ด้ วยเหตุนี ้ผู้ป่วยหลาย
คนจึงปรารถนาที่จะตายที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาลหรือห้ องไอซียู
หากลูกหลานญาติมิตรมีความพร้ อมที่ จะช่ วยเหลือผู้ป่วย
ในทางจิ ต ใจ การที่ ผ้ ู ป่ วยจะตั ด สิ น ใจใช้ ชี วิ ต ช่ ว งสุ ด ท้ า ยที่ บ้ านก็
เป็ นไปได้ ง่ายขึน้
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7. Cheerfulness หมายถึ ง การมี อ ารมณ์ ขั น ที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ อาจช่วยให้ ผ้ ูป่วยยิม้ แย้ มแจ่มใส มีจิตใจที่สบายขึน้ สีหน้ า
ท่าทางของผู้ดแู ลไม่ควรแสดงความวิตกกังวลเกินเหตุ หรือแสดงความเบื่อ
หน่าย ท้ อแท้ เพราะยิ่งจะทาให้ ผ้ ปู ่ วยหดหู่มากขึ ้น
8. Consistency การดู แ ลผู้ ป่ วยระยะสุ ด ท้ ายต้ องมี ค วาม
สม่าเสมอและต่อเนื่อง คงเส้ นคงวาเพราะผู้ป่วยเหล่านี ้มีความกลัวที่จะถูก
ทอดทิ ้ง การที่แพทย์หรือผู้ดแู ลมาตรวจเยี่ยมสม่าเสมอจะช่วยทาให้ ผ้ ปู ่ วย
ลดความกลัว ความวิตกกังวลได้ มาก
ในการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยและช่วยเหลือผู้ใกล้ ตายนัน้ บุคคลหนึ่งที่
จะได้ รับ อานิส งส์ อย่างยิ่งก็คือตัวเราเอง เพราะเป็ น โอกาสดีที่ เราจะได้
เตรี ยมตัวเตรี ยมใจเมื่อสถานการณ์ เช่นนัน้ บังเกิดขึน้ กับเราไม่วันใดก็วัน
หนึ่ง เมื่อเราไปเยี่ยมผู้ป่วย เราไม่ควรคิดแค่ว่าเราไปช่วยเขาเท่านัน้ หาก
ควรระลึกว่าเขาก็ส ามารถช่ วยเราได้ เช่ นกัน นั่นคือเขาสามารถเป็ น ครู
ให้ แก่เราได้ ไม่ว่าเขาจะเผชิญ กับความเจ็บป่ วยและความตายอย่างไรก็
ล้ วนเป็ นประโยชน์ต่อเราทัง้ สิ ้น ดังนั น้ เมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยจึงขอให้ ถือ
ว่ าเราไปเรียนจากเขาด้ วย นอกเหนือจากการไปช่ วยเขาแล้ ว
อย่างแรกที่เราเรี ยนจากผู้ป่วยได้ ก็คือ สัจธรรมความจริ งที่ว่าสัก
วัน หนึ่ ง เราก็ จ ะเป็ น อย่ า งเขา เราจะต้ อ งล้ ม ป่ วยและนอนอยู่ บ นเตี ย ง
เช่นเดียวกัน และในที่สุดเราก็ต้องเดินหน้ าเข้ าหาความตายเช่นเดียวกับ
เขา ต่างกันก็แต่ว่าสถานที่ เวลา และวิธีการเท่านัน้
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สัจธรรมดังกล่าวจะกระจ่างชัดในใจเรายิ่งขึ ้น หากลองนึกว่าเรา
ก าลั ง อยู่ ใ นสถานการณ์ เดี ย วกั บ เขา หรื อ เอาตั ว เราเข้ าไปแทนที่
จินตนาการว่าเรากาลังนอนอยู่บนเตียงข้ างหน้ าด้ วยโรคเดียวกัน เจ็บปวด
อ่อนเพลีย สิ ้นเรี่ยวแรง และกาลังเผชิญกับความตายเช่นเดียวกัน สารวจดู
ความรู้ ส ึก ของเราว่า เป็ น อย่า งไร เราคิด ว่า เราพร้ อ มที ่จ ะ รับ มือ กับ
สภาพการณ์ดังกล่าวเพียงใด หากยังไม่พร้ อมพิจารณาดูว่าอะไรที่จะช่วย
ให้ เราพร้ อม และจะทาใจอย่างไรเพื่อให้ มีความพร้ อม จากนันให้
้ ถามต่อไป
ว่าจะทาใจในขณะที่เจ็บป่ วยอยู่บนเตียงได้ หรื อไม่ หากคิดว่าทาไม่ได้ หรื อ
ทาได้ ยาก ก็ให้ พิจารณาว่ามีอะไรบ้ างที่ควรเตรี ยมตัว เตรี ยมใจล่วงหน้ า
ก่อนที่จะล้ มป่ วย
คาตอบบางอย่างอาจหาได้ จากผู้ป่วยที่นอนอยู่ต่อหน้ าเรานี่เอง
ผู้ป่วยบางคนแม้ จะประสบความสาเร็ จในชีวิต กล้ าตัดสินใจ ฉลาดหลัก
แหลม เด็ดขาดจนลูกน้ องกลัว พอล้ ม ป่ วยด้ วยโรคร้ ายกลับท าใจไม่ ได้
ทุรนทุราย ยอมรับความตายไม่ได้ แต่ผ้ ูป่วยบางคนทางานไม่เก่ง มีชีวิต
เรียบๆ ธรรมดาๆ เขากลับควบคุมตนเองได้ และเผชิญความตายด้ วยความ
สงบ ทัง้ นีเ้ พราะเขาเป็ นคนที่ปล่อยวางง่าย ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
ขณะเดียวกันก็มีมิตรสหายที่คอยให้ กาลังใจและช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ผู้ป่วยบางคนแม้ จะมีทุกขเวทนาแรงกล้ า แต่ก็ไ ม่กระสับกระส่าย
เพราะมีสติและรู้จกั ทาใจให้ สงบ พูดคุยกับผู้มาเยี่ยมด้ วยใบหน้ าที่แย้ มยิ ้ม
แถมยังเตือนญาติมิตรมิให้ เศร้ าโศกเสียใจ
ผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมล้ วนเป็ นครู ท่ ีสอนเราว่ า อะไรที่ควรทา
และอะไรที่ไม่ ควรทา แม้ กระทัง่ ผู้ป่วยที่ถูกยืดชีวิตด้ วยสายระโยงระยาง
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โดยไม่ ร้ ู สึกตัวเลยก็สามารถสอนเราว่า หากเราให้ หมอทากับเราอย่างนัน้
หรื อไม่ ถ้ าไม่ เราอยากให้ หมอทากับเราอย่างไร คาถามนีส้ ามารถหาได้
จากผู้ป่วยบางคนด้ วยเช่นกัน
ทัง้ หมดนีถ้ ือได้ ว่าเป็ นการเตรี ยมตัวเตรี ยมใจให้ พร้ อมเมื่อวันนัน้
มาถึง แต่การเตรี ยมตัวเตรี ยมใจ ก็เหมือนกับการเตรี ยมตัวสอบ การเตรี ยม
ตัวสอบกับการลงสนามสอบจริ งๆ นัน้ ย่อมต่างกัน ฉันใดก็ฉันนัน้ เมื่อถึง
คราวล้ ม เจ็ บ และความตายใกล้ เ ข้ ามา สิ่ ง ที่ เราเตรี ย มตั ว ไว้ แ ม้ จะมี
ประโยชน์ แต่ก็ยังไม่ ส าคัญ เท่ากับการทาจิตทาใจให้ ถูกต้ องท่ามกลาง
ทุกขเวทนาและโรคภัยไข้ เจ็บที่รุมล้ อม กล่าวโดยสรุป เราควรช่วยเหลือผู้
ใกล้ ตายอย่างไร ก็ควรทากับตนเองอย่างนัน้
9. Calmness of mind แพทย์ หรื อพยาบาลผู้ ดูแลมี จิ ตใจที่ สงบ
สามารถเผชิญกับผู้ป่วยใกล้ ตายได้ อย่างเหมาะสมไม่ร้ ู สึกหวาดหวั่นเกิ น
เหตุ หรือแสดงอาการเฉยเมยต่อผู้ป่วยและญาติ
ความสงบใจและการปล่อยวางสิ่งค้ างคาติดยึดในใจผู้ป่วยนัน้ จะ
เกิดขึน้ ได้ อย่างต่อเนื่องจาต้ องมี บรรยากาศรอบตัวเอือ้ อานวยด้ วย ใน
ห้ องที่พลุกพล่านด้ วยผู้คนเข้ าออก มีเสีย งพูดคุยตลอดเวลา หรื อมีเสียง
เปิ ดปิ ดประตูทัง้ วัน ผู้ป่วยย่อมยากที่จะประคองจิตให้ เป็ นกุศลและเกิด
ความสงบได้ กล่าวในแง่จิตใจของผู้ป่วยแล้ ว สิ่งที่ญาติมิตร รวมทังแพทย์
้
และพยาบาลสามารถช่วยได้ เป็ นอย่างน้ อยก็คือ ช่วยสร้ างบรรยากาศแห่ง
ความสงบ งดเว้ นการพูดคุยที่รบกวนผู้ป่วย เพียงแค่ ญาติมิตรพยายาม
รั ก ษาจิ ต ใจของตนให้ ดี ไม่ เศร้ าหมอง สลดหดหู่ ก็ ส ามารถช่ ว ย
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ผู้ ป่ วยได้ ม าก เพราะสภาวะจิ ต ของคนรอบตัว นัน้ สามารถส่ง ผลต่ อ
บรรยากาศและต่ อ จิ ต ใจของผู้ ป่ วยได้ จิ ต ของคนเรานั น้ ละเอี ยดอ่ อน
สามารถรั บ รู้ ความรู้ สึ ก ของผู้ อื่ น ได้ แม้ จะไม่ พู ด ออกมาก็ ต าม ความ
ละเอียดอ่อนดังกล่าวมิได้ เกิดขึน้ เฉพาะในยามปกติ หรื อยามรู้ตัวเท่านัน้
แม้ กระทัง่ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่า ก็อาจสัมผัสกับกระแสจิตของผู้คนรอบ
ข้ างได้
นอกจากนัน้ ลูกหลานญาติมิตร ยังสามารถสร้ างบรรยากาศแห่ง
ความสงบได้ ด้วยการชักชวนผู้ป่วยร่วมกันทาสมาธิภาวนา อาทิ ทาอานา
ปานสติ หรื อการเจริ ญสติด้วยการกาหนดลมหายใจ หายใจเข้ า นึกในใจ
ว่า “พุท” หายใจออก นึกในใจว่า “โธ” หรื อนับทุกครัง้ ที่หายใจออกจาก ๑
ไปถึง ๑๐ แล้ วเริ่มต้ นใหม่
หากกาหนดลมหายใจไม่สะดวก ก็ให้ จิตจดจ่อกับการขึน้ ลงของ
หน้ าท้ องขณะที่หายใจเข้ าออก โดยเอามือทังสองข้
้
างวางบนหน้ าท้ อง เมื่อ
หายใจเข้ า ท้ องป่ องขึ ้น ก็นึกในใจว่า “พอง” หายใจออก ท้ องยุบ ก็นึกในใจ
ว่า “ยุบ” มีผ้ ปู ่ วยมะเร็งบางคนเผชิญกับความเจ็บปวดด้ วยการทาสมาธิ ให้
จิตจดจ่ออยู่กบั ลมหายใจเข้ าออกหรื อการพองยุบของท้ อง ปรากฎว่าแทบ
ไม่ ต้ อ งใช้ ย าแก้ ป วดเลย อี ก ทัง้ จิ ต ยัง แจ่ ม ใส ตื่ น ตัว กว่ า ผู้ ป่ วยที่ ใช้ ย า
ดังกล่าวอีกด้ วย การชักชวนผู้ป่วยทาวัตรสวดมนต์ร่วมกัน โดยมีการจัด
ห้ องให้ สงบและดูศกั ดิ์สิทธิ์ (เช่น มีพระพุทธรู ปหรื อสิ่งทีน่าเคารพสักการะ
ติดอยู่ในห้ อง) เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่จะสร้ างบรรยากาศแห่งความสงบ และ
น้ อมจิตของผู้ป่วยในทางที่เป็ นกุศลได้ แม้ แต่การเปิ ดเพลงบรรเลงเบาๆ ก็
29

อนุพนั ธ์ ตันติวงศ์, ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์ , สุชาย สุนทราภา

มีประโยชน์ในทางจิตใจต่อผู้ป่วยด้ วยเช่นกัน หรื อบ่อยครัง้ ก็มีการนิมนต์
พระมารับสังฆทาน ในทางคริสต์ก็มีบาทหลวงมาโปรด โดยให้ ศีล เจิมคนไข้
การส่งศีลมหาสนิท การโปรดศีลกลับคืนดี เป็ นต้ น
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การยอมรับความตายที่จะมาถึง ความตายนัน้ เป็ นธรรมดาของ
ชีวิต ไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้น การมีอายุยืนยาวเป็ นพรที่ใครๆ ก็ป รารถนา
แต่ไม่ว่าจะมีอายุยืนยาวเพียงใด สักวันหนึ่งก็ต้องตายเมื่อคนเราต้ องตาย
ไม่ช้ าก็เร็ว โดยที่ไม่มีใครกาหนดได้ เราจึงควรเตรี ยมใจพร้ อมรับความ
ตายอยู่ทุกเวลา และจะมีเวลาใดเล่าที่การทาใจพร้ อมรับความตายจะเป็ น
เรื่องเร่งด่วนเท่ากับเวลานี ้ เมื่อเราพร้ อมรับความตาย ความตายก็มิใช่เรื่อง
น่ากลัวอีกต่อไป ตรงกันข้ ามการไม่ยอมรับความตายทังๆ
้ ที่วาระสุดท้ าย
ใกล้ เข้ ามาทุกขณะมีแต่จะซ ้าเติมตัวเองให้ เป็ นทุกข์มากขึ ้น ยิ่งไม่ยอมรับ
ความตาย ก็ยิ่งกลัวความตาย และยิ่งกลัวความตายมากเท่าไร ใจก็ยิ่งเป็ น
ทุกข์ มากเท่ านัน้ พึ งระลึ กว่ า ไม่ มี อะไรน่ ากลัวเท่ า กับ ความกลัว แม้ แ ต่
ความตายก็ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตาย
ใช่แต่เท่านัน้ การไม่ยอมรับความตายทาให้ เราเสียเวลาและพลังไป
กับการต่อสู้ขดั ขืนความตาย แทนที่จะเอาเวลาและพลังไปใช้ ในการเตรียม
ตัวให้ พร้ อมรับความตายอย่างสงบ ยิ่งเวลาเราเหลือน้ อยก็ยิ่งต้ องเร่งเตรียม
ใจให้ พร้ อมมากที่สดุ สาหรับนาทีวิกฤต
ถึ ง ที่ สุด แล้ ว เราไม่ ค วรมองความตายเป็ น ศัต รู เมื่ อ ความตาย
จะต้ องมาถึงแน่น อนก็ค วรมองความตายในฐานะมิ ตรที่ม าช่ วยกระตุ้น
เตือน และกวดขันให้ เราเร่งทาในสิ่งที่ควรทา ได้ แก่การน้ อมจิตระลึกถึงสิ่งดี
งาม การสร้ างบุญกุศล และการปล่อยวางละความห่วงใยในสิ่งทังปวง
้
ยิ่ง
ทาได้ มากเท่าไร ก็ยิ่งไม่กลัวความตาย และหากประคองจิตไว้ ได้ ถกู ต้ องใน
ขณะที่สิ ้นลม จิตก็จะไปสู่สคุ ติ หรื อถึงขันหลุ
้ ดพ้ นจากวัฏสงสารได้ ความ
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ตายจึงมิใช่เป็ นวิกฤตเท่านัน้ หากยังเป็ นโอกาสสาหรับการยกระดับทาง
จิตใจให้ สสู่ ภาวะที่สงู ขึ ้นได้
หลวงปู่ ดลุ ย์ อตุโล วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ ได้ กล่าวว่า หลวง
พ่อเบธ ซึ่งเป็ นญาติอย่างใกล้ ชิดของหลวงปู่ อยู่ที่วัดโคกหม่อน แม้ ท่าน
จะบวชเมื่อวัยชรา แต่ก็เคร่ งครัดต่อการปฏิบัติ ธุดงค์ กัมมัฏฐานอย่างยิ่ง
หลวงปู่ เคยยกย่ อ งว่ าปฏิ บัติ ได้ ผ ลดี วัน หนึ่ ง ท่ า นอาพาธหนั ก ใกล้ จ ะ
มรณภาพแล้ ว ท่านปรารภว่า อยากเห็นหลวงปู่ เป็ นครัง้ สุดท้ ายเพื่อลาตาย
เมื่ อหลวงปู่ ไปถึงแล้ ว หลวงพ่อเบธลุกกราบ แล้ วล้ ม ตัวนอนตามเดิมโดย
ไม่ได้ พดู อะไร แต่มีอาการยิ ้ม และสดชื่นเห็นได้ ชดั ฯ
ขณะนัน้ สุรเสียงอันชัดเจนและนุ่มนวลของหลวงปู่ ก็มีออกมาว่า
"การปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมา ก็เพื่อจะใช้ ใน
เวลานี้เท่ านั้ น เมื่อถึงเวลาที่จะตาย ให้ ทาจิตให้ เป็ นหนึ่ง แล้ วหยุด
เพ่ งปล่ อยวางทั้งหมด”
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สรีรวิทยาของภาวะใกล้ ตาย
เมื่อผู้ป่วยใกล้ จะเสียชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่างกาย
และจิ ต ใจ การเปลี่ ย นแปลงบางอย่ า งไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ข บางอย่ า ง
สมควรแก้ ไข เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ จากไปอย่างสงบ
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย
การเข้ าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ป่วยที่ใกล้ เสียชีวิต
จะช่วยทาให้ ผ้ ูดูแลและญาติ ดูแลรักษาได้ อย่างเหมาะสมและลดวิธีการ
ดูแลที่ไม่จาเป็ น ผู้ป่วยไม่ทรมานมาก บางอย่างนอกจากไม่ก่อประโยชน์
ใดๆ แก่ผ้ ปู ่ วยแล้ วยังอาจเป็ นผลเสียกับผู้ป่วยได้
ผู้ป่วยที่ใกล้ ตายจะมีอาการเบื่ออาหาร กินอาหารได้ น้อยลง การ
คะยัน้ คะยอให้ กินอาหารตามปกติจึงไม่มีประโยชน์ นอกจากนีย้ ังพบว่า
ความเบื่ ออาหารที่ เกิ ดขึ น้ ท าให้ มี ส ารคี โตน (Ketone) เพิ่ ม ขึ น้ ซึ่ง ท าให้
ผู้ป่วยรู้สึกสบายและลดความเจ็บปวดลงได้ จึงอาจเป็ นผลดีสาหรับผู้ป่วย
ใกล้ ตายด้ วยซ ้า ความอ่อนเพลียเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ได้ เสมอสมควรยอมรับ
อาจไม่จาเป็ นต้ องให้ การรักษาใดๆ นอกจากนีผ้ ้ ูป่วยจะรู้ สึกง่วงนอน อาจ
นอนหลับตลอดเวลา ดังนัน้ ควรให้ ผ้ ปู ่ วยพักผ่อนให้ เต็มที่ ไม่ควรพยายาม
ปลุกให้ ตื่น ผู้ป่วยใกล้ ตายจะดื่มน ้าน้ อยลงหรื องดดื่มเลย ภาวะขาดน ้าที่
เกิดขึ ้นไม่ทาให้ ผ้ ูป่วยทรมานมากขึน้ ตรงกันข้ ามกลับกระตุ้นให้ ผ้ ูป่วยมี
การหลั่ง สารเอ็ น ดอร์ ฟี น (Endorphin) ท าให้ ร้ ู สึก สบายขึ น้ ลดอาการ
เจ็บปวดได้ ถ้ าผู้ป่วยมีอาการริ มฝี ปากแห้ ง คอแห้ ง อาจใช้ สาลีหรื อผ้ าชุบ
น ้าสะอาดแตะที่ริมฝี ปาก จะช่วยลดอาการปากแห้ งได้
34

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ าย

จากการที่ร่างกายเสื่อมสภาพลง การรับสัมผัสและสื่อประสาทจึง
ลดลงจะทาให้ ผ้ ปู ่ วยเจ็บปวดลดลง การไหลเวียนเลือดส่วนปลายน้ อยลง
ทาให้ ผิวหนัง แขนขา มีลักษณะเป็ นจา้ ๆ สีออกม่วงแดง ผู้ป่วยหลายราย
อาจมี อาการเพ้ อ ประสาทหลอน เห็นผี เห็นภาพเก่าๆ เห็นญาติที่เสียชีวิต
เห็ นความผิ ดบาปในอดี ต ซึ่ง อาจเกิ ด จากผลข้ างเคี ยงของยา หรื อจาก
ความผิดปกติในการทางานของสารสื่อประสาทในสมอง
การร้ องครวญครางหรื อมี หน้ าตาบิดเบีย้ วเหมื อนเจ็บปวด อาจ
ไม่ใช่เกิดจากความเจ็บปวดแต่อย่างใด แต่อาจเป็ นการเปลี่ยนแปลงทาง
สมอง หรื อ เป็ น จากกล่อ งเสี ย งหรื อ หลอดลมเริ่ ม อ่ อ นแรง เสี ย งที่ ล อด
ออกมาจึงฟั งคล้ ายเสียงร้ อง ทัง้ ที่ไม่ได้ ร้อง อย่างไรก็ตามหากผู้ป่วยมี
อาการไม่ร้ ูสกึ ตัว อย่าคิดว่าเขาไม่สามารถรับรู้หรือได้ ยินเสี ยงใดๆ ที่คนพูด
อยู่รอบๆ ข้ าง เขาอาจได้ ยินเสียงแต่ไม่สามารถสื่อสารให้ ผ้ อู ื่นทราบได้ จึง
ไม่ควรพูดในสิ่งที่ทาให้ ผ้ ปู ่ วยไม่สบายใจ
ผู้ป่วยบางรายอาจลุกขึ ้นมานัง่ ได้ กินได้ พูดได้ เหมือนหายแล้ ว ใน
วัน สุด ท้ ายก่ อ นตายซึ่ง พบได้ ทั่วไป เชื่ อกันว่ าอาจจะเป็ นพลังงานเฮื อก
สุดท้ ายที่ผ้ ูป่วยพยายามจะตื่นขึน้ มาเพื่อให้ ญาติได้ ร้ ู สึกดีขึน้ ได้ มีโอกาส
ดูแลใกล้ ชิด ป้อนข้ าวป้อนน ้าให้ ได้ สงั่ เสียก่อนจากโลกนี ้ไป
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้ านจิตใจ
เมื่อมีความเจ็บป่ วยย่อมมีความเครียด ความกังวล ความกลัว อยู่
ในใจทุกคน เมื่อเป็ นความเจ็บป่ วยที่ต้องเผชิญกับความตายจึงยิ่งมีผลต่อ
สภาพจิ ตใจของผู้ป่วยทุกคน จะมากน้ อยขึน้ อยู่กับสภาพทางร่ างกาย
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สังคม จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้ป่วยเอง
Cassem ได้ กล่าวถึงความกังวลที่พบบ่อยของผู้ป่วยระยะสุดท้ าย คือ
▪ Helplessness or loss of control คื อ กลั วไม่ ได้ รั บ ค วาม
ช่วยเหลือ กลัวที่ไม่สามารถควบคุมตนเองได้
▪ Being bad กลัวความรู้ สึกที่ไม่ดี กลัวจะดูไม่ดี ตาหนิตัวเอง
หรือโทษตัวเอง
▪ Physical injury or symbolic injury กลัว เรื่ อ งการบาดเจ็ บ
หรือความเจ็บปวด
▪ Abandonment กลัวการถูกทอดทิ ้งโดดเดี่ยว
จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่คนใกล้ ตายกลัวมากที่สดุ คือ กลัวการถูก
ทอดทิง้ กลัวการถูกโดดเดี่ยว เขาจึงต้ องการใครสักคนที่อยู่เคียงข้ าง ยิ่งถ้ า
เป็ นคนที่เขารัก คนในครอบครัวหรื อญาติพี่น้องจะดีมาก ดังนัน้ ผู้ดแู ลควร
ให้ ผ้ ูป่วยได้ พูดคุย และรับฟั งในสิ่ งที่ ผ้ ูป่วยแสดงความรู้ สึกออกมา รวมทัง้
ประคับประคองให้ กาลังใจ และเข้ าใจอารมณ์ ความรู้ สึก และพฤติกรรม
ของผู้ป่วย เพราะบางครัง้ ผู้ป่วยอาจแสดงออกถึงพฤติกรรมและอารมณ์ ที่
ไม่ เหมาะสม ก็ ใ ห้ เข้ าใจว่ า เป็ นปฏิ กิ ริ ย าทางจิ ต ใจที่ เกิ ด จากภาวะ
ความเครี ยดหรือภาวะวิกฤต (Stress or crisis) แต่ในบางรายอาจเป็ นมาก
จนกระทั่งเป็ นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยและมีความสาคัญ คือ โรคซึมเศร้ า
ซึ่ง ผู้ป่ วยอาจคิดหรื อฆ่าตัวตายได้ ในกรณีเช่น นี ้ควรส่งพบผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อบาบัดรักษา
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เมื่อความตายมาถึง ไม่มีอะไรที่เราจะยึดถือมาเป็ นของเราได้ จึง
ควรที่จะละวางให้ หมดสิ ้นก่อนที่จิตจะแตกดับ ไม่เหลืออะไรให้ กังวลค้ าง
คาใจอี กต่ อไป ท่ านอาจารย์ พุทธทาสได้ แนะว่า ในภาวะดัง กล่าวให้ ท า
ความรู้สกึ เหมือนกับเวลา “ตกกระไดพลอยกระโจน” เมื่อตกกระได ผู้มี
ปั ญ ญาย่อมไม่ตื่นตกใจ ทัง้ ไม่ยอมเสียเวลาให้ กับความงุนงงสงสัยใดๆ
ทังสิ
้ ้น อย่างเดียวที่ทาคือรวบรวมสติและกระโจนไปข้ างหน้ าอย่างไม่ลงั เล
เพื่อไม่ให้ ล้มคว่าคะมาหงาย ฉันใดก็ฉันนัน้ เมื่อจะตายก็ขอให้ ตัดอาลัย ใน
ทุกสิ่งและพร้ อมจะก้ าวไปข้ างหน้ าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ ้นก็ตาม
การปลดเปลื ้องความกังวลและสิ่งค้ างคาใจ มีความสาคัญอย่าง
มากในภาวะใกล้ ตาย เพราะหากไม่ปลดเปลื ้องให้ หมดสิ ้น มันจะผุดขึ ้นมา
รบกวนจิตใจและยากที่ จะจัดการกับมันได้ เนื่องจากผู้ ใกล้ ตายนัน้ สติจะ
อ่อนมาก ความรู้สึกตัวจะเลือนราง ไม่มีแรงต้ านทาน ความรู้สึกนึกคิดใดๆ
ที่เกิดขึน้ จึงอ่อนไหวและกระเพื่อมได้ ง่าย เมื่อจิตใจไม่เป็ นสุข ถูกรบกวน
ด้ ว ยความรู้ สึ ก ที่ เป็ น อกุ ศ ล หากสิ น้ ลมในตอนนัน้ ก็ จ ะไปสู่ทุ ค ติ ห รื อ
อบายภูมิ
ในทางพุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า สภาพของจิ ต ก่ อ นตายนั น้ เป็ น
ตัวกาหนดว่าผู้ตายจะไปสู่สคุ ติหรื อ ทุคติ อาการหรื อพฤติกรรมของจิตก่อน
ตายนัน้ จัดว่าเป็ น “อาสันนกรรม” ซึ่งโดยทั่วไปแล้ วอาสันนกรรมหรื อกรรม
ใกล้ ตายย่อมให้ ผลก่อนกรรมใดๆ ท่านเปรี ยบเหมื อนโคที่ยัดเยียดอยู่ใน
คอก หากประตู ค อกเปิ ดออก ตัว ที่ อ ยู่ ใกล้ ป ระตู ย่ อ มออกมาก่ อ นนั่ น
หมายความว่าหากต้ องการไปสู่สคุ ติ กรรมสุดท้ ายก่อนตายนันจะต้
้ องเป็ น
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กุศลกรรม กล่ าวอีก นั ยหนึ่ ง ก่ อนสิน้ ลม เราควรระลึกถึงสิ่งที่เป็ น
กุ ศ ล หรื อมี จิ ต ที่ เป็ นกุ ศ ล จะท าเช่ น นั น้ ได้ ก็ ต้ องปล่ อ ยวางความ
กังวลหรือสิ่งค้ างคาใจให้ ได้
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มีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ จีวรเนื ้อดีมาผืน
หนึ่ง เป็ นที่พอใจยิ่งนัก แต่ยงั ไม่ทนั ได้ ใช้ ก็มรณภาพเสียก่อน เนื่องจากมี
จิตผูกพันในจีวรนัน้ ท่านจึงได้ ไปเกิดเป็ นตัวเล็นเกาะอยู่ที่จีวร ครั น้ สงฆ์
ในสานักเตรี ยมจะแจกจีวรนัน้ ให้ แก่ภิกษุ รูปอื่น พระพุทธองค์ทรงทราบก็
ตรัสห้ ามขอให้ รอก่อน เพราะหากภิกษุนาจีวรนั ้นไปใช้ เล็นจะโกรธเคือง
ทาให้ ไปสู่ทุคติ ต่อเมื่อผ่านไป 7 วัน เล็นตัวนั ้นตาย ได้ ไปเกิดในสวรรค์
พระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้ แจกจีวรนัน้
การดูแลภายหลังการตาย (Bereavement care)
เป็ นการดู แ ลญาติ ที่ เหลื อ อยู่ กั บ ความเศร้ าโศกให้ ได้ ระบาย
ความรู้สึก ความทุกข์ และความสามารถดูแลตนเองได้ อย่างเหมาะสมแต่จะ
ทาได้ ดีที่สุดก็ต่อเมื่อได้ ดูแลและเตรี ยมการให้ ผ้ ูป่วยและญาติได้ ใช้ เวลาอยู่
ด้ วยกันช่ วงก่ อนตายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ติดตามให้ ความช่ วยเหลือและ
ก าลังใจตลอดการเจ็ บป่ วย ให้ ผ้ ูป่ วยและญาติ ได้ ท าธุ ระที่ ติ ดค้ างกันอยู่
(unfinished business) ให้ ลลุ ่วงมากที่สดุ ลดภาระการเงียบงันจากการได้ รับ
ข่าวร้ าย (conspiracy of silence) ของทังผู
้ ้ ป่วยและญาติเพื่อให้ สามารถ
ติดต่อสื่ อสารในสิ่ งที่อยากบอกให้ แก่กันได้ อย่างเต็มที่ และการรวมถึงการ
แนะนาหรื อช่วยดูแลการจัดพิธีศพ หากญาติต้องการความช่วยเหลือ แพทย์
และพยาบาลที่เฝ้าดูแลมานานจะสามารถช่วยเยียวยาอาการทุกข์โศกของ
ญาติ ที่ เหลื ออยู่ได้ ญาติ จะรู้ สึกผูกพันและอยากจะร้ องไห้ กับแพทย์ หรื อ
พยาบาล ต่ อเมื่ อญาติเข้ มแข็งขึ น้ สามารถด าเนิ นชี วิตต่อไปตามอัตภาพ
แพทย์และพยาบาลจึงหมดหน้ าที่ในการดูแลช่วงหลังการตาย
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ศาสนาอิสลามกับผู้ป่วยระยะสุดท้ าย
อาจารย์ อัลดุลเลาะห์ มะหะหมัด
ศาสนาอิสลามส่งเสริ มให้ มีการระลึกถึงความตาย และเตรี ยมพร้ อมไว้
เสมอด้ วยการหมัน่ ประกอบคุณงามความดี เพราะดังกล่าวนัน้ ย่อมแสดงถึง
การมีคณ
ุ ธรรมของคนเรา
ดังมีสายรายงานอิบนุอุมัร เล่าว่า ชาวอัครคนหนึ่งลุกขึ ้นถามท่านศาสดา
ว่า โอ้ ท่านศาสดาแห่ง อ.ล. ใครที่ฉลาดและสุขุมที่สุด ท่านตอบว่าผู้ระลึกถึง
ความตายมากที่สดุ และเตรี ยมพร้ อมที่สดุ สาหรับการตาย เหล่านันคื
้ อ ผู้ฉลาด
พวกเขาดาเนินไปด้ วยเกียรติยศแห่งโลกนี ้ พร้ อมมีศกั ดิ์ศรี แห่งโลกอาคีเราะห์
สิ่งที่มุสลิมควรเข้ าใจ
อิสลามสอนให้ มนุษย์ทุกคนได้ เข้ าใจว่า โลกดุนยา (โลกปั จจุบนั ) นันถื
้ อได้
ว่าเป็ นโลกแห่งการทดสอบ ซึ่งทุกคนจะได้ รับการทดสอบจากพระผู้เป็ นเจ้ า
(อัลลอฮ์) ดังพระองค์ ได้ เคยดารัสไว้ ในคัมภีร์ อัลกุรอ่านว่า “แน่นอนเราจะ
ทดสอบพวกเจ้า ด้วยสิ่ งหนึ่งจากความกลัวและความหิ ว และด้วยความสูญเสี ย
อย่างหนึ่ งอย่างใดจากทรัพย์ สมบัติ ชี วิต และพื ชผล และเจ้า (มูฮาหมัด)
จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิ ด”
ข้ อปฏิบัติเมื่อยามเจ็บป่ วย
1. ผู้เจ็บป่ วยต้ องอดทนต่ อความทุกข์ ต่างๆ ที่เกิดขึน้ กับเขา เพราะว่ า
ไม่ มีอะไรอีกแล้ วที่บ่าวได้ รับจะดีเลิศและไพศาลยิ่งไปกว่ าความอดทน
ท่านศาสดาได้ กล่าวว่า “น่าประหลาดสาหรับเรื ่องราวของผู้ที่ศรัทธาที ่ว่า
เรื ่ องราวของเขานั้นล้ วนเป็ นสิ่ งที่ดี ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่ งดังกล่ าวนั้นไม่ เกิ ดแก่
บุคคลใด นอกจากกับผู้ศรัทธานั้น แม้ นว่าความสุขมาประสบกับเขา เขาก็
อดทน นัน้ ก็เป็ นการดีแก่เขา และแม้ว่าความทุกข์ ได้ประสบแก่เขา เขาก็อดทน
นัน้ ก็เป็ นการดีแก่เขา”
2. เยียวยารักษา
บรรดาอัครสาวกได้ ทูลถามท่านศาสดาว่า พวกเราจะเยียวยาได้ ไหม?
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ท่านตอบว่า “พวกเจ้าจงเยี ยวยากันเถิ ด พระอัลลอฮ์ มิ ทรงให้โรคใดลงมา
เว้นแต่พระองค์จะให้ยารักษาลงมาพร้อมๆ กัน ยกเว้นโรคเดียวคือความตาย”
3. ห้ ามคนป่ วยอยู่ปะปนกับคนสุขภาพดี
ควรแยกผู้ ป่ วยเป็ น โรคติ ด ต่ อ ให้ อ ยู่ต่ า งหาก และไม่ ให้ เข้ าใกล้ ค น
สุขภาพดี เพราะท่านศาสดากล่าวว่า “ผูป้ ่ วยจงอย่าเข้าหาคนทีป่ กติ ”
4. ให้ เยี่ยมผู้ป่วย
ศาสดาได้ ก าหนดให้ ผู้ เ ยี่ ย มนั น้ ขอพรให้ ผู้ ป่ วยได้ ห ายป่ วยและมี
ความสุข และเตือนเขาให้ มีความอดทน หนักแน่น และพูดเฉพาะคาพูดดีๆ
เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจแก่เขา ดังที่ท่านศาสดาเคยกล่าวอยู่ครัง้ หนึ่งว่า
“เมื ่อพวกเจ้าเยี ่ยมผู้ป่วย จงขอให้เขาอายุยืน แท้จริ งดังกล่าวนัน้ จะไม่
ผลักดันสิ่งใดได้หรอก มันแค่เพียงการปลอบใจเท่านัน้ ”
สิ่งที่เป็ นซุนนะห์ ให้ ปฏิบัติตามแบบอย่ างต่ างๆ ของท่ านนบี ซ.ล.
1. ให้ สอน (ตัลกีน) ด้ วยคา “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ” ให้ ผ้ ูใกล้ จะตาย
กล่าวตาม เพราะท่านศาสดาได้ กล่าวว่า
พวกเจ้าจงสอน “ลาอิ ลาฮะลิ ลลัลลอฮุ” ให้บรรดาผู้ใกล้จะตายของพวก
ท่านกล่าวตาม และท่านศาสดากล่าวอีกตัวบทหนึ่งว่า บุคคลใดที่คาสุดท้าย
ของเขาคือ “ลาอิ ลาฮะอิ ลลัลลอฮุ” บุคคลนัน้ จะได้เข้าสวรรค์
แนวทางการปฏิบัติ
การสอน (ตัลกีน) นัน้ หมายถึง เฉพาะกรณีที่ผ้ ใู กล้ จะตายไม่สามารถ
กล่าวออกเสียงคาปฏิญาณได้ เท่านัน้ แต่ถ้าหากเขายังกล่าวออกเสียงได้ ดี
ก็ค งไม่ จ าเป็ น ต้ อ งช่ วยสอน และทัง้ นี ต้ ัล กี น นัน้ ใช้ ไ ด้ เฉพาะผู้ที ่ม ีส ติที่
สามารถพูด ได้ เท่า นั ้น แต่ส าหรับ ผู้ที ่พ ดู ไม่ไ ด้ ก็ให้ เขา (ผู้ ใกล้ จ ะตาย)
กล่าวคาปฏิญาณในใจของเขาแทน
2. อ่ านซูเราะห์ ยาซีน
ท่านศาสดาได้ กล่าวว่า “ยาซี นเป็ นหัวใจของกุรอ่าน บุคคลใดอ่านมัน
โดยปรารถนาในอัลลอฮ์ และโลกอาคี เราะห์ อย่างแท้จริ ง เขาจะไม่ได้รับ
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สิ่ งอื่นใด นอกจากจะได้รับการอภัยโทษ ดังนั้น พวกเจ้ าจงอ่านมันแก่
บรรดาผูใ้ กล้จะตายของพวกเจ้า”
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