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ค าน า 

 
 หนัง สือการดูแลผู้ ป่ วยระยะสุดท้ าย เล่ม นี้ เขียน ข้ึน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าใจและน าไปปฏิบัติต่อ
ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถอธิบายให้ญาติ
ผู้ป่วยเข้าใจเพื่อให้น าไปปฏิบัติต่อผู้ป่วยได้ถูกต้อง  ตลอดจนให้ความรู้
เก่ียวกับสรีรวิทยาของภาวะใกล้ตายเพื่อให้ญาติผู้ป่วย บุคลากรทาง
การแพทย์ และผู้เก่ียวข้องสามารถปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเข้าใจอนัดี
และยอมรับซ่ึงกนัและกนั 

 ขอขอบคุณนายภวินท์ สิริสาลีที่ช่วยออกแบบปกหนังสือ และ
ขอบคณุ พ.อ.โสภณ สิริสาลี ทีช่่วยอ่าน แก้ไข และจดัรูปเล่ม 
 

คณะผู้เขียน 



 

ข 

ค านิยม 
 

 การด ารงชีวิตโดยไม่ประมาทนัน้  จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพร้อม
ส าหรับสถานการณ์ที ่ไม่คาดว่าจะเป็นไปได ้ ทัง้ๆ ทีบ่างสถานการณ์ทีก่ล่าวถึง
นัน้คือส่ิงทีเ่รียกไดว่้าเป็นความ “ธรรมดา” 

 หลายคนเตรียมตวัต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวอย่างเอิกเกริก  
ซื้อข้าวของไวใ้ช้ทกุชนิดเพือ่ให้พร้อมตัง้แต่แรกคลอดจนถึงเร่ิมหดัเดิน คิดไปถึง
การอบรมสัง่สอน ตลอดจนวางแผนระยะยาวฝันไปไกลถึงอนาคตว่าจะต้องใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข ด ารงวงศ์ตระกูลต่อไปอย่างมั่นคงยั่งยืน และอื่นๆ อีก
มากมาย ส่วนความเป็น “ธรรมดา” อีกชนิดหน่ึงซ่ึงไดแ้ก่ การพลดัพรากจากไป 
การสูญเสีย หรือความตายนัน้กลบัถูกบดบงัอ าพรางไว้ด้วยความดื้อรั้น ความ
หลง และความกลัว แต่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดที่ท าให้น าไปสู่ความเห็นที่
ผิดพลาดเหล่านี้ ส่ิงทีป่ฏิเสธไม่ได้คือเราจะต้องเผชิญหน้ากบัผลลพัธ์ อนัเนื่อง
มาแต่เหตขุองการเกิด คือความตาย จะไม่ต้องหวัน่ไหว คร ่าครวญหรือเสียใจ
เลยหากเรารู้ว่า ควรปฏิบติัตวัอย่างไรกบับุคคลที่ก าลงัอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้
และ จะไม่ตอ้งมีรอยแผลบาดลึกติดอยู่ในใจตลอดไป หากไดร้ับฟังและปฏิบติั
ตามข้อแนะน าจากผู้ รู้ ที่ได้รวบรวมบทความนี้ข้ึนมาเพื่อเป็นแสงสว่างใน
ช่วงหน่ึงทีส่ าคญัของชีวิตส าหรับผูที้ย่งัอยู่และผูที้ก่ าลงัจะจากไป 
 ขอให้มีผู้ได้รับปัญญาจากการศึกษาบทเรียนเหล่านี้เพื่อเตรียมความ
พร้อม ส าหรับสถานการณ์อนัไม่มีผู้ปรารถนาหรือยินดีจะให้เกิดข้ึน ทัง้ที่เป็น
เร่ืองของความธรรมดาในโลกนี ้

ผศ.นพ.จกัรพงศ์  นะมาตร์ 
ประธานกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ศิริราช
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สุขหรือทกุข์... อยู่ที่เราคดิ 

 โลกที่เราอาศยัอยู่นี ้หรือสิ่งต่างๆ ที่เราก าลังครอบครองอยู่ทัง้หมดล้วนแต่เป็นของโลกโดย
แท้จริงทัง้สิน้ เพราะขาดความเข้าใจต่อความเป็นจริงของชีวิต จึงหลงคิดยึดถือกันว่า...สิ่ งนัน้สิ่งนี ้
เป็นของเรา นัน่ก็เมียเรานี่ก็ผัวเรา และนั่นก็ลกูเรา ส่วนตวัของแท้ๆ ก็ยงัไม่มี แล้วจะมีสิ่งต่างๆ หรือ
ลกูเมียแต่ที่ไหน คล้ายๆ กบัว่าเราโกหกตวัเอง... เม่ือเราโกหกตวัเอง หลอกตวัเอง หลงขีตู้่ยึดเอาสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นของโลกมาโอบกอดไว้เป็นของตน ย่อมต้องถูกลงโทษ คือได้รับความทุกข์ทรมานเป็น
ผลตอบแทน ใครโอบกอดไว้มากเท่าใด... เขานัน้ย่อมได้รับความทกุข์ทรมานมากเท่านัน้ 
 แต่คนที่ฉลาด เขาจะคิดแต่เพียงว่า... เราเกิดมาในโลกนี ้หอบเอามาเพียงความเปลือยเปล่า
เท่านัน้ มาอาศัยโลกอยู่เพื่อสร้างความดี สิ่งต่างๆ ที่โลกมีอยู่ เราขอหยิบยืมใช้ก่อนเท่าที่จ าเป็น 
เพ่ือยงัชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย และจะขอใช้สิ่งต่างๆ ของโลกอย่างทะนุถนอม ระมดัระวงั ใช้อย่าง
พอดี ไม่สะสม ไม่กักตุน เม่ือเสร็จกิจของการเกิดมาเพ่ือสร้างความดีแล้ว จะยกสิ่งต่างๆ ที่หยิบยืม
มาคืนกลบัให้โลกทัง้หมด... หากเราฝึกคิดให้เป็น คิดให้มีสาระเพียงเท่านี ้ก็สามารถปลดเปลือ้ง
ความทกุข์ต่างๆ ที่มี ให้เบาบางหรือ หมดสิน้ลงไปได้ 
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นายแพทย์อนพุนัธ์  ตนัติวงศ์ 
ดร.ผ่องพกัตร์  พิทยพนัธุ์ 

นายแพทย์สชุาย  สนุทราภา 
 

 ผู้ ป่วยระยะสดุท้ายท่ีใกล้ถึงแก่กรรม ส่วนใหญ่มักจะมีความทุกข์
ทรมานทัง้ร่างกาย จิตใจ และทางจิตวิญญาณ ซึง่ส่งผลกระทบต่อสมาชิก
ในครอบครัวที่ต้องเฝ้ามองทุกขเวทนานัน้ ดังนัน้บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแล
ผู้ ป่วยระยะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล ญาติผู้ ป่วย และผู้ ที่
เก่ียวข้องจึงควรจะมีทัง้ความรู้ (ศาสตร์) และศิลปะที่ได้รับการฝึกฝนจน
ช านาญ ตลอดจนควรจะมีความเห็นใจ เข้าใจ และมีความอดทนในการ
ดแูลผู้ ป่วยเหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะเข้าใจหลกัธรรม “พรหมวิหาร 
4” อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อย่างลึกซึง้แล ะ
สามารถจะน ามาใช้ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม   

 เวลาที่เราเกิดมา เรามีครอบครัว ญาติ มิตร คอยยินดีอยู่รอบข้าง 
มีการเฉลิมฉลองเตรียมการอย่างดี แสดงว่าเราให้ความส าคัญการเกิด   
แต่เวลาใกล้ตายเรากลับให้ความส าคัญน้อยมากในปัจจุบัน ซึ่งในอดีต
หรือในสังคมของประเทศจีน ธิเบต ถือว่าการตายมีความส าคัญเท่ากับ
การเกิด เป็นการก้าวต่อไปหลงัจากที่ใช้ชีวิตในโลกนี ้  การก้าวต่อไปหลงั
ความตายนัน้ส าคัญมาก เปรียบเหมือนกลาสีที่เตรียมแผนที่เดินเรือ เช่น 
หลายคนก่อนตายมกันึกถึงพระเจ้าหรือสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ดวงจิตก็จะมีพลงัและ
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มีจดุมุ่งหมายต่างจากคนที่ตายอย่างทรมาน, ไม่อยากตาย, ไม่รู้จะไปที่ไหน 
ดวงจิตก็จะหาที่พึ่งไม่ได้  ซึ่งการเตรียมการตายนัน้ นอกจากผู้ ใกล้ตาย
จะต้องเรียนรู้เองแล้ว ครอบครัว ก็มีส่วนอย่างมากที่จะท าให้การตาย
งดงามเหมือนกบัการเกิด 

 การดแูลผู้ ป่วยระยะสุดท้าย มีจุดมุ่งหมายหลกั คือ การระงบัหรือลด
ความทุกข์ทรมาน (suffering) ของผู้ ป่วย  ซึ่งการที่จะทราบถึงปัญหาความ
ทุกข์ทรมานของผู้ ป่วย จ าเป็นต้องมีการประเมินผู้ ป่วย รอบด้านทัง้
ร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  ซึ่งประกอบด้วย การประเมิน
ประวัติของโรค อาการไม่สบายทางกาย จิตใจ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สภาพทางสังคม ความต้องการ
ทางจิตวิญญาณ และการเตรียมตัวต่อการตาย  สถาบันการแพทย์ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พยายามให้ค าจ ากัดความของการตายดี (Good 
death) ไว้ว่า “การตายดี คือ การตายที่ปลอดจากความทุกข์ทรมาน ที่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ของผู้ ป่วย ญาติและผู้ ให้การรักษา และโดยทัว่ไปควร
เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ป่วยและญาติ บนพืน้ฐานของการรักษาทาง
การแพทย์ วฒันธรรม และจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและดีงาม” 

 การดแูลรักษาผู้ ป่วยใกล้ตายให้มีความสงบสขุ หรืออยู่ในสภาพที่
ดีนัน้เป็นหลกัการกว้างๆ ของศาสนาทัว่ไป   การช่วยเหลือคนพ้นทุกข์เป็น
เป้าหมายของศาสนา ซึ่งเปิดทางให้ผู้ เก่ียวข้องปฏิบัติต่อผู้ ป่วยได้อย่าง
กว้างขวาง  ไม่จ าเป็นว่าค าสอนทางศาสนาที่น ามาใช้ได้และมีประโยชน์
จะต้องเป็นค าสอนที่ว่าด้วยข้อปฏิบตัิต่อคนไข้โดยตรงหรือโดยเฉพาะ  
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ในที่นีผู้้ เกี่ยวข้องอาจจะค านึงถึง และอ้างอิงแนวความคิด ความเชื่อ 
และค าสอนทางศาสนาที่คนไข้มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เขา ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างกนัในคนไข้แต่ละราย คนไข้อาจมีพืน้เพความรู้ ความเข้าใจ 
และความรู้สกึทางศาสนาผิดแผกแตกต่างกนั 
 
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ชีวิตคือการรวมของรูป (ร่างกาย) และนาม (จิตใจ) การตายก็คือ
การแยกกันของรูปและนาม  เมื่อมีชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
กาลเวลา คือ มีความแก่ ความเจ็บ และสุดท้ายก็ถึงแก่ความตาย มีเหตุมี
ปัจจัยซึ่งกันและกันวนเวียนกันไป ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท, ชีวิตที่ได้มาก็
เก่ียวข้องกบั กิน, กาม เกียรติ ตลอดจนถึงเร่ืองโลภ, โกรธ หลง ตลอดเวลา  
แต่ก็หนีจากเร่ืองความไม่แน่นอน (ความเปลี่ยนแปลง), ความเป็นทุกข์ 
(ทนได้ยาก), ความที่ไม่ใช่ตวัตนของตน คือ การบงัคบัตวัเองไม่ได้ ที่เรียก 
อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา (ไตรลกัษณ์) 
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จิตเป็นตัวน าไปเกิด 

 พระพุทธศาสนาเชื่อในสงัสารวัฏฏ การเวียนว่ายตายเกิดและถือว่า
คนเราทุกคนล้วนเกิดมาแล้วทัง้สิน้ นบัชาติไม่ถ้วนและเกิดในภพภูมิที่ดีบ้าง 
ไม่ดีบ้าง ตามกฎแห่งกรรมที่ได้ท าไว้ทัง้ดีและชั่ว  ถ้ายังมีกิเลส อันเปรียบ
เหมือนยางเหนียวในพืชอยู่ตราบใด ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนัน้

 
 

รูปแสดงการเวียนว่ายของมนุษย์และสตัว์ในภพชาติต่างๆ ตามเหตปัุจจยั 
ซึง่ถูกกลืนกินโดยยกัษ์แห่งกาลเวลา จนกว่าจะสิน้อาสวะกิเลส  จึงหลดุพ้น
จากเคร่ืองจองจ า (สงัสารวฏัฏ) 
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จิตที่ได้รับการอบรมแล้ว ถ้ายังไม่สิน้กิเลส ก็ย่อมน าไปเกิดในภพภูมิที่
ประณีตมีความสุข ประเสริฐ และสูงขึน้ แต่ถ้าจิตไม่ได้รับการฝึกอบรม 
ปล่อยไว้ตามสภาพที่มนัเป็น ปล่อยให้สกปรกเศร้าหมอง เพราะถูกกิเลสจบั
นอกจากจะก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสงัคมในชาตินี ้
แล้วยงัจะให้ภพชาติต ่าทรามลงไป ต้องประสบความทกุข์ ความเดือดร้อนมาก
ในชาติต่อๆ ไปอีกด้วย 

 หากจะมีใครถามว่า “ที่ว่าคนเราตายนัน้ ร่างกายตาย หรือจิตตาย
หรือว่าตายทัง้สองอย่าง”  ขอตอบว่า “ตายเฉพาะร่างกายเท่านัน้จิตหาได้
ตายไปเหมือนกับร่างกายนัน้ไม่ แต่ไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ตามแรง
เหวี่ยงของกรรม ซึ่งส่งบุคคลเราไปเกิดในภพชาตินัน้ๆ   เปรียบเหมือน
เรือนที่ถูกไฟไหม้ เจ้าของเรือนจะไปอยู่ที่ไหน”   ขอตอบว่า “เขาต้องหา
ที่แห่งใหม่อยู่ตามที่เขาจะสามารถหาอยู่ได้”  กล่าวคือ ถ้าผู้นัน้เป็นคนมี
ความสามารถดี หรือเป็นคนมีเงินทองอยู่มาก หรือมีญาติพี่น้องคอยให้
ความช่วยเหลืออยู่ เขาก็อาจสร้างบ้านใหม่ได้ดี หรือไปอาศัยบ้านญาติพี่
น้องอยู่ แต่ถ้าผู้นัน้ไร้ความสามารถ ยากจน หมดเนือ้ประดาตัว ซ า้ไร้ญาติ
ขาดมิตรเขาก็ย่อมไปหาที่อยู่ตามยถากรรมของเขา ข้อนีฉ้ันใด คนเราที่ตาย
ไปจากโลกนีแ้ล้ว ก็ฉันนัน้เหมือนกัน เมื่อร่างกายเดิมใช้การมิได้แล้ว ก็
ย่อมไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ ตามพลงัแห่งกรรมที่ตนได้ท าเอาไว้ ถ้าเขา
ท ากรรมดีไว้มาก คือพฒันาอบรมจิตตนเองได้มากแล้ว ก็ย่อมไปบงัเกิดใน
ที่ดี มีความสขุ ถ้าเขาท าความดีไว้น้อย แต่ท าความชัว่ไว้มากคือ ยงัด้อยใน
ด้านพฒันาจิตใจของตนเองอยู่เขาก็ย่อมไปเกิดในที่มีความทกุข์ตามยถากรรม
ของตน  
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 ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับอานนท์ว่า  
“อานนท์!  เราเคยบอกเธอแล้วมิใช่หรือว่า  บุคคลย่อมต้องพลดัพรากจาก
ส่ิงที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดา  หลีกเลี่ยงไม่ได้   อานนท์เอย! ชีวิตนี้มีความ
พลดัพรากเป็นที่สดุ  ส่ิงทัง้หลายมีความแตกไป  ดบัไป  สลายไปเป็นธรรมดา  
จะปรารถนามิให้เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นเป็นฐานะที่ไม่พึงหวงัได ้ 
ทกุส่ิงทกุอย่างด าเนินไป  เคลือ่นไปสู่จุดสลายตวัอยู่ทกุขณะ” 

 “ดูกรภิกษุทัง้หลาย ! เธอจงมองดูโลกนี้โดยความเป็นของว่างเปล่า 
มีสติอยู่ทุกเมื่อ ถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความยึดมั่นถือมั่นเร่ืองตัวตนเสีย 
ดว้ยประการฉะนัน้  เธอจะเบาสบายคลายทกุข์คลายกงัวล  ไม่มีความสขุใด
ย่ิงไปกว่าการปล่อยวางและการส ารวมตนอยู่ในธรรม” 
 มนุษย์ส่วนใหญ่มัววุ่นวายอยู่กับเร่ืองกาม เร่ืองกิน และเร่ือง
เกียรติ จนลืมนึกถึงสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ทุกเวลา  สิ่ง
นัน้คือ ดวงจิตที่ผ่องแผ้ว 
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 ท าไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิก
กระเดีย้ตัวมิได้  จะท าอะไร  จะคิดอะไร  ก็ต้องค านึงถึงความรู้สึกของ
สงัคมไปเสียหมด สงัคมจึงกลายเป็นเคร่ืองจองจ าชีวิตที่มนุษย์ซึ่งส าคัญ
ตวัว่าเจริญแล้วช่วยกนัสร้างขึน้ เพื่อผูกมดัตวัเองให้อึดอดัร าคาญ  มนุษย์
ยิ่งเจริญขึน้ก็ดเูหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทัง้ทางกายและทางใจ 

 “ภิกษุทัง้หลาย ! เคร่ืองจองจ าที่ท าด้วยเชือก เหล็กหรือโซ่ตรวน
ใดๆ เราไม่กล่าวว่าเป็นเคร่ืองจองจ าที่แข็งแรงทนทานเลย แต่เคร่ืองจอง
จ าคือ บุตร ภรรยา ทรัพย์สมบติันี่แลตรึงรัดมดัผูกสตัว์ทัง้หลายให้ติดอยู่
ในภพอันไม่มีที่ ส้ินสุด เคร่ืองผูกที่ผูกหย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก คือ บุตร 
ภรรยา และทรัพย์สมบัตินี่เอง รูป เสียง กล่ิน รสและโผฏฐัพพะนัน้เป็น
เหยื่อของโลก  เมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้น  เขาจะพ้นจากโลก
มิไดเ้ลย ไม่มีรูปใดทีจ่ะรัดตรึงใจของบรุุษไดม้ากเท่ารูปแห่งสตรี” 

 “ดูกรภิกษุทัง้หลาย !  สงัสารวฏัฏนี้หาเบ้ืองต้นเบ้ืองหลายได้โดย
ยาก สตัว์ที่พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆ และการเกิดนัน้ตถาคตกล่าว
ว่าเป็นความทกุข์  เพราะส่ิงที่ติดตามการเกิดมาก็คือความแก่ชรา ความ
เจ็บปวดทรมานและความตาย ความต้องพลดัพรากจากส่ิงอนัเป็นที่รัก  
ความต้องประสบกบัส่ิงอนัไม่เป็นที่รัก  ความแห้งใจ  ความคร ่าครวญ  
ความทกุข์กายทกุข์ใจ และความคบัแค้นใจ” 

 “ดูกรภิกษุทัง้หลาย ! ความทกุข์เป็นความจริงประการหน่ึงที่ชีวิต
ทุกชีวิตจะต้องประสบไม่มากก็น้อย  ความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง ?    
ภิกษุทัง้หลาย ! ความเกิดเป็นความทกุข์ ความแก่ ความเจ็บ ความตายก็
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เป็นความทุกข์  ความแห้งใจหรือความโศก ความพิไรร าพนัจนน ้าตานอง
หน้า ความทุกข์กาย ความทกุข์ใจ ความคบัแค้นใจ ความพลัดพรากจาก
บคุคลหรือส่ิงของอนัเป็นทีร่ัก ความตอ้งประสบกบับคุคลหรือส่ิงของอนัไม่
เป็นที่พอใจ  ปรารถนาอะไรมิไดด้งัใจหมาย  ทัง้หมดนีล้้วนเป็นความทกุข์
ที่บุคคลต้องประสบทัง้ส้ิน   เมื่อกล่าวโดยสรุป การยึดมัน่ในขนัธ์ห้าด้วย
ตณัหาอปุาทานนัน่เอง เป็นความทกุข์อนัย่ิงใหญ่” 

 เด็กเกิดมาพร้อมกับร้องไห้พร้อมด้วยก ามือแน่น  เป็นสญัลกัษณ์
ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยดึถือ แต่เมื่อจะหลบัตาลาโลกนัน้ ทกุคน
แบมือออก เหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบือ้งหลังส านึกและเป็นพยานว่า เขา
มิได้เอาอะไรไปด้วยเลย 

 “ดภูิกษุทัง้หลาย !  ความทุกข์ที่เกิดขึน้จากการพลดัพรากจากสิ่ง
อนัเป็นที่รักที่พอใจนัน้ เป็นเร่ืองทรมานยิ่ง  และเร่ืองที่จะบงัคับมิให้พลดั
พราก ก็เป็นสิ่งสดุวิสยั ทุกคนจะต้องพลดัพรากจากสิ่งอนัเป็นที่รักที่พอใจ 
ไม่วนัใด ก็วนัหนึ่ง” 

 “ดูกรภิกษุทัง้หลาย !  อย่าหวังอะไรให้มากนัก  จงมองดูชีวิต
อย่างผู้ ช ่าชอง  อย่าวิตกกังวลอะไรล่วงหน้า  ชีวิตนีเ้หมือนเกลียวคลื่น ซึ่ง
ก่อตัวขึน้แล้วม้วนเข้าหาฝ่ัง  และแตกกระจายเป็นฟองฝอย  จงยืนมองดู
ชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝ่ังมองดเูกลียวคลื่นในมหาสมทุรฉะนัน้” 

 “ดูกรภิกษุทัง้หลาย !  ธรรมเป็นส่ิงส าคญัที่สุดในชีวิตมนุษย์  ไม่
ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใด  การกระท าทีนึ่กข้ึนภายหลงัแล้วตอ้งเสียใจ
นัน้ควรเวน้เสีย   เพราะฉะนัน้ แม้จะประสบความทกุข์ยากล าบากสกัปาน
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ใดก็ต้องไม่ ท้ิงธรรม   มนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้น ย่อมจะมีวัน
พลัง้เผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพราะยงัมีสติไม่สมบูรณ์  แต่เมื่อได้สติ
ภายหลงัแล้วก็ต้องตัง้ใจประพฤติธรรมสัง่สมความดีกันใหม่  ย่ิงพวกเรา
นกับวชด้วยแล้วจ าเป็นต้องมีอุดมคติ   การตายด้วยอดุมคตินัน้มีค่ากว่า
การเป็นอยู่โดยไร้อดุมคติ” 

 บุคคลย่อมต้องพลดัพรากจากสิ่งที่รักที ่พอใจเป็นธรรมดา  ใน
โลกนีห้รือโลกไหนๆ ก็ตาม ไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรเลย  สิ่งทัง้หลายมีการ
เกิดย่อมมีการดบัเป็นธรรมดา เป็นที่สดุไม่มีอะไรยบัยัง้ต้านทาน 

 “ดูภิกษุทั้งหลาย !   บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอ
เตือนเธอทัง้หลายให้จ ามั่นไว้ว่า  ส่ิงทัง้ปวงมีความเสื่อมและส้ินไปเป็น
ธรรมดา  เธอทัง้หลายจงอยู่ดว้ยความไม่ประมาทเถิด” 

 พระองค์เคยตรัสไว้ว่า “ไม่ว่าพาลหรือบัณฑิต ไม่ว่ากษัตริย์ 
พราหมณ์ ไวศยะ ศูทร หรือจัณฑาล  ในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความ
ตายเหมือนภาชนะ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ในที่สดุก็ต้องแตกสลายเหมือนกนั
หมด” 

 พระผู้ มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้ว พระกายของพระองค์
เหมือนของคนทัง้หลาย  ซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุด แต่ความดีและ
เกียรติคุณของพระองค์ยังคงด ารงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใด  ไม่
อาจจะก าหนดได้  ความดีนี่เองที่เป็นสาระอนัแท้จริงของชีวิต 
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แต่แล้วเร่ืองทัง้หลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร ่า
สอนอยู่เสมอว่า 

▪ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้  สิ่งนัน้ก็ย่อมมีการดับไปเป็น
ธรรมดา 

▪ สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงเกิดขึน้เพราะมีเหต ุสิ่งนัน้ย่อมดบัได้ 
▪ สิ่งทัง้หลายเกิดขึน้ในเบือ้งต้น  ตัง้อยู่ในท่ามกลางและดับไป
ในที่สดุ 

 ชีวิตทกุชีวิตที่เกิดมาในชาตินี ้เป็นชีวิตที่ส าคญัที่สดุ เพราะเป็นชีวิต
สามารถก าหนดภพชาติได้ จึงจ าเป็นที่สุดที่ชีวิตนีจ้ักต้องกระท าแต่กุศล
กรรมอันเป็นกรรมดี เพื่อให้กรรมนัน้ส่งผลที่ดีให้แก่ชีวิตในอนาคตชาติ
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ข้างหน้าต่อไป ชีวิตนีจ้ึงส าคญัยิ่งนกั  พึงประพฤติคณุธรรมเพื่อเพิ่มพนูสัง่สม
บุญญาบารมีให้ยิ่งขึน้ไป เพื่อชีวิตที่เป็นสขุทัง้แก่ตนเอง แก่เพื่อนมนุษย์
ทัง้ในชีวิตนีแ้ละชีวิตข้างหน้าต่อไป 

 หลกัธรรมอันประเสริฐที่พึงมีไว้ประจ าใจในชีวิตนีท้ี่ส าคัญยิ่งนัก 
คือ พรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา...รักและปรารถนาดี อยากให้ผู้ อื่นมี
ความสขุ,  กรุณา...สงสาร คิดช่วยเหลือให้พ้นทุกข์,  มทุิตา...ยินดีเมื่อผู้ อ่ืน
เป็นสขุ  และอเุบกขา...ความวางใจเป็นกลางด้วยปัญญา ผู้ประพฤติได้ดงัเช่น
ที่กลา่ว ชีวิตเบือ้งหน้าภพชาติที่ดีเป็นอนัหวงัได้ 

 จิตที่ใกล้จะแตกดับนัน้...ปกติเป็นจิตที่อ่อนมาก และไม่มีก าลงัที่
จะต้านทานใดๆ ทัง้นัน้  คุ้นเคยกบัความรู้สึกใดเก่ียวกบัเร่ืองใด ความรู้สึก
นัน้เก่ียวกับเร่ืองนัน้ก็จะเข้าครอบง าจิต มีอ านาจเหนือจิต ท าให้จิตเมื่อ
ใกล้จะดบั...ผกูพนัอยู่กบัความรู้สกึนัน้ เก่ียวกบัเร่ืองนัน้  

 เมื่อจิตดบั คือจากร่าง... ก็จากไปพร้อมกบัความรู้สึกนัน้ เก่ียวกบั
เร่ืองนัน้ น าไปก่อเกิดกายที่ควรแก่สภาพจิตทุกประการ 

 จะท าได้ดีเพียงไร... ก็ท าได้ในชีวิตนี  ้จะท าดีสูงสุดจนเกิดผล
สงูสุด คือ การปฏิบติัได้ส าเร็จมรรคผลนิพพาน พ้นทุกข์ได้สิน้เชิง ไม่ต้อง
กลบัมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป...ก็ท าได้ในชีวิตนี ้หรือท าดีเพียงเพื่อได้
ถึงสวรรค์ พ้นนรก...ก็ท าได้ในชีวิตนี ้
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 การตัง้จิตอธิษฐาน เพื่อไม่ให้หลงไปภพภูมิอ่ืน  หลังละโลกนีไ้ป
แล้วแต่เพื่อให้กลับมาสู่ภพภูมิมนุษย์โดยเร็ว และได้พบพระพุทธศาสนา 
จึงเป็นความถกูต้อง พงึท าอย่างยิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมเด็จพระสงัฆราช (สมเด็จพระญาณสงัวร) ได้ทรงนิพนธ์ไว้ว่า 
 

ชีวิตนีแ้ม้น้อยนัก แต่ก็เป็นความส าคัญนัก  
ส าคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีต และชีวิตในอนาคต 

 ที่ว่า   “ชีวิตนี”้  ก็คือชีวิตในชาติปัจจุบนันีส้ าคญั ก็เพราะชีวิตนี.้..
เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ท าไว้ในอดีตได้ และสามารถเตรียมสร้างชีวิตใน
อนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้ หรือตกต ่าเพียงใดก็ได้   ชีวิตในอดีตล่วงเลย
แล้วท าอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้ว ชีวิตในอนาคตก็ยงัไม่ถึง ยงัท าอะไรไม่ได้ 
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เช่นนี จ้ึ งกล่าวได้ว่า “ชีวิตนี ส้ าคัญนัก ” พึ งใช้ชีวิตนี ใ้ห้ เป็น
ประโยชน์ให้สมกับความส าคัญของชีวิตนี  ้ ชีวิตนี น้้อยนัก... แต่มี
ความส าคญันกัด้วยเหมือนกัน ถ้าชีวิตนีไ้ม่วิ่งหนีกรรมไม่ดีในอดีต ชีวิตนีก็้
จะรับผลกรรมไม่ดี ถ้าวิ่งหนีก็จะพ้นได้ กรรมไม่ดีจะตามทันหรือไม่ขึน้อยู่
กับชีวิตนี ้  ยิ่งกว่านัน้ถ้ากรรมตามทันในชีวิตนี ้ก็จะตามต่อไปได้อีกใน
ชีวิตอนาคต กรรมไม่ดีที่ท าไว้ในอดีตมากมายอาจจะตามไม่ทนัตลอดไปก็
ได้ ถ้าท าชาตินีใ้ห้ดีที่สดุ 

พระบารมีพระพุทธเจ้าแผ่ไปทุกหนแห่ง ทุกเวลานาที 

 พระบารมีนัน้ยิ่งใหญ่ไพศาล แผ่ไปทกุหนทุกแห่ง ทกุเวลานาที พงึ
พร้อมกนัน้อมใจรับเพียงด้วยการร าลึกถึงพระพทุธองค์ว่า พุทโธ พุทโธ 

พุทโธ ในทุกเวลานาทีที่มิได้มีภาระอ่ืน จะนัง่ นอน ยืน เดิน พงึพร้อมกนัท า
อย่าได้ว่างเว้น และทุกคนท าได้ ทุกคนมีเวลาท าอย่างมากมาย ในรถที่ติด 
ในที่นอนที่นอนไม่หลบั ในงานที่มิได้ต้องใช้ความคิดมากมายนกั ในเวลา
รับประทาน ฯลฯ  การภาวนาพทุโธไม่ใช่งานหนกั ไม่ใช่งานยาก แต่มีคณุ
มหาศาลเกินกว่าจะมีผู้ใดบอกได้ ผู้ใดท าผู้นัน้จะได้เข้าใจด้วยตนเอง จึง
ขอให้ท าเพื่อหนีผลแห่งกรรมไม่ดีที่ไม่อาจรู้เห็นได้ ว่าก าลงัจะเกิดแก่ชีวิต
ในวินาทีใด และร้ายแรงเพียงไหน เช่นที่ได้เกิดขึน้ให้เห็นอยู่แล้วทุกวนันี ้

 ตัง้จิต “ขออโหสิกรรม” และ “ให้อโหสิกรรม”  ต่อผู้ เป็นเจ้ากรรม
นายเวร  ต่อผู้ที่ได้ล่วงล า้ก า้เกินกันทัง้น้อยใหญ่ แล้วภาวนาพุทโธไว้เถิด 
ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัใจ ไม่หมดอายุก็จะสวสัดี หมดอายุก็จะไปดี 
ไปสบาย ไม่ล าบาก 
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แนวทางในการดูแลผู้ ป่วยเมื่อถึงวาระสุดท้าย 

 นายแพทย์ Ned H. Casem แห่งโรงพยาบาล Massachusettes 
General Hospital ได้อธิบายถึงหลักการพืน้ฐานที่ส าคัญ 9 ประการ 
ส าหรับบคุลากรสาธารณสขุในการดแูลผู้ ป่วยเหล่านี ้ 

 1. Competence คือ ผู้ดูแลต้องมีความรู้ ความสามารถในการ
ดูแลเกี่ยวกับโรคที ่เป็นอยู่  มีประสบการณ์เพียงพอในการจัดการกับ
อาการปวด และอาการอ่ืนๆ ที่มักพบบ่อยในผู้ ป่วยระยะสุดท้าย เช่น 
อาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อาการทางจิตใจต่างๆ 
เป็นต้น  และต้องอธิบายให้ญาติ และผู้ ป่วยเข้าใจถึงแนวทางการรักษา
ดแูล โดยร่วมกนัตดัสินใจ เช่น การตายควรจะเป็นที่บ้านหรือโรงพยาบาล, 
การตดัสินใจให้ผู้ ป่วยไปอย่างสงบโดยไม่มีการใช้เคร่ืองช่วยชีวิตต่อไป 

 2. Concern หมายถึง มีความห่วงใย ผูกพัน เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา เปรียบเสมือนมีความรู้สึกหรือมีอารมณ์ร่วมในความทุกข์ทรมานที่
ผู้ ป่วยมี  ซึ่งอาจไม่ได้แสดงออกด้วยค าพูดอย่างเดียว แต่แววตาและการ
แสดงออกหรือการดูแลต่างๆ ที่แสดงถึงความเอาใจใส่ในตัวผู้ ป่วยจน
ผู้ ป่วยรับรู้ได้  

ในบางช่วงของชีวิตย่อมมีคนใกล้ตัวของเราที่เจ็บหนกัและอยู่ใน
ระยะสดุท้ายของชีวิต  ผู้ ป่วยเหล่านีส้่วนใหญ่รักษาตวัที่โรงพยาบาล  การ
ดแูลรักษาตกเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล  ลูกหลานหรือญาติมิตร
เป็นเพียงผู้มาเยี่ยมเยียนและให้ก าลงัใจ  อย่างไรก็ตามพึงตระหนักว่าใน
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ฐานะลกูหลานหรือญาติมิตร เราแต่ละคนมีความส าคญัมากต่อผู้ ป่วย   
สิ ่งที ่ผู้ ป่วยต้องการมิใช่แค่การเยียวยารักษาทางกายเท่านัน้  หากยัง
ปรารถนาความช่วยเหลือทางจิตใจอีกด้วยโดยเฉพาะในช่วงวาระสุดท้าย
ใกล้จะมาถึงผู้ ป่วยเหล่านีแ้ม้แพทย์หมดหวังที่จะรักษาให้หายหรือรอด
ตายได้ แต่ก็มิได้หมายความว่าแต่ละวินาทีที่เขามีลมหายใจอยู่นัน้เป็น
เพียงการนอนรอความตาย เราสามารถท าสิ่งดีๆ มีคุณค่าต่อชีวิตของเขา
ได้ และในเวลาเดียวกันเขาก็สามารถประสบพบสิ่งดีงามหรือท าสิ่งที่มี
คณุค่าแก่ตนเองอย่างที่ไม่เคยนึกว่าจะท าได้มาก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผู้ ป่วยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้า
เท่านัน้  หากยงัถูกรบกวนด้วยความกลวั เช่น ความกลวัตาย กลวัที่จะถูก
ทอดทิง้ กลัวที่จะตายอย่างโดดเด่ียวอ้างว้าง กลัวสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า
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หลังจากสิน้ลม ตลอดจนกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึน้  ความกลัว
ดงักลา่วอาจสร้างความทกุข์ให้แก่เขายิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายด้วยซ า้   
ความรักและก าลังใจจากลูกหลานญาติมิตรเป็นส่ิงส าคัญในยามนี ้
เพราะสามารถลดทอนความกลัวและช่วยให้เขาเกิดความมั่นคงใน
จิตใจได้  พึงระลึกว่าผู้ ป่วยระยะสุดท้ายนัน้มีสภาพจิตที่ เปราะบาง
อ่อนแออย่างมาก เขาต้องการใครสกัคนที่สามารถพึ่งพาได้ และพร้อมจะ
อยู่กับเขาในยามวิกฤต หากมีใครสักคนที่พร้อมจะให้ความรักแก่เขาได้
อย่างเต็มเป่ียมหรืออย่างไม่มีเงื่อนไข  เขาจะมีก าลงัใจเผชิญกบัความทกุข์
นานาประการที่โหมกระหน ่าเข้ามา 

 ความอดทนอดกลัน้ เห็นอกเห็นใจ อ่อนโยนและให้อภัย เป็น
อาการแสดงออกของความรัก ความทุกข์ทางกายและสภาพจิตที่
เปราะบางมักท าให้ผู้ ป่วยแสดงความหงุดหงิด กราดเกรีย้ว ออกมาได้ง่าย 
เราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการอดทนอดกลัน้ ไม่แสดงความขุ่นเคือง
ฉุนเฉียวตอบโต้กลับไป  พยายามให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขา  ความ
สงบและความอ่อนโยนของเราจะช่วยให้ผู้ ป่วยสงบน่ิงลงได้เร็วขึน้  
การเตือนสติเขาอาจเป็นสิ่งจ าเป็นในบางครัง้ แต่พึงท าด้วยความนุ่มนวล
อย่างมีเมตตาจิตจะท าเช่นนัน้ได้สิ่งหนึ่งที่ญาติมิตรขาดไม่ได้คือมีสติอยู่
เสมอ  สติช่วยให้ไม่ลืมตวั และประคองใจให้มีเมตตา ความรัก และความ
อดกลัน้อย่างเต็มเป่ียม   ดงันัน้การดแูลผู้ ป่วยระยะสดุท้ายที่ดีที่สดุจึงเป็น
เร่ืองของครอบครัว ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือแพทย์ ดังที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบนั เมื่อบุคคลใดเครียดจากการดแูล ญาติคนอ่ืนก็ต้องให้ก าลงัใจกัน
และกนั เป็นช่วงเวลาที่ส าคญัช่วงหนึ่งของชีวิตครอบครัว 
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 แม้ไม่รู้ว่าจะพูดให้ก าลังใจแก่เขาอย่างไรดี  เพียงแค่การใช้มือ
สัมผัสผู้ ป่วยด้วยความอ่อนโยน ก็ช่วยให้เขารับรู้ถึงความรักจากเรา
ได้  เราอาจจับมือจับแขนผู้ ป่วย บีบเบาๆ กอดเขาไว้ หรือใช้มือทัง้สอง
สมัผัสบริเวณหน้าผากและหน้าท้องพร้อมกับแผ่ความปรารถนาดีไปให้  
ส าหรับผู้ที่เคยท าสมาธิภาวนา ขณะที่สมัผสัตวัเขาให้น้อมจิตอยู่ในความ
สงบ  เมตตาจากจิตที่สงบและเป็นสมาธิจะมีพลงัจนผู้ ป่วยสามารถสมัผสัได้  
 
 
 
 



อนพุนัธ์ ตนัติวงศ์, ผ่องพกัตร์ พิทยพนัธ์, สชุาย สนุทราภา 

18 

 การแผ่เมตตาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธทิเบตนิยมใช้ ก็คือ การน้อมใจ
นึกหรืออัญ เชิญสิ่ งศักด์ิสิท ธ์ิที่ ผู้ ป่ วย (ห รือเรา) เคารพนับ ถือ เช่น 
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หรือเจ้าแม่กวนอิม ให้มีความรู้สึกว่าท่าน
เหล่านัน้ได้เปล่งรังสีแห่งความกรุณาและการเยียวยาเป็นล าแสงอัน
นุ่มนวลอาบรดทั่วร่างของผู้ ป่วย จนร่างของผู้ ป่วยผสานเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับล าแสงนัน้  ขณะที่น้อมใจนึกภาพดังกล่าว เราอาจสัมผัสมือของ
ผู้ ป่วยไปด้วย  หรือนัง่สงบอยู่ข้างๆ เตียงผู้ ป่วยก็ได้ 

 3. Comfort  หมายถึง ให้ผู้ ป่วยได้รับความสะดวกสบายทัง้ทาง
ร่างกาย สังคม จิตใจ โดยเฉพาะเร่ืองความปวด ผู้ ดูแลต้องจัดการให้
ผู้ ป่วยมีความปวดน้อยที่สุดโดยให้ยาแก้ปวดน้อยที่สุด ให้ยาแก้ปวดที่
เพียงพอให้ผู้ ป่วยรู้สึกสบายเพื่อให้ผู้ ป่วยได้มีภาวะของ “การตายดี (good 
death) ”ซึ่งสถาบันการแพทย์ของอเมริกาได้นิยามไว้ว่า คือการตายที่
ปลอดจากความทุกข์ทรมานที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของคนป่วย ญาติ และ
ผู้ ให้การรักษา และโดยทัว่ไปควรเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ ป่วยและ
ญาติบนพืน้ฐานของการรักษาทางการแพทย์ วฒันธรรม และจริยธรรมที่
ได้มาตรฐานและดีงาม  

 4. Communication   เปิดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้พดูคยุ เน้นการสื่อสาร
สองทาง ผู้ดแูลควรเป็นผู้ รับฟังที่ดี (active listening) มีการพดูคยุกบัผู้ ป่วย
อย่างเปิดเผยถึงขัน้ตอนและวิธีการต่างๆ ในชีวิตที่ผู้ ป่วยยงัไม่ได้ท า เราอาจ
เป็นผู้ประสานให้ผู้ ป่วยทัง้ในเร่ืองครอบครัว การงาน  
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เมื่อผู้ ป่วยรู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้มาแล้ว  สิ่งหนึ่งซึ่งจะท า
ความทุกข์แก่จิตใจ และท าให้ไม่อาจตายอย่างสงบ (หรือ “ตายตาหลบั”) 
ได้  ก็คือ ความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่าง สิ่งนัน้อาจได้แก่ภารกิจ
การงานที่ยงัคัง่ค้าง ทรัพย์สินที่ยงัแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จ ความน้อยเนือ้ต ่าใจใน
คนใกล้ชิด ความโกรธแค้นใครบางคน หรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่เกาะ
กุมจิตใจมานาน ความปรารถนาที่จะพบคนบางคนเป็นครัง้สุดท้าย 
โดยเฉพาะคนที่ตนรัก หรือคนที่ตนปรารถนาจะขออโหสิกรรม เป็นต้น 
ความห่วงกงัวลหรือความรู้สึกไม่ดีที่ค้างคาใจเป็นสิ่งสมควรจะได้รับการ
ปลดเปลือ้งอย่างเร่งด่วน หาไม่แล้วจะท าให้ผู้ ป่วยทุรนทุราย หนักอก
หนักใจ พยายามปฏิเสธผลักไสความตาย และตายอย่างไม่สงบ  ซึ่ง
นอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้ว ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า
จะสง่ผลให้ผู้ตายไปสูท่คุติด้วยแทนที่จะเป็นสคุติ 

ลกูหลานญาติมิตร ควรใส่ใจและฉับไวกบัเร่ืองดงักล่าว  บางครัง้
ผู้ ป่วยไม่พูดตรงๆ ผู้ อยู่รอบข้างควรมีความละเอียดอ่อน และสอบถาม
ด้วยความใสใ่จและมีเมตตา ไม่รู้สกึร าคาญ  ในกรณีซึ่งเป็นภารกิจที่ยงัคัง่
ค้าง ควรหาทางช่วยเหลือให้ภารกิจนัน้เสร็จสิน้  หากเขาปรารถนาพบใคร 
ควรรีบตามหาพามาพบ หากฝังใจโกรธแค้นใครบางคน ควรแนะน าให้เขา
ให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองอีกต่อไป  ในกรณีที่เป็นความรู้สึกผิดซึ่งค้าง
คาใจเนื่องจากท าสิ่งที่ไม่สมควร  ในยามนีไ้ม่ใช่เวลาที่จะประณามหรือ
ตัดสินเขา  หากควรช่วยให้เขาปลดเปลือ้งความรู้สึกผิดออกไป  อาทิเช่น 
ช่วยให้เขาเปิดใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใคร
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บางคน ขณะเดียวกนัการแนะน าให้ฝ่ายหลงัยอมรับค าขอโทษและให้อภยั
ผู้ ป่วย ก็เป็นสิ่งส าคญัที่คนรอบข้างสามารถช่วยได้ 

อย่ างไรก็ตามการขอโทษห รือขออภัยนั น้ ไม่ ใช่ เ ร่ืองง่าย  
โดยเฉพาะกับผู้ น้อยหรือผู้ อยู่ในสถานะต ่ากว่า เช่น ลูกน้อง ลูก หรือ
ภรรยา  วิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือการแนะน าให้ผู้ ป่วยเขียนค าขอโทษหรือความ
ในใจลงในกระดาษ  เขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกแก่บุคคลผู้ นัน้ ก่อน
เขียนอาจให้ผู้ ป่วยลองท าใจให้สงบ และจินตนาการว่าบุคคลผู้นัน้มานั่งอยู่
ข้างหน้า   จากนัน้ให้นึกถึงสิ่งที่อยากจะบอกเขา พูดในใจเหมือนกับว่าเขา
ก าลังนั่งฟังอยู่  ทีนีก้็น าเอาสิ่งที่อยากจะบอกถ่ายทอดลงไปในกระดาษ 
เมื่อเขียนเสร็จแล้วผู้ ป่วยจะขอให้ญาติมิตรน าไปให้แก่บคุคลผู้ นัน้ หรือเก็บ
ไว้กบัตวั ก็สดุแท้แต่ สิ่งส าคัญก็คือการเปิดใจได้เร่ิมขึน้แล้ว  แม้จะยงัไม่มี
การสื่อสารให้บุคคลผู้ นัน้ได้รับรู้ แต่ก็ได้มีการปลดเปลือ้งความรู้สึกใน
ระดบัหนึ่ง  หากผู้ ป่วยมีความพร้อมมากขึน้ก็อาจตดัสินใจพูดกับบุคคลผู้
นัน้โดยตรงในโอกาสต่อไป 

 5. Children and relatives   หมายถึง การน าญาติ และบุตร
หลานของผู้ ป่วยมาเยี่ยมเยียนให้ก าลังใจ โดยหาช่วงเวลาที่เหมาะสม  
ช่วยให้ผู้ ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆ การปฏิเสธความตาย ขัดขืนไม่ยอมรับ
ความจริงที่อยู่เบือ้งหน้า เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ ป่วยในระยะ
สดุท้าย และเหตทุี่เขาขดัขืนดิน้รนก็เพราะยงัติดยดึกบับางสิ่งบางอย่าง ไม่
สามารถพรากจากสิ่งนัน้ได้ อาจจะได้แก่ ลูกหลาน คนรัก พ่อแม่ ทรัพย์
สมบัติ งานการ หรือโลกทัง้โลกที่ตนคุ้นเคย ความรู้สึกติดยึดอย่างแน่น
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หนานีส้ามารถเกิดขึน้ได้แม้กับคนที่มิได้มีความรู้สึกผิดค้างคาใจ เมื่อ
เกิดขึน้แล้วย่อมท าให้เกิดความกังวล ควบคู่กับความกลัวที่จะต้องพลัด
พรากสิ่งอนัเป็นที่รักเหล่านัน้  ญาติมิตร ตลอดจนแพทย์และพยาบาลควร
ช่วยให้เขาปล่อยวางให้มากที่สุด เช่น ให้ความมั่นใจแก่เขาว่า ลูกหลาน
สามารถดูแลตนเองได้ หรือพ่อแม่ของเขาจะได้รับการดูแลด้วยดี หรือ
เตือนสติแก่เขาว่า ทรัพย์สมบติันัน้เป็นของเราเพียงชัว่คราว เมื่อถึงเวลาก็
ต้องให้คนอ่ืนดแูลต่อไป 

ในการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ ใกล้ตาย พระพทุธองค์ทรงแนะน า
ว่า  นอกจากการน้อมจิตผู้ ใกล้ตายให้ระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัย  
ตลอดจนการบ าเพ็ญตนอยู่ในคุณงามความดีแล้ว ขัน้ต่อไปก็คือการ
แนะน าให้ผู้ใกล้ตายละความห่วงใยในส่ิงต่างๆ อาทิ พ่อแม่ บุตร 
ภรรยา รวมทัง้ทรัพย์สมบัติและรูปธรรมนามธรรมที่น่าพอใจทัง้หลาย  
ปล่อยวางแม้กระทัง่ความหมายมัน่ในสวรรค์ทัง้ปวง  สิ่งเหล่านีห้ากยงัยึด
ติดอยู่ จะเหนี่ยวรัง้จิตใจ ท าให้ขัดขืนฝืนความตาย ทุรนทุรายจนวาระ
สดุท้าย  ดังนัน้เมื่อความตายมาถึง ไม่มีอะไรดีกว่าการปล่อยวางทุกสิ่ง 
แม้กระท่ังตัวตน 

 6. Cohesion   เป็นการเชื่อมสัมพันธภาพระหว่างผู้ ป่วยกับ
สมาชิกในครอบครัว ให้บุคคลเหล่านีไ้ด้มาช่วยประคับประคองจิตใจลด
ความกังวล และยังช่วยให้ญาติปรับตัวกับความรู้สึกที่จะต้องสูญเสีย
บคุคลที่รักไป 
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ลกูหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้อแท้หมดหวงัเมื่อพบว่าผู้ ป่วยได้เข้า

สู่ภาวะโคม่าแล้ว  ยังมีหลายอย่างที่เราสามารถท าได้ เช่น อ่านหนังสือ

ธรรมะให้เขาฟัง พูดเชิญชวนให้เขาระลึกถึงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือ 

หรือนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศล รวมทัง้ระลึกถึงความดีที่เคยบ าเพ็ญ  การพูด

ให้เขาหายกงัวลกับลูกหลานหรือสิ่งที่ตนผูกพัน หรือแนะน าให้ปล่อยวาง

สิ่งต่างๆ ก็มีประโยชน์เช่นกนั ที่ส าคญัก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความ

สงบ ลูกหลานญาติมิตรควรระมัดระวังค าพูดและการกระท าขณะที่ อยู่

ข้างเคียงผู้ ป่วย ไม่ควรร้องไห้ฟูมฟาย ทะเลาะเบาะแว้ง หรือพดูเร่ืองที่อาจ

กระทบ กระเทือนใจผู้ ป่วย พึงระลึกว่า อะไรท่ีควรท ากับผู้ ป่วยในยาม
ท่ีเขายังรู้ส่ิงต่างๆ ได้ ก็ควรท าอย่างเดียวกันนั้นเมื่อเขาหมดสติ  
หากเคยชกัชวนเขาท าวตัรสวดมนต์ หรือเปิดเทปบรรยายธรรมให้เขาฟัง ก็

ขอให้ท าต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

23 

 ส าหรับผู้ ที่อยากเปิดเผยความในใจให้ผู้ ป่วยรับรู้ เช่น ขอโทษ 
หรือกลา่วค าอ าลา ยงัไม่สายเกินไปที่จะบอกกลา่วกบัเขา มีหญิงชราผู้หนึ่ง
นั่งอยู่ข้างเตียงสามีด้วยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากเพราะไม่เคยบอก
สามีว่าเธอรักเขาเพียงใด  มาบดันีส้ามีของเธอเข้าขัน้โคม่าและใกล้ตาย 
เธอรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วที่เธอจะท าอะไรได้ แต่พยาบาลให้ก าลงัใจเธอ
ว่าเขายังอาจได้ยินเธอพูดแม้จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆ เลยก็ตาม  
ดงันัน้เธอจึงขออยู่กบัเขาอย่างเงียบๆ แล้วบอกสามีว่าเธอรักเขาอย่างสุด
ซึง้ และมีความสขุที่ได้อยู่กบัเขา  หลงัจากนัน้เธอก็กลา่วค าอ าลาว่า “ยาก
มากที่ฉันจะอยู่โดยไม่มีเธอ แต่ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกข์ทรมานอีกต่อไป  
ฉะนัน้หากเธอจะจากไป ก็จากไปเถิด” ทนัทีที่เธอกล่าวจบ สามีของเธอก็
ถอนหายใจยาวแล้วสิน้ชีวิตไปอย่างสงบ 

 อีกเร่ืองหนึ่งในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง ผู้ มีอ านาจซึ่งเป็นเพื่อนกัน 
แย่งกนัจะเป็นผู้บริหาร มีการใส่ร้ายป้ายสีกนัมากมาย   ต่อมาฝ่ายหนึ่ง
ได้เป็นผู้บริหาร อีกฝ่ายก็พ่ายไป   จากนัน้อีกไม่นานผู้ที่ได้เป็นผู้บริหาร
ล้มป่วยลงเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก ต้องได้รับการผ่าตดัอยู่ใน ICU 
นอนไม่รู้ตัวเป็นเวลานาน หมดสภาพเป็นเจ้าชายนิทราอาการไม่ดีขึน้ 
ญาติผู้ ป่วยได้ไปหาซินแสดวู่าท าไมไม่ดีขึน้ และผู้ ป่วยนอนทรมานอยู่นีม้ี
ปัญหาขดัข้องใจอะไรหรือไม่ ซินแสดูแล้วก็บอกว่าให้ตามเพื่อนคนดงักล่าว
มากล่าวค าว่าให้อภัย หรืออโหสิกรรมก็พอ   ดังนัน้ หลังจากเพื่อนคน
ดงักล่าวมาที่ ICU และเข้าไปหาผู้ ป่วยและกล่าวค าให้อภยั  คืนนัน้ผู้ ป่วย
ก็ลาจากโลกนีไ้ปอย่างสงบ หรือจากทนทุกข์ทรมานใน ICU เป็นเวลานาน  
ซึ่งสรุปได้ว่าผู้ ป่วยรอค าให้อภัยหรืออโหสิกรรมจากเพื่อนคนดังกล่าว
นัน่เอง 



อนพุนัธ์ ตนัติวงศ์, ผ่องพกัตร์ พิทยพนัธ์, สชุาย สนุทราภา 

24 

 ขณะที่ผู้ ป่วยก าลงัจากไป และสญัญาณชีพอ่อนลงเป็นล าดบั หาก
ลูกหลานญาติมิตรปรารถนาจะกล่าวค าอ าลา ขอให้ตัง้สติระงับความ
โศกเศร้า จากนัน้ให้กระซิบที่ข้างหู พูดถึงความรู้สึกดีๆ ที่มี ต่อเขา ชื่นชม
และขอบคณุในคณุงามความดีของเขาที่ได้กระท า พร้อมทัง้ขอขมาในกรรม
ใดๆ ที่ล่วงเกิน จากนัน้ก็น้อมน าจิตผู้ ป่วยให้เป็นกุศลยิ่งขึน้ โดยแนะน าให้
เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทัง้หลายลงเสีย อย่าได้มีความเป็นห่วงกังวลใดๆ 
อีกเลย  แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีเขานับถือหาก
ผู้ ป่วยมีพืน้ฐานทางด้านธรรมะ ก็ขอให้เขาปล่อยวางความส าคญัมัน่หมายใน
ตัวตนและสังขารทัง้ปวง น้อมจิตไปสู่ “ความดับไม่เหลือ” ตัง้จิตจดจ่อมุ่ง
ตรงต่อพระนิพพาน จากนัน้ก็กลา่วค าอ าลา 

 แม้ว่าจะได้กล่าวค าอ าลาผู้ ป่วยไปแล้วในขณะที่เขายงัมีสติรู้ตวัอยู่ 
แต่การกล่าวค าอ าลาอีกครัง้ก่อนที่เขาจะสิน้ลมก็ยังมีประโยชน์ ข้อที่พึง
ตระหนกัก็คือการกล่าวค าอ าลาและน้อมจิตผู้ ป่วยให้มุ่งต่อสิ่งดีงามนัน้จะ
เป็นไปได้ดีก็ต่อเมื่อบรรยากาศรอบตวัของผู้ ป่วยอยู่ในความสงบ ไม่มีการ
พยายามเข้าแทรกแซงใดๆ กบัร่างกายของผู้ ป่วย  ในโรงพยาบาลส่วน
ใหญ่ หากผู้ ป่วยอยู่ในห้องไอซียูและมีสญัญาณชีพอ่อนลงเจียนตาย หมอ
และพยาบาลมกัจะพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทาง เช่น กระตุ้นหวัใจ หรือใช้
เทคโนโลยีต่างๆ เท่าที่มี บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย และยากที่
ลกูหลานญาติมิตรจะกล่าวถ้อยค าใดๆ กบัผู้ ป่วย  เว้นแต่ว่าผู้ ป่วยและญาติ
จะแจ้งความจ านงล่วงหน้าว่าขอให้ผู้ ป่วยจากไปอย่างสงบโดยปราศจาก
การแทรกแซงใดๆ 
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 โดยทั่วไปญาติผู้ ป่วยมักจะคิดแต่การช่วยเหลือทางกาย โดยลืม
คิดถึงการช่วยเหลือทางจิตใจ  จึงมักสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยี
การแพทย์ทุกอย่างเท่าที่มีเพื่อช่วยต่อลมหายใจผู้ ป่วย  ทัง้ๆ ที่ในภาวะ
ใกล้ตาย ส่ิงท่ีผู้ ป่วยต้องการมากท่ีสุดได้แก่ การช่วยเหลือทางจิตใจ  
ดังนัน้หากผู้ ป่วยมีอาการหนักจนหมดหวังจะรักษาชีวิตไว้ได้แล้ว น่าจะ
ค านึงถึงคุณภาพหรือสภาวะจิตของผู้ ป่วยมากกว่า  ซึ่งหมายความว่า อาจ
ต้องขอให้ระงับการกลุ้ มรุมผู้ ป่วย  ปล่อยให้ผู้ ป่วยจากไปอย่างสงบ
ท่ามกลางลูกหลาน ญาติมิตรที่ ร่วมกันสร้างบรรยากาศอันเป็นกุศล
ส าหรับผู้ ป่วยเพื่อไปสู่สุคติ จะว่าไปแล้วสถานที่ที่เอือ้ให้เกิดบรรยากาศ
ดงักล่าวอย่างดีที่สดุมกัจะได้แก่บ้านของผู้ ป่วยเอง  ด้วยเหตนุีผู้้ ป่วยหลาย
คนจึงปรารถนาที่จะตายที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาลหรือห้องไอซียู 

หากลูกหลานญาติมิตรมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้ ป่วย
ในทางจิตใจ การท่ีผู้ ป่วยจะตัดสินใจใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายท่ีบ้านก็
เป็นไปได้ง่ายขึน้ 
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 7. Cheerfulness  หมายถึง การมีอารมณ์ขันที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์  อาจช่วยให้ผู้ ป่วยยิม้แย้มแจ่มใส มีจิตใจที่สบายขึน้ สีหน้า
ท่าทางของผู้ดแูลไม่ควรแสดงความวิตกกงัวลเกินเหต ุหรือแสดงความเบื่อ
หน่าย ท้อแท้ เพราะยิ่งจะท าให้ผู้ ป่วยหดหู่มากขึน้ 

 8. Consistency  การดูแลผู้ ป่ วยระยะสุด ท้ายต้องมีความ
สม ่าเสมอและต่อเนื่อง คงเส้นคงวาเพราะผู้ ป่วยเหล่านีม้ีความกลวัที่จะถูก
ทอดทิง้  การที่แพทย์หรือผู้ดแูลมาตรวจเยี่ยมสม ่าเสมอจะช่วยท าให้ผู้ ป่วย
ลดความกลวั ความวิตกกงัวลได้มาก  

 ในการเยี่ยมเยียนผู้ ป่วยและช่วยเหลือผู้ ใกล้ตายนัน้  บุคคลหนึ่งที่
จะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่งก็คือตัวเราเอง เพราะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้
เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อสถานการณ์เช่นนัน้บังเกิดขึน้กับเราไม่วันใดก็วัน
หนึ่ง เมื่อเราไปเยี่ยมผู้ ป่วย เราไม่ควรคิดแค่ว่าเราไปช่วยเขาเท่านัน้ หาก
ควรระลึกว่าเขาก็สามารถช่วยเราได้เช่นกัน  นั่นคือเขาสามารถเป็นครู
ให้แก่เราได้ ไม่ว่าเขาจะเผชิญกับความเจ็บป่วยและความตายอย่างไรก็
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเราทัง้สิน้  ดังนัน้เมื่อไปเย่ียมผู้ ป่วยจึงขอให้ถือ
ว่าเราไปเรียนจากเขาด้วย นอกเหนือจากการไปช่วยเขาแล้ว 

 อย่างแรกที่เราเรียนจากผู้ ป่วยได้ก็คือ สัจธรรมความจริงที่ว่าสัก
วันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างเขา เราจะต้องล้มป่วยและนอนอยู่บนเตียง
เช่นเดียวกัน และในที่สุดเราก็ต้องเดินหน้าเข้าหาความตายเช่นเดียวกับ
เขา ต่างกนัก็แต่ว่าสถานที่ เวลา และวิธีการเท่านัน้ 
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 สจัธรรมดงักล่าวจะกระจ่างชดัในใจเรายิ่งขึน้  หากลองนึกว่าเรา
ก าลังอยู่ ในสถานการณ์ เดียวกับ เขา ห รือเอาตัวเราเข้าไปแทนที่ 
จินตนาการว่าเราก าลงันอนอยู่บนเตียงข้างหน้าด้วยโรคเดียวกนั เจ็บปวด 
อ่อนเพลีย สิน้เร่ียวแรง และก าลงัเผชิญกบัความตายเช่นเดียวกนั ส ารวจดู
ความรู้ส ึกของเราว่าเป็นอย่างไร เราคิดว่าเราพร้อมที ่จะ รับมือก ับ
สภาพการณ์ดังกล่าวเพียงใด หากยงัไม่พร้อมพิจารณาดวู่าอะไรที่จะช่วย
ให้เราพร้อม และจะท าใจอย่างไรเพื่อให้มีความพร้อม จากนัน้ให้ถามต่อไป
ว่าจะท าใจในขณะที่เจ็บป่วยอยู่บนเตียงได้หรือไม่ หากคิดว่าท าไม่ได้หรือ
ท าได้ยาก ก็ให้พิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ควรเตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้า
ก่อนที่จะล้มป่วย 

 ค าตอบบางอย่างอาจหาได้จากผู้ ป่วยที่นอนอยู่ต่อหน้าเรานี่เอง  
ผู้ ป่วยบางคนแม้จะประสบความส าเร็จในชีวิต กล้าตัดสินใจ ฉลาดหลัก
แหลม เด็ดขาดจนลูกน้องกลัว พอล้มป่วยด้วยโรคร้ายกลับท าใจไม่ได้ 
ทุรนทุราย ยอมรับความตายไม่ได้ แต่ผู้ ป่วยบางคนท างานไม่เก่ง มีชีวิต
เรียบๆ ธรรมดาๆ เขากลบัควบคมุตนเองได้และเผชิญความตายด้วยความ
สงบ  ทัง้นีเ้พราะเขาเป็นคนที่ปล่อยวางง่าย ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ 
ขณะเดียวกนัก็มีมิตรสหายที่คอยให้ก าลงัใจและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 

 ผู้ ป่วยบางคนแม้จะมีทุกขเวทนาแรงกล้า แต่ก็ไม่กระสบักระส่าย 
เพราะมีสติและรู้จกัท าใจให้สงบ พดูคยุกบัผู้มาเยี่ยมด้วยใบหน้าที่แย้มยิม้ 
แถมยงัเตือนญาติมิตรมิให้เศร้าโศกเสียใจ 

 ผู้ ป่วยท่ีเราไปเย่ียมล้วนเป็นครูท่ีสอนเราว่า อะไรท่ีควรท า 
และอะไรที่ไม่ควรท า  แม้กระทัง่ผู้ ป่วยที่ถูกยืดชีวิตด้วยสายระโยงระยาง
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โดยไม่รู้สึกตัวเลยก็สามารถสอนเราว่า หากเราให้หมอท ากับเราอย่างนัน้
หรือไม่ ถ้าไม่ เราอยากให้หมอท ากับเราอย่างไร ค าถามนีส้ามารถหาได้
จากผู้ ป่วยบางคนด้วยเช่นกนั 

 ทัง้หมดนีถื้อได้ว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเมื่อวันนัน้
มาถึง แต่การเตรียมตวัเตรียมใจ ก็เหมือนกับการเตรียมตัวสอบ การเตรียม
ตัวสอบกับการลงสนามสอบจริงๆ นัน้ย่อมต่างกัน ฉันใดก็ฉันนัน้ เมื่อถึง
คราวล้มเจ็บและความตายใกล้เข้ามา  สิ่งที่ เราเตรียมตัวไว้แม้จะมี
ประโยชน์ แต่ก็ยังไม่ส าคัญเท่ากับการท าจิตท าใจให้ถูกต้องท่ามกลาง
ทกุขเวทนาและโรคภยัไข้เจ็บที่รุมล้อม   กล่าวโดยสรุป เราควรช่วยเหลือผู้
ใกล้ตายอย่างไร ก็ควรท ากบัตนเองอย่างนัน้  

 9. Calmness of mind แพทย์หรือพยาบาลผู้ ดูแลมีจิตใจที่สงบ 
สามารถเผชิญกับผู้ ป่วยใกล้ตายได้อย่างเหมาะสมไม่รู้สึกหวาดหวั่นเกิน
เหต ุหรือแสดงอาการเฉยเมยต่อผู้ ป่วยและญาติ  

 ความสงบใจและการปลอ่ยวางสิ่งค้างคาติดยดึในใจผู้ ป่วยนัน้ จะ
เกิดขึน้ได้อย่างต่อเนื่องจ าต้องมีบรรยากาศรอบตัวเอือ้อ านวยด้วย  ใน
ห้องที่พลุกพล่านด้วยผู้คนเข้าออก มีเสียงพูดคุยตลอดเวลา หรือมีเสียง
เปิดปิดประตูทัง้วัน ผู้ ป่วยย่อมยากที่จะประคองจิตให้เป็นกุศลและเกิด
ความสงบได้  กลา่วในแง่จิตใจของผู้ ป่วยแล้ว สิ่งที่ญาติมิตร รวมทัง้แพทย์
และพยาบาลสามารถช่วยได้เป็นอย่างน้อยก็คือ ช่วยสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสงบ งดเว้นการพดูคยุที่รบกวนผู้ ป่วย เพียงแค่ญาติมิตรพยายาม
รักษาจิตใจของตนให้ดี ไม่เศร้าหมอง สลดหดหู่ ก็สามารถช่วย
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ผู้ ป่วยได้มาก  เพราะสภาวะจิตของคนรอบตัวนัน้สามารถส่งผลต่อ
บรรยากาศและต่อจิตใจของผู้ ป่วยได้  จิตของคนเรานัน้ละเอียดอ่อน 
สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืนได้  แม้จะไม่พูดออกมาก็ตาม ความ
ละเอียดอ่อนดังกล่าวมิได้เกิดขึน้ เฉพาะในยามปกติ หรือยามรู้ตัวเท่านัน้ 
แม้กระทัง่ผู้ ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าก็อาจสมัผสักบักระแสจิตของผู้คนรอบ
ข้างได้ 

 นอกจากนัน้ลกูหลานญาติมิตร ยงัสามารถสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสงบได้ด้วยการชกัชวนผู้ ป่วยร่วมกนัท าสมาธิภาวนา อาทิ ท าอานา
ปานสติ หรือการเจริญสติด้วยการก าหนดลมหายใจ หายใจเข้า นึกในใจ
ว่า “พุท” หายใจออก นึกในใจว่า “โธ” หรือนบัทุกครัง้ที่หายใจออกจาก ๑ 
ไปถึง ๑๐ แล้วเร่ิมต้นใหม่ 

 หากก าหนดลมหายใจไม่สะดวก ก็ให้จิตจดจ่อกับการขึน้ลงของ
หน้าท้องขณะที่หายใจเข้าออก โดยเอามือทัง้สองข้างวางบนหน้าท้อง เมื่อ
หายใจเข้า ท้องป่องขึน้ ก็นึกในใจว่า “พอง” หายใจออก ท้องยบุ ก็นึกในใจ
ว่า “ยบุ” มีผู้ ป่วยมะเร็งบางคนเผชิญกบัความเจ็บปวดด้วยการท าสมาธิ ให้
จิตจดจ่ออยู่กบัลมหายใจเข้าออกหรือการพองยุบของท้อง ปรากฎว่าแทบ
ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลย อีกทัง้จิตยังแจ่มใส ต่ืนตัวกว่าผู้ ป่วยที่ใช้ยา
ดังกล่าวอีกด้วย การชักชวนผู้ ป่วยท าวัตรสวดมนต์ร่วมกัน โดยมีการจัด
ห้องให้สงบและดูศกัด์ิสิทธ์ิ (เช่น มีพระพทุธรูปหรือสิ่งทีน่าเคารพสกัการะ
ติดอยู่ในห้อง) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ และ
น้อมจิตของผู้ ป่วยในทางที่เป็นกุศลได้ แม้แต่การเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ก็
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มีประโยชน์ในทางจิตใจต่อผู้ ป่วยด้วยเช่นกนั  หรือบ่อยครัง้ก็มีการนิมนต์
พระมารับสงัฆทาน ในทางคริสต์ก็มีบาทหลวงมาโปรด  โดยให้ศีล เจิมคนไข้ 
การสง่ศีลมหาสนิท การโปรดศีลกลบัคืนดี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



อนพุนัธ์ ตนัติวงศ์, ผ่องพกัตร์ พิทยพนัธ์, สชุาย สนุทราภา 

32 

 การยอมรับความตายที่จะมาถึง  ความตายนัน้เป็นธรรมดาของ
ชีวิต ไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้น การมีอายุยืนยาวเป็นพรที่ใครๆ ก็ปรารถนา 
แต่ไม่ว่าจะมีอายยุืนยาวเพียงใด  สกัวนัหนึ่งก็ต้องตายเมื่อคนเราต้องตาย
ไม่ช้าก็เร็ว โดยที่ไม่มีใครก าหนดได้ เราจึงควรเตรียมใจพร้อมรับความ
ตายอยู่ทุกเวลา และจะมีเวลาใดเล่าที่การท าใจพร้อมรับความตายจะเป็น
เร่ืองเร่งด่วนเท่ากบัเวลานี ้เมื่อเราพร้อมรับความตาย ความตายก็มิใช่เร่ือง
น่ากลวัอีกต่อไป ตรงกันข้ามการไม่ยอมรับความตายทัง้ๆ ที่วาระสุดท้าย
ใกล้เข้ามาทุกขณะมีแต่จะซ า้เติมตวัเองให้เป็นทุกข์มากขึน้  ย่ิงไม่ยอมรับ
ความตาย ก็ยิ่งกลัวความตาย และยิ่งกลัวความตายมากเท่าไร ใจก็ยิ่งเป็น
ทุกข์มากเท่านัน้  พึงระลึกว่า ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความกลัว แม้แต่
ความตายก็ไม่น่ากลวัเท่ากบัความกลวัตาย 

 ใช่แต่เท่านัน้ การไม่ยอมรับความตายท าให้เราเสียเวลาและพลงัไป
กบัการต่อสู้ขดัขืนความตาย  แทนที่จะเอาเวลาและพลงัไปใช้ในการเตรียม
ตวัให้พร้อมรับความตายอย่างสงบ ยิ่งเวลาเราเหลือน้อยก็ยิ่งต้องเร่งเตรียม
ใจให้พร้อมมากท่ีสดุส าหรับนาทีวิกฤต 

 ถึงที่สุดแล้วเราไม่ควรมองความตายเป็นศัตรู เมื่อความตาย
จะต้องมาถึงแน่นอนก็ควรมองความตายในฐานะมิตรที่มาช่วยกระตุ้ น
เตือน และกวดขนัให้เราเร่งท าในสิ่งที่ควรท า ได้แก่การน้อมจิตระลกึถึงสิ่งดี
งาม การสร้างบญุกุศล และการปลอ่ยวางละความห่วงใยในสิ่งทัง้ปวง ยิ่ง
ท าได้มากเท่าไร ก็ยิ่งไมก่ลวัความตาย และหากประคองจิตไว้ได้ถกูต้องใน
ขณะที่สิน้ลม จิตก็จะไปสู่สคุติ หรือถึงขัน้หลดุพ้นจากวฏัสงสารได้  ความ
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ตายจึงมิใช่เป็นวิกฤตเท่านัน้ หากยังเป็นโอกาสส าหรับการยกระดับทาง
จิตใจให้สูส่ภาวะที่สงูขึน้ได้ 

 หลวงปู่ ดลุย์ อตโุล วดับูรพาราม จงัหวดัสริุนทร์ ได้กล่าวว่า หลวง
พ่อเบธ ซึ่งเป็นญาติอย่างใกล้ชิดของหลวงปู่  อยู่ที่วัดโคกหม่อน  แม้ท่าน
จะบวชเมื่อวัยชรา แต่ก็เคร่งครัดต่อการปฏิบัติธุดงค์กัมมัฏฐานอย่างยิ่ง  
หลวงปู่ เคยยกย่องว่าปฏิบัติได้ผลดี  วันหนึ่ งท่านอาพาธหนักใกล้จะ
มรณภาพแล้ว ท่านปรารภว่า อยากเห็นหลวงปู่ เป็นครัง้สุดท้ายเพื่อลาตาย 
เมื่อหลวงปู่ ไปถึงแล้ว หลวงพ่อเบธลุกกราบ แล้วล้มตัวนอนตามเดิมโดย
ไม่ได้พดูอะไร แต่มีอาการยิม้ และสดชื่นเห็นได้ชดัฯ  

 ขณะนัน้ สรุเสียงอนัชดัเจนและนุ่มนวลของหลวงปู่ ก็มีออกมาว่า 

 "การปฏิบัติท้ังหลายท่ีเราพยายามปฏิบัติมา ก็เพื่อจะใช้ใน
เวลาน้ีเท่าน้ัน  เมื่อถึงเวลาท่ีจะตาย ให้ท าจิตให้เป็นหน่ึง แล้วหยุด
เพ่งปล่อยวางท้ังหมด” 
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สรีรวิทยาของภาวะใกล้ตาย 
 เมื่อผู้ ป่วยใกล้จะเสียชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
และจิตใจ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่จ าเป็นต้องแก้ไข บางอย่าง
สมควรแก้ไข เพื่อให้ผู้ ป่วยได้จากไปอย่างสงบ 

 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย 
 การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้ ป่วยที่ใกล้เสียชีวิต 
จะช่วยท าให้ผู้ดูแลและญาติดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมและลดวิธีการ
ดแูลที่ไม่จ าเป็น  ผู้ ป่วยไม่ทรมานมาก บางอย่างนอกจากไม่ก่อประโยชน์
ใดๆ แก่ผู้ ป่วยแล้วยงัอาจเป็นผลเสียกบัผู้ ป่วยได้ 

 ผู้ ป่วยที่ใกล้ตายจะมีอาการเบื่ออาหาร กินอาหารได้น้อยลง การ
คะยัน้คะยอให้กินอาหารตามปกติจึงไม่มีประโยชน์   นอกจากนีย้ังพบว่า 
ความเบื่ออาหารที่เกิดขึน้ท าให้มีสารคีโตน (Ketone) เพิ่มขึน้ ซึ่งท าให้
ผู้ ป่วยรู้สึกสบายและลดความเจ็บปวดลงได้ จึงอาจเป็นผลดีส าหรับผู้ ป่วย
ใกล้ตายด้วยซ า้  ความอ่อนเพลียเป็นสิ่งที่เกิดขึน้ได้เสมอสมควรยอมรับ 
อาจไม่จ าเป็นต้องให้การรักษาใดๆ นอกจากนีผู้้ ป่วยจะรู้สึกง่วงนอน อาจ
นอนหลบัตลอดเวลา  ดงันัน้ ควรให้ผู้ ป่วยพกัผ่อนให้เต็มที่ ไม่ควรพยายาม
ปลกุให้ตื่น  ผู้ ป่วยใกล้ตายจะดื่มน า้น้อยลงหรืองดด่ืมเลย ภาวะขาดน า้ที่
เกิดขึน้ไม่ท าให้ผู้ ป่วยทรมานมากขึน้ ตรงกันข้ามกลบักระตุ้นให้ผู้ ป่วยมี
การหลั่งสารเอ็นดอร์ฟีน (Endorphin) ท าให้รู้สึกสบายขึน้  ลดอาการ
เจ็บปวดได้ ถ้าผู้ ป่วยมีอาการริมฝีปากแห้ง คอแห้ง อาจใช้ส าลีหรือผ้าชุบ
น า้สะอาดแตะที่ริมฝีปาก จะช่วยลดอาการปากแห้งได้ 



การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

35 

 จากการที่ร่างกายเสื่อมสภาพลง การรับสมัผัสและสื่อประสาทจึง
ลดลงจะท าให้ผู้ ป่วยเจ็บปวดลดลง  การไหลเวียนเลือดส่วนปลายน้อยลง 
ท าให้ผิวหนัง แขนขา มีลักษณะเป็นจ า้ๆ สีออกม่วงแดง ผู้ ป่วยหลายราย
อาจมีอาการเพ้อ ประสาทหลอน เห็นผี เห็นภาพเก่าๆ เห็นญาติที่เสียชีวิต 
เห็นความผิดบาปในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากผลข้างเคียงของยา หรือจาก
ความผิดปกติในการท างานของสารสื่อประสาทในสมอง  

 การร้องครวญครางหรือมีหน้าตาบิดเบีย้วเหมือนเจ็บปวด อาจ
ไม่ใช่เกิดจากความเจ็บปวดแต่อย่างใด แต่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
สมอง หรือเป็นจากกล่องเสียงหรือหลอดลมเร่ิมอ่อนแรง เสียงที่ลอด
ออกมาจึงฟังคล้ายเสียงร้อง ทัง้ที่ไม่ได้ร้อง   อย่างไรก็ตามหากผู้ ป่วยมี
อาการไม่รู้สกึตวั อย่าคิดว่าเขาไม่สามารถรับรู้หรือได้ยินเสียงใดๆ ที่คนพดู
อยู่รอบๆ ข้าง  เขาอาจได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ อ่ืนทราบได้จึง
ไม่ควรพดูในสิ่งที่ท าให้ผู้ ป่วยไม่สบายใจ 

 ผู้ ป่วยบางรายอาจลกุขึน้มานัง่ได้ กินได้ พดูได้เหมือนหายแล้ว ใน
วันสุดท้ายก่อนตายซึ่งพบได้ทั่วไป เชื่อกันว่าอาจจะเป็นพลังงานเฮือก
สุดท้ายที่ผู้ ป่วยพยายามจะต่ืนขึน้มาเพื่อให้ญาติได้รู้สึกดีขึน้ ได้มีโอกาส
ดแูลใกล้ชิด ปอ้นข้าวปอ้นน า้ให้ ได้สัง่เสียก่อนจากโลกนีไ้ป 

 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ 
 เมื่อมีความเจ็บป่วยย่อมมีความเครียด ความกงัวล ความกลวั อยู่
ในใจทุกคน เมื่อเป็นความเจ็บป่วยที่ต้องเผชิญกบัความตายจึงยิ่งมีผลต่อ
สภาพจิตใจของผู้ ป่วยทุกคน  จะมากน้อยขึน้อยู่กับสภาพทางร่างกาย 
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สงัคม จิตใจ และจิตวิญญาณของผู้ ป่วยเอง  

 Cassem ได้กลา่วถึงความกงัวลที่พบบ่อยของผู้ ป่วยระยะสดุท้าย คือ 
▪ Helplessness or loss of control คื อ  กลั ว ไม่ ได้ รับความ

ช่วยเหลือ กลวัที่ไม่สามารถควบคมุตนเองได้ 
▪ Being bad กลวัความรู้สึกที่ไม่ดี กลวัจะดูไม่ดี ต าหนิตัวเอง

หรือโทษตวัเอง 
▪ Physical injury or symbolic injury  กลัวเร่ืองการบาดเจ็บ

หรือความเจ็บปวด 
▪ Abandonment กลวัการถกูทอดทิง้โดดเดี่ยว  

 จากการศึกษาพบว่า สิ่งที่คนใกล้ตายกลวัมากที่สดุ คือ กลวัการถูก
ทอดทิง้ กลวัการถูกโดดเด่ียว เขาจึงต้องการใครสกัคนที่อยู่เคียงข้าง  ยิ่งถ้า
เป็นคนที่เขารัก คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องจะดีมาก   ดงันัน้ ผู้ดแูลควร
ให้ผู้ ป่วยได้พูดคุย และรับฟังในสิ่งที่ผู้ ป่วยแสดงความรู้สึกออกมา รวมทัง้
ประคับประคองให้ก าลังใจ และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม
ของผู้ ป่วย เพราะบางครัง้ผู้ ป่วยอาจแสดงออกถึงพฤติกรรมและอารมณ์ที่
ไม่ เหมาะสม ก็ ให้ เข้าใจว่าเป็นปฏิกิ ริยาทางจิตใจที่ เกิดจากภาวะ
ความเครียดหรือภาวะวิกฤต (Stress or crisis)  แต่ในบางรายอาจเป็นมาก
จนกระทั่งเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยและมีความส าคญั คือ โรคซึมเศร้า 
ซึ่งผู้ ป่วยอาจคิดหรือฆ่าตวัตายได้ ในกรณีเช่นนีค้วรส่งพบผู้ เชี่ยวชาญ
เพื่อบ าบดัรักษา 
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 เมื่อความตายมาถึง ไม่มีอะไรที่เราจะยึดถือมาเป็นของเราได้ จึง
ควรที่จะละวางให้หมดสิน้ก่อนที่จิตจะแตกดับ  ไม่เหลืออะไรให้กังวลค้าง
คาใจอีกต่อไป  ท่านอาจารย์พุทธทาสได้แนะว่า ในภาวะดังกล่าวให้ท า
ความรู้สกึเหมือนกบัเวลา “ตกกระไดพลอยกระโจน”  เมื่อตกกระได ผู้มี
ปัญญาย่อมไม่ต่ืนตกใจ ทัง้ไม่ยอมเสียเวลาให้กับความงุนงงสงสัยใดๆ 
ทัง้สิน้  อย่างเดียวที่ท าคือรวบรวมสติและกระโจนไปข้างหน้าอย่างไม่ลงัเล
เพื่อไม่ให้ล้มคว ่าคะม าหงาย ฉันใดก็ฉันนัน้เมื่อจะตายก็ขอให้ตัดอาลัยใน
ทกุสิ่งและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ก็ตาม 

 การปลดเปลือ้งความกังวลและสิ่งค้างคาใจ มีความส าคญัอย่าง
มากในภาวะใกล้ตาย เพราะหากไม่ปลดเปลือ้งให้หมดสิน้ มนัจะผุดขึน้มา
รบกวนจิตใจและยากที่จะจัดการกับมันได้ เนื่องจากผู้ ใกล้ตายนัน้สติจะ
อ่อนมาก  ความรู้สึกตวัจะเลือนราง ไม่มีแรงต้านทาน  ความรู้สึกนึกคิดใดๆ 
ที่เกิดขึน้ จึงอ่อนไหวและกระเพื่อมได้ง่าย เมื่อจิตใจไม่เป็นสุข ถูกรบกวน
ด้วยความรู้สึกที่ เป็นอกุศล หากสิน้ลมในตอนนัน้ ก็จะไปสู่ทุคติหรือ
อบายภมูิ 

  ในทางพุทธศาสนาถือว่า สภาพของจิตก่อนตายนัน้  เป็น
ตวัก าหนดว่าผู้ตายจะไปสู่สคุติหรือทุคติ  อาการหรือพฤติกรรมของจิตก่อน
ตายนัน้จัดว่าเป็น “อาสันนกรรม” ซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาสนันกรรมหรือกรรม
ใกล้ตายย่อมให้ผลก่อนกรรมใดๆ ท่านเปรียบเหมือนโคที่ยัดเยียดอยู่ใน
คอก หากประตูคอกเปิดออก ตัวที่อยู่ใกล้ประตู ย่อมออกมาก่อนนั่น
หมายความว่าหากต้องการไปสู่สคุติ กรรมสดุท้ายก่อนตายนัน้จะต้องเป็น
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กุศลกรรม  กล่าวอีกนัยหน่ึง ก่อนสิน้ลม เราควรระลึกถึงสิ่ งที่ เป็น
กุศล หรือมีจิตที่ เป็นกุศล จะท าเช่นนัน้ได้ก็ต้องปล่อยวางความ
กังวลหรือสิ่งค้างคาใจให้ได้  
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 มีเร่ืองเลา่ว่าในสมยัพทุธกาลมีพระภิกษุรูปหน่ึงได้จีวรเนือ้ดีมาผืน
หนึ่ง  เป็นที่พอใจยิ่งนกั แต่ยงัไม่ทนัได้ใช้ก็มรณภาพเสียก่อน  เนื่องจากมี
จิตผูกพันในจีวรนัน้  ท่านจึงได้ไปเกิดเป็นตัวเล็นเกาะอยู่ที่จีวร  ครัน้สงฆ์
ในส านักเตรียมจะแจกจีวรนัน้ให้แก่ภิกษุรูปอ่ืน  พระพุทธองค์ทรงทราบก็
ตรัสห้ามขอให้รอก่อน เพราะหากภิกษุน าจีวรนัน้ไปใช้เล็นจะโกรธเคือง 
ท าให้ไปสู่ทุคติ  ต่อเมื่อผ่านไป 7 วนั เล็นตวันัน้ตาย ได้ไปเกิดในสวรรค์ 
พระพทุธองค์จึงทรงอนุญาตให้แจกจีวรนัน้ 
 
การดูแลภายหลังการตาย (Bereavement care) 
 เป็นการดูแลญาติที่ เหลืออยู่ กับความเศร้าโศกให้ ได้ระบาย
ความรู้สึก ความทุกข์ และความสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมแต่จะ
ท าได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อได้ดูแลและเตรียมการให้ผู้ ป่วยและญาติได้ใช้เวลาอยู่
ด้วยกันช่วงก่อนตายอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามให้ความช่วยเหลือและ
ก าลังใจตลอดการเจ็บป่วย  ให้ผู้ ป่วยและญาติได้ท าธุระที่ติดค้างกันอยู่ 
(unfinished business)  ให้ลลุ่วงมากที่สดุ ลดภาระการเงียบงนัจากการได้รับ
ข่าวร้าย (conspiracy of silence) ของทัง้ผู้ ป่วยและญาติเพื่อให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารในสิ่งที่อยากบอกให้แก่กันได้อย่างเต็มที่ และการรวมถึงการ
แนะน าหรือช่วยดูแลการจดัพิธีศพ  หากญาติต้องการความช่วยเหลือ แพทย์
และพยาบาลที่เฝ้าดูแลมานานจะสามารถช่วยเยียวยาอาการทุกข์โศกของ
ญาติที่เหลืออยู่ได้  ญาติจะรู้สึกผูกพันและอยากจะร้องไห้กับแพทย์หรือ
พยาบาล ต่อเมื่อญาติเข้มแข็งขึน้  สามารถด าเนินชีวิตต่อไปตามอัตภาพ 
แพทย์และพยาบาลจึงหมดหน้าที่ในการดแูลช่วงหลงัการตาย  
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ศาสนาอิสลามกับผู้ ป่วยระยะสุดท้าย 
อาจารย์ อลัดลุเลาะห์  มะหะหมดั 

 ศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มีการระลึกถึงความตาย และเตรียมพร้อมไว้
เสมอด้วยการหมัน่ประกอบคณุงามความดี เพราะดังกล่าวนัน้ย่อมแสดงถึง
การมีคณุธรรมของคนเรา 
 ดงัมีสายรายงานอิบนุอุมัร เล่าว่า ชาวอัครคนหนึ่งลุกขึน้ถามท่านศาสดา
ว่า โอ้ท่านศาสดาแห่ง อ.ล. ใครที่ฉลาดและสุขุมที่สุด ท่านตอบว่าผู้ ระลึกถึง
ความตายมากที่สดุ และเตรียมพร้อมที่สดุส าหรับการตาย เหล่านัน้คือ ผู้ฉลาด 
พวกเขาด าเนินไปด้วยเกียรติยศแห่งโลกนี ้พร้อมมีศกัด์ิศรีแห่งโลกอาคีเราะห์ 
สิ่งท่ีมุสลิมควรเข้าใจ 
 อิสลามสอนให้มนุษย์ทุกคนได้เข้าใจว่า โลกดนุยา (โลกปัจจุบนั) นัน้ถือได้
ว่าเป็นโลกแห่งการทดสอบ ซึ่งทุกคนจะได้รับการทดสอบจากพระผู้ เป็นเจ้า 
(อัลลอฮ์)  ดังพระองค์ได้เคยด ารัสไว้ในคัมภีร์ อัลกุรอ่านว่า  “แน่นอนเราจะ
ทดสอบพวกเจ้า ดว้ยส่ิงหน่ึงจากความกลวัและความหิว และดว้ยความสูญเสีย 
อย่างหน่ึงอย่างใดจากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจ้า (มูฮ าหมัด) 
จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด” 
ข้อปฏิบัติเมื่อยามเจ็บป่วย 
1. ผู้เจ็บป่วยต้องอดทนต่อความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึน้กับเขา เพราะว่า
ไม่มีอะไรอีกแล้วที่บ่าวได้รับจะดีเลิศและไพศาลยิ่งไปกว่าความอดทน 
 ท่านศาสดาได้กล่าวว่า “น่าประหลาดส าหรับเร่ืองราวของผู้ที่ศรัทธาที่ว่า
เร่ืองราวของเขานั้นล้วนเป็นส่ิงที่ดีด้วยกันทั้งนั้น ซ่ึงดังกล่าวนั้นไม่เกิดแก่
บุคคลใด นอกจากกับผู้ศรัทธานั้น แม้นว่าความสุขมาประสบกับเขา เขาก็
อดทน นัน้ก็เป็นการดีแก่เขา และแม้ว่าความทุกข์ได้ประสบแก่เขา เขาก็อดทน
นัน้ก็เป็นการดีแก่เขา”  
2. เยียวยารักษา 
 บรรดาอคัรสาวกได้ทูลถามท่านศาสดาว่า พวกเราจะเยียวยาได้ไหม?  
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ท่านตอบว่า “พวกเจ้าจงเยียวยากันเถิด พระอลัลอฮ์ มิทรงให้โรคใดลงมา 
เวน้แต่พระองค์จะใหย้ารักษาลงมาพร้อมๆ กนั ยกเวน้โรคเดียวคือความตาย” 
3. ห้ามคนป่วยอยู่ปะปนกับคนสุขภาพดี 
 ควรแยกผู้ ป่วยเป็นโรคติดต่อให้อยู่ต่างหาก และไม่ให้เข้าใกล้คน
สขุภาพดี เพราะท่านศาสดากลา่วว่า  “ผูป่้วยจงอย่าเข้าหาคนทีป่กติ” 
4. ให้เย่ียมผู้ ป่วย 
 ศาสดาได้ก าหนดให้ผู้ เยี่ยมนัน้ขอพรให้ผู้ ป่วยได้หายป่วยและมี
ความสขุ และเตือนเขาให้มีความอดทน หนกัแน่น และพดูเฉพาะค าพดูดีๆ 
เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่เขา ดงัที่ท่านศาสดาเคยกลา่วอยู่ครัง้หนึ่งว่า 
 “เมื่อพวกเจ้าเยี่ยมผู้ป่วย จงขอให้เขาอายุยืน แท้จริงดงักล่าวนัน้จะไม่
ผลกัดนัส่ิงใดไดห้รอก มนัแค่เพียงการปลอบใจเท่านัน้” 
สิ่งท่ีเป็นซุนนะห์ให้ปฏิบัติตามแบบอย่างต่างๆ ของท่านนบี ซ.ล. 
1. ให้สอน (ตัลกีน) ด้วยค า “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ” ให้ผู้ใกล้จะตาย
กลา่วตาม เพราะท่านศาสดาได้กลา่วว่า 
 พวกเจ้าจงสอน “ลาอิลาฮะลิลลลัลอฮ”ุ ให้บรรดาผู้ใกล้จะตายของพวก
ท่านกล่าวตาม และท่านศาสดากล่าวอีกตวับทหน่ึงว่า บุคคลใดที่ค าสุดท้าย
ของเขาคือ “ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮ”ุ บคุคลนัน้จะได้เข้าสวรรค์ 
แนวทางการปฏิบัติ 
 การสอน (ตัลกีน) นัน้หมายถึง เฉพาะกรณีที่ผู้ ใกล้จะตายไม่สามารถ
กล่าวออกเสียงค าปฏิญาณได้เท่านัน้ แต่ถ้าหากเขายงักลา่วออกเสียงได้ดี
ก็คงไม่จ าเป็นต้องช่วยสอน และทัง้นีต้ัลกีน นัน้ ใช้ได้เฉพาะผู้ที ่ม ีสติที่
สามารถพดูได้เท่านัน้ แต่ส าหรับผู้ที ่พดูไม่ได้ก็ให้เขา (ผู้ ใกล้จะตาย) 
กล่าวค าปฏิญาณในใจของเขาแทน 
2. อ่านซูเราะห์ ยาซีน 
 ท่านศาสดาได้กล่าวว่า “ยาซีนเป็นหวัใจของกุรอ่าน บุคคลใดอ่านมนั
โดยปรารถนาในอลัลอฮ์ และโลกอาคีเราะห์อย่างแท้จริง เขาจะไม่ได้รับ
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ส่ิงอื่นใด นอกจากจะได้รับการอภัยโทษ  ดังนั้น พวกเจ้าจงอ่านมันแก่
บรรดาผูใ้กล้จะตายของพวกเจ้า” 
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