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ตายดี
การตายเป็นสภาวะตามธรรมชาติ โดยทั่วไปการตายดีคือ การตายที่
ปลอดจากความทุกข์ทรมานที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทั้งของผู้ป่วย ญาติ และ
ผู้ให้การรักษา โดยทั่วไปควรเป็นไปตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ
บนพื้นฐานการรักษาด้านการแพทย์ วัฒนธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมและ
ดีงาม ทีผ่ า่ นมามีผสู้ รุปหลักการของการตายดีไว้หลายท่าน เราสามารถเรียบเรียง
องค์ประกอบของการตายดีได้ดังนี้
เป็นการตายโดยธรรมชาติ เกิดจากการถดถอย เสื่อมสภาพของร่างกาย
อวัยวะ หรือระบบการทำ�งานของร่างกายไม่ว่าจากสาเหตุใด มิได้เกิดจากการ
ถูกฆาตกรรม ทำ�ร้าย ฆ่าตัวตาย อุบัติเหตุรุนแรงที่ทำ�ให้เสียชีวิตทันทีหรือไม่มี
โอกาสกลับมามีสติสมบูรณ์ได้อีกเลย
1. เป็นการตายที่ผู้ตายยอมรับได้ พร้อมที่จะจากไป
2. การตายอย่างมีสติ
3. ทราบว่าความตายกำ�ลังจะมาถึง และเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป
4. ได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และมีความเป็น
ส่วนตัว
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5. ได้รับข้อมูลและการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ตามความจำ�เป็น
6. ได้รับการดูแลรักษาบรรเทาอาการปวดและอาการทางกายอื่นๆ
7. สามารถเลือกได้ว่าจะตายที่ไหน (ที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล)
8. ได้รับการดูแลทางอารมณ์และจิตวิญญาณตามต้องการ
9. สามารถเลือกได้ว่าควรมีใครอยู่ด้วยในวาระสุดท้ายของชีวิต
10. สามารถแสดงเจตนาล่วงหน้าได้ว่าต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างไร
ในวาระสุดท้าย (Advance directive)
11. มีเวลากล่าวลาบุคคลที่ตนเองรัก สะสางสิ่งที่คั่งค้างในใจ
12. สามารถจากไปอย่างสงบเมือ่ ถึงเวลา ไม่ถกู เหนีย่ วรัง้ หรือยืดชีวติ โดย
ไร้ประโยชน์
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ตายดีแบบพุทธ

พระพรหมคุณภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวว่า
“ในคัมภีร์พุทธศาสนา พูดถึงเสมอว่า อย่างไรเป็นการตายที่ดี ซึ่งมักใช้
คำาสั้นๆ ว่า “มีสติ ไม่หลงตาย” และที่ว่าตายดีนั้น ไม่ใช่เฉพาะตายแล้วจะไป
สู่ สุ ค ติ เ ท่ า นั้ น แต่ ข ณะที่ ต ายก็ เ ป็ น จุ ด สำ า คั ญ ที่ ว่ า ต้ อ งมี จิ ต ใจที่ ดี คื อ มี ส ติ
ไม่หลงตาย คือ มีจิตใจที่ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัว จิตใจดีงาม ผ่องใส
เบิกบาน จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดี จึงมีประเพณีที่ว่าให้ผู้ใกล้ตาย
ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีงาม เช่น บทสวดมนต์ หรือคำากล่าวเกี่ยวกับพุทธคุณ ที่มักใช้
คำาว่า “บอกอรหัง” ซึ่งเป็นคติที่ให้รู้ว่า เป็นการบอกสิ่งสำาหรับยึดเหนี่ยวในทาง
ใจให้แก่ผู้ที่กำาลังป่วยหนักในขั้นสุดท้าย ให้มีจิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยู่กับ
พระรัตนตรัย เรื่องบุญกุศลหรือเรื่องที่ได้ทำาความดีมา”
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การตายดีทางพุทธศาสนา คือการตายขณะมีสติสมบูรณ์ ไม่หลงตาย
มีความรู้ตัว ไม่ตกอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่น จิตใจไม่เพ้อฝัน ไม่ฟั่นเฟือน
ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัว ไม่กระสับกระส่าย แต่มีจิตใจที่ผ่องใส เบิกบาน
ประกอบด้วยปัญญา นึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดี
การตายดีในพุทธศาสนามีหลายระดับ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาปัญญา
ของแต่ละคน ในขัน้ สูงสุด จิตใจจะมีความสว่าง ไม่เกาะเกีย่ ว ไม่มคี วามยึดติด
เป็นจิตใจที่โปร่งโล่งเป็นอิสระที่แท้จริง
การตายดีเป็นผลสะท้อนจากการมีชีวิตอยู่ที่ดี เรามีชีวิตอยู่อย่างไรก็
ตายอย่างนั้น หากปรารถนาการตายดี ต้องบ่มเพาะความสงบในจิตใจ และ
มีวิถีชีวิตที่ดี
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ตายสงบ

การตายอย่างสงบเป็นองค์ประกอบสำ�คัญส่วนหนึง่ ของการตายดี
เกิดจากการได้เตรียมความพร้อมต่อการเผชิญความตายที่กำ�ลังจะมาถึง
แสดงให้เห็นผ่านความผ่อนคลายของร่างกายตามสภาพ และความสงบ
ของอารมณ์ ไม่ดิ้นรนกระวนกระวายทางใจ ไม่ทุรนทุราย ตายในภาวะที่
จิตโปร่งเบา มีสติรู้ตัว น้อมรับความจริงของชีวิตว่า ความตายเป็นเรื่อง
ธรรมดา ทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องแตกดับไป
การตายอย่างสงบจะเกิดขึน้ ได้ ต้องมีการเตรียมตัว ทัง้ การเตรียมตัว
ภายนอก คือ ทำ�หน้าที่หรือใช้ชีวิตให้ดีที่สุด ทำ�สิ่งสำ�คัญให้แล้วเสร็จ
ไม่คั่งค้าง และการเตรียมตัวภายใน คือ การเปิดใจยอมรับความจริง และ
ฝึกใจให้รู้จักปล่อยวางสิ่งต่างๆ ที่คิดว่าเป็นของเรา เรามี เราเป็น เพือ่ ให้
สามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ปราศจากความรู้สึกกระวนกระวาย
กระเสือกกระสน ขลาดกลัว กังวล ห่วงใย หรือติดค้างเมื่อถึงเวลาตาย
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การตายในขณะที่ร่างกายสงบจากการให้ยา
หรือใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ทีไ่ ม่สะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ใกล้ตายมีสติ มีความสงบทางใจ พร้อมที่จะเผชิญ
ความตายอยู่ด้วย ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการตายอย่าง
สงบ (เช่น การประหารชีวิตด้วยการฉีดยา)
การตายอย่างสงบและมีสติเป็นภารกิจสำ�คัญ
ของหลายศาสนา ชาวมุสลิมเชือ่ ว่า เมือ่ ใกล้ตายจะต้อง
สวดภาวนาถึงพระเจ้าและปฏิญาณตน ชาวคริสต์ต้อง
ไถ่บาปครั้งสุดท้ายและได้รับศีลเจิม ส่วนชาวพุทธจะ
ระลึกถึงพระรัตนตรัย
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การตายทางการแพทย์

ภาวะที่อวัยวะภายในหรือระบบการทำ�งานของร่างกาย ได้แก่
สมอง ระบบหายใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต หยุดทำ�งานอย่างถาวร
ทั้งหมด
แต่กระบวนการทีอ่ วัยวะส่วนต่างๆ หยุดทำ�งานจะเร็วช้าต่างกัน
เช่น เมือ่ หยุดหายใจ ทำ�ให้ขาดออกซิเจน เกิดหมดสติในเวลาอันรวดเร็ว
หัวใจจะหยุดเต้นในเวลาประมาณ 5-10 นาที
เมื่อหัวใจหยุดเต้น คนไข้จะหายใจได้อีกไม่เกิน 1 นาที แล้วจะ
หยุดหายใจ หรือบางครั้งมีอาการหายใจเฮือกและหยุดหายใจ สมองจะ
บาดเจ็บอย่างรุนแรงและตายในเวลาประมาณ 3-5 นาที
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สัญญาณชีพ

สิ่งบ่งบอกความมีชีวิตของบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือวินิจฉัย
ประเมินความรุนแรงของโรค และประเมินผลการรักษาที่สำ�คัญ
ได้แก่ อัตราการหายใจ ความดันโลหิต ชีพจร อุณหภูมขิ องร่างกาย
สัญญาณชีพเป็นสิง่ บ่งชีท้ างการแพทย์ทใี่ ช้วนิ จิ ฉัยว่าผูป้ ว่ ย
ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
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สมองตาย
ภาวะที่สมองได้รับบาดเจ็บรุนแรง ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวเนื่องจาก
สมองส่วนบนตายอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการตาย แต่เรียกว่าเป็น
“Vegetative State” คือ มีสภาพเป็นเหมือนพืชผัก แต่ถ้าสมองส่วนบน
และก้านสมองตายหมด ถือว่าเป็นการตาย แม้วา่ หัวใจยังเต้นได้เองอยู่
เนื่องจากเป็นภาวะชั่วคราว ในอดีตไม่จำ�เป็นต้องมีการวินิจฉัย เพราะ
ผูป้ ว่ ยจะตายในทีส่ ดุ แต่ปจั จุบนั การแพทย์จะใช้ประโยชน์จากช่วงเวลา
สัน้ ๆ นี้ นำ�อวัยวะทีย่ งั ไม่ตายทีผ่ ปู้ ว่ ยได้บริจาคไว้ ไปปลูกถ่ายให้ผปู้ ว่ ย
รายอื่น
ในประเทศไทย มีการปรับปรุงและประกาศโดยแพทยสภา เรือ่ ง
“หลักเกณฑ์และวิธีการวินิจฉัยสมองตาย” เมื่อปี พ.ศ. 2554 สรุปโดย
ย่อคือ ผูป้ ว่ ยต้องไม่รสู้ กึ ตัวและไม่หายใจจากการทีส่ มองเสียหายอย่าง
รุนแรง โดยไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่แก้ไขได้ เช่น พิษยา หรือภาวะช็อก
การตรวจร่างกายไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆ ได้เอง ไม่พบการทำ�งาน
ของก้ า นสมอง เช่ น ม่ า นตาไม่ ห ดตั ว เมื่ อ ได้ รั บ แสง โดยไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงในผู้มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้น
ไป และไม่มีการเคลื่อนไหวของทรวงอกและหน้าท้อง เมื่อหยุดเครื่อง
ช่วยหายใจเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
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ปัจจุบนั ในทางการแพทย์และทางกฎหมายมีความเข้าใจเรือ่ ง
สมองตายตรงกัน แต่ทางศาสนายังมีความคิดต่างกันอยู่ ถ้าผู้ป่วย
สมองตาย แพทย์อาจถอดเครื่องช่วยพยุงชีวิตได้ทันทีโดยไม่ผิด
กฎหมาย แต่ในแง่จริยธรรมทางการแพทย์ ต้องคำ�นึงถึงความทุกข์
ของครอบครัวผู้ป่วยด้วย ไม่ควรกระทำ�สิ่งใดที่ไปซ้ำ�เติมความทุกข์
เช่น การหักหาญถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ฟังคำ�ขอของครอบครัว
เป็นต้น
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ตายอย่างมีศักดิ์ศรี
การตายตามกระบวนการปกติตามธรรมชาติของ
มนุษย์ ที่พึงเป็นไปตามสภาพ ไม่ถูกยื้อชีวิตหรือถูก
แทรกแซงด้วยเทคโนโลยีต่างๆ จนเกินพอดี ผู้ป่วยยังคง
มีสิทธิเหนือชีวิตและร่างกายของตนเอง มีโอกาสได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเพียงพอ ทราบแนวทางการรักษา
และมีสว่ นในการเลือกแนวทางการรักษา สามารถปฏิเสธ
สิ่งที่เกินกว่าความต้องการของตนได้

ตายไม่ดี
โดยทัว่ ไปอาจหมายถึงการตายในภาวะทีจ่ ติ ใจว้าวุน่ หวาดกลัว สับสน
กระวนกระวาย หมองหม่น เศร้าโศก โกรธ หรือกังวล ขาดสติสัมปชัญญะ
ไม่สามารถยอมรับความตายได้ จึงพยายามผลักไสหรือเร่งให้ตายเร็วๆ จะได้
พ้นจากความทุกข์ทรมานที่ประสบอยู่
สำ�หรับบางคน การตายไม่ดีหมายถึงการตายท่ามกลางการยื้อชีวิต
ด้วยการสอด แทง แยง แหย่อปุ กรณ์ทางการแพทย์เข้าไปในร่างกาย หรือการ
ตายในบรรยากาศที่ไม่สงบ สับสนวุ่นวาย
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การตายไม่ดีอาจหมายรวมถึงการตายอย่างฉับพลัน การตายด้วย
อุบตั เิ หตุ หรือถูกประทุษร้าย การตายทีไ่ ม่พบศพ การตายทีไ่ ม่ได้จดั งานศพ
การฆ่าตัวตาย เป็นการตายในขณะที่ผู้ตายรู้สึกหวาดกลัว สับสน ตระหนก
ตกใจ ขาดสติ มีความหมองเศร้า หรือตายไปพร้อมกับความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานทางกาย
การนิยามการตายดีและการตายไม่ดี ขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อชีวิตและ
ความตายของผู้ตายและสังคมนั้นๆ โดยอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป
ในแต่ละชุมชน
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ยูธานาเซีย
(Euthanasia)
มาจากภาษากรี ก คำ า ว่ า “ยู (ภาษาเขี ย น εὖ , eu)”
หมายความว่า “ดี” ส่วน “ธานาธอส (θάνατος, thanatos)”
หมายความว่า “ตาย” ยูธานาเซีย จึงหมายถึง ตายดี นั่นเอง
ต่อมาในภายหลัง ยูธานาเซีย ถูกใช้ในถูกใช้ในความหมาย
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป คือ การเจตนาทีจ่ ะยุตชิ วี ติ ลงเพือ่ ไม่ให้เจ็บปวด
ทุกข์ทรมาน
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การุณยฆาต (Mercy killing)
การทำาให้ผปู้ ว่ ยทีร่ กั ษาให้หายไม่ได้ และมีความทุกข์แสนสาหัส เร่งจบชีวติ
ลง เพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากความทุกข์ทรมาน
ในปัจจุบนั มีการใช้คาำ ว่า การุณยฆาต (Mercy killing) แทนคำาว่า ยูธานาเซีย
มากขึ้น โดยอาจแบ่งการทำาการุณยฆาตออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การช่วยให้
ผู้ป่วยตายอย่างสงบ (Active euthanasia) โดยแพทย์ฉีดยา ให้ยา หรือใช้วิธีอื่นๆ
ทำาให้ผปู้ ว่ ยตายโดยตรง 2) การปล่อยให้ผปู้ ว่ ยตายอย่างสงบ (Passive euthanasia)
โดยแพทย์ไม่สั่งการรักษา หรือยกเลิกการรักษาที่เป็นการยืดชีวิตผู้ป่วยออกไป
ในปัจจุบัน ประเทศส่วนใหญ่ยังปฏิเสธการช่วยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบ
(Active euthanasia) หรือการช่วยให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตายเอง (Assisted suicide) ทั้ง
ในทางการแพทย์และกฎหมาย ประเทศที่มีกฎหมายยอมรับการกระทำาดังกล่าว
เช่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก และบางรัฐในสหรัฐอเมริกา จะมี
กฎระเบียบแตกต่างกันไป เช่น ต้องยึดถือเจตนาของผูป้ ว่ ยเป็นสำาคัญ หรือให้อยู่
ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา หรือให้ใช้คำาสั่งศาล บางประเทศยังมีการถกเถียง
กันเรื่องจริยธรรม ซึ่งจะต้องได้รับการประชาพิจารณ์จากประชาชน
สำาหรับประเทศไทย พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 รับรอง
สิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์รบั บริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพียง
เพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ไม่ได้ระบุถึงเรื่องการุณยฆาตโดยตรง
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แปลกแยกจาก
ความตาย

สำ�นึกของคนในสังคมสมัยใหม่ที่มี
ความรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัว น่ากลัว ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาและเป็น
ธรรมชาติของชีวิต จึงไม่ควรคิดถึง พูดถึง หรือประสบพบเจอ
สาเหตุส�ำ คัญของความรูส้ กึ แปลกแยกจากความตาย เกิดจากความตาย
ถูกแยกออกจากชีวติ ประจำ�วัน เริม่ แต่เมือ่ เจ็บป่วยจะต้องไปรักษาในโรงพยาบาล
ถ้าป่วยหนักต้องเข้าห้องไอซียู และในช่วงใกล้ตาย ผูป้ ว่ ยมักจะอยูภ่ ายใต้การช่วย
กู้ชีวิตโดยแพทย์ ความตายจึงเกิดในที่มิดชิด มีผู้รับรู้เพียงไม่กี่คน เมื่อตายแล้ว
ศพจะถูกตกแต่งให้ดูดี งานศพต้องทำ�พิธีในวัดและดำ�เนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็น ใกล้ชิดความตายของคนจริงๆ จึงเห็น
ความตายเป็นเรื่องของคนอื่น ไม่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงมาถึงความตายของ
ตัวเอง และพยายามกลบเกลื่อนหรือเบี่ยงเบนความกลัวตายด้วยการแสวงหา
ความสุขเฉพาะหน้า จึงไม่เกิดการเรียนรู้เรื่องความตาย นับวันมีแต่จะห่างเหิน
จากความตาย มองเป็นเรื่องไกลตัว จนกลายเป็นความแปลกแยกในที่สุด
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กลัวตาย
โดยทั่วไปเรามักคิดว่าความตายเป็นทุกข์ เป็นความพลัดพรากสูญเสีย
จึงพยายามผลักไสความตายออกไปให้ไกลที่สุด ไม่ต้องการคิดถึง เรียนรู้ หรือ
ทำ�ความรู้จักความตาย ความกลัวตายยังฝังลึกและมีอิทธิพลที่สุดต่อความคิด
จิตใจ และการกระทำ�ของมนุษย์
สาเหตุของความกลัวตายมีหลายประการ เช่น กลัวความเจ็บปวดทรมาน
ก่อนตาย กลัวความสูญเสียพลัดพรากจากบุคคลและของรัก กลัวหมดโอกาส
เสพสุขอีกจึงรู้สึกหวงแหนชีวิต และที่สำ�คัญคือกลัวตัวตนดับสูญ เป็นต้น
ความกลัวตายเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการตายอย่างสงบ การกลัวความ
เจ็บปวดทรมานทางกายสามารถบรรเทาได้ดว้ ยยาและการ
รักษาทางการแพทย์ แต่การเรียนรู้และฝึกฝนจิตใจเพื่อ
เข้าใจและวางใจยอมรับความจริงดังกล่าว
เป็ น สิ่ ง ที่ ทุ ก คนต้ อ งทำ � ด้ ว ยตั ว เอง
นอกจากจะช่วยให้ความทุกข์ลดลงแล้ว
ยังช่วยให้ผู้ใกล้ตายมีจิตใจสงบ ไม่ต่อสู้
ขัดขืนเมื่อถึงเวลาที่ความตายมาเยือน
จนส่งผลให้สามารถตายอย่างสงบได้
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เตรียมตัวตาย
ผูค้ นส่วนใหญ่คดิ ว่าความตายยังอยูอ่ กี ไกล แต่ความจริงแล้วความตาย
อยู่ใกล้และอาจมาเยี่ยมเยือนได้ทุกเมื่อ ทุกคนจึงควรเรียนรู้และฝึกใจให้
คุ้นเคยกับความตายเสียแต่เนิ่นๆ เมื่อถึงเวลา จะได้ไม่หวาดกลัว ปฏิเสธ
ผลักไส และสามารถเผชิญความตายได้อย่างสงบ
การเตรียมตัวตายตามหลักพุทธศาสนา มีองค์ประกอบสำ�คัญ 3
ประการ คือ 1) การเจริญมรณานุสติ 2) การทำ�ความดีในทุกโอกาส 3) การ
ปล่อยวาง
การเรียนรู้และฝึกใจให้คุ้นเคยกับความตายด้วยการเจริญมรณานุสติ
ในชีวิตประจำ�วัน จะช่วยให้ยอมรับความตายได้ง่ายขึ้น
การหมั่นทำ�กรรมดี ละเว้นความชั่วและการเบียดเบียนทั้งหลาย
ทำ�ให้ผู้ใกล้ตายอุ่นใจและมั่นใจว่าจะไปสู่สุคติ ตรงข้ามกับผู้ทำ�กรรมชั่วซึ่งมัก
ทุรนทุรายและกลัวความตายเมื่อวาระสุดท้ายมาถึง เพราะกลัวจะไปสู่ทุคติ
ส่วนการเจริญสมาธิภาวนา การรักษาจิตใจให้เป็นปกติ เป็นกุศล
อยู่เสมอ จะทำ�ให้เกิดสติเท่าทันความกลัว ความเจ็บปวด และความตาย
ช่วยให้จิตสงบได้ในยามเผชิญหน้ากับวิกฤตของชีวิต
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การฝึกปล่อยวางความยึดมัน่ ในทรัพย์สมบัติ ชือ่ เสียง ลูกหลาน พ่อแม่
คนรัก และตัวตน ซึ่งทุกคนสามารถฝึกได้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น เมื่อเงินหาย
ข้าวของถูกลักขโมย หรือเจ็บป่วย โดยการฝึกใจให้เป็นปกติ ระลึกอยู่เสมอว่า
ความสูญเสียพลัดพรากเป็นสิง่ ทีท่ กุ ชีวติ ต้องประสบ เป็นแบบฝึกหัดเพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการเผชิญกับความตายอย่างสงบที่ทุกคนควรทำ�
นอกจากสามองค์ประกอบหลักดังกล่าวแล้ว ยังมีการเตรียมตัวตาย
ในด้านอื่นๆ อีกที่ควรให้ความสำ�คัญ เช่น การจัดการภาระและสิ่งที่ค้างคาใจ
ไม่วา่ จะเป็นการสะสางหน้าทีก่ ารงานหรือทรัพย์สนิ มรดก การปลดเปลือ้ งอกุศล
ในใจ เช่น ความโกรธเคือง ความรู้สึกผิด โดยการขออภัย หรือยกโทษ
อโหสิกรรมต่อบุคคลที่เป็นสาเหตุของความรู้สึกนั้นๆ เป็นต้น
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เฮือกสุดท้าย
ปรากฏการณ์ทผี่ ปู้ ว่ ยบางรายทีม่ อี าการทรุดมาโดยตลอด เช่น
หลับ ไม่รตู้ วั ไม่มกี ารตอบสนองใดๆ กลับมีอาการดีขน้ึ สามารถลุกขึน้
รับประทานอาหารได้ พูดจาได้ ระบบร่างกายไม่ว่าการหายใจหรือ
ระบบเลือดดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ มักจะเกิดขึ้นในช่วง 1 ถึง 2 วัน
ก่อนการเสียชีวิต
ลูกหลานญาติมติ รไม่ควรนิง่ นอนใจว่า ผูป้ ว่ ยอาการดีขนึ้ หรือ
หายป่วยแล้ว เพราะอาจเป็นเวลาเฮือกสุดท้ายของผู้ป่วย จึงควรใช้
ช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์ทส่ี ดุ เช่น กล่าวอำ�ลา ขออโหสิกรรม
สวดมนต์ และเจริญภาวนาร่วมกัน เพื่อน้อมนำ�ให้ผู้ป่วยมีสติพร้อม
ที่จะจากไปอย่างสงบ
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อุบัติเหตุ

เหตุร้ายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน นำ�ไปสู่ความเจ็บปวด พิการ
ทุกข์ทรมานร้ายแรง หรือการตายได้ การรับมือภาวะดังกล่าวมีความ
เป็นไปได้หลายรูปแบบ
หากผู้ได้รับอุบัติเหตุไม่เคยฝึกฝนจิตใจมาก่อนอย่างเพียงพอ
ส่วนใหญ่มกั จะตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างตระหนกตกใจ เสียขวัญ
หรือร่�ำ ไห้ ทำ�อะไรไม่ถกู กระทัง่ หมดสติ จนอาจเกิดความโกลาหลและ
ทำ�ให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม
การรับมือเมื่อตนเองประสบอุบัติเหตุ ต้องอาศัยสติ จะช่วย
ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ โดยเฉพาะในกรณีการตายด้วยอุบตั เิ หตุซงึ่ เชือ่
ว่าเป็นการตายไม่ดี แต่หากมีสติก่อนตายและสามารถปล่อยวางจาก
ความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ ได้ ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการ
ตายที่ดีเช่นกัน
การฝึกสติในชีวติ ประจำ�วันอย่างสม่�ำ เสมอจึงเป็นวิธที จี่ ะรับมือ
กับอุบัติเหตุที่ดีที่สุด (ดูคำ�ว่า “มรณานุสติ เจริญมรณานุสติ”)
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สัญญาณใกล้ตาย
อาการช่วงสุดท้ายของชีวติ ทีบ่ ง่ บอกว่า ร่างกายไม่สามารถทำางานได้
อีกต่อไป เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่ใช่อาการที่จำาต้องรักษาเสมอไป
มีชว่ งระยะเวลาสัน้ ยาวไม่แน่นอน อาจเป็นชัว่ โมงถึงเป็นเดือนก่อนการตาย
โดยผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลีย ง่วงซึม เนื่องจากร่างกายผลิตพลังงานได้
น้อยลง เพราะอวัยวะต่างๆ เริ่มเสื่อมสภาพลงพร้อมๆ กัน ทำาให้สารเคมี
ในร่างกายไม่สมดุล และสติสัมปชัญญะลดลง
มีผอู้ ธิบายว่า เมือ่ ร่างกายทำางานและผลิตพลังงานได้นอ้ ย จึงพยายาม
เก็บพลังงานไว้ใช้กับอวัยวะส่วนที่จำาเป็นต่อการยังชีพ เช่น หัวใจและ
หลอดเลือด ผู้ป่วยจึงอาจมีอาการนอนหลับทั้งวัน
เราอาจสังเกตเห็นสัญญาณใกล้ตายได้จากอาการต่างๆ เช่น มือ
เท้าเย็น เขียวซีด ผิวเป็นจ้ำา ปัสสาวะออกน้อยและมีสีเข้ม เนื่องจากการ
ไหลเวียนของโลหิตลดลง ส่งผลให้ความดันเลือดตก ชีพจรเต้นเร็ว
การหายใจผิดปกติ อาจหายใจตืน้ ๆ หยุดหายใจเป็นช่วงๆ หรือหายใจ
เร็วกระชัน้ เนือ่ งจากภาวะความเป็นกรดด่างในเลือดผิดปกติ การใส่ทอ่ ช่วย
หายใจหรือสายคาจมูกเพื่อให้ออกซิเจนจึงอาจไม่มีประโยชน์ เพราะผู้ป่วย
ไม่ได้ขาดอากาศ แต่มีภาวะเลือดเป็นพิษหลังจากอวัยวะต่างๆ เสื่อมสภาพ
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การกินดื่มลดลง กลืนลำาบาก น้ำาลายสอ เนื่องจากระบบประสาท
อัตโนมัติเริ่มเรรวน กล้ามเนื้อที่ใช้กลืนและกล้ามเนื้อระบบทางเดินอาหาร
จะหยุดทำางาน ร่างกายจึงไม่สามารถกิน ย่อย และดูดซึมอาหารได้ตามปกติ
กระสับกระส่าย กระวนกระวาย ประสาทหลอนเนื่องจากเลือด
เป็นพิษ สารเคมีในเลือดเกิดความเปลี่ยนแปลง บางรายเพ้อ โวยวาย
ช่วงสุดท้ายของชีวิต บางรายอาจมีอาการตื่นได้สติ เหมือนไม่ได้
เป็นอะไรเลยในช่วงสั้นๆ ก่อนจะตายจากไป มีผู้อธิบายว่า อาการดังกล่าว
เป็นพลังงานช่วงสุดท้ายที่เก็บไว้ใช้เพื่อให้ญาติได้กล่าวลา (ดูคำาว่า “เฮือก
สุดท้าย”)
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ส่วนที่ 2

หลังความตาย

หลังจากใครคนหนึ่งหยุดหายใจ
เรื่องราวของผู้อยู่เบื้องหลังยังดำ�เนินต่อไป
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พิธีกรรมเกี่ยวกับศพ

พิธีกรรมของคนไทยที่นับถือพุทธศาสนา เพื่อแสดงความเคารพ
ระลึกถึงความดี และทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ตลอดจนเป็นอนุสติ
ให้กบั ผูท้ ยี่ งั อยู่ ครอบคลุมมิตใิ นด้านความเชือ่ คติธรรมทีเ่ ป็นประโยชน์อยู่
มากมาย
เริ่มจากการอาบน้ำ�ศพให้สะอาด แต่งตัวศพให้สมฐานะ แล้วให้ศพ
นอนอยู่บนเตียง ทอดแขนออกมาให้ผู้มาร่วมงานรดน้ำ�ศพ เพื่อขอขมา
หรือขออโหสิกรรมผู้ตาย
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ต่อด้วยการมัดตราสัง ซึ่งเป็นปริศนาธรรม อธิบายถึงห่วงสามห่วง คือ
ห่วงลูก ห่วงสมบัติ ห่วงภรรยาหรือสามี ซึ่งผูกมัดให้สัตว์โลกจมอยู่ในห้วง
สังสารวัฏ ต่อเมื่อห่วงเหล่านี้ขาดจึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้
ก่อนนำ�ศพบรรจุในโลง นิยมเอาเงินใส่ปาก เพื่อให้พิจารณาว่า ทรัพย์
สมบัตทิ สี่ ะสมมา เมือ่ ตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้ และนำ�กรวยดอกไม้ธปู เทียน
ให้ศพพนมมือถือไว้ สำ�หรับนำ�ไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์
เมือ่ บรรจุศพในโลงแล้ว จะมีการทำ�พิธที �ำ บุญอุทศิ ส่วนกุศลไปให้ผตู้ าย
การออกแบบพิธศี พจะขึน้ อยูก่ บั ความเชือ่ ทีม่ ตี อ่ โลกและชีวติ ของผูค้ น
ในแต่ละสังคม เช่น หากเชือ่ ว่ามีชวี ติ หลังความตาย พิธศี พจะเป็นการช่วยเหลือ
คนตายให้มีชีวิตที่ดีหลังความตาย หากมองว่าคนตายสามารถให้คุณให้โทษ
แก่คนเป็นได้ การทำ�พิธศี พจะเป็นไปเพือ่ ทำ�ให้คนตายเป็นสุข จะได้ไม่รงั ควาน
คนเป็น หากมองว่าโลกของคนเป็นมีความสำ�คัญกว่าโลกของคนตาย พิธีศพ
จะเป็นไปเพื่อสั่งสอนคนเป็นให้ดำ�รงตนอยู่ในธรรมะ ไม่ประมาท เป็นต้น
การจะเข้าใจความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังพิธีกรรมดังกล่าว จะช่วยในการ
ออกแบบงานศพให้มคี วามหมาย ไม่นา่ เบือ่ เกิดปัญญา เกิดความเกือ้ กูล ทำ�ให้
ผู้มาร่วมงานศพได้รับประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของงาน
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ฉลาดทำ�ศพ

งานศพเป็นพิธีกรรมสุดท้ายที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดบุญกุศลต่อผู้ตายและผู้ที่
เกีย่ วข้อง ควรจัดอย่างมีความหมาย เป็นอนุสติให้ผมู้ าร่วมงานได้เข้าใจสัจธรรม
ของชีวิต ช่วยคลายความเศร้าของครอบครัวญาติมิตร และไม่ควรสิ้นเปลือง
เสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นไปตามแนวทางเรียบง่าย ได้ปัญญา ดังตัวอย่างเช่น
1. ระยะเวลาในการจัดงาน ควรกระชับ เสียค่าใช้จา่ ยน้อย คำ�นึงถึงสาระ
สำ�คัญของงานและความมีประโยชน์เป็นหลัก
2. เลือกโลงศพไม้ธรรมดา ไม่ต้องมีลวดลาย อาจขอเช่าฝาครอบโลงที่
หลายวัดมีบริการ จะช่วยลดค่าใช้จ่าย สามารถนำ�เงินที่เหลือไปทำ�
สาธารณประโยชน์เพื่อทำ�บุญแก่ผู้ตายได้
3. การเลี้ยงอาหารรอบดึก อาจไม่จำ�เป็นนัก เพราะแขกส่วนใหญ่มัก
รับประทานมาแล้ว
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4. ดอกไม้และการตกแต่งหน้าโลงศพและศาลา สามารถใช้ไม้ยนื ต้นหรือ
ไม้กระถางที่นำ�ไปปลูกลงดินได้หลังจากเสร็จงาน แทนการใช้ดอกไม้
ซึ่งจะเหี่ยวเฉาในเวลาไม่นาน
5. พวงหรีด เจ้าภาพอาจขอความร่วมมือจากผูม้ าร่วมงานให้เปลีย่ นจาก
การให้พวงหรีดดอกไม้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยืนยาวกว่า เช่น พวงหรีด
ผ้าห่ม พวงหรีดหนังสือ หรือสิ่งแทนพวงหรีด เช่น พัดลม ฯลฯ ซึ่งนำ�
ไปบริจาคให้วัด โรงเรียน หรือชุมชนที่ต้องการได้
6. ของชำ�ร่วย ต้องไม่เบียดเบียนเจ้าภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ เช่น
หนังสือธรรมะ เป็นต้น
7. การสวดพระอภิธรรม มุ่งสอนคนเป็นมากกว่าสวดให้ผู้ตาย จึงควร
หารือพระสงฆ์ให้มีการแปลบทสวดเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ฟังควร
ให้ความเคารพต่อผู้ตายและพระสงฆ์ผู้แสดงธรรม โดยการสงบนิ่ง
ไม่พดู คุยหรือทำ�ธุระอย่างอืน่ และปิดเครือ่ งมือสือ่ สารในขณะพระสวด
8. การบรรยายธรรม เป็นทานที่ถือว่าได้บุญมาก ทั้งแก่ผู้ตายและผู้จัด
งานศพ
9. การกล่าวคำ�ไว้อาลัยหรือสรุปประวัตเิ กียรติคณ
ุ เป็นประเพณีทงี่ ดงาม
ในงานศพ โดยครอบครัว ญาติ และเพื่อนของผู้ตาย ผลัดกันกล่าว
คำ�รำ�ลึกถึงผูต้ าย เพือ่ ช่วยให้ผรู้ ว่ มงานได้ทบทวนคุณความดีของผูต้ าย
และเตือนสติให้ผู้มาร่วมงานนึกถึงคุณค่าของตนเอง
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พินัยกรรมมรดก
10. การทำาบุญอื่นๆ นอกจากการถวายปัจจัยให้พระ เช่น การบริจาคเงิน
ในนามของผูต้ ายเพือ่ ทำาประโยชน์แก่สว่ นรวม เช่น ช่วยเหลือผูย้ ากไร้
สนับสนุนการศึกษา หรือการทำาความดีเพื่อแสดงความกตัญญูแก่
ผู้ล่วงลับ ฯลฯ
11. การบวชหน้าไฟ เพือ่ อุทศิ บุญกุศลให้แก่ผตู้ าย หรือครอบครัวญาติมติ ร
ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตาย โดยการนั่งภาวนา
หน้าศพทุกวันในช่วงจัดงานศพ และปฏิบตั ธิ รรมทีบ่ า้ นก่อนนอนหรือ
ในเวลาที่สะดวก
12. การเปิดฝาโลง เพือ่ ให้ญาติได้เห็นผูต้ ายเป็นครัง้ สุดท้าย และเป็นโอกาส
เจริญมรณานุสติ
13. การเผาศพและเก็บอัฐิ ขึน้ อยูก่ บั ความเชือ่ ของญาติและผูต้ าย หากเลือก
เผาศพ จะเป็นภาระน้อยกว่าการเก็บศพหรือฝังศพ โดยญาติสามารถ
บรรจุกระดูกของผู้ตายไว้ในสถานที่ที่วัดจัดเตรียม หรืออังคาร (เถ้า)
นำาไปลอย นำากระดูกไปโปรยในแหล่งน้ำา หรือฝังโคนต้นไม้ใหญ่เพื่อ
กลับคืนสู่ธรรมชาติ
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การรวบรวม ทำาบัญชี และแบ่งมรดกให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก
ของผู้ตาย โดยปกติเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตาย ทรัพย์หรือมรดกของ
บุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาททันที ในกรณีที่ทายาทไม่สามารถจัดการ
ทรัพย์มรดกของผูต้ ายได้ ทายาทหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถร้องขอต่อศาล
ให้มีคำาสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก แล้วนำาไปแบ่งปันแก่ทายาทอีกต่อหนึ่ง
การจัดการมรดกโดยทำาพินัยกรรม เป็นสิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยให้ผใู้ กล้ตายวางใจในเรือ่ งทรัพย์สนิ ว่าจะถูกจัดสรรตามความต้องการ
ของตนเองภายหลังการเสียชีวิต
อนึง่ ควรทราบว่า ผูเ้ ซ็นเป็นพยานในพินยั กรรมมรดก จะไม่มสี ทิ ธิ
รับผลประโยชน์จากมรดกก้อนนั้น
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แจ้งตาย
ชันสูตรพลิกศพ
การแจ้งการตายและขอหนังสือรับรองการตายที่ฝ่ายทะเบียนสำ�นักงาน
เขตท้องที่ภายใน 24 ชั่วโมง โดย
1. ในกรณีเสียชีวิตที่บ้าน หากเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายและเคยได้รับการ
รักษากับโรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง ญาติควรติดต่อให้โรงพยาบาลออก
หนังสือรับรองการตาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานการแจ้งตายโดยไม่ต้อง
ผ่าศพหาสาเหตุการตาย
2. ในกรณีเสียชีวติ ทีบ่ า้ นจากอุบตั เิ หตุหรือโรคปัจจุบนั ให้แจ้งตำ�รวจในเขต
ทีบ่ า้ นตัง้ อยู่ ตำ�รวจจะมาตรวจสอบและลงบันทึกประจำ�วันแจ้งคนตายไว้
เพื่อให้ญาติใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งตาย แล้วจึงให้เจ้าหน้าที่นิติเวช
มาชันสูตรพลิกศพ (ดูคำ�ว่า “ชันสูตรพลิกศพ”)
3. การเสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาล โรงพยาบาลจะออกหนังสือรับรองการตาย
ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้แจ้งตายขอใบมรณบัตรที่สำ�นักงานเขตต่อไป
4. เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งใช้ในการแจ้งตาย ประกอบด้วยบัตรประจำ�ตัว
ประชาชนของผู้แจ้ง ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ผู้ตายมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)
หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) บันทึกประจำ�วันแจ้งความคนตาย (กรณี
ไม่มีหลักฐานรับรองการตาย)
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การค้นหาสาเหตุและพฤติการณ์ที่ตายว่า ผู้ตายคือใคร ตายเมื่อใด
ถ้าตายโดยผิดปกติ เช่น ไม่มีโรคประจำ�ตัว แต่เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย
หรือสงสัยว่าถูกทำ�ร้าย ต้องมีการตรวจพิสูจน์เพื่อดูสภาพศพ และสืบหาว่า
ใครเป็นผู้กระทำ�ความผิด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ตาย
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 148 มุง่ หมาย
ให้แพทย์และพนักงานสอบสวนตรวจสอบในสถานที่พบศพ ยกเว้นแต่การ
ชันสูตรพลิกศพในสถานทีเ่ กิดเหตุอาจทำ�ให้การจราจรติดขัดมาก อาจทำ�ให้
กลายเป็นสถานที่อุจาดตาจากสภาพศพ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชนทัว่ ไป แพทย์และพนักงานสอบสวนมีสทิ ธิเคลือ่ นย้ายศพ เพือ่ นำ�
ไปชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่อื่นที่เหมาะสมได้
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วิธีการชันสูตรพลิกศพในประเทศไทยมี 2 วิธี คือ การชันสูตร
พลิกศพโดยการผ่าและไม่ผ่าศพตรวจ การชันสูตรพลิกศพโดยไม่ผ่า
คือ การตรวจสภาพภายนอกของศพ ดูเพศ อายุ เชือ้ ชาติ สิง่ ของติดตัว
ฯลฯ เพื่อพิจารณาว่าผูต้ ายคือใคร ดูสภาพการเปลีย่ นแปลงของศพ
ภายหลังการตาย เพือ่ ประมาณเวลาตาย ดูลักษณะบาดแผลที่ปรากฏ
เพื่อสันนิษฐานสาเหตุของการตาย การตรวจดังกล่าวจะต้องพลิกศพ
ดูทง้ั ด้านหน้าและด้านหลังของศพ จึงใช้คำ�ว่า “พลิกศพ”
ส่วนการชันสูตรพลิกศพโดยการผ่าศพ กระทำ�ในกรณีท่กี าร
พลิกศพไม่สามารถบอกสาเหตุการตายได้ชัดเจน เพราะสามารถ
ตอบปัญหาและข้อสงสัยจากการพลิกศพ หรือในกรณีที่การพลิกศพ
ไม่พบบาดแผลปรากฏภายนอกให้เห็น การผ่าศพจะบอกได้วา่ การตาย
เกิดจากตับแตกหรือม้ามแตก ฯลฯ อันเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ
เกิดจากกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดไปหล่อเลีย้ ง เส้นโลหิตในสมองแตก
ฯลฯ อันเป็นโรคภัยไข้เจ็บธรรมดา เป็นต้น
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ส่วนที่ 3

การตายกับ
การแพทย์

ปัจจุบันการแพทย์มีบทบาทสำ�คัญมาก
ต่อการตายของเรา สามารถเกื้อกูลหรือขัดขวาง
การตายอย่างสงบของผู้ป่วยได้ทั้งสองทาง
จุดสำ�คัญคือ ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในเรื่องต่างๆ
ดังต่อไปนี้แล้วหรือไม่
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หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับ
การรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต
(Advance Directive)

หนังสือแสดงเจตนาเกีย่ วกับการรักษาฯ หรือบางคนเรียกว่า หนังสือเลือก
วิธีการรักษา เป็นเอกสารแสดงความประสงค์ของตนเองที่จะรับหรือไม่รับ
การรักษาประเภทใด เมือ่ เข้าสูว่ าระสุดท้ายของชีวติ หรือเมือ่ ไม่สามารถตัดสินใจ
เรือ่ งดังกล่าวด้วยตนเองได้แล้ว เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการวางแผนดูแลรักษา
ตนเองล่วงหน้า
ประเทศไทยมีกฎหมายคุม้ ครองสิทธิดงั กล่าวตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 มาตรา 12 ซึ่งกำ�หนดไว้ว่า “บุคคลมีสิทธิทำ�หนังสือแสดงเจตนา
ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นไปเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดท้ายของ
ชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดำ�เนินการตามหนังสือ
แสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎ
กระทรวง เมือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบตั ติ ามเจตนาของบุคคล
ตามวรรคหนึง่ แล้วมิให้ถอื ว่าเป็นการกระทำ�นัน้ เป็นความผิด และให้พน้ จากความ
รับผิดชอบทั้งปวง”
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สิทธิในการปฏิเสธการรักษา เป็นเรือ่ งความประสงค์ของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการ
ตายอย่างสงบตามธรรมชาติ โดยปราศจากเครื่องพยุงชีวิตต่างๆ ที่ตนเอง
ไม่ตอ้ งการ แต่ยงั คงได้รบั การรักษาดูแลตามอาการ เพือ่ บรรเทาความทุกข์ทรมาน
ต่างๆ อย่างเหมาะสมจากทีมผู้ดูแลรักษา ไม่ได้ถูกทอดทิ้งละเลย แตกต่างจาก
การร้องขอให้ผู้อื่นช่วยเหลือให้ตนเองเสียชีวิต หรือการุณยฆาต ซึ่งขัดต่อหลัก
ศีลธรรมและจริยธรรมทางศาสนา
ผูท้ มี่ อี ายุครบ 18 ปีขนึ้ ไปและสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ สามารถทำ�หนังสือ
แสดงเจตนาได้ด้วยตนเอง สำ�หรับผู้ป่วยเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี จะ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
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พินัยกรรมชีวิต

เมื่อได้ทำ�หนังสือแสดงเจตนาแล้ว ผู้ทำ�ควรเก็บต้นฉบับไว้เอง แจ้งและ
มอบสำ�เนาที่รับรองความถูกต้องสอดไว้ในแฟ้มประวัติผู้ป่วยของตน เพื่อ
สือ่ สารให้ทมี ดูแลรับทราบอย่างทัว่ ถึง พร้อมทัง้ มอบให้ญาติหรือบุคคลใกล้ชดิ
ที่ไว้วางใจด้วย โดยผู้ทำ�สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระงับใช้ หรือยกเลิกได้ตาม
ความต้องการทุกเมื่อ แต่จะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบโดยเร็ว
หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต ยังรู้จัก
กันในอีกหลายชื่อ ได้แก่ ความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต ลิขิตวาระสุดท้าย
หนังสือเลือกวิธีการรักษาในช่วงท้ายของชีวิต หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขในวาระสุดท้ายของชีวิต เป็นต้น
หากต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถดู ข้ อ มู ล หรื อ
ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิต ได้ที่
www.thailivingwill.in.th
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เครื่องมือทบทวน ใคร่ครวญชีวิต ผ่านการเขียนความปรารถนาเกี่ยวกับ
การตายของตน ได้แก่ การจัดการทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงาน ลูกหลาน
ญาติมติ ร ร่างกายและงานศพของตน การเลือกวิธกี ารรักษาในระยะสุดท้ายของ
ตน รวมถึงบุคคลที่ต้องการมอบหมายให้รับผิดชอบคำ�สั่งเสียดังกล่าว
พินัยกรรมชีวิตจะมีประโยชน์มากขึ้น ถ้าผู้เขียนนำ�ไปสื่อสารกับคนใน
ครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง นำ�ไปเขียนหนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการ
รักษาฯ เพื่อสื่อสารกับบุคลากรสุขภาพให้เข้าใจความต้องการในระยะท้ายของ
ชีวิต ตลอดจนหมั่นทบทวนและปรับปรุงพินัยกรรมชีวิตอยู่เสมอ
พินยั กรรมชีวติ ไม่ใช่พนิ ยั กรรมมรดก (ดูค�ำ ว่า “พินยั กรรมมรดก”) ลูกหลาน
ญาติมติ รสามารถเซ็นชือ่ เป็นพยานเพือ่ รับรูค้ วามปรารถนาของผูเ้ ขียนร่วมกันได้
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คำ�สั่งเสีย
คำ�ขอสุดท้ายของผูใ้ กล้ตาย เช่น การขอให้ลกู หลานรักใคร่ปรองดองช่วย
เหลือกัน หรือดูแลกิจการต่อไป การขอให้ญาติมติ รทีข่ ดั แย้งกันคืนดีกนั หรือการ
บอกเล่าบทเรียนและประสบการณ์ชวี ติ ของตนเองเพือ่ เป็นอุทาหรณ์แก่ลกู หลาน
ฯลฯ
ผู้ใกล้ตายบางรายอาจไม่คุ้นเคยกับการเปิดเผยความรู้สึก ลูกหลานและ
ผู้ใกล้ชิดจึงควรหมั่นสังเกตหรือสอบถามความต้องการด้วยความรักความใส่ใจ
เมื่อผู้ใกล้ตายบอกเล่าหรือแสดงความต้องการสิ่งใด ลูกหลานควรรับฟังอย่าง
ใส่ใจ และขวนขวายทำ�ตามคำ�สั่งเสีย ซึ่งจะสะท้อนให้ผู้ใกล้ตายรับรู้ถึงความรัก
ความห่วงใย การช่วยสะสางสิ่งค้างคาใจ เป็นการปลดเปลื้องให้ผู้ใกล้ตายหมด
กังวล จนสามารถน้อมรับความตายที่จะมาถึงและจากไปอย่างสงบได้
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ความเจ็บปวด

ความเจ็บปวด เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นธรรมดา เมือ่ อวัยวะของเราเกิดความ
เสียหาย ทั้งจากการบาดเจ็บหรือความป่วยไข้ ความเจ็บปวดทางกายมักจะนำ�
มาซึ่งความรู้สึกทุกข์ทรมานทางใจ
เราทุกคนล้วนเคยเจ็บปวดและทุกข์มาก่อน และเกรงกลัวว่าจะเผชิญอีก
ครัง้ ในช่วงเวลาใกล้ตาย เพราะช่วงเวลานัน้ คือช่วงทีเ่ ราเปราะบาง ช่วยเหลือตัว
เองไม่ได้ ความเจ็บปวดจึงดูนา่ กริง่ เกรงขึน้ อีกมาก ความกลัวความเจ็บปวดเป็น
เหตุผลหลักประการหนึ่งที่ทำ�ให้คนกลัวตาย
ปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถควบคุมความปวดทางกายใน
ระดับต่างๆ ได้เกือบหมด แม้ในผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มักจะมีความเจ็บปวดทาง
กายอย่างรุนแรงต่อเนือ่ ง หรือกระทัง่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่อยากหมดสติ เพราะต้องการใช้
ความเจ็บปวดเป็นเครือ่ งพิจารณาเวทนา แพทย์สามารถให้ปรับขนาดยาแก้ปวด
ได้ตามความเหมาะสม
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ไม่อยากอาหาร

นอกจากการใช้ยาแล้ว การบำาบัดความเจ็บปวดยังทำาได้อกี หลายวิธี เช่น
การนวด การช่วยให้ผ่อนคลายด้วยศิลปะ การสวดมนต์ และการทำาสมาธิ โดย
ผูฝ้ กึ สมาธิจนชำานาญสามารถใช้สมาธิระงับความเจ็บปวดทางกายทีร่ นุ แรงได้โดย
อาจไม่จำาเป็นต้องใช้ยาแต่อย่างใด
ส่วนความเจ็บปวดทรมานทางใจที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ความกลัว
ตาย ความขัดแย้ง ความทุกข์ใจ ติดขัด คับแค้นใจ หรือไม่ยอมรับความเจ็บปวด
ต้องขจัดสาเหตุของความเจ็บปวดด้วยการคลี่คลายปมขัดแย้ง การให้อภัย และ
การปล่อยวาง
การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้ตายอย่างสงบ ต้องให้ความสำาคัญกับดูแล
ความเจ็บปวดทั้งสองมิติ จะละเลยมิติใดใดมิติหนึ่งไปไม่ได้
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ในช่วงท้ายของชีวิต ระบบต่างๆ ของร่างกายจะ
เริม่ เรรวน กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้กลืนและกล้ามเนือ้ ระบบทางเดิน
อาหารจะทำางานลดลงหรือหยุดทำางาน ทำาให้ไม่สามารถ
กลืน ย่อย และดูดซึมอาหารได้ตามปกติ ความหิวและ
ความอยากอาหารลดลง จึงอาจทำาให้ลูกหลานญาติมิตร
กระวนกระวายใจเมือ่ เห็นว่าผูป้ ว่ ยกินได้นอ้ ยลง กลัวผูป้ ว่ ย
จะผอมแห้งและตายเร็วขึ้น แต่ส่วนใหญ่การไม่อยาก
อาหารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตาย ไม่ใช่เพราะ
ผู้ป่วยดื้อหรือญาติดูแลไม่ดี การพยายามให้อาหารทาง
ท่อหรือสายยางควรพิจารณาเป็นรายๆ ไป เพราะไม่พบ
ว่ า ทำ า ให้ ผู้ ป่ ว ยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น แต่ ก ลั บ เพิ่ ม ความ
ทรมานจากความเจ็บปวด การสำาลัก แน่นท้อง หากจำาเป็น
ต้องให้อาหาร ควรให้ในปริมาณเท่าที่ผู้ป่วยต้องการได้
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การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
(Palliative care)

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยป้องกันและ
บรรเทาความเจ็บปวดทุกข์ทรมานทางกาย และช่วยคลีค่ ลายปัญหาต่างๆ
แก่ผู้ป่วย เป็นการดูแลที่ครบทั้งทางร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้ความสำ�คัญต่อความรู้สึก
ต่อโรค ต่อการรักษา และต่อความตายของผู้ป่วยและครอบครัว โดยหา
โอกาสให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวได้แสดงความรูส้ กึ ปมขัดแย้ง การให้คณ
ุ ค่า
ต่อสิง่ ต่างๆ หรือความเชือ่ ทางศาสนา ซึง่ อาจแตกต่างจากผูใ้ ห้การรักษา
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เช่น การปฏิเสธการรักษาโดยเครื่องช่วยชีวิต ความต้องการเสียชีวิตอย่าง
เป็นธรรมชาติทบี่ า้ นของตนเอง เป็นต้น ควรระลึกว่า มุมมองทางการแพทย์
เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการดูแล ซึง่ ไม่สามารถอธิบายหรือแก้ปญ
ั หาทัง้ หมด
ได้ตามลำ�พังฝ่ายเดียว
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเป็นการทำ�หน้าที่ร่วมกันของ
แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ผู้นำ�ศาสนา จิตอาสา และที่สำ�คัญ
อย่างยิง่ คือ ผูใ้ กล้ชดิ ในครอบครัวและเพือ่ นฝูง ซึง่ ควรรับทราบอาการ วิธกี าร
ดูแลรักษาอาการสำ�คัญๆ ของผู้ป่วย และใส่ใจความต้องการของผู้ป่วย
มากกว่ายึดถือความต้องการของตนเองเป็นหลัก
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สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
(Hospice)

สถานที่พักพิงและดูแลผู้ป่วยโดยเชื่อมประสานการรักษาดูแลกับโรง
พยาบาล มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า “Hospes” และ “Hospitium” หมาย
ถึง “เจ้าของบ้าน” “แขก” หรือ “ที่พักแรม” ตั้งขึ้นโดยสำ�นักสงฆ์และกองกำ�ลัง
ของสำ�นักต่างๆ ในคริสต์ศาสนา ระหว่างสงครามครูเสด เพื่อดูแลผู้เดินทางไป
แสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ (นครเยรูซาเล็ม) ผู้ป่วยจากโรคภัยต่างๆ และคน
ยากคนจน กล่าวโดยรวมคือ เป็นทั้งโรงแรม โรงพยาบาล และวัดไปพร้อมๆ กัน
ฮอสพิซแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในนครเยรูซาเล็ม โดยคณะอัศวิน Knights Hospitaller
ในปี พ.ศ. 1551 (ค.ศ. 1080) ถือกันว่าเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลในสมัยต่อ
มาด้วย
ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้เกิดฮอสพิซอีกลักษณะหนึง่ ขึน้ ในฝรัง่ เศส
ไอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา ซึง่ เน้นการดูแลผูป้ ว่ ยใกล้ตาย แต่ยงั คงดำ�เนินการ
โดยบุคลากรในคริสต์ศาสนา ส่วนสถานดูแลผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายอย่างทีเ่ ข้าใจกัน
ในปัจจุบัน เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เอง
สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นสถานที่เอื้ออำ�นวยให้การดูแลผู้ป่วย
เป็นไปอย่างผ่อนคลาย สงบ รื่นรมย์ เหมาะแก่การดูแลจิตใจทั้งของผู้ป่วยและ
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คนรอบข้าง มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคุมอาการทางกายให้ผู้ป่วย
ทุกข์ทรมานน้อยที่สุด ไม่เน้นการรักษาแบบก้าวร้าวมุ่งหวังให้หายขาด แต่อาจ
ประสานการดูแลหรือส่งต่อกับสถานพยาบาลตามความจำ�เป็น สามารถทำ�การ
ดูแลด้านจิต สังคม และปัญญา (จิตวิญญาณ) ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้การตาย
เป็นไปอย่างสงบ สันติ และปราศจากความทุกข์ทรมาน
แนวคิ ด เรื่ อ งสถานดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ยเริ่ ม แพร่ ห ลายเข้ า มาใน
ประเทศไทย และมีการประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพของสังคมไทยบ้างแล้ว
ดังเช่น อโรคยศาล วัดคำ�ประมง หรือบ้านปันรัก เป็นต้น
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การนวดหัวใจผายปอดกูช
้ พ
ี /
(ปฏิบต
ั )ิ การกูช
้ พ
ี :

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

การกูช้ พี เป็นขัน้ ตอนปกติทบี่ คุ ลากรทาง
การแพทย์จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทุกราย
หากผูป้ ว่ ยไม่ได้แสดงเจตจำ�นงปฏิเสธด้วยวาจา
หรือเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้า (ดูคำ�ว่า “หนังสือ
แสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาฯ”)

การกู้ชีพ กู้ชีวิต หรือการช่วยให้ฟื้นคืนชีวิต เป็นปฏิบัติการฉุกเฉินของ
ทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อช่วยให้การทำ�งานของหัวใจและระบบหายใจของ
ผู้ป่วยที่หยุดทำ�งานไปให้กลับคืนมา ด้วยการปั๊มหัวใจ การให้ยากระตุ้นหัวใจ
การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า การใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นต้น โดยจะให้
ความช่วยเหลือประมาณ 30 นาที หากผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพกลับมา จะถือว่า
เสียชีวิต ณ เวลาที่หยุดปฏิบัติการ
เนื่องจากการตัดสินใจทำ� CPR เป็นการรักษาที่รุนแรง ใช้ทรัพยากรมาก
ผูเ้ กีย่ วข้องจึงควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ว่าทำ�แล้วผูป้ ว่ ยได้รบั ประโยชน์ทค่ี มุ้ ค่า
เช่น มีโอกาสหาย หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากการกู้ชีพ ไม่ใช่เพียงแค่ยืด
ความตายออกไป เพราะกระบวนการนีอ้ าจทำ�ให้ผปู้ ว่ ยและญาติได้รบั ความทุกข์
ทรมาน และสูญเสียโอกาสในการเผชิญความตายอย่างสงบ
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การไม่กู้ชีพ (No Resuscitation / NR)
คำ�สั่งการรักษาล่วงหน้าของแพทย์ ที่จะไม่ดำ�เนินปฏิบัติการกู้ชีพ (CPR)
เมื่อผู้ป่วยมีภาวะหัวใจและระบบหายใจหยุดทำ�งาน โดยเฉพาะในผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย เช่น มะเร็งระยะสุดท้าย หรืออวัยวะล้มเหลวระยะสุดท้าย ซึง่ จะพิจารณา
จากความต้องการของผูป้ ว่ ยเอง เช่น ได้แสดงเจตจำ�นงปฏิเสธปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
ไว้ล่วงหน้า (ดูคำ�ว่า “หนังสือแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาฯ”) หรือจากความ
เห็นชอบของญาติผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะยังคงได้รับการรักษาดูแลตาม
อาการ เพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานต่างๆ อย่างเหมาะสม
ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย โอกาสที่ปฏิบัติการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้น้อยมาก และในขณะปฏิบัติการซึ่งเป็นภาวะฉุกเฉิน จะมี
ทีมผู้ดูแลจำ�นวนมากอยู่ห้อมล้อมผู้ป่วย บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
โกลาหล และญาติผู้ป่วยจะต้องถูกกันออกไป ไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่ง
กำ�ลังจะเสียชีวติ ได้ และหากผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งการให้กชู้ พี ด้วยแล้ว ปฏิบตั กิ ารดังกล่าว
จะเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยโดยไม่เกิดประโยชน์ ญาติใกล้ชิด
ผู้ป่วยจึงควรพิจารณาความต้องการของผู้ป่วยเป็นสำ�คัญ
การแจ้งปฏิเสธปฏิบตั กิ ารกูช้ วี ติ ในผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายให้ทมี ดูแลรับทราบ
และปฏิบตั ติ าม จึงไม่ใช่ความอกตัญญู ถ้าสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องการ คือการได้ตายตาม
ธรรมชาติ ท่ามกลางญาติมิตรที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่สงบสุขและเป็นกุศล
เพื่อให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ
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ระยะสุดท้ายของชีวิต (End of life)
สภาวะทีร่ า่ งกายไม่สามารถดีขนึ้ ได้อกี มีแต่ทรงกับทรุด ระยะสุดท้ายของ
ชีวิตของแต่ละคนไม่แน่นอน แต่ในทางการแพทย์มีความจำ�เป็นต้องระบุระยะ
เวลา เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยและให้การรักษา
นิยามช่วงเวลาระยะสุดท้ายของชีวิตขึ้นอยู่กับการตกลงของสมาคม
แพทย์ในแต่ละประเทศ โดยทั่วไปคือไม่เกิน 6 เดือนก่อนเสียชีวิต
ในช่ ว งสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ร่ า งกายและจิ ต ใจของผู้ ป่ ว ยจะเกิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ญาติควรมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อ
ร่วมมือกับทีมดูแลผูป้ ว่ ยแบบประคับประคอง (Palliative care) ดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่าง
เหมาะสม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยได้ใช้ชวี ติ ร่วมกับครอบครัวและญาติมติ รอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ป่วย ญาติ และทีมผู้รักษาเอง
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น
1. ความอ่อนเพลีย ไม่จำ�เป็นต้องให้การรักษาใดๆ ควรปล่อยให้ผู้ป่วย
ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่
2. เบื่ออาหารและกินอาหารน้อยลง จากการศึกษาพบว่า เป็นผลดี
มากกว่าผลเสีย เพราะช่วยเพิ่มสารคีโตน (Ketone) ในร่างกาย ทำ�ให้
ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้นและบรรเทาอาการเจ็บปวดได้
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3. ดื่มน้ำ�น้อยลงหรือไม่ดื่มเลย ภาวะขาดน้ำ�เมื่อใกล้ตาย ไม่ได้ทำ�ให้
ผู้ป่วยทรมาน กลับเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน
ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขึ้น หากริมฝีปากแห้ง อาจใช้สำ�ลีหรือ
ผ้าสะอาดชุบน้ำ�แตะที่ริมฝีปาก หรือใช้ลิปมันทา หากตาแห้งให้
หยอดน้ำ�ตาเทียม
4. ไม่รู้สึกตัว ถึงแม้ผู้ใกล้ตายไม่รู้สึกตัว แต่อาจยังรับรู้หรือได้ยินเสียง
คนรอบข้าง เพียงแต่ไม่สามารถสือ่ สารได้ จึงไม่ควรพูดสิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้
ผู้ใกล้ตายไม่สบายใจ
5. การร้องครวญครางหรือหน้าตาบิดเบีย้ ว อาจไม่ได้เกิดความเจ็บปวด
เสมอไป แต่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงทางสมอง
ซึ่งแพทย์อาจให้ยาเพื่อระงับอาการได้
6. มีเสมหะมาก ควรให้ยาลดเสมหะแทนการดูด
เสมหะ ซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังทำ�ให้
ผู้ป่วยทรมานเพิ่มขึ้นด้วย
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กระบวนการบอกข่าวร้าย

ความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
สำ�หรับคนทั่วไป เมื่อกายป่วย จิตใจมักจะป่วยตาม ผู้ป่วยใกล้ตาย
จึงต้องการการดูแลทางใจอย่างมาก แม้วา่ แต่ละคนจะมีความรูส้ กึ และความ
ต้องการแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่ผู้ใกล้ตายกลัวมากที่สุดคือ การถูกทอดทิ้ง
ความรู้สึกโดดเดี่ยว จึงต้องการคนที่เข้าใจและคอยอยู่เคียงข้าง
ผูอ้ ยูใ่ กล้ชดิ ควรให้โอกาสผูใ้ กล้ตายได้แสดงความรูส้ กึ และความต้องการ
โดยการพูดคุย เป็นผู้ฟังที่ดี ใส่ใจว่าผู้ใกล้ตายยังมีความปรารถนาหรือสิ่ง
ค้างคาใจประการใดอยู่ แล้วเร่งรีบช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสิ่งเหล่านั้น และ
ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใกล้ตายเท่าที่จะทำ�ได้ จะช่วยให้ผู้ใกล้ตาย
หมดห่วงกังวล
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การบอกข่าวร้ายเป็นกระบวนการที่จำ�เป็น เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ
รับรู้ความจริงเกี่ยวกับโรค จนสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ
และบริหารจัดการชีวิตที่นำ�ไปสู่การตายดี
กระบวนการบอกข่าวร้ายไม่ใช่เพียงแค่การแจ้งชื่อโรคแก่ผู้ป่วย
หรือญาติเท่านั้น แต่มีขั้นตอนปฏิบัติหลายประการ เช่น การประเมิน
ความพร้อมของผู้ป่วยและญาติ การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
แจ้งข่าว การแจ้งเตือนว่ากำ�ลังจะมีขา่ วร้าย การแจ้งข่าวร้าย การสนับสนุน
ให้กำ�ลังใจ และการประเมินผลการบอกข่าวร้าย เป็นต้น
ผู้บอกข่าวร้ายควรเป็นแพทย์ผู้รักษา เพราะทราบรายละเอียด
เกีย่ วกับโรค แนวทางการรักษา และการพยากรณ์โรคดีทสี่ ดุ โดยมีญาติอยู่
ให้กำ�ลังใจผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด และทีมดูแลคอยสนับสนุน
ญาติมกั กังวลว่า ถ้าผูป้ ว่ ยทราบข่าวร้าย อาจเสียกำ�ลังใจจนตายเร็ว
กว่าที่ควร แต่โดยทั่วไป ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักต้องการจะทราบอาการและ
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรคของตน เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพ
ด้วยตนเอง แพทย์จงึ ควรประเมินความพร้อมและความต้องการของผูป้ ว่ ย
เสียก่อน หากผู้ป่วยต้องการรู้ ควรบอกตามความจริง เปิดโอกาสให้
ผู้ป่วยได้ซักถามจนเข้าใจ แล้วจึงสอบถามความรู้สึก ความคาดหวัง
ความกังวลของผู้ป่วย และให้การช่วยเหลือด้านจิตใจต่อไป
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เทคนิคการบอกข่าวร้ายที่สามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ เช่น
1. ผู้ทำ�หน้าที่บอกข่าวร้าย ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วย หรือดูแล
รักษาผู้ป่วยมานานพอสมควร ต้องมีเวลา และต้องประเมินความพร้อมของ
ผู้ป่วยก่อน
2. สถานที่และบรรยากาศต้องเหมาะสมต่อการพูดคุย มีความเป็น
ส่วนตัว ไม่มีเสียงรบกวนจากบุคคลอื่น โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ
3. ใช้ค�ำ พูดทีเ่ ข้าใจง่าย น้�ำ เสียงนุม่ นวล จริงใจ แววตาอ่อนโยน เป็นมิตร
4. บอกความจริงและให้ความหวังอย่างซื่อตรง ควรให้กำ�ลังใจและ
แนะนำ�ทางเลือกในการรักษาแก่ผปู้ ว่ ยด้วย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า ญาติและทีมดูแล
พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ให้คำ�ปรึกษา และเลือกแผนการรักษาที่ดีที่สุด
5. สังเกตอาการของผูป้ ว่ ยอย่างใส่ใจ ไม่บอกอย่างรีบเร่งและผละจาก
ผู้ป่วยไปในทันที เพราะผู้ป่วยอาจมีคำ�ถาม หรือต้องการการปลอบโยน
อาจเตรียมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย เพราะผู้ป่วยอาจเป็นลม
6. ผูป้ ว่ ยและญาติควรพูดคุยแลกเปลีย่ น วางแผนการรักษาร่วมกับทีม
ดูแลอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อลดความขัดแย้ง และความสับสนในการรักษา
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การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า
(Advance care plan)

กระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผูป้ ว่ ย ญาติทผี่ ปู้ ว่ ยต้องการให้
เกี่ยวข้อง และทีมดูแล หลังจากผู้ป่วยรับรู้แล้วว่า ตนเองเป็นโรคอะไร อาการถึง
ขั้นไหน ผลการรักษาเป็นอย่างไร โดยให้ความสำ�คัญใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1.	 สิ่งที่ผู้ป่วยต้องการหรือให้ความสำ�คัญ เช่น การบริจาคอวัยวะหรือ
ร่างกาย กิจสุดท้ายที่อยากทำ� บุคคลที่ต้องการพบ รวมถึงความเห็นและความ
เข้าใจถึงเป้าหมายการดูแลรักษา
2. การแสดงเจตจำ�นงล่วงหน้าว่าจะรับหรือไม่รบั การดูแลรักษาประเภทใด
(Advance directive) เมื่อโรคเข้าสู่ระยะสุดท้าย หรือผู้ป่วยอาจอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง เช่น การใส่ทอ่ ช่วยหายใจ การปัม๊ หัวใจ การรักษา
ในห้องไอซียู เป็นต้น
3.	 การมอบหมายให้บคุ คล เช่น ญาติ เพือ่ นสนิท ทำ�หน้าทีต่ ดั สินใจแทน
ในกรณีที่ตนเองไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้แล้ว เช่น ไม่มีสติสัมปชัญญะ
การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า ควรทำ�ตั้งแต่ตอนที่ผู้ป่วยยังมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง หัวใจสำ�คัญคือ ผู้ป่วย
ญาติ และทีมดูแลรักษา มีการสือ่ สารและปรึกษาหารือกันจนได้แนวทางการดูแล
รักษาร่วมกัน และบันทึกเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
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ส่วนที่ 4

ความตายกับ
อุปสรรค

แม้ความตายจะเป็นเส้นชัยที่เราทุกคนต้องไปถึง
คงจะดีไม่น้อยหากเราได้สำ�รวจเส้นทางล่วงหน้า 
และกลับมาเตรียมตัว ณ ก้าวปัจจุบัน
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ยื้อชีวิต-ยืดการตาย

การยื้อชีวิตออกไปหรือประวิงเวลาให้ผู้ป่วยมีลมหายใจ
นานที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ช่วย มักเกิดจาก
ความเชื่อว่า ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่ยืนยาว ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัว
และต้องหลีกเลี่ยง การยื้อชีวิตผู้ป่วยที่เป็นบุพการีให้ยาวนานที่สุด
เป็นความกตัญญู (ดูคำ�ว่า “กตัญญูเฉียบพลัน”)
แต่ก่อนจะตัดสินใจยื้อชีวิตผู้ป่วยออกไป ควรพิจารณาให้
รอบคอบว่า เวลาที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่
เช่น ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวญาติมิตร ทำ�ความดี ทำ�กิจกรรมที่
เป็นความสุข ตลอดจนมีเวลาสะสางเรือ่ งราวทีย่ งั ค้างคาใจให้ส�ำ เร็จ
หรือต้องแลกกับค่าใช้จา่ ยมหาศาล อยูอ่ ย่างไม่มศี กั ดิศ์ รี ไม่สามารถ
ตัดสินชะตากรรมของตนเองได้ และไม่มีโอกาสได้อยู่อย่างสงบ
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ที่สำ�คัญยังอาจต้องแลกมาด้วยความทุกข์ทรมานจากการรักษา
ทางการแพทย์ทร่ี นุ แรง เช่น การปัม๊ หัวใจ เจาะคอใส่ทอ่ ช่วยหายใจ ผ่าท้อง
ใส่สายอาหาร ฯลฯ บ่อยครั้ง นอกจากจะไม่สามารถรักษาผู้ป่วยให้หาย
เป็นปกติแล้ว ยังต้องนอนเป็นผัก ไม่รู้สึกตัว และกลายเป็นภาระในการ
รักษาสภาพดังกล่าวให้ยืดเยื้อออกไปโดยไม่มีกำ�หนด
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ปั๊มหัวใจ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในภาวะหัวใจหยุดเต้น เป็นขัน้ ตอน
หนึ่งของ(ปฏิบัติ)การกู้ชีพ (CPR)
การปั๊มหัวใจนอกจากจะทำ�เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นแล้ว ในกรณีที่ผู้ป่วย
ยังไม่ฟื้น ยังช่วยพยุงให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองตลอดเวลา ไม่ให้สมองขาด
ออกซิเจนในระหว่างรอคอยความช่วยเหลืออื่นๆ หรือนำ�ส่งสถานพยาบาล
หลักการสำ�คัญคือ จะต้องเริม่ ปัม๊ หัวใจให้เร็วทีส่ ดุ เนือ่ งจากสมองจะสูญ
เสียการทำ�งานอย่างถาวรเมือ่ ขาดออกซิเจนภายในเวลาเพียงไม่กนี่ าที คำ�แนะนำ�
สำ�หรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมปฏิบัติการกู้ชีพมาก่อนคือ ให้ปั๊ม
หัวใจโดยการประสานมือบริเวณทรวงอกของผูป้ ว่ ยและกดเป็นจังหวะไปเรือ่ ยๆ
โดยไม่ต้องผายปอด
การปั๊มหัวใจ เป็นวิธีการที่รุนแรงต่อร่างกายอย่างยิ่ง จึงควรใช้ในกรณี
ฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ หรือกรณีที่อาจทำ�ให้ผู้ป่วยฟื้นตัวหรือกลับมาเป็นปกติได้
ในกรณีผู้ป่วยระยะสุดท้าย การปั๊มหัวใจมักเป็นเหตุสร้างความทุกข์
ทรมานแก่ผู้ป่วย เพราะทำ�ได้เพียงการยืดความตายออกไป และมีโอกาสที่จะ
ทำ�ให้ผู้ป่วยไม่สามารถตายอย่างสงบได้
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ตามปกติ โรงพยาบาลจะทำ�การกู้ชีพผู้ป่วยที่กำ�ลังจะเสียชีวิตก่อนเสมอ
หากผูป้ ว่ ยไมได้แสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาดังกล่าวเอาไว้ หากผูป้ ว่ ยไม่ตอ้ งการ
ให้ท�ำ จะต้องเขียนหนังสือแสดงเจตนาฯ และสือ่ สารกับผูท้ เี่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบ
ก่อน (ดูคำ�ว่า “CPR” และ “หนังสือแสดงเจตนาฯ”)
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การใส่ท่อช่วยหายใจ

ทำ�ในกรณีที่ผู้ป่วยมีท่อหายใจตีบตัน มีเสมหะจำ�นวนมาก หอบเหนื่อย
หายใจลำ�บาก หรือในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถหายใจด้วยตนเองได้ เพราะฤทธิ์
ยาสลบ หรือเหตุใดๆ
การใส่ท่อช่วยหายใจสามารถทำ�ได้ 2 ลักษณะ คือ
1. ใส่ท่อพลาสติกหรือท่อยางทางปากหรือจมูก ผ่านกล่องเสียงลงไปยัง
หลอดลม โดยไม่ต้องผ่าตัด
2. เจาะคอหรือการผ่าตัดเปิดช่องบริเวณลำ�คอด้านหน้า แล้วใส่ท่อผ่าน
ผิวหนังลงไปในหลอดลมโดยตรง วิธหี ลังจะทำ�ในกรณีทคี่ าดว่า ผูป้ ว่ ย
จำ�เป็นจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเป็นเวลานาน
การใส่ทอ่ ช่วยหายใจ มักจะมีภาวะแทรกซ้อนตัง้ แต่เล็กน้อย เช่น ฟันหัก
หรือทางเดินหายใจส่วนบนบาดเจ็บ ไปจนถึงภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่อาจมี
อันตรายถึงชีวติ เช่น การใส่ทอ่ ช่วยหายใจผิดพลาดเข้าไปในหลอดอาหารแทนที่
จะเป็นหลอดลม ทำ�ให้ร่างกายขาดออกซิเจนหรือสำ�ลักอาหารจากกระเพาะ
เข้าไปในหลอดลมและปอด
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ดังนั้น ก่อนใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยโดยเฉพาะในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ผู้ป่วย ญาติผู้ใกล้ชิด และทีมดูแลรักษาจะต้องปรึกษาหารือร่วมกันให้ดี อาจใช้
วิธกี ารวางแผนดูแลรักษาตัวเองล่วงหน้า (ดูค�ำ ว่า “การวางแผนดูแลรักษาตนเอง
ล่วงหน้า”) หรือเขียนพินัยกรรมชีวิต (ดูคำ�ว่า “พินัยกรรมชีวิต”)
ญาติควรทราบข้อมูลว่า การใส่ท่อช่วยหายใจเป็นไปเพื่ออะไร เสี่ยงต่อ
ภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้าง ถ้าไม่ใส่แล้วเป็นอย่างไร มีทางเลือกอืน่ หรือไม่ มีโอกาส
ถอดท่อหรือหายจากภาวะวิกฤตดังกล่าวไหม เป็นต้น เนื่องจากการตัดสินใจ
ถอดออกภายหลังจะเป็นเรือ่ งยากมาก และอาจสร้างความรูส้ กึ ผิดแก่ผถู้ อดหรือ
ตัดสินใจถอดได้
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แล้วแต่หมอ
การมอบหมายให้การดูแลรักษาและจัดการความตายอยูใ่ นมือของแพทย์
แต่ผู้เดียว เนื่องจากสังคมไทยมีความศรัทธาต่อแพทย์สูงมาก ว่าเป็นผู้มีความรู้
และความเมตตาในการเยียวยารักษาเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยให้หายเป็นปกติได้
ดีที่สุด และมีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าในการ
รักษาโรคต่างๆ มากขึ้น
ประกอบกับทัศนะต่อความตายของผู้คนเปลี่ยนไป มองความตายเป็น
สิ่ ง แปลกแยกและมี เ พี ย งมิ ติ ท างด้ า นกายภาพเพี ย งมิ ติ เ ดี ย ว ผู้ ค นสู ญ เสี ย
ภูมิปัญญาและสนใจการดูแลสุขภาพด้วยตนเองน้อยลง ที่สำาคัญคือ ครอบครัว
มีขนาดเล็กลงและแยกกันอยู่จนขาดการช่วยเหลือกันและกัน
โรงพยาบาลจึงเป็นสถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยและสถานที่ที่คนมาตายกัน
มากขึน้ แพทย์จงึ ถูกลูกหลานและญาติมติ รของผูป้ ว่ ยคาดหวัง มอบหมาย กระทัง่
ผลักภาระในการรักษาและจัดการความตายให้ เพราะเชือ่ ว่าจะทำาให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
การดูแลรักษาอย่างดีที่สุดเท่าที่ตนเองจะมอบให้ได้
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แต่ความเชื่อว่า “แล้วแต่หมอ” อาจไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับผู้ป่วย
เสมอไป เพราะเป็นทีย่ อมรับกันในวงการสุขภาพปัจจุบนั แล้วว่า การดูแล
รักษาที่ดีและครอบคลุมทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลกาย ใจ สังคม และ
ปัญญา ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะครอบครัว
ของผู้ป่วย เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด
ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่
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กตัญญูเฉียบพลัน

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคมะเร็งที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต การดูแล
รักษาจะเป็นแบบประคับประคอง (Palliative care) เพือ่ ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยรูส้ กึ สบาย
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจนกว่าจะจากไปอย่างสงบ หลายครอบครัว
เลือกทีจ่ ะไม่ปมั๊ หัวใจ ไม่ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ เพราะไม่ตอ้ งการให้ผปู้ ว่ ยทรมาน
จากภาวะแทรกซ้อนของการรักษาดังกล่าว และพร้อมจะให้คนที่ตนเองรัก
จากไปอย่างสงบเมื่อถึงเวลาที่สมควร
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ในกรณีดังกล่าว หากมีลูกหลานที่ปกติไม่เคยดูแลบุพการี
แต่เมือ่ ผูป้ ว่ ยเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวติ กลับบอกให้แพทย์
ยื้อชีวิตหรือรักษาให้ถึงที่สุด พฤติกรรมดังกล่าวเรียกว่า “กตัญญู
เฉียบพลัน” ซึ่งอาจทำ�ให้ผู้ป่วยไม่สามารถจากไปอย่างสงบได้
สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จากความรู้ สึ ก ผิ ด ที่ ไ ม่ ค่ อ ยได้ ดู แ ลบุ พ การี
ทีมดูแลจึงควรเข้าไปพูดคุยกับลูกหลานคนดังกล่าวเพื่อทำ�ความ
เข้าใจสภาพของผู้ป่วย และชักชวนให้มีส่วนร่วมในการดูแล เพื่อ
เยียวยาความรู้สึกผิด
แต่สง่ิ ทีด่ ที ส่ี ดุ คือ ลูกหลานควรให้เวลาดูแลบุพการีเสียแต่ตน้
เพราะนอกจากจะไม่เกิดอาการกตัญญูเฉียบพลันแล้ว ยังช่วยให้
พ่อแม่ภมู ใิ จในตัวลูกหลาน ไม่มคี วามรูส้ กึ ติดค้าง และจากไปอย่าง
สงบได้
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ความเศร้าโศกและความสูญเสีย

ความเศร้าโศกเป็นภาวะอารมณ์ทอี่ าจประกอบไปด้วยความมึนชา โกรธ
เจ็บปวด อ้างว้าง สะเทือนใจ ผิดหวัง เป็นต้น การสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก
ย่อมนำ�ความรู้สึกเศร้าโศกมาสู่ผู้สูญเสียเป็นธรรมดา แต่โดยปกติ ผู้ประสบ
ความสูญเสียจะมีปฏิกิริยาทางจิตใจต่อการสูญเสียเป็น 3 ระยะ ได้แก่
1. ระยะมึนชา จะมีความรูส้ กึ ตกใจ ไม่เชือ่ ปฏิเสธสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เกิดความ
รู้สึกมึนชา ระยะดังกล่าวกินเวลา 2-3 ชั่วโมงถึง 2-3 สัปดาห์
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2. ระยะซึมเศร้า จะมีอารมณ์เศร้าโศก ร้องไห้ คร่ำ�ครวญ ย้ำ�นึกถึง
บุคคลที่เสียชีวิต ความอยากอาหารลดลง นอนไม่หลับ อาจทำ�ให้กิจวัตร
ตามปกติลดลงจากเดิมบ้าง ระยะดังกล่าวกินเวลา 2-3 สัปดาห์แล้วจะ
ดีขึ้นเองในเวลา 2-4 เดือน โดยส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน 6 เดือน
3. ระยะกลับคืนสู่ปกติ กลับเข้าสู่กิจวัตรประจำ�วันตามปกติของ
บุคคลนั้นๆ
ในทางจิตเวช อารมณ์เศร้าโศกจากการสูญเสียไม่จัดว่าเป็นความ
ผิดปกติ สามารถดีข้ึนได้เองโดยไม่ต้องรักษา แต่ควรกลับคืนสู่ภาวะปกติ
ภายในเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี หากนานกว่านี้อาจต้องเข้ารับการบำ�บัด หรือ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา
ผู้ประสบความสูญเสียสามารถผ่านพ้นอารมณ์เศร้าโศกจากการ
สูญเสียได้หลายวิธี เช่น การยอมรับความสูญเสียและความรู้สึกเจ็บปวดที่
เกิดขึ้น การระบายความรู้สึกให้บุคคลรอบข้างรับฟัง การมีแหล่งสนับสนุน
ทางสังคมทีด่ ี หรือการมีสมั พันธภาพทีด่ กี บั คนรอบข้าง จะช่วยลดความเสีย่ ง
ของการเกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติ และโรคซึมเศร้าจากการสูญเสีย
ลงได้
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สิ่งค้างคาใจ

สิง่ ทีท่ �ำ ให้เกิดความทุกข์ในจิตใจ ก่อให้เกิดความติดขัด คับข้อง และทำ�ให้
ไม่อาจตายอย่างสงบหรือตายตาหลับได้ อาจได้แก่ การงานทีย่ งั คัง่ ค้าง ทรัพย์สนิ
ที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จ ความน้อยใจคนใกล้ชิด ความโกรธแค้นใครบางคน
ความรูส้ กึ ผิด ความปรารถนาต้องการทำ�บางสิง่ หรือพบใครบางคนเป็นครัง้ สุดท้าย
โดยเฉพาะคนที่รักหรือคนที่อยากขออโหสิกรรม
ผู้ป่วยมักไม่พูดสิ่งค้างคาใจตรงๆ ลูกหลานญาติมิตรจึงควรใส่ใจต่อ
เรือ่ งดังกล่าว คอยหมัน่ สังเกต สอบถาม หากเป็นภารกิจทีย่ งั คัง่ ค้าง ควรหาทาง
ช่วยเหลือให้ส�ำ เร็จ หากรูส้ กึ ค้างคาใจต่อความผิดในอดีต ควรช่วยให้ปลดเปลือ้ ง
ความรู้สึกผิดออกไป เช่น ช่วยให้เปิดใจ กล่าวขอโทษหรือขออโหสิกรรม และ
ขอให้อีกฝ่ายให้อภัยผู้ป่วยเช่นเดียวกัน
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ความขัดแย้ง
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยกับญาติ ผู้ป่วยกับแพทย์ผู้ให้
การรักษา หรือญาติกบั แพทย์ อาจมีความต้องการไม่ตรงกัน หรือแม้กระทัง่
ตัวผู้ป่วยอาจมีความขัดแย้งในใจตนเอง ความรู้สึกดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่
ขัดขวางการตายดี เพราะทำ�ให้บรรยากาศรอบข้างเตียงผูป้ ว่ ยไม่สงบ ขาดความ
สันติสมานฉันท์ จนอาจกลายเป็นสิ่งค้างคาใจผู้ป่วยได้
เราสามารถลดความรุนแรงจากความขัดแย้ง ทำ�ให้เกิดบรรยากาศทีด่ ี
ในการตายอย่างสงบได้ ด้วยการพูดคุยอย่างมีสติ เห็นอกเห็นใจ การขออภัย
และอโหสิกรรมต่อกัน โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ใกล้ตายเป็นสำ�คัญ
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การยึดติดในความสุข

ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนา แต่หากไม่เท่าทันความสุข ยึดติดใน
ความสุข ของรัก และคนรัก จะทำ�ให้เกิดความเสียดาย อาลัย จนไม่อาจยอมรับ
ความพลัดพราก และอาจทำ�ให้ตายอย่างไม่สงบ ทางออกไม่ใช่การปฏิเสธคนรัก
ของรัก แต่เป็นการดำ�เนินชีวติ ท่ามกลางความสุข มีคนรัก ของรัก อย่างรูเ้ ท่าทัน
ธรรมชาติของสิ่งนั้น เช่น มีความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา
เราสามารถฝึกคลายความยึดมัน่ ในสิง่ ต่างๆ ดังกล่าวได้หลายวิธี วิธหี นึง่
คือการให้ทานหรือสละทรัพย์สมบัติให้แก่ผู้อื่นหรือส่วนรวม เมื่อความยึดมั่น
ลดลง ความกลัวการสูญเสียจะลดลงตามไปด้วย การหมั่นพิจารณาจนเห็นใจที่
ยึดมัน่ ของตนเองเป็นประจำ� จะช่วยทำ�ให้เป็นอิสระเหนือทรัพย์สนิ ของรักต่างๆ
รวมทั้งความหวงแหนในตัวตน จนจิตเป็นอิสระจากความสุขและความทุกข์
จากการได้และเสียโดยสิ้นเชิง
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กลัวภพภูมิหน้า / กลัวชาติหน้า

ความตายเป็นเรื่องน่ากลัวสำ�หรับคนจำ�นวนมาก
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่มั่นใจหรือความไม่รู้เรื่องชีวิต
หลังความตาย
ในทางพุทธศาสนา ภพหน้าของผู้ตายจะดีหรือร้ายนั้น ขึ้นอยู่ว่า ผู้ตาย
ใช้ชวี ติ ในอดีตอย่างไร ผูท้ หี่ มัน่ ทำ�ความดีมาตลอดชีวติ เมือ่ ตายแล้วย่อมมีโอกาส
ไปสู่สุคติภูมิ จึงไม่กลัวภพหน้าเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง ดังพุทธศาสนา
สุภาษิตทีว่ า่ “ผูด้ �ำ รงธรรม ไม่ตอ้ งกลัวปรโลก” หรือ “บุญย่อมนำ�สุขมาให้ในเวลา
สิ้นชีวิต”
ในทางตรงข้าม ผู้ท่ีไม่เคยทำ�ความดี ทำ�น้อย หรือสร้างแต่อกุศลกรรม
เมื่อใกล้ตายย่อมเกิดความกังวลหรือความกลัวว่าตนจะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดี
กลายเป็นความกระวนกระวายและทุกข์ทรมานจนอาจตายอย่างไม่สงบได้
นอกจากการหมั่นทำ�ความดีเสียแต่เนิ่นๆ แล้ว เรายังช่วยให้ผู้ป่วย
ระยะท้ายมัน่ ใจในภพหน้ามากขึน้ ได้ ด้วยการใช้เวลาทีเ่ หลืออยูท่ �ำ ความดี ทำ�จิต
ให้เป็นกุศลเพิ่มเติม เช่น นิมนต์พระมารับบาตรถึงเตียงคนไข้ ตั้งใจรักษาศีล
ให้บริสุทธิ์ หมั่นน้อมระลึกถึงความดีที่ตนเคยทำ� ระลึกถึงพระรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือ เจริญสติ-ทำ�สมาธิภาวนาเท่าที่พอจะทำ�ได้
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ความรู้สึกผิด

ความรู้สึกผิดเนื่องจากทำ�ในสิ่งที่ไม่สมควร ความรู้สึกเสียดาย เสียใจ
ที่ไม่มีโอกาสแก้ตัวและแก้ไขความผิดพลาดที่เคยทำ�ไว้ การช่วยให้ผู้ใกล้ตาย
ปลดเปลือ้ งความรูส้ กึ ผิดออกไป เช่น การช่วยให้เปิดใจ ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม
ใครบางคน และอีกฝ่ายยอมรับคำ�ขอโทษและให้อภัยผูป้ ว่ ย จะช่วยให้ผใู้ กล้ตาย
จากไปอย่างสงบได้
บางกรณี การขอโทษหรือขออภัยไม่ใช่เรือ่ งง่าย โดยเฉพาะกับผูน้ อ้ ยหรือ
ผู้ท่ีอยู่ในสถานะต่ำ�กว่า การแนะนำ�ให้ผู้ป่วยเขียนคำ�ขอโทษหรือความในใจ
ลงบนกระดาษ แล้วให้ญาติมิตรนำ�ไปให้แก่บุคคลนั้นหรือเก็บไว้กับตัวเอง
เป็นการปลดเปลื้องความรู้สึกได้ในระดับหนึ่ง หากผู้ป่วยมีความพร้อมมากขึ้น
อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้นั้นโดยตรงในโอกาสที่เอื้ออำ�นวย

88

กลัวตัวตนดับสูญ
ธรรมชาติของมนุษย์มีความสำ�นึกในตัวตน หวงแหนตัวตน ไม่ต้องการ
ให้ตัวตนกระทบกระเทือน แตกสลาย เป็นสาเหตุหนึ่งของความกลัวตาย แต่ละ
สังคมจึงมีวิธีการต่างๆ ในการเยียวยาความกลัวดังกล่าว โดยอธิบายว่าแม้ตาย
ไปแล้ว แต่เสี้ยวส่วนแห่งตัวตนของเราจะยังสืบเนื่องอยู่ต่อไป เช่น การสร้าง
อนุสาวรีย์ การจารึกชื่อในถาวรวัตถุ การสร้างประเพณีรำ�ลึก เป็นต้น
ในทางพุทธศาสนาอธิบายว่า ตัวตนเป็นสิ่งมายา ไม่มีอยู่จริง เป็นเพียง
การปรุงแต่งทางจิตทีเ่ กิดจากความไม่รู้ เราสามารถฝึกฝนจนรูค้ วามจริงดังกล่าว
ได้ดว้ ยการหมัน่ เจริญภาวนาให้เกิดปัญญา ตระหนักถึงความจริงแท้ทว่ี า่ สรรพสิง่
ว่างจากความเป็นสัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา เมือ่ ไม่มผี ตู้ าย จึงไม่มคี วามกลัวตาย
ไปโดยปริยาย
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ส่วนที่ 5

พุทธศาสนา
กับการตาย
แม้ความตายจะเป็นวิกฤตของชีวิต
แต่พระพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นเป็นโอกาส
ในการพัฒนาจิตใจและปัญญา
ผ่านการทำ�ความรู้จักคำ�ดังต่อไปนี้
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เวียนว่ายตายเกิด - สังสารวัฏ

ในทางพุทธศาสนา คือ การหมุนวนอยู่ในภพชาติต่างๆ ของสัตว์โลก
ในลักษณะข้ามภพข้ามชาติ ตามอำ�นาจบุญ-บาปทีช่ กั นำ�ให้ไปเกิด เช่น เกิดเป็น
มนุษย์ปจั จุบนั แต่ดว้ ยอำ�นาจบาปทีเ่ คยทำ� เมือ่ ตายจึงไปเกิดเป็นสัตว์เดียรัจฉาน
หรือไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอำ�นาจบุญ เป็นต้น
ตัญหาหรือความอยาก อยากเสพ อยากมีอยากเป็นบางสิ่งบางอย่าง
ไม่อยากมีไม่อยากเป็นบางอย่าง จะผลักดันวงจรแห่งการตายแล้วเกิดหมุนวน
ไปเรือ่ ยๆ ตราบเท่าทีว่ งจรแห่งกิเลส กรรม วิบากยังดำ�รงสืบเนือ่ งอยู่ ความตาย
จึงไม่ใช่การยุติชีวิต แต่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของภพชาติ
การหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏ ต้องอาศัยการทำ�ความดี ละเว้นจาก
ความชัว่ ฝึกฝนอบรมจิตใจและปัญญา จนเกิดความรูแ้ จ้งต่อธรรมชาติทแี่ ท้จริง
ของชีวิตและสรรพสิ่งอันเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากการยึดติดในสิ่งทั้งปวง
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อาสันนกรรม-จิตสุดท้าย
เมือ่ เวลาใกล้ตาย จิตใจจะมีกระบวนการแตกดับ ก่อนไปเกิดใน
ภพภูมิใหม่ ประกอบด้วย
1. การระลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ จะเห็ น การฉายภาพยนตร์
ฉากชีวิตทั้งหมดในพริบตา (กรรมอารมณ์)
2. เห็นภาพ ได้ยินเสียง หรือได้กลิ่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�
ในอดีต ทั้งดีและไม่ดี (กรรมนิมิต)
3. เห็นสัญญาณที่บอกว่าจะไปเกิดอยู่ในภพภูมิใด เช่น ถ้ำ� เมฆ
ปราสาท (คตินิมิต)
4. อาสันนกรรมหรือจิตสุดท้าย คือ กรรมทีท่ �ำ เมือ่ ใกล้ตาย มักเป็น
กรรมทางใจหรือมโนกรรม ทีจ่ ะทำ�ให้จติ เศร้าหมองหรือเกิดปีติ สุข สงบ
สำ�หรับคนทั่วไป อาสันนกรรมคือตัวกำ�หนดภพภูมิที่จะไป เพราะเป็น
กรรมที่ส่งผลก่อนกรรมชนิดอื่น (เว้นแต่มีกรรมหนักมาขวาง) บางครั้ง
เรียกว่าจิตสุดท้าย หากเป็นกุศลจะไปสู่สุคติ ถ้าเป็นอกุศลจะไปสู่ทุคติ
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สังขาร

คนทีเ่ คยชินกับสภาวะจิตทีเ่ ป็นกุศล เช่น หมัน่ ทำาความดี เป็นจิตอาสา
เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรม จิตสุดท้ายมักจะเป็นกุศลได้ง่าย มีแนวโน้มที่จะ
ไปสู่สุคติภูมิ ในทางตรงข้าม คนที่ทำาความชั่วจนคุ้นชิน จิตสุดท้ายย่อมมี
แนวโน้มเป็นอกุศล แม้มีการช่วยนำาทาง บอกทาง หรือนำาจิตให้สงบ ก็อาจ
ช่วยได้ไม่มากนัก เมื่อตายย่อมไปสู่ทุคติภูมิ
คนไทยในสมัยก่อนจะมีแนวทางการบริกรรมให้จติ สุดท้ายเชือ่ มโยงกับ
กุศลกรรม เช่น การขออโหสิกรรม การระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การบริกรรมสัมมาอะระหัง และการละวางความยึดติดทั้งปวง เป็นต้น
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ผูค้ นโดยทัว่ ไปมักเข้าใจว่า สังขารหมายถึงร่างกาย แต่แท้จริงแล้ว สังขาร
ในพุทธศาสนาหมายถึงสิง่ ทัง้ ปวงทีป่ ระกอบหรือถูกปรุงแต่งขึน้ จากเหตุและปัจจัย
ต่างๆ เช่น คนเราประกอบขึ้นจากรูป (กาย) และนาม (ความคิด ความจำาได้
หมายรู้ ความรู้สึก การรับรู้) ขึ้นมาเป็นชีวิต สิ่งเดียวที่ไม่จัดว่าเป็นสังขาร คือ
นิพพาน
สังขารมีลักษณะสำาคัญคือ ไม่เที่ยงแท้ถาวร ถูกบีบคั้นจากเหตุปัจจัยที่
เปลีย่ นแปลง และหาตัวตนทีแ่ ท้จริงไม่ได้ พุทธศาสนามองว่า สังขารเป็นของหนัก
การละความยึดมั่นถือมั่นในสังขารได้ถือเป็นความสุข
พุทธศาสนาถือว่า ในช่วงสุดท้ายของชีวติ หากผูป้ ว่ ยสามารถรักษาสติไว้ได้
จะมีโอกาสทองในการพิจารณาความเปลี่ยนแปลง ความบีบคั้น ความทุกข์จาก
การยึดมั่นในสังขาร จนประจักษ์แจ้งในสัจธรรม กระทั่งสามารถปล่อยวางชีวิต
และจากไปได้อย่างสะอาด สว่าง สงบได้
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ตายก่อนตาย

ท่านพุทธทาสภิกขุพูดเสมอว่า ให้ตายก่อนตาย หมายถึง ปล่อยวางจาก
ความยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นตัวกูของกู คือทำ�ให้ตัวกูดับ เป็นการตายจากตัวตน
ก่อนการตายจากการหมดลม
ถ้ามีสติระลึกรู้กายและใจเป็นประจำ� จนเห็นธรรมชาติของกายและใจ
ตามที่เป็นจริงว่า ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา ปล่อยวางความยึดมั่นในตัวกูของกู
จะเป็นอิสระจากความตายได้ เมื่อไม่มีตัวกูของกู จึงมีแต่ความตาย เพราะไม่มี
ผูต้ าย ไม่มตี วั กูทจี่ ะทำ�ให้ส�ำ คัญมัน่ หมายว่ากูตาย ไม่มตี วั กูทต่ี อ้ งรักต้องหวงแหน
หรือต้องหวาดกลัวต่อความตายอีกต่อไป
นี่คือวิธีเอาชนะความตายโดยไม่มีผู้ตาย เป็นหนทางไปสู่การหลุดพ้น
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นาทีทอง

ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้วา่ ในภาวะจิตสุดท้ายซึง่ เป็นช่วงรอยต่อระหว่าง
ความเป็นและความตาย หากเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา สามารถใช้ความทุกข์ ความบีบคัน้
จิตใจทีห่ วัน่ ไหวในช่วงเวลาใกล้ตาย พิจารณาให้เห็นถึงความจริงว่า สังขารเป็นทุกข์
อย่างยิง่ ทำ�ให้ปล่อยวางสังขารได้อย่างสิน้ เชิง หลุดพ้นจากความยึดมัน่ ในตัวตน
เป็นสภาวะที่สามารถบรรลุธรรมได้
ช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นโอกาสทอง ในการดับความยึดมั่นถือมั่นใน
ตัวตนอีกด้วย ดังที่ท่านเรียกว่า ตกกระไดพลอยโจน คือ “ไหนๆ ก็เมื่อร่างกาย
นี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว จิตหรือเจ้าของบ้านก็พลอยกระโจนตามไปเสียด้วย
ก็แล้วกัน ให้ปัญญามันกระจ่างขึ้นมาในขณะนั้นว่า ไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมา
เกิดใหม่ เพื่อเอา เพื่อเป็น เพื่อหวัง อะไร อย่างใด ต่อไปอีก”
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โพวา

ตามแนวทางความเชือ่ ดัง้ เดิมของพุทธศาสนาสายวัชรยาน โพวาคือการ
เคลื่อนย้ายจิตของผู้ใกล้ตายไปสู่สภาวะจิตเดิมแท้ เป็นการปฏิบัติโยคะและ
สมาธิภาวนาที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายและเพื่อเตรียมตัวตาย แต่เรายัง
สามารถประยุกต์โพวามาใช้ในการเยียวยา และส่งเสริมพลังฝ่ายบวกในใจแก่ผู้
ป่วยทั่วไปหรือตัวผู้ปฏิบัติเองได้อีกด้วย
วิธีการทำ�โพวา เริ่มจากการทำ�ตัวให้สบาย นั่งในท่าที่รู้สึกสบาย หรือ
นอนก็ได้ จากนั้น ให้สำ�รวจจิต ปล่อยวาง ผ่อนคลาย น้อมใจนึก อัญเชิญ
พระพุทธองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิที่เคารพสักการะผูกพันแนบแน่น มาปรากฏอยู่
เหนือศีรษะของผู้ป่วยหรือผู้ใกล้ตาย จินตนาการว่าพระองค์ทรงแย้มยิ้มด้วย
ความกรุณา และแผ่ออกมาเป็นลำ�แสงไปยังผูใ้ กล้ตาย เพือ่ ชำ�ระล้างกายใจและ
จิตวิญญาณ จนกระทั่งผู้ใกล้ตายสลายกลายเป็นแสง ลอยสู่ท้องฟ้า และรวม
กับพระพุทธองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิที่อัญเชิญมา
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ทองเลน

คำ�ภาษาธิเบต หมายถึง “การให้และการรับ” พุทธศาสนาสายวัชรยาน
มีความเชื่อว่า ทองเลนจะช่วยเผยให้เห็นสัจธรรมแห่งความทุกข์และจิตใจที่ถูก
ปิดกัน้ ของผูอ้ นื่ และเข้าไปทำ�ลายพลังทีป่ ดิ กัน้ จิตใจนัน้ รากฐานของทองเลนคือ
ความกรุณา
เราสามารถประยุกต์แนวทางการทำ�ทองเลนมาใช้ในการเยียวยา ด้วย
การทำ�สมาธิภาวนาเพื่อแผ่ความกรุณาไปยังผู้ที่กำ�ลังเป็นทุกข์ ใช้จินตนาการ
วาดภาพว่า ผู้ปฏิบัติรับเอาความทุกข์และความเจ็บปวดของผู้อื่นมาไว้ที่ตัวเอง
และมอบความสุข ความดี ความกรุณากลับไป
วิธีการทำ�ทองเลน เริ่มจากการนั่งสำ�รวมจิต ตามลมหายใจอย่างสงบ
แล้วจินตนาการอัญเชิญพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสตั ว์ทเี่ คารพนับถือมาปรากฏ
ตรงหน้า ทำ�ใจให้ผ่องแผ้ว ปีติ จนนิ่งสงบ
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จินตนาการถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนที่ก�ำ ลังมี
ความทุกข์และเจ็บปวด ขณะที่หายใจเข้า ให้จินตนาการว่า เรารับเอาความ
ทุกข์ความเจ็บปวดทัง้ หมดของเขาทีเ่ ป็นกลุม่ ควันสีด�ำ เข้ามาในตัวเราด้วยจิต
กรุณา จินตนาการว่า กลุ่มควันดำ�แผ่มาปกคลุมและห่อหุ้มตัวเรา ในขณะที่
เราพร้อมรับความทุกข์ความเจ็บปวดของเขาอย่างเต็มที่ นั่งเจริญเมตตา
กรุณาจนกลุม่ ควันดำ�เริม่ กลายเป็นลำ�แสงบริสทุ ธิ์ แล้วเปิดใจของเราส่งผ่าน
ความสุข ความกรุณา และความปีติกลับไปเป็นรัศมีเหลืองทองแผ่ชโลม
ตัวเขา จินตนาการว่าเขารูส้ กึ ดีขนึ้ อกุศลกรรมและความทุกข์ ความเจ็บปวด
ต่างๆ หายไป กลายเป็นความสุขสงบ
การทำ�ทองเลนไม่ใช่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความทุกข์ หรือเจ็บปวดตาม
ผู้อื่น แต่เป็นการชำ�ระล้างความยึดติดในตัวตน ละวางความกลัวว่าตนจะ
เป็นทุกข์ และฝึกความกรุณา หากไม่ถนัดในการสร้างจินตนาการ ขอให้
ใช้ความรู้สึกในการรับรู้ความทุกข์ที่เข้ามา และส่งความรู้สึกแห่งกรุณา
ออกไปแทน
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ส่วนที่ 6

วัฒนธรรม
กับการตาย

การรู้จักความตายในแง่มุมทางวัฒนธรรมซึ่งหมายถึง
ชุดความเชื่อ ความหมาย ตลอดจนแบบแผนประเพณี
จะช่วยให้เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความตายได้อย่างถูกต้อง
ตลอดจนแสดงความเคารพผู้ตายและญาติมิตร
ได้อย่างเหมาะสม
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ความเชื่อเรื่องเวลาตาย

ชาวจีนมีความเชื่อที่สัมพันธ์กับโหราศาสตร์
ตลอดเวลา ทั้งเรื่องฤกษ์ยาม เรื่องฮวงจุ้ย ความเชื่อ
เรือ่ งเวลาตายจึงสำ�คัญ ชาวจีนบางกลุม่ มีความเชือ่ ว่า
ถ้าผู้ตายเสียชีวิตในช่วงเช้าถึงเที่ยง ผู้ตายจะเอาบุญกุศลไป 1 มื้อ เหลือไว้ให้
กับลูกหลาน 2 มื้อ ถ้าเสียชีวิตในช่วงบ่าย ผู้ตายจะเอาไป 2 มื้อ เหลือไว้ให้
ลูกหลาน 1 มื้อ หากเสียชีวิตระหว่าง 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ถือว่าผู้ตายเอา
ติดตัวไปทั้ง 3 มื้อ ไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเลย ส่วนคนที่ตายก่อนเช้า
วันใหม่ ยังไม่ได้ทานอะไรสักมื้อ ถือว่าไม่ได้เอาบุญกุศลไปด้วย ทิ้งไว้ให้
ลูกหลานทั้งหมด
ชาวจีนถือว่า การตายที่ดีที่สุดคือการตายให้เหลือ “มื้อ” (หมายถึง
บุญกุศล) ไว้ให้ลูกหลานมากที่สุด เพราะจะทำ�ให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง
การเข้าใจความเชื่อดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการทำ�งานของทีมดูแล
ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ใกล้ตายให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วย
และญาติ หรือช่วยให้ญาติสามารถตัดสินใจงดใช้เครื่องช่วยชีวิตต่อผู้ป่วยได้
ในเวลาที่เหมาะสม
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ตายฉับพลัน (ตายโหง)
การตายด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงหรือถูกทำ�ร้ายอย่างรุนแรง จนร่างกาย
บาดเจ็บสาหัส ความเจ็บปวดจากบาดแผลมักส่งผลให้ผู้บาดเจ็บหวาดกลัว
ทุกข์ทรมาน ทุรนทุราย ส่งผลให้จิตสุดท้ายไม่สงบ ตายแล้วไปสู่ทุคติภูมิ
การตายฉับพลันยังรวมถึงเหตุไม่คาดฝันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวใจวาย
ตาย เสลดติดคอ นอนหลับไม่ตื่น หรือโดนฟ้าผ่า เป็นต้น
การตายในลักษณะดังกล่าวมักถูกนิยามว่าเป็นการตายไม่ดี แต่หากใน
ช่วงขณะสุดท้าย ผู้ใกล้ตายสามารถรวบรวมสติ ระลึกถึงสิ่งดีงาม ปล่อยวาง
ความคิดอกุศล และน้อมนำ�จิตใจไปสู่สุคติภูมิได้ ย่อมนับเป็นการตายที่ดี
เช่นกัน
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ตายตาหลับ
คำ�เทียบเคียงต่อความตาย

การตายตาหลับมีความหมายสองประการ คือ 1) สภาพทีผ่ ตู้ าย ตายโดยที่
เปลือกตาปิดสนิท และ 2) การตายอย่างหมดห่วงกังวล ตายอย่างวางใจ
ภาพของผู้ตายที่เสียชีวิตในสภาพหลับตา เป็นภาพที่ทำ�ให้ผู้พบเห็น
เกิดความสบายใจ เพราะการหลับตาถูกเชื่อมโยงเข้ากับการนอนหลับพักผ่อน
การปล่อยวาง ความหมดห่วงกังวล ในขณะที่การลืมตาค้างเป็นเวลานาน
ถูกเชือ่ มโยงกับความตืน่ ตระหนก ความค้างคาใจ ผิดธรรมชาติของมนุษย์ซงึ่ ต้อง
กระพริบตาบ่อยๆ ดังนั้น เมื่อผู้ตายเสียชีวิตในสภาพที่หลับตา ผู้ใกล้ชิดมักรู้สึก
อุ่นใจว่าผู้ตายได้จากไปอย่างสงบ
หากผู้ตายมีตาที่เปิดค้าง อาจเกิดจากสาเหตุทางกาย หรือทางจิตใจ
ผูใ้ กล้ชดิ อาจกระซิบนำ�ทางให้ผใู้ กล้ตายปล่อยวางความห่วงกังวล เดินทางไปสูส่ คุ ติ
แล้วจึงปิดเปลือกตาลงเบาๆ เมือ่ ผูต้ ายเพิง่ เสียชีวติ ไม่นาน เพราะหากทอดเวลา
นานออกไปจะปิดเปลือกตาได้ยากขึ้น เนื่องจากร่างกายเกิดการแข็งตัว
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ความตายเป็นปรากฏการณ์สำ�คัญของทุกสังคม
จึงมีค�ำ อุปมาอุปมัยเกีย่ วกับความตายมากมาย สะท้อน
ความเชื่อและทัศนคติที่มีแต่ละสังคมมีต่อความตาย
รวมทั้งทำ�ให้เกิดการทบทวนหรือฉุกคิดต่อความตายใน
มุมมองใหม่ได้ด้วย
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การเดินทาง
การเดินทางเป็นคำาอุปมาเกีย่ วกับความตายทีใ่ ช้กนั อย่างกว้างขวาง
ในหลายวัฒนธรรม เป็นการสะท้อนถึงความเชือ่ ทีว่ า่ ชีวติ มิได้สนิ้ สุดลงเมือ่
ร่างกายตายไปแล้ว
ในทางศาสนา เมื่อชีวิตยุติลง คือการตายทางร่างกาย แต่จิตหรือ
วิญญาณ จะยังคงอยู่และเดินทางไปสู่สภาวะใหม่ๆ เช่น ไปเกิดใหม่ หรือ
เดินทางไปพบพระเจ้า
ในทางพุทธศาสนามองว่า ความตายเป็ น โอกาสที่จ ะได้ เรี ย นรู้
ประสบการณ์ สัง่ สมความดี และพัฒนาสติปญ
ั ญาจนสามารถเข้าถึงสัจธรรม
บรรลุนิพพาน ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป
ความเชื่อดังกล่าว จะช่วยลดความกลัวตาย โดยเฉพาะความกลัว
ตัวตนจะดับสูญหลังจากตายไปแล้วลงได้
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เปลี่ยนบ้านใหม่
คำาอุปมาของความตาย ว่าร่างกายเหมือนบ้าน
อันเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของจิตหรือวิญญาณ วันหนึง่ เมือ่ บ้าน
เสือ่ มโทรมจนกระทัง่ ผุพงั ไปตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้
เป็นทีอ่ าศัยของจิตหรือวิญญาณได้อกี ต่อไป จึงต้องออก
ไปอยู่ในบ้านใหม่ที่ดีกว่าบ้านหลังเดิมที่ผุพังไปแล้ว
ความเชือ่ ดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นสังคมทีเ่ ชือ่ ในเรือ่ ง
การเวียนว่ายตายเกิด จนกว่าจะบรรลุโมกษะ (ในศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู) หรือบรรลุนพิ พาน (ในศาสนาพุทธ) และ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อให้ผู้ใกล้ตายจากไปอย่างสงบได้
เพราะช่วยลดความกลัวตาย หรือกลัวตัวตนจะดับสูญ
หลังจากตายไปแล้วลงได้
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เปลี่ยนภพภูมิ

ตามความเชื่อในพุทธศาสนา ชีวิตมิได้สิ้นสุดที่ความตาย หลังจาก
ตายแล้ว ชีวติ ยังคงดำ�เนินอย่างสืบเนือ่ งต่อไปในรูปแบบต่างๆ ตามภพภูมิ
หรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น นรก โลกมนุษย์ สวรรค์ ฯลฯ
ชีวิตจะไปเกิดในภพภูมิใด เป็นผลจากการทำ�ความดีหรือความชั่ว
ในอดีต หากทำ�ความดี เมื่อตายย่อมมีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดี เช่น
เกิดในสวรรค์ หรือมีโอกาสพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้น หากทำ�ชั่วจะเกิดผลใน
ทางตรงข้าม
ความเชือ่ เรือ่ งภพภูมิ จะช่วยให้ผคู้ นมีก�ำ ลังใจในการทำ�ดี ภาคภูมใิ จ
ในความดีของตน ไม่เสียดายชีวติ ในยามใกล้ตาย วางใจและไม่กลัวโลกหน้า
ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อตายอย่างสงบ
สำ�หรับผู้เห็นว่า การเปลี่ยนภพภูมิยังอยู่ในห้วงการเวียนว่ายตาย
เกิดไม่สนิ้ สุด ย่อมสามารถบำ�เพ็ญเพียร อบรมพัฒนาจิตและปัญญาต่อไป
จนหลุดพ้นจากวัฏสงสารโดยสิ้นเชิงได้
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ส่วนที่ 7

การตายและ
การเตรียมตัว
ตาย
หากความตายคือการเดินทาง
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือการฝึกฝน เตรียมเสบียง
และอุปกรณ์ที่จำ�เป็น สำ�หรับการเดินทาง
สู่สภาวะใหม่อย่างราบรื่นและปลอดภัย
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มรณานุสติ การเจริญมรณานุสติ

การเจริญมรณานุสติ หรือมรณานุสติ คือการ
ระลึกถึงความตายอยูเ่ สมอ เป็นสัมมาสติประเภทหนึง่
ทีท่ กุ คนควรปฏิบตั ิ มีเป้าหมายคือ การกลับมาทบทวน
และดำ�เนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท เร่งทำ�ความดี
สร้างความคุน้ เคยต่อความพลัดพรากสูญเสีย หากทำ�
แล้วจิตใจเศร้าหมอง หดหู่ เกิดอาการซึมเศร้า แสดงว่า
ทำ�ไม่ถูกวิธี ควรต้องปรึกษาผู้มีความรู้ในด้านนี้
มรณานุสติมี 2 ส่วนคือ 1) การระลึกถึงความจริงว่า เราจะต้องตาย
อย่างแน่นอน และตายได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าพรุ่งนี้ วันนี้ ชั่วโมงนี้ นาทีนี้ 2) การถาม
ตัวเองว่า เราพร้อมตายหรือยัง หากยังไม่พร้อม เพราะเหตุใดจึงไม่พร้อม
การเจริญมรณานุสติทั้ง 2 ส่วนจะเชื่อมโยงมาสู่การปฏิบัติ ช่วยกระตุ้น
ให้ขวนขวายทำ�ความดี ไม่ผดั ผ่อนในการทำ�หน้าทีท่ สี่ �ำ คัญต่อตนเอง ครอบครัว
ญาติมติ ร หรือส่วนรวม หลีกหนีจากความชัว่ ฝึกฝนจิตใจให้เรียนรูก้ ารปล่อยวาง
จากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ และเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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การระลึกถึงความตายสามารถฝึกได้หลายทาง เช่น
1. ซ้อมตายก่อนนอน ทุกวันก่อนนอน พิจารณาว่า คืนนี้อาจเป็นคืน
สุดท้ายของเรา ร่างกายทีเ่ คยเคลือ่ นไหวจะแน่นง่ิ เย็นชืด ขณะทีก่ �ำ ลังจะหมดลม
ให้ระลึกถึงคนรัก การงาน เมื่อเราตาย เราต้องละไว้เบื้องหลัง ไม่สามารถนำ�ไป
ด้วยได้ เราพร้อมจะปล่อยวางได้แค่ไหน เรายังห่วงสิ่งใด
2. ซ้อมตายขณะเดินทาง จินตนาการว่า เป็นการเดินทางครั้งสุดท้าย
หากเกิดอุบัติเหตุถึงตายในระหว่างการเดินทาง เราจะวางใจอย่างไร เราพร้อม
จะตายหรือไม่ มีสิ่งใดที่คั่งค้างอยู่ เราจะปล่อยวางได้หรือไม่หากต้องตาย
3. เงินหาย สูญเสียทรัพย์ ระลึกว่า หากเราตายไป ทรัพย์สมบัติต่างๆ
ทีเ่ คยแสวงหาสะสมมาได้ ต้องสูญเสียไปทัง้ หมด หากยังทำ�ใจไม่ได้การตายอย่าง
สงบคงจะเกิดได้ยาก
4. การนึกถึงงานศพของตนเอง เมือ่ เราตาย เราอยากให้คนทีม่ างานศพ
พูดถึงเราแบบไหน เราได้ท�ำ ความดีตอ่ บุคคลต่างๆ มากพอแล้วหรือยัง หากว่ายัง
คงยากที่ใครจะพูดถึงเราในทางที่ดี จึงควรเร่งขวนขวายทำ�ความดี
5. การพิจารณาถึงความเน่าเปือ่ ยของร่างกาย เมือ่ เราตายไป ร่างกาย
ทีเ่ รารักเราห่วง ทีเ่ คยยืดหยุน่ ได้กลับเริม่ แข็ง ทีเ่ คยอุน่ กลับเย็นชืด ทีเ่ คยปรุงแต่ง
ให้สวยงามเริ่มสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น น้ำ�เหลืองไหลออกจากร่าง ไม่มีใครอยาก
อยูใ่ กล้ชดิ ข้อพิจารณาเหล่านีเ้ ป็นไปเพือ่ คลายความยึดติดในร่างกายและรูปลักษณ์
ที่สวยงาม
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อภัย-อโหสิกรรม
อภัย คือ ไม่มีภัยต่อผู้อื่น ไม่เป็นศัตรู ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้อื่น หากใครทำ�ให้เราโกรธ เรายกโทษให้
หรือไม่มีโทสะตอบ นั่นคือการทำ�อภัยทาน
อโหสิกรรม คือ กรรมทีไ่ ม่สง่ ผลแก่ผกู้ ระทำ�กรรม
อีกต่อไป วิธีอโหสิกรรมวิธีหนึ่งคือ การยกโทษให้ เช่น
เมื่อเราประพฤติล่วงเกินผู้อื่นด้วยกาย วาจา หรือใจ
แล้วไปขอให้ผทู้ เี่ ราประพฤติลว่ งเกินยกโทษให้ เมือ่ เขายกโทษให้แล้ว ถือว่ากรรม
นั้นเป็นอโหสิกรรม ไม่ให้ผลอีกต่อไปทั้งในชาตินี้และชาติหน้า อโหสิกรรมจึงมี
ความหมายว่า การเลิกแล้วต่อกัน การไม่เอาโทษกัน การเลิกจองเวรกัน
การให้อภัย การอโหสิกรรม จะก่อให้เกิดความรักใคร่ อยูร่ ว่ มกันอย่างสงบ
สามารถกำ�จัดความโกรธ ความแค้น ความพยาบาทให้หลุดพ้นไปได้ เป็นการ
ชนะใจตัวเอง ทำ�ให้จิตใจเบาสบายและแจ่มใส
การเปิดโอกาสให้ผใู้ กล้ตายได้สะสางความรูส้ กึ ขุน่ แค้นเคืองใจ ขออโหสิกรรม
ต่อผูท้ ต่ี นได้เคยล่วงเกินไว้ และให้อภัยแก่ผทู้ เ่ี คยทำ�ความเจ็บแค้นขุน่ เคืองกับตน
จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิด เกิดความสบายใจ และจากไป
ด้วยความสงบได้
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นำ�ทาง บอกทาง
กระบวนการช่วยเหลือผู้ป่วยให้จากไปอย่างสงบในช่วงสุดท้ายของชีวิต
ในศาสนาพุทธ นิยมให้พระสงฆ์มาสวดให้พร นำ�ภาวนา หรือพูดน้อมนำ�
จิตให้เป็นไปในทางกุศล ในศาสนาอิสลาม นิยมมาสวดพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน ใน
ศาสนาคริสต์บางนิกาย จะเชิญบาทหลวงมาทำ�พิธีเจิมศีลทาสุดท้าย
ในทางพุทธศาสนา นอกจากการนิมนต์พระสงฆ์มาช่วยบอกทางแล้ว
ครอบครัว ญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่ผู้ป่วยนับถือก็สามารถเป็นผู้ช่วยนำ�ทาง
ได้เช่นกัน เช่น การช่วยปลดเปลื้องความกังวล บอกให้ผู้ป่วยจากไปโดยไม่ต้อง
เป็นห่วงคนข้างหลัง การบอกเล่าถึงคุณความดีทผี่ า่ นมาของผูป้ ว่ ย การประกอบ
พิธีกรรมน้อมนำ�ให้ผู้ใกล้ตายเกาะเกี่ยวในสิ่งดีงาม เช่น การสวดมนต์ การขอ
อโหสิกรรม เป็นต้น
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สถานที่ตาย

สติ
ความรู้ทั่วตัวพร้อมในปัจจุบันขณะ การรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายและใจ
ของตน
ในทางพุทธศาสนา การตายที่ดี คือ ตายอย่างมีสติ เพราะจิตที่
ประกอบด้วยสติ เป็นจิตที่เป็นกุศล จึงช่วยปิดกั้นอบาย
สติเป็นเครื่องช่วยให้ใช้ปัญญาพิจารณา
ความจริงขณะตาย เห็นความจริงว่าร่างกาย
เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน จนจิตใจ
ปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่างๆ
และตายอย่างสงบได้
การเจริญสติหรือการพัฒนาให้จิตมี
ความฉั บ ไวรู้ เ ท่ า ทั น สภาวะอารมณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ทำาได้หลากหลายวิธี เช่น การภาวนาตามลมหายใจ
การรู้กายที่เคลื่อนไหว รู้ใจที่คิดนึก เป็นต้น
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คนส่วนใหญ่ทรี่ ตู้ วั ว่ากำาลังจะเสียชีวติ มักอยากกลับไปอยูท่ บี่ า้ นของ
ตนเอง เพราะเป็นสถานที่ที่คุ้นเคย แวดล้อมไปด้วยลูกหลานญาติมิตร
ทำาให้รสู้ กึ อบอุน่ และสบายใจ จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการความสุขสบาย
ได้ง่าย และทำาพิธีกรรมเพื่อช่วยเหลือทางจิตวิญญาณได้สะดวก
แต่การกลับไปตายที่บ้านในสังคมปัจจุบันทำาได้ยาก เพราะสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ลูกหลานต้องดิ้นรนทำามาหากิน จึงมีเวลาน้อย หรือขาด
ความรู้ในการดูแลผู้ป่วย ในกรณีที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายจำาเป็นต้องรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาล ควรจัดสภาพบรรยากาศในห้องผู้ป่วยให้ผ่อนคลายที่สุด
เท่าทีจ่ ะเป็นไป เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยและครอบครัวใช้ชวี ติ ช่วงสุดท้ายด้วยกันอย่าง
มีคุณภาพและจากไปอย่างสงบ
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บริจาคร่างกาย
การอุทศิ ร่างกายเพือ่ การศึกษา วิจยั หรือการรักษาทางการแพทย์
ในกรณี้นี้ร่างกายของผู้ตายจะกลายเป็น “อาจารย์ใหญ่” ให้สถาบัน
ทางการศึกษาได้ใช้ในการเรียนการสอน ค้นคว้าวิจัย ต่อยอดองค์ความ
รู้ในการรักษาเยียวยาผู้ป่วย ผู้บริจาคได้สละร่างกายด้วยท่าที่ถูกต้อง
กล่าวคือ บริจาคด้วยจิตคิดเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้อื่น ด้วยใจรู้เท่าทันว่า
ร่างกายไม่ใช่ของเรา ก็จะช่วยปล่อยวางความยึดติดในร่างกาย หากระลึก
ถึงคุณความดีอนั เกิดจากการบริจาคทานครัง้ นีก้ อ่ นตาย บุญกุศลทีไ่ ด้ท�ำ
ย่อมกลายเป็นปัจจัยช่วยให้จากไปอย่างสงบ
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บริจาคอวัยวะ
การบริจาคอวัยวะต่างจากการบริจาคร่างกาย คือ มุ่งเน้นการบริจาค
ชิ้นส่วนอวัยวะเพื่อการรักษาทางการแพทย์ ซึ่งสามารถบริจาคตามชิ้นส่วน
ที่ประสงค์จะบริจาค เช่น ดวงตา หัวใจ ตับ ปอด ไต หรืออวัยวะทุกส่วน
ที่สามารถบริจาคได้
การบริจาคอวัยวะแตกต่างจากการบริจาคร่างกาย คือ แม้แพทย์จะ
ทำ�การผ่าตัดอวัยวะไปใช้แล้ว ร่างกายของผู้ตายยังจะสามารถนำ�ไปประกอบ
พิธีทางศาสนาได้ต่อไป ในขณะที่การบริจาคร่างกายนั้น ญาติจะไม่ได้รับศพ
กลับมาทำ�พิธีทางศาสนา
ทั้งนี้แม้ผู้บริจาคร่างกายหรืออวัยวะจะแสดงความจำ�นงการบริจาค
ไว้แล้ว แต่แพทย์ก็อาจวินิจฉัยไม่นำ�ร่างกายไปใช้ในการศึกษาค้นคว้า หรือ
ไม่ผ่าชิ้นส่วนอวัยวะไปใช้งานก็ได้ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่ทาง
สถานพยาบาล หรือสถานการศึกษาที่ได้กำ�หนดไว้
หากผูต้ ายเคยแสดงความจำ�นงบริจาคอวัยวะไว้ ญาติควรติดต่อศูนย์รบั
อวัยวะ โทรศัพท์หมายเลข 1666 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเป็นความจำ�นง
บริจาคดวงตาไว้ ควรติดต่อภายใน 6 ชั่วโมงหลังการตาย
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ความปรารถนาก่อนตาย

การปล่อยวาง

ก่อนเสียชีวติ ผูป้ ว่ ยอาจมีความปรารถนาทีต่ อ้ งทำ�ให้บรรลุกอ่ นตาย
เช่น ได้พบคนที่ไม่ได้พบกันมานาน ได้กินอาหารที่ไม่ได้กินเพราะความ
เจ็บป่วย ได้ถ่ายภาพกับลูกหลานที่กำ�ลังจะรับปริญญา สำ�หรับเด็กเล็กๆ ที่
ป่วยหนักบางคนอาจจะอยากได้ของเล่น หรือไปเที่ยวสวนสนุก เป็นต้น
การช่วยให้ผู้ใกล้ตายได้ทำ�ในสิ่งที่ใฝ่ฝันในวาระสุดท้ายของชีวิต
เป็นการสร้างความแช่มชื่นให้แก่จิตใจ สร้างกำ�ลังใจ เติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์
เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใกล้ตายจากไปอย่างสงบได้

อุปสรรคของการตายดี คือ การยึดติดถือมัน่ ในสิง่ ต่างๆ ปฏิเสธขัดขืน
ความพลัดพราก ไม่ว่าจะเป็นการพรากจากทรัพย์สมบัติ เกียรติยศชื่อเสียง
การงาน คนที่รัก ความสุข ร่างกาย ตัวตน จึงทำ�ให้ความตายเป็นความทุกข์
ความอยากได้ อยากมี อยากเป็นในสิ่งต่างๆ แม้แต่ความอยากไป
ภพภูมิที่ดี เช่น ไปเกิดในสวรรค์ ไม่อยากตกนรก ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการ
ตายดี การปล่อยวางจากสิง่ ต่างๆ จะช่วยให้เกิดความโปร่งเบา พร้อมต้อนรับ
ความตาย จึงควรฝึกฝนด้วยการเจริญมรณานุสติ (ดูคำ�ว่า “มรณานุสติฯ”)
ในกรณีที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายยังไม่สามารถปล่อยวางได้ด้วยตัวเอง
ผู้ใกล้ชิดอาจช่วยเหลือด้วยการนำ�ทางหรือบอกทางแก่ผู้ป่วยได้ (ดูคำ�ว่า
“นำ�ทาง บอกทาง”)
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กล่าวอำ�ลา

การเปิดเผยความในใจให้ผู้ใกล้ตายรับรู้ในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต
ในขณะที่สัญญาณชีพอ่อนลงเป็นลำ�ดับ เป็นขั้นตอนสำ�คัญเพื่อให้ลูกหลาน
ญาติมิตรกล่าวคำ�อำ�ลาเป็นครั้งสุดท้าย โดยการพูดถึงความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อ
ผูใ้ กล้ตาย ชืน่ ชม และขอบคุณในความดีของผูใ้ กล้ตายทีไ่ ด้กระทำ�มา ขอขมา
ในสิ่งที่ได้ล่วงเกิน ก่อนจะน้อมนำ�ให้ผู้ใกล้ตายปล่อยวางสิ่งต่างๆ ไม่ต้อง
กังวลใดๆ หรือระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิที่นับถือ
แม้วา่ บางคนจะเคยกล่าวคำ�อำ�ลาผูป้ ว่ ยไปแล้ว แต่การกล่าวคำ�อำ�ลา
ก่อนสิ้นลมก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ญาติมิตรควรรักษาบรรยากาศให้สงบ
ละเว้นการแทรกแซงร่างกายหรือยื้อชีวิตผู้ป่วย
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บทส่งท้าย

หนังสือ “ปทานุกรมความตาย” นี้ เดิมทีทีมงานโครงการเผชิญความตาย
อย่างสงบ เพียงต้องการรวบรวมคำ�ศัพท์ พร้อมทัง้ บันทึกหมายเหตุขอ้ คิดทีเ่ กีย่ วกับ
การใช้ชีวิตที่ดี และเผชิญความตายอย่างสงบ แต่เมื่อได้ลงมือเรียบเรียงกลุ่มคำ�
กลับพบว่าประเด็นต่างๆ ทีห่ นังสืออ้างถึง ต่างก็มคี วามลึกซึง้ ละเอียดอ่อน ต้องกำ�กับ
ความถูกต้องด้วยความรู้ทางวิชาการ
การทำ�หนังสือเล่มนีจ้ งึ ยากกว่าทีค่ าดหมาย อาจมีขอ้ ความในหนังสือบางจุด
ทีผ่ ดิ พลาดหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทีมงานน้อมรับคำ�ติเตียน และขอข้อแนะนำ�จาก
ท่านทั้งหลาย สำ�หรับการพัฒนาองค์ความรู้และปรับแก้ในการพิมพ์ครั้งต่อไป
ทีมงานขอขอบพระคุณพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่กรุณาเขียนคำ�นำ�และ
ให้คำ�แนะนำ� ขอบพระคุณพระวิชิต ธัมมชิโต และนายแพทย์เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
ทีช่ ว่ ยตรวจทานและปรับแก้เนือ้ หาให้ถกู ต้อง ขอขอบพระคุณผูเ้ ขียนหลัก คุณพรทวี
ยอดมงคล ในความพยายามและตัง้ ใจค้นคว้าความรูต้ า่ งๆ ทีอ่ ยูใ่ นเล่มอย่างถึงทีส่ ดุ
กุศลใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการจัดพิมพ์เผยแพร่ “ปทานุกรมความตายฯ” ทีมงาน
ขออุทิศแด่ผู้วายชนม์และครูบาอาจารย์ ท่านเหล่านั้นคือที่มาของความรู้ท้ังมวล
ในหนังสือเล่มนี้
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