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คํ า ป ร า ร ภ

ปัจจุบันมีผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยตำยด้วยควำมทุกข์ทรมำน 
ควำมทุกข์ทรมำนดังกล่ำวไม่ได้เกิดจำกควำมเจ็บป่วยเท่ำนั้น 
แต่ยังเกิดจำกกระบวนกำรต่ำงๆ  ในโรงพยำบำล ซึ่งมุ่งยื้อชีวิต 
หรือยืดเวลำตำยให้ช้ำออกไป นอกจำกควำมทุกข์ทำงกำยแล้ว 
ผู้ป่วยยังมีควำมทุกข์ใจอย่ำงมำก  เนื่องจำกอยู่ในห้องไอซียู 
ซึง่ไม่เอือ้ให้ลกูหลำนญำตมิติรมำดแูลหรอืให้ก�ำลงัใจอย่ำงใกล้ชดิ 
ได้ รวมทัง้ไม่อำจสือ่สำรบอกกล่ำวควำมในใจได้เพรำะถกูเจำะคอ 
เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ในระยะหลังจึงมีผู ้คนให้ควำมสนใจมำกขึ้น 
กับกำรดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อกำรยื้อชีวิต  แต่ 
มุง่บรรเทำควำมทกุข์ทรมำนทัง้กำยและใจ  ช่วยให้สขุสบำยและมี 
คณุภำพชวีติทีด่ทีีส่ดุเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ กำรดแูลชนดินีซ้ึง่เรยีกว่ำ 
การดูแลแบบประคับประคอง  (palliative  care)  ก�ำลังแพร่ 
หลำยมำกขึ้น และผู้คนสำมำรถเข้ำถึงได้สะดวกขึ้นเรื่อยๆ

อย่ำงไรก็ตำมควำมสนใจดังกล่ำวยังจ�ำกัดอยู่ในแวดวง 
ของฆรำวำส  แต่ในหมู่พระภิกษุสงฆ์  ควำมสนใจในเรื่องนี้ยัง 
มน้ีอย อกีทัง้สถำนทีท่ีจ่ะให้บรกิำรดงักล่ำวแก่พระภกิษกุย็งัมอียู่ 
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น้อยมำก  ในขณะที่วัดส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะดูแลภิกษุที่อำพำธ 
หนัก ผลก็คือมีพระจ�ำนวนไม่น้อยที่เมื่ออำพำธระยะท้ำย ต้อง 
ไปลงเอยที่โรงพยำบำล  และมรณภำพด้วยควำมทุกข์ทรมำน 
ด้วยกระบวนกำรยื้อชีวิตดังกล่ำว

สถำนที่ดูแลภิกษุอำพำธระยะท้ำยเพื่อช่วยให้ท่ำนจำกไป 
อย่ำงสงบจึงเป็นสิ่งที่ควรมีอย่ำงยิ่งในเมืองไทย  นิมิตดีก็คือ 
มีพระภิกษุหลำยท่ำนก�ำลังริเริ่มท�ำโครงกำรดังกล่ำวขึ้นมำ 
ดังเมื่อปีที่แล้ว  ได้มีกำรจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดนี้ ณ 
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  เมื่อวันที่  ๔  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๒  โดยมี 
พระภิกษุจำกหลำยวัดมำร่วมประชุม  หลังจำกนั้นโครงกำร 
“สนัตภิาวนั” กไ็ด้เกดิขึน้ (ปัจจบุนัสถำนบรกิำรตัง้อยูท่ี ่อ.สอยดำว 
จ.จันทบุรี)

หนังสือเล่มนี้มีที่มำจำกกำรบรรยำยของข้ำพเจ้ำในกำร 
สัมมนำดังกล่ำว  ในกำรพิมพ์ครั้งนี้  ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะ 
กบักำรตพีมิพ์ ขออนโุมทนำชมรมกลัยำณธรรมทีเ่หน็คณุค่ำของ 
โครงกำรดงักล่ำว หวงัว่ำหนงัสอืเล่มนีจ้ะมส่ีวนช่วยให้พทุธบรษิทั 
ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรดูแลภิกษุอำพำธระยะท้ำยตำม 
แนวทำงของพุทธศำสนำ ซึ่งมองควำมตำยว่ำเป็นเรื่องธรรมดำ 
ที่พึงเต็มใจยอมรับ มิใช่ดิ้นรนผลักไสจนลมหำยใจสุดท้ำย

๑ พฤษภำคม ๒๕๖๓
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คํ า นํ า
ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม

ทกุขอรยิสจั  เป็นสิง่ต้องก�ำหนดรู ้ปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ตำม 

ธรรมชำติ ล้วนเป็นสัจจธรรมที่เรำต้องเรียนรู้ที่จะกำ้วข้ำมจิตใจ 

ตน  ให้พ้นไปจำกทุกข์ได้ด้วยกำรประจักษ์ควำมจริงและยอมรับ 

ทุกสภำวะได้ด้วยจิตเมตตำและไม่ยึดติด ธรรมะ คือยำดับทุกข์ 

ขนำนส�ำคัญ ที่องค์สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงประทำนไว้ 

เป็นมรดกของชำวโลกและมวลสรรพสตัว์  ได้พึง่พำอำศยั ดบัร้อน 

ผ่อนคลำยทุกข์  ส�ำหรับมนุษย์เช่นเรำผู้มีบุญได้เกิดในพระพุทธ 

ศำสนำ  ในปฏิรูปเทส ที่มีพระพุทธศำสนำเป็นกระแสชีวิตจำก 

ปำงบรรพ์มำจวบจนปัจจุบัน นับเป็นชีวิตประเสริฐแห่งบุญกุศล 

ที่เรำทุกคนควรท�ำชำตินี้ให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไปตำมล�ำดับ

ท่ำนพระอำจำรย์ไพศำล วิสำโล  เป็นหนึ่งในครูอำจำรย์ที่ 

เป็นกลัยำณมติรผูป้ระเสรฐิ  ข้ำพเจ้ำเป็นศษิย์ผูห้นึง่ทีไ่ด้รบัเมตตำ

จำกท่ำนตลอดมำ ส�ำนึกในพระคุณ  ไว้เหนือเศียรเกล้ำ คอยหำ 

โอกำสที่จะได้ตอบแทนและสนองงำนของท่ำนตำมเหตุปัจจัยที่ 

ท�ำได้  และได้ซำบซึ้งในปฏิปทำอันมั่นคงและเป็นแบบอย่ำงแห่ง 
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พทุธบตุร ทีท่่ำนได้ตรำกตร�ำบ�ำเพญ็สมณกจิน้อยใหญ่ หลำกหลำย 

ควำมรบัผดิชอบและใส่ใจ  เพือ่ส่งทอดพระธรรมให้เป็นแสงสว่ำง 

แก่สงัคม รวมถงึธรรมชำตต่ิำงๆ อย่ำงไม่เหน็แก่ควำมเหนือ่ยยำก 

เหล่ำนี้เป็นภำพแบบอย่ำงแห่งควำมดี  ควำมเสียสละ  ที่ช่วย 

หล่อเลี้ยงควำมดีในใจของข้ำพเจ้ำให้เติบโตงอกงำมตลอดมำ

งำนเรือ่ง  “กำรดแูลผูป่้วยตำมวถิพีทุธ” และ  “กำรเผชญิ 

ควำมตำยอย่ำงสงบ”  เป็นงำนส�ำคญัส่วนหนึง่ทีท่่ำนพระอำจำรย์ 

ได้บกุเบกิและด�ำเนนิกำรมำอย่ำงต่อเนือ่ง จนสำมำรถปลกุสงัคม 

ให้ตื่นตัวและตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรดูแลจิตใจให้ 

พร้อมรับควำมพลัดพรำก  เคียงข้ำงกับกำรดูแลกำยตำมวิถีทำง 

กำรแพทย์ แต่ถึงแม้ว่ำ  ในฝ่ำยของฆรำวำส จะมีกำรตื่นตัวและ 

รวมกลุ่มกันในกำรจัดระบบพัฒนำกำรเยียวยำจิตใจในวำระท้ำย 

ของชวีติกนัอย่ำงหลำกหลำย ดไูด้จำกงำน “อบรมเผชญิควำมตำย 

อย่ำงสงบ” ของทำ่นพระอำจำรย์ที่ท่ำนจัดมำต่อเนื่องนั้น  ได้รับ 

กำรตอบรับดีมำก  แต่ในส่วนภำคสงฆ์  ดูเหมือนจะยังไม่ได้รับ 

กำรใส่ใจเรื่องนี้เท่ำที่ควร

ข้ำพเจ้ำมีโอกำสฟังธรรมของท่ำนพระอำจำรย์ในเรื่องนี้ 

เกิดควำมประทับใจและทั้งสลดใจ  ในสภำพควำมเป็นจริงต่ำงๆ 

จึงได้กรำบขออนุญำตจัดท�ำเป็นหนังสือ  ซึ่งท่ำนพระอำจำรย์ 

มีเมตตำ  ได้ตรวจทำน และปรับปรุงต้นฉบับให้ด้วย  เมื่อส่งงำน 

ให้ทมีงำนจติอำสำของชมรม ทกุท่ำนกล้็วนประทบัใจและสนบัสนนุ 
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กำรจัดท�ำหนังสือเล่มนี้อย่ำงเต็มอกเต็มใจทุกคน  ขอขอบคุณ 

น้องๆ ทกุคน  ไว้ ณ ทีน่ี ้ ทัง้น้องธร  น้องอ้อม และคนข้ำงหลงั 

ที่ไม่เปิดเผยอีกหลำยคน

ข้ำพเจ้ำไม่เคยลืมควำมเมตตำของท่ำนพระอำจำรย์ 

ยงัไม่ลมืภำพกำรพำกนัวิง่ตำมท่ำนเดนิลดัป่ำภหูลง ไปนัง่ฟังธรรม 

ใต้แสงเทียนก่อนสิ้นสนธยำ  แล้วนอนชมดำว  เจริญมรณสติ 

ที่บรรยำกำศ unseen ธรรมชำติพำนอรำม่ำ ที่ผำศรีวิไล ภำพ 

ดำวจระเข้พำดขอบฟ้ำ แสงอรณุเรือ่เรอืง พร้อมกำรได้ฟังธรรม 

ก่อนอรุณขึ้นที่ตำดรินทอง  หลำยครั้ง  รวมไปถึงกำรภำวนำ 

แบบไร้สญัญำณคลืน่จำกโลกภำยนอก ทีศ่ำลำน้อยๆ และเตน็ท์ 

กลำงป่ำ  ที่อื้ออึงด้วยเสียงของธรรมชำติในยำมรำตรีที่เปลี่ยว 

เดียวดำย ณ กุฏิ  ๑๑ ที่มำกกว่ำนั้น คือควำมเมตตำที่ยิ่งใหญ่ 

ทีท่่ำนมต่ีอสงัคม สรรพชวีติ ไม่เว้นแม้แต่ธรรมชำต ิ ป่ำเขำ แม่น�ำ้ 

เป็นต้น ดังนั้น  กำรจัดพิมพ์หนังสือของท่ำนพระอำจำรย์แต่ละ 

ครั้ง  ย่อมเป็นควำมสุข  และมีควำมหมำยแห่งกำรแทนพระคุณ 

ที่ไม่มีวันหมดได้โดยแท้จริง

ในมงคลวำระแห่งวันส�ำคัญของโลก  “วันวิสำขบูชำ”  วัน 

ส�ำคัญของชำวพุทธ  วันแห่งกำรประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพำน 

ของพระบรมศำสดำพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ผู้เป็นดวงตำของโลก 

ทั้งหลำย มหำบุรุษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสูงสุด ที่จะมำถึง 

อกีครัง้ในวนัพรุง่นี ้ นอกจำกนัน้ วนัที ่๑๐ พฤษภำคม  เป็นวำระ 
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มงคลครบรอบวันคล้ายวันเกิด ปีที่  ๖๓ ของท่านพระอาจารย์ 

อกีด้วย  ข้าพเจ้า  ในนามชมรมกลัยาณธรรม จงึรูส้กึปีต ิปลืม้ใจ 

มากที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้  ถวายเป็นพุทธบูชา  และถวาย 

อาจริยบูชาแด่พระปิยาจารย์ ครผููป้ระเสรฐิของข้าพเจ้า  ในนาม 

ของคณะศิษย์  ขอน้อมส่งทอดธรรมอันประเสริฐที่ท่านได้มอบ 

ให้ทุกคนตลอดมานั้น  เพื่อเป็นแสงสว่างแก่สังคมต่อไป  และ 

เพื่อเป็นโอกาสดีที่จะจุดประกายพลังแห่งการตื่นตัวในองค์กร 

ต่างๆ  ในการดูแลพระสงฆ์อาพาธให้มีคุณภาพขึ้น  โดยเฉพาะ 

ในมติขิองจติใจ ทีท่่านพระอาจารย์มุง่หมายให้พระได้เป็นแบบอย่าง 

แก่ฆราวาสญาติโยม ทั้งในยามอยู่และในยามมรณภาพ

ชมรมกัลยาณธรรมหวังว่า ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ 

จากหนงัสอืนี ้ และน�าไปปรบัใช้กบัตนและคนทีท่่านรกั รวมไปถงึ 

การดแูลพระสงฆ์ ครบูาอาจารย์ ให้เหมาะสม สปัปายะ ด้วยเมตตา 

และถูกต้องตามพระธรรมวินัย ขอกราบอนุโมทนาทุกท่าน

น้อมบูชาพระรัตนตรัยและครูบาอาจารยด้วยเศียรเกล้า

ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์

ประธานชมรมกัลยาณธรรม 

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓



๑๓

๑๗

๒๑

๒๕

๒๙

๓๓

๔๑

๔๕

อยู่ดี ตายดี

การยื้อ

การดูแลแบบประคับประคอง

พินัยกรรมชีวิต

ตายดี

เลือกตายที่บ้าน

พระสงฆ์ระยะท้าย

ถาม - ตอบ

ส า  ร บั ญ



พระเรา ควรเป็นแบบอย่างให้แก่ญาติโยม
ทั้งในยามอยู่และยามตาย 

เมื่ออยู่ก็อยู่อย่างสงบเย็น  โปร่งเบา 
เมื่อจะตาย ก็ไม่หนีความตาย

พร้อมเผชิญความตาย 
เพราะเรารู้ว่า การตายอย่างสงบมันเป็นไปได้ 

ไม่จ�าเป็นต้องมีเครื่องเคราหรือเทคโนโลยีเต็มตัว 
นี่คือการแสดงธรรมส�าคัญที่พระเราควรท�า

ทั้งในยามอยู่ และในยามตาย
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ทกุวนันีผู้ค้นส่วนใหญ่นกึถงึแต่กำรมชีวีติทีด่ ี เช่น มคีวำม 

ส�ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน มีเงินมีทอง ชีวิตที่ผำสุก ปลอดพ้นจำก 

ควำมทกุข์ พดูง่ำยๆ คอืผูค้นส่วนใหญ่ ให้ควำมส�ำคญักบักำรอยูด่ี 

แต่น้อยคนจะนกึถงึเรือ่ง  “การตายด”ี คนอยูด่ ี ไม่ใช่ว่ำจะตำยดี 

เสมอไป  โดยเฉพำะถ้ำกำรอยู่ดีตำมควำมเข้ำใจของคนทั่วๆ  ไป 

คือกำรมีอำยุยืน มีสุขภำพดี มีควำมส�ำเร็จในชีวิต มันไม่ได้เป็น 

หลักประกันว่ำจะตำยดีเสมอไป  เดี๋ยวนี้หลำยคนที่อยู ่ดีมีสุข 

แต่เมื่อถึงเวลำตำยกลับตำยไม่ดี ก็มีมำกขึ้นเรื่อยๆ

อยู่ดี ตายดี
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ค�ำว่ำ  “ตายดี”  หมำยถึง  ตำยอย่ำงสงบ  ไม่ทุรนทุรำย 

ไม่กระสบักระส่ำย ส�ำหรบัชำวพทุธ ตำยดยีงัหมำยถงึ ตำยแล้ว 

ไปสู่สุคติ  แม้บอกได้ยำกว่ำใครตำยแล้วไปสุคติภพ  แต่ที่เรำ 

สำมำรถจะบอกได้คือ ตอนก่อนตำย  โดยเฉพำะในวำระสุดท้ำย 

เขำตำยสงบไหม  เขำตำยแบบทุรนทุรำยหรือเปล่ำ

เห็นได้ชัดว่ำแม้เรำจะมีชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยวัตถุ  มีควำม 

สะดวกสบำยนำนัปกำรยิ่งกว่ำคนสมัยก่อน แต่ผู้คนจ�ำนวนมำก 

กลบัตำยไม่ค่อยด ีตำยด้วยควำมทกุข์ทรมำน ตำยอย่ำงกระสบั- 

กระส่ำย ท�ำให้ตอนนี้มีคนสนใจเรื่องกำรตำยดีมำกขึ้น  เพรำะ 

เขำเคยเห็นพ่อ  แม่ ญำติผู้ใหญ่ ญำติมิตรของเขำ ตำยอย่ำง 

ทุกข์ทรมำน  โดยเฉพำะในโรงพยำบำล 

ผมเริ่มอบรม  “เผชิญความตายอย่างสงบ”* มำตั้งแต่ปี 

๒๕๔๗ ทีแรกก็คิดว่ำท�ำเรื่อยๆ  ท�ำเล่นๆ  ปรำกฏว่ำ  ผ่ำนมำ 

๑๕ ปีแล้ว  ยังหยุดไม่ได้  ปีหนึ่งอบรมสิบกวำ่ครั้ง  บรรยำยอีก 

นับไม่ถ้วน  เพรำะมีคนสนใจมำก  เขำเห็นว่ำ  กำรตำยดีต้อง 

อำศยักำรเตรยีมตวัและเตรยีมใจ นอกจำกกำรมปัีจจยัเอือ้อ�ำนวย 

ให้จิตใจระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลในวำระสุดท้ำยแล้ว ยังต้องมีกำร 

*  พระอำจำรย์บรรยำยให้พระสงฆ์ฟังในงำนสัมมนำที่วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต  ดังที่ 
  ท่ำนกล่ำวไว้ในค�ำปรำรภ
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เตรียมกำรตั้งแต่เนิ่นๆ  เรียกวำ่  “เตรียมตัว  เตรียมใจ” ทั้งกำร 

ด�ำเนนิชวีติ  ให้อยูใ่นท�ำนองคลองธรรม กำรละเว้นควำมชัว่ และ 

ทีส่�ำคญัมำก คอืกำรฝึกจติฝึกใจให้รูจ้กัปล่อยวำง รูเ้ท่ำทนัอำรมณ์ 

ที่มำคุกคำมรบกวนจิตใจ ทั้งในยำมอยู่และในยำมตำย

คนเรำจะตำยดีได้  นอกจำกกำรเตรียมใจให้เป็นกุศลแล้ว 

กำรสร้ำงสิ่งแวดล้อม  เช่น  สถำนที่ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ  รวมทั้ง 

วธิกีำรดแูลหรอืวธิกีำรทีก่ระท�ำกบัผูป่้วย  เพรำะในยำมทีเ่จบ็ป่วย 

โดยเฉพำะในระยะท้ำย  เรำไม่ได้สูญเสียพลัดพรำกจำกสิ่งต่ำงๆ 

ทีร่กัทีพ่อใจเท่ำนัน้ แต่เรำยงัต้องเผชญิกบัสิง่ทีเ่รำไม่รกั  ไม่พอใจ 

ด้วย  เช่น ควำมเจบ็ปวด ไม่ใช่แค่ควำมเจบ็ปวดจำกตวัโรค  เช่น 

มะเรง็  เบำหวำน แต่ยงัรวมถงึควำมเจบ็ปวดทีเ่กดิจำกดแูลรกัษำ 

ผู ้ป่วยด้วย  โดยเฉพำะถ้ำเป็นกำรยื้อชีวิต  เดี๋ยวนี้เมื่อมีใคร 

ใกล้ตำย  เรำจะทุ ่มเททรัพยำกรและเทคโนโลยีต่ำงๆ  เพื่อ 

ยื้อให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยำวขึ้น  บำงครั้งก็มีประโยชน์  แต่หลำย 

กรณีกลับกลำยเป็นโทษ  โดยเฉพำะกับผู้ป่วยในระยะท้ำย
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ผูป่้วยระยะท้าย คอืผูป่้วยทีเ่ป็นโรครกัษำได้ยำก บำงชนดิ

รักษำไม่ได้เลย  เช่น  มะเร็งบำงชนิด พำร์กินสัน  โรคพุ่มพวง 

ในระยะทำ้ย  เบำหวำน  ไตวำย ซำร์ส  ไข้หวัดนก  เป็นต้น  เมื่อ 

อยู่ในระยะท้ำยของโรคเหล่ำนี้  ผู้ป่วยจะไม่ตอบสนองต่อกำร 

รักษำ  เยียวยำได้ยำก  ให้อะไรไปก็ไม่ช่วยให้เขำมีอำกำรดีขึ้น 

ในโรงพยำบำลหลำยแห่ง วธิกีำรทีม่กัท�ำกบัผูป่้วยระยะท้ำย คอื 

“กำรยื้อ” จะเรียกว่ำกำรรักษำก็คงไม่ถูก  เพรำะท�ำให้เกิดควำม 

เจ็บปวดมำกกว่ำเดิม  ควำมเจ็บปวดเพรำะโรคก็หนักอยู่แล้ว 

ยังถูกซ�้ำเติมด้วยวิธีกำรรักษำอีก ตรงนี้เป็นปัญหำใหญ่  เพรำะ 

มันท�ำให้คนจ�ำนวนมำกในโรงพยำบำล  โดยเฉพำะในเมืองใหญ่ 

ตำยด้วยควำมทุกข์ทรมำนมำกขึ้น

การยือ้
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ในอเมริกำ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๕๓ พบว่ำมีคนตำยด้วย 

ควำมเจ็บปวดทุกข์ทรมำน  ตำยด้วยควำมสับสนและซึมเศร้ำ 

ในสัดส่วนที่มำกขึ้น  น่ำคิดว่ำในเมื่อเขำมีเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ 

มทีรพัยำกรมำกมำย แต่ท�ำไมคนอเมรกินักลบัตำยด้วยควำมทกุข์ 

ทรมำนมำกกว่ำสมัยก่อน  เหตุผลหนึ่งก็คือ  เดี๋ยวนี้คนไปตำย 

ที่โรงพยำบำลมำกขึ้น  จำก  ๒  ใน  ๓  ก็มีแนวโน้มขยำยเป็น 

๓  ใน  ๔  ค�ำถำมก็คือ  โรงพยำบำลมีเทคโนโลยีช่วยบรรเทำ 

ควำมเจ็บปวดมำกมำย  แต่ท�ำไมเมื่อไปอยู ่โรงพยำบำลแล้ว 

กลับตำยด้วยควำมทุกข์ทรมำน ค�ำตอบก็คือ  โรงพยำบำลไม่ได้ 

มีแต่เทคโนโลยีบรรเทำปวด  แต่ยังมีเทคโนโลยีที่สร้ำงควำม 

เจ็บปวดด้วยเหมือนกัน  เทคโนโลยีอย่ำงหลังนี้แหละ ที่น�ำมำใช้ 

อย่ำงเตม็ทีก่บัผูป่้วยระยะท้ำย  ไม่ใช่แค่เจำะคอ ใส่ท่อ  ป๊ัมหวัใจ 

ใช้ยำกระตุ ้นควำมดัน  หรือกระบวนกำรอื่นๆ  ที่ท�ำให้หัวใจ 

ท�ำงำนต่อไปได้ หำยใจได้ยนืยำวขึน้ แต่ยงัรวมไปถงึวธิกีำรต่ำงๆ 

ทีเ่ชือ่ว่ำ จะช่วยเยยีวยำรกัษำผูป่้วยระยะท้ำยได้  เช่น กำรผ่ำตดั 

กำรฉำยแสง กำรฉีดคีโม

ในอเมริกำพบว่ำ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะท้ำย ประมำณ 

๑  ใน ๘  ได้รับเคมีบ�ำบัดในสองอำทิตย์สุดท้ำย  ทั้งๆ  ที่ไม่มี 

ประโยชน์แต่อย่ำงใด คนอำยุ  ๖๕ ปีขึ้นไป ที่เป็นมะเร็งระยะ 

ท้ำย ปรำกฏว่ำ ๑  ใน ๓ ถูกผ่ำตัดใหญ่ในปีสุดท้ำย ๑  ใน ๕ 
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ถูกผ่ำตัดใหญ่เดือนสุดท้ำย  และร้อยละ ๘  ถูกผ่ำตัดใหญ่ใน 

อำทิตย์สุดท้ำย แปลว่ำผ่ำเสร็จไม่ถึงอำทิตย์ก็ตำย ค�ำถำมก็คือ 

แล้วผ่ำท�ำไม ค�ำตอบก็คือ  เพรำะเชื่อว่ำจะช่วยให้รอด หรือมี 

ชีวิตยืนยำวขึ้น แต่นอกจำกชีวิตไม่ได้ยืนยำวขึ้นแล้ว ยังเจ็บปวด 

เพิ่มขึ้นด้วย

เดี๋ยวนี้คนเมืองตำยด้วยควำมทุกข์ทรมำนมำกขึ้น  ไม่ใช่ 

แค่ทุกข์กำย  แต่ทุกข์ใจด้วย  เช่น  ว้ำเหว่  โดดเดี่ยว  สับสน 

เพรำะต้องอยู่ในห้องไอซียู  ห่ำงไกลญำติมิตร  ไม่เหมือนกับ 

คนชนบท  เวลำเขำป่วยหนัก  อยู่ในระยะท้ำย ส่วนใหญ่จะขอ 

กลับไปตำยที่บ้ำน  อย่ำงชำวบ้ำนคนหนึ่งใกล้วัดผม  แกเป็น 

มะเร็งตับระยะท้ำย  ถูกพำตัวไปโรงพยำบำล ต้องใส่ท่ออะไร 

มำกมำย ทรมำนมำก แกร�่ำร้องขอกลับบ้ำน หมอบอกว่ำ  ถ้ำ 

กลับต้องถอดท่อ  ถอดก็ตำยนะ  แต่แกยืนกรำนจะกลับบ้ำน 

ท่ำเดียว  จนหมอต้องยอม  ปรำกฏว่ำกลับไปแล้วอยู ่ได้อีก 

สองเดือน  ไม่ทรมำนเท่ำไร  และไม่ใช่อยู่แบบไม่มีกำรรักษำ 

ทำงโรงพยำบำลต�ำบลส่งเจ้ำหน้ำที่มำติดตั้งเครื่องฉีดมอร์ฟีน 

หรือ  Syringe  Driver  และให้ภรรยำผู ้ป่วยดูแลให้มอร์ฟีน 

ตำมเวลำ  ผู้ป่วยได้อยู่ท่ำมกลำงครอบครัว  ลูกหลำน  มีพระ 

มำเยี่ยม  สบำยกว่ำที่โรงพยำบำลมำก  เวลำตำยก็ไม่ทรมำน 

เท่ำไร  เห็นชัดว่ำคุณภำพชีวิตแตกต่ำงกันมำก  ระหว่ำงอยู ่ 

โรงพยำบำลกับอยู่ที่บ้ำน
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คนจ�ำนวนมำกวำงแผนทีจ่ะใช้ชวีติระยะท้ำยทีบ้่ำน วธิกีำร 

ที่ได้รับควำมนิยมมำกขึ้นเรื่อยๆ  เรียกว่ำ การดูแลแบบประคับ 

ประคอง (Palliative care) กำรดแูลแบบนีแ้ตกต่ำงจำกกำรดแูล 

ในโรงพยำบำลที่เรียกว่ำ การดูแลเพื่อรักษาให้หาย  (Curative 

care) ซึ่งมักจะใช้วิธียื้อเมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะทำ้ย  เช่น  เจำะคอ 

ใส่ท่อ  ปั๊มหัวใจ  ใช้ยำกระตุ้นควำมดัน  มีโอกำสติดเชื้อ  พอ 

ติดเชื้อก็เป็นเรื่องใหญ่  บำงรำยตอนอยู่บ้ำนไม่มีปัญหำติดเชื้อ 

พอไปโรงพยำบำลกลบัตดิเชือ้ ถกูเจำะคอ และถกูมดัมอื  เจอมำ 

หลำยรำยแล้ว

การดูแล
แบบประคับประคอง



การดูแลภิกษุอาพาธระยะท้าย ท�าไมและอย่างไร

22

บำงรำยอำยุร้อยกว่ำปี  อยู่บ้ำนไม่ค่อยกินอะไรแล้ว  เป็น 

ธรรมดำที่ผู้ป่วยระยะท้ำยจะไม่กิน  ร่ำงกำยไม่ต้องกำรอำหำร 

ระบบย่อยไม่ท�ำงำน ชำวบ้ำนเรียกว่ำธำตุไฟอ่อน พอกินอะไร 

ไม่ได้  ลูกหลำนก็เป็นห่วงว่ำแม่ไม่กินอะไรเลย  ไปปรึกษำหมอ 

หมอบอกว่ำต้องไปโรงพยำบำลให้น�้ำเกลือ  ไม่นำนก็ติดเชื้อ 

เพรำะโรงพยำบำลมีเชื้อโรคเยอะ  ในที่สุดก็ต้องเจำะคอ พอ 

เจำะคอก็ต้องมัดมือ ทรมำนมำก สองสำมอำทิตย์ก็ตำยอย่ำง 

ทรมำนที่โรงพยำบำล แทนที่จะค่อยๆ แห้งตำยอยู่ที่บ้ำนอย่ำง 

ไม่ทุกข์ทรมำน



เห็นได้ชัดว่า แม้เราจะมีชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยวัตถุ
มีความสะดวกสบายนานัปการยิ่งกว่าคนสมัยก่อน

แต่ผู้คนจ�านวนมาก กลับตายไม่ค่อยดี 
ตายด้วยความทุกข์ทรมาน 
ตายอย่างกระสับกระส่าย 

ท�าให้ตอนนี้ มีคนสนใจเรื่องการตายดีมากขึ้น
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กำรเตรยีมตวัเตรยีมใจก่อนตำยจงึเป็นเรือ่งส�ำคญั กำรรูจ้กั 

น้อมใจให้นึกถึงพระอยู่เสมอ นึกถึงบุญกุศลหรือควำมดีที่ได้ท�ำ 

นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ พร้อมที่จะปล่อยวำงไปทีละอย่ำงๆ 

ขณะเดียวกัน  ก็ต้องคิดล่วงหน้ำว่ำ  หำกป่วยจนถึงระยะท้ำย 

ฉันจะเลือกกำรดูแลแบบไหน  ตอนนี้มีฆรำวำสหลำยคนท�ำ 

พินัยกรรมชีวิต  (Living Will)  โดยแสดงเจตจ�ำนงล่วงหนำ้ว่ำ 

๑. เมือ่ป่วยในระยะท้ำย ๒. ไม่สำมำรถสือ่สำรพดูคยุหรอืตดัสนิใจ 

อะไรได้  ฉันขอไม่รับกำรรักษำดังต่อไปนี้  เช่น  กำรเจำะคอ 

ใส่ท่อ  ถ้ำหัวใจหยุดเต้นไม่ต้องปั๊ม  ถ้ำหัวใจแผ่วไม่ต้องฉีดยำ 

กระตุ้นควำมดัน ถ้ำไตวำยไม่ต้องล้ำง  เป็นต้น

พินัยกรรมชีวิต
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ตอนที่หลวงพ่อของผม หลวงพ่อค�าเขียน สุวณฺโณ  เป็น 

มะเรง็ครัง้ทีส่อง รกัษำได้ยำกแล้ว  ท่ำนระบไุว้ในพนิยักรรมชวีติ 

ว่ำ  ๑.  ถ้ำท่ำนมีปัญหำเรื่องกำรหำยใจ  ไม่ต้องเจำะคอ ท่ำน 

ปฏเิสธเครือ่งช่วยหำยใจ ๒.  ถ้ำหวัใจหยดุเต้นไม่ต้องป๊ัม ๓.  ถ้ำ 

ร่ำยกำยทรดุหนกั ไม่ต้องผ่ำตดัใหญ่ กำรระบเุช่นนีเ้ป็นประโยชน์ 

กบัลกูศษิย์มำก  เพรำะถ้ำหลวงพ่ออยูใ่นระยะท้ำยและไม่สำมำรถ 

สื่อสำรอะไรได้  ลูกศิษย์ก็รู้ว่ำควรจะท�ำอย่ำงไรกับร่ำงของท่ำน 

ไม่ต้องทะเลำะกันว่ำจะยื้อหรือไม่ยื้อ

พระหลำยรูปที่อยู่ในระยะท้ำยและอยู่ในภำวะที่ไม่รู ้ตัว 

กลับต้องเข้ำสู่กระบวนกำรมำตรฐำนของโรงพยำบำลคือ  “ยื้อ” 

อย่ำงกรณหีลวงพ่อคณู  ท่ำนท�ำพนิยักรรมไว้หลำยอย่ำง ประเสรฐิ 

มำก  เช่น  อุทิศร่ำงให้กับคณะแพทย์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

พิธีศพให้จัดที่โรงพยำบำล แค่สวดอภิธรรม  ไม่ต้องมีพิธีกรรม 

อะไรที่วัด  ลดปัญหำที่ลูกศิษย์จะต้องมำถกเถียงกัน  ว่ำจะจัด 

งำนศพแบบไหนให้สมเกียรติของท่ำน

แต่ผมคิดว่ำท่ำนพลำดที่ไม่ได้ระบุว่ำ หำกท่ำนอยู่ในระยะ 

ท้ำยแล้วมีอำกำรเช่นหัวใจหยุดเต้น อะไรบ้ำงที่ท่ำนไม่อนุญำต 

ให้ท�ำ พวกเรำทรำบใช่ไหมว่ำท่ำนมรณภำพเพรำะอะไร ตอนที่ 

ท่ำนอยูโ่รงพยำบำลบ้ำนไร่ พอหวัใจท่ำนหยดุเต้น หมอกท็�ำกำร 
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ปั๊มหัวใจนำน ๑  ชั่วโมง  แล้วไปปั๊มต่อที่โรงพยำบำลมหำรำช 

อำยทุ่ำน ๙๐ กว่ำแล้ว พอโดนป๊ัมมำกๆ ซีโ่ครงกห็กัไปทิม่ปอด 

หำยใจไม่ได้  ท่ำนมรณภำพเพรำะหำยใจไม่ได้  ผมว่ำจะดีกว่ำ 

ถ้ำไม่ปั๊มหัวใจท่ำน  แต่เนื่องจำกท่ำนไม่ได้เขียนเอำไว้  จึงเป็น 

หน้ำทีข่องหมอทีจ่ะต้องป๊ัม หรอืกรณ ีปูเ่ยน็  เมอืงเพชรบรุ ี ท่ำน 

อำย ุ๑๐๐ กว่ำปี  เป็นคนดงัรำยกำร “คนค้นฅน” พอหวัใจหยดุ 

เต้น ก็ถูกปั๊มหัวใจหลำยครั้งเช่นกัน แต่ก็ช่วยอะไรท่ำนไม่ได้

มีสถิติระบุว่ำ กำรปั๊มหัวใจส�ำหรับผู้ป่วยมะเร็ง มีโอกำส 

ส�ำเรจ็แค่ ๑  ใน ๑๐ ยิง่ถ้ำเป็นผูป่้วยระยะท้ำยด้วยแล้ว  โอกำส 

ที่จะปั ๊มส�ำเร็จเกือบเป็นศูนย์  ที่ปั ๊มส�ำเร็จส่วนใหญ่เป็นกรณี 

อุบัติเหตุ  หัวใจหยุดเต้นฉับพลัน อย่ำงนี้ปั๊มได้และควรปั๊ม  แต่ 

หลำยคนเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรืออยู่ในระยะท้ำย พอหัวใจหยุดเต้น 

ญำติก็ขอให้หมอปั๊ม  ทั้งที่ควำมส�ำเร็จมีน้อยมำก  อย่ำงกรณี 

หลวงพ่อคณู  ท่ำนทรมำนมำก กระดกูซีโ่ครงทิม่ปอด ท�ำไมไม่ให้ 

ท่ำนตำยสงบ กค็งตอบว่ำท�ำไม่ได้  เพรำะว่ำผูป่้วยไม่ได้สัง่ห้ำมไว้ 

จึงเป็นหน้ำที่หรือจรรยำแพทย์ที่ต้องปั ๊ม  คนที่เห็นปัญหำนี้ 

เขำจะท�ำพินัยกรรมชีวิต  หรือมี  “สมุดเบำใจ”  ซึ่งเครือข่ำย 

พุทธิกำได้จัดท�ำ  โดยมีข้อควำมตอนหนึ่งระบุว่ำ...เมื่อป่วยระยะ 

ท้ำยฉันไม่ต้องกำรให้ท�ำอะไรบ้ำง  กำรระบุเช่นนี้เป็นกำรช่วย 

ตัวเองและช่วยลูกหลำนด้วย
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ตอนนี้มีคนสนใจเรื่องกำรตำยดีมำกขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็น 

ฆรำวำส มกีำรผลกัดนัให้มกีำรรกัษำแบบประคบัประคองมำกขึน้ 

ในโรงพยำบำล แต่โรงพยำบำลจ�ำนวนมำก ยงัไม่เหน็ควำมส�ำคญั 

ยงัไม่มกีำรสอนเรือ่งกำรดแูลแบบประคบัประคองในมหำวทิยำลยั 

แพทย์ นักศึกษำแพทย์  รวมทั้งแพทย์จ�ำนวนมำกท�ำไม่เป็น  เช่น 

เวลำคนไข้อยูร่ะยะท้ำย หำยใจเหนือ่ยหอบ ท�ำอย่ำงไรถงึจะช่วย 

ให้เขำลดควำมทุกข์ทรมำน  โดยที่ไม่ไปเพิ่มควำมทุกข์ทรมำน 

ให้เขำ

มกีรณยีำยคนหนึง่ อำย ุ๘๗  ปี แกเขยีนบอกลกูหลำนไว้ 

ว่ำ  ถ้ำป่วยระยะท้ำย  อำกำรทรุดหนัก  ขอไม่ไปโรงพยำบำล 

ไม่เจำะคอ ไม่ใส่ท่อ ไม่ป๊ัมหวัใจ ไม่ใช้ยำกระตุน้ควำมดนั อยูม่ำ 

ตายดี
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วันหนึ่ง คุณยำยหำยใจเหนื่อยหอบทรมำน หลำนท�ำอะไรไม่ถูก 

จึงพำยำยไปโรงพยำบำลเข้ำห้องฉุกเฉิน พอหมอมำ หลำนบอก 

ว่ำยำยไม่ต้องกำรให้เจำะคอ ใส่ท่อ  ป๊ัมหวัใจ หรอืกระตุน้ควำมดนั 

หมอก็ไม่พอใจ  ถำมว่ำถ้ำไม่ให้หมอท�ำอะไร  แล้วพำคนไข้มำ 

โรงพยำบำลท�ำไม ที่จริงหลำนไม่ได้บอกหมอว่ำไม่ให้ท�ำอะไร 

เลย แค่ขอให้ไม่ท�ำสี่อย่ำงคือ  เจำะคอ  ใส่ท่อ ปั๊มหัวใจ  ใช้ยำ 

กระตุ้นควำมดัน

แต่หมอส่วนใหญ่ พอเจอแบบนีก้ไ็ปไม่เป็น โดยเฉพำะหมอ 

ในห้องฉกุเฉนิ จงึเถยีงกบัหลำนผูป่้วย จนกระทัง่หมอใหญ่มำเหน็ 

ถำมว่ำเกิดอะไรขึ้น พอรู้ว่ำหลำนต้องกำรให้หมอช่วยลดอำกำร 

หำยใจเหนื่อยหอบของยำย แต่ไม่เอำเจำะคอ  ใส่ท่อ หมอบอก 

ว่ำไม่ยำก  แล้วให้มอร์ฟีนแก่ผู้ป่วย  สักพักผู้ป่วยก็หำยใจดีขึ้น 

มอร์ฟีนมปีระโยชน์ ๒ อย่ำง  โดยเฉพำะกบัผูป่้วยระยะท้ำย คอื 

๑. ลดควำมปวด ๒. ลดกำรหำยใจเหนื่อยหอบ ท�ำให้สำมำรถ 

ใช้ชีวิตปกติ  พูดคุยกับใครก็ได้  ไม่ทรมำน พอหมอให้มอร์ฟีน 

ผู้ป่วยก็ดีขึ้น  กลับบ้ำนได้  ในที่สุดก็ตำยที่บ้ำนอย่ำงไม่ทรมำน 

แต่ถ้ำหลำนไม่ยนืยนักบัหมอ  เรำคงนกึภำพออกเลย ผูป่้วยคงจะ 

ต้องอยู่ที่โรงพยำบำลยำว ถูกเจำะคอ  ใส่ท่อ ถูกมัดมือมัดแขน 

แล้วสดุท้ำยกต็ำยทีโ่รงพยำบำล อนันีค้อืฉำกทีเ่รำเหน็เป็นประจ�ำ



ตอนนี้ลูกหลานจ�านวนมาก
ไม่เข้าใจ ไม่มีความรู้ว่า

ถ้าคุณไม่ยื้อ คุณยังมีทางเลือกอื่นที่จะท�าได้
ที่ไม่ใช่เป็นการนิ่งเฉย

นั่นคือ การดูแลแบบประคับประคอง
นอกจากใช้เงินน้อยแล้ว
ยังท�าให้คนไข้สุขสบาย

มันไม่ยากอะไรเลย





พระไพศาล วิสาโล

33

หมอจ�ำนวนมำกดแูลแบบประคบัประคองไม่เป็น จนกระทัง่ 

คุณหมอศรีเวียง  ไพโรจน์กุล มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่ตอนนี้ 

เรียกได้วำ่เป็นผู้เชี่ยวชำญที่สุดคนหนึ่งเรื่องกำรดูแลแบบประคับ 

ประคอง  ได้ริเริ่มอบรมหมอและพยำบำล  โดยเฉพำะพยำบำล 

ในภำคอีสำน ทุกจังหวัด ทุกอ�ำเภอ  ให้รู้วิธีนี้  เดี๋ยวนี้คนอีสำน 

ถ้ำป่วยระยะท้ำยแล้วไม่ต้องกำรไปตำยทีโ่รงพยำบำล หำกต้องกำร 

ตำยทีบ้่ำน มโีอกำสตำยสมปรำรถนำ  เพรำะโรงพยำบำลส่งเสรมิ 

สขุภำพต�ำบล (รพ.สต.) หรอืโรงพยำบำลอ�ำเภอ จะมำช่วยดแูล 

มำให้ยำที่บ้ำน

เลือกตายทีบ่้าน



การดูแลภิกษุอาพาธระยะท้าย ท�าไมและอย่างไร

34

เดี๋ยวนี้  รพ.สต.  ในภำคอีสำนแทบทุกต�ำบลท�ำเป็นแล้ว 

อย่ำงชำวบ้ำนที่ผมเล่ำ  แกขอตำยที่บ้ำน  รพ.สต.  ก็มำให้ยำ 

เมือ่ยำหมด ภรรยำกไ็ปเอำยำที ่ รพ.สต. หรอืโรงพยำบำลอ�ำเภอ 

สบำยกว่ำเยอะเลย คนอสีำนทกุต�ำบล ทกุอ�ำเภอ มสีทิธิเ์ลอืกตำย 

ทีบ้่ำนได้  เพรำะมหีมอมำช่วย แต่คนภำคอืน่  โดยเฉพำะกรงุเทพฯ 

หมดสทิธิ ์ ถ้ำจะตำยทีบ้่ำนกต้็องรวย แต่ถ้ำเป็นคนรวย ลกูหลำน 

ก็ไม่ยอมให้ตำยที่บ้ำน  ต้องไปตำยโรงพยำบำลเพรำะว่ำมัน 

สมฐำนะ  ถ้ำปล่อยให้ตำยทีบ้่ำน กจ็ะถกูคนต�ำหนต่ิอว่ำ  ว่ำท�ำไม 

ลูกไม่กตัญญู  ปล่อยให้พ่อแม่ตำยที่บ้ำนได้ไง นี่คือเรื่องที่พระ 

ควรจะสนใจ ว่ำเรำจะช่วยให้ฆรำวำสตำยดีได้อย่ำงไร

เรำให้ค�ำแนะน�ำตำมหลักที่พระพุทธเจ้ำสอน คือ

๑. น้อมใจให้เขำมีศรัทธำในพระรัตนตรัย หรือน้อมใจให้ 

  เขำระลึกถึงศรัทธำที่เขำมีต่อพระรัตนตรัย

๒. ชวนให้เขำระลกึถงึควำมดทีีเ่ขำได้ท�ำทีเ่รยีกว่ำ  “อรยิ- 

  กันตศีล”  คือศีลที่ท�ำด้วยจิตบริสุทธิ์  เป็นศีลที่พระ 

  อรยิเจ้ำสรรเสรญิ ไม่ได้เป็นสลีพัพตปรำมำส คอืไม่ได้ 

  ท�ำด้วยอ�ำนำจของตัณหำ กิเลส อุปำทำน หรือมำนะ 

  เช่นท�ำบุญ  ไม่ใช่เพรำะอยำกรวย อยำกให้คนชม แต่ 

  ท�ำบญุเพรำะเหน็ว่ำเป็นสิง่ด ี ช่วยลดกเิลส และเพรำะ 

  ต้องกำรช่วยเหลือผู้อื่น
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๓. ชวนให้เขำปล่อยวำงทุกสิ่ง  ตั้งแต่ทรัพย์สมบัติ  ลูก 

  เมีย ผัว แม้จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็วำง

สรุปง่ายๆ  มีสองข้อคือ  ๑.  นึกถึงพระ  ๒.  ละทุกสิ่ง 

พระในที่นี้ รวมถึงความดีด้วย

นี่คือสิ่งที่เรำสำมำรถช่วยญำติโยมได้เมื่อป่วยหนักอยู่ใน 

ระยะท้ำย  ใกล้ตำย  ไม่ใช่ว่ำเปิดแต่เทปธรรมะ พระสวดมนต์ 

บำงคนเขำไม่รู้สึกสนิทใจกับบทสวดมนต์  เขำอำจจะผวำด้วยซ�้ำ 

พอได้ยินพระสวดมนต์  เขำจะนึกถึงงำนศพ  เพรำะหลำยคน 

ได้ยินเสียงพระสวดมนต์ก็เฉพำะตอนไปงำนศพเท่ำนั้น

เรำอำจจะแนะน�ำเขำว่ำ นอกจำกกำรดูแลกำยแล้ว ควร 

ดแูลใจด้วย อนันีค้อืสิง่ทีพ่ระช่วยได้  เรือ่งกำรดแูลกำย อย่ำไปใช้ 

วธิกีำรทีท่�ำให้ตำยอย่ำงทรมำน หรอืเพิม่ควำมเจบ็ปวดให้มำกขึน้ 

เพียงเพรำะต้องกำรยื้อชีวิตให้ยืนยำวขึ้นอีกหน่อย  หลำยคน 

พอถูกยื้อแล้วก็ต้องอยู่ในห้องไอซียู  ลูกหลำนเข้ำไปเยี่ยมได้ 

ล�ำบำก  ไม่สำมำรถบอกควำมในใจ หรือให้ก�ำลังใจผู้ป่วยได้

พระเองก็ต้องเตรียมตัวด้วยเช่นกัน  เพรำะพระก็ต้องตำย 

ใช่ไหม  แล้วเรำเลือกตำยที่ไหน พระจ�ำนวนมำกไม่เคยคิดว่ำ 

เมื่อถึงวันที่เรำจะตำย  เรำอยำกจะตำยที่ไหน บำงคนนึกถึงโรง 

พยำบำลสงฆ์  เดี๋ยวนี้เรำพบว่ำพระจ�ำนวนมำกไปมรณภำพกัน 
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ที่โรงพยำบำลมำกขึ้น  จนกลำยเป็นสูตรส�ำเร็จไปแล้ว  คือถ้ำ 

ป่วยหนกั กต้็องไปโรงพยำบำล แต่เรำไม่ได้คดิว่ำไปโรงพยำบำล 

แล้วจะช่วยให้ตำยดีได้หรือเปล่ำ

พระเกจอิำจำรย์หลำยท่ำน พอป่วยหนกัๆ กถ็กูพำเข้ำโรง 

พยำบำล ไปยือ้กนัทีโ่รงพยำบำล แล้วกม็รณภำพทีน่ัน่ หมดเงนิ 

กันไปหลำยสิบล้ำน  โดยเฉพำะโรงพยำบำลศิริรำช  ได้ชื่อว่ำเป็น 

“สสุานพระอรยิะ” พระอรยิเจ้ำไปมรณภำพทีโ่รงพยำบำลศริริำช 

เยอะมำก โรงพยำบำลจฬุำฯ พระเกจอิำจำรย์กไ็ปมรณภำพทีน่ัน่ 

ไม่น้อย ขนำดท่ำนอำจำรย์พทุธทำส ซึง่บอกชดัเจนว่ำขอตำยทีว่ดั 

ถ้ำอำกำรหนัก ก็ไม่ต้องพำท่ำนไปโรงพยำบำล ท่ำนไม่ต้องกำร 

หอบสงัขำรหนคีวำมตำย แต่สดุท้ำยท่ำนถกูพำไปอยูท่ีโ่รงพยำบำล 

ศิริรำช นำน ๔๐ วัน  โดยไม่ได้เป็นประโยชน์กับท่ำนเลย กลับ 

สร้ำงทุกขเวทนำให้แก่ท่ำน  ในที่สุดก็ต้องพำท่ำนขึ้นเครื่องบิน 

กลับไปสวนโมกข์ แล้วก็มรณภำพที่นั่น

ท่ำนอำจำรย์พทุธทำสพยำยำมย�ำ้เสมอว่ำ คนเรำถ้ำจะตำย 

ต้องยอมรบัควำมตำย ควรมองว่ำเมือ่ใกล้ตำยนัน่คอื  “นาททีอง 

ของชีวิต”  แต่สุดท้ำย กระแสสังคมก็กดดัน  ให้ต้องพำท่ำนไป 

โรงพยำบำล  มันเป็นค่ำนิยม  เป็นสูตรส�ำเร็จไปแล้วว่ำ  ถ้ำ 

ป่วยหนกัต้องไปโรงพยำบำล ยิง่เป็นพระทีม่คีนเคำรพนบัถอืมำก 

กำรไปโรงพยำบำลจึงจะสมแก่ฐำนะ
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ปัญหำอีกข้อหนึ่งที่ท�ำให้พระจ�ำนวนมำกไปมรณภำพที่ 

โรงพยำบำล ก็คือ  วัดเองก็ไม่มีก�ำลังที่จะดูแลพระที่ป่วยระยะ 

ท้ำย  นี้เป็นปัญหำเดียวกับที่เกิดกับครอบครัวจ�ำนวนมำกใน 

เมืองไทย  โดยเฉพำะในเมือง  เวลำคนในบ้ำนป่วยหนัก ญำติก็ 

ต้องพำไปทีโ่รงพยำบำล แม้ผูป่้วยขอตำยทีบ้่ำน แต่สดุท้ำยกต้็อง 

ไปตำยโรงพยำบำล  เพรำะอะไร  เพรำะคนในบ้ำนไม่มกี�ำลงัดแูล 

เนื่องจำกเป็นครอบครัวเล็ก อยู่กันไม่กี่คน

อย่ำว่ำแต่คนป่วยเลย  แม้กระทั่งเวลำมีเด็กอ่อนในบ้ำน 

หลำยบ้ำนกม็ปัีญหำ ไม่มปัีญญำเลีย้ง  ต้องส่งเดก็ไปเข้ำเนอสเซอรี่ 

แต่ก่อนมีแค่เนอสเซอรี่่กับโรงเรียนอนุบำล  ตอนหลังมีก่อน 

เนอสเซอรี่อกี  เรยีกว่ำ พรเีนอสเซอรี ่ เพรำะพ่อแม่ไม่มเีวลำดแูล 

ลกู  เนือ่งจำกครอบครวัเลก็ มกีนัแค่สำมคน ไม่มปีูย่่ำ ไม่มตีำยำย 

ไม่มีพี่  ป้ำ  น้ำ  อำ สมัยก่อนมีพี่  ป้ำ  น้ำ  อำ ปู่  ย่ำ  ตำ ยำย 

พอเด็กคลอดมำก็ช่วยกันเลี้ยง  แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีคนช่วยดูแลแล้ว 

พ่อแม่ก็ต้องไปท�ำงำน  คนงำนหรือพี่เลี้ยงก็ไม่มีหรือหำยำก 

ขนำดเด็กอ่อน  ยังมีปัญหำอย่ำงนี้  ไม่ต้องพูดถึงคนป่วย  ซึ่ง 

ต้องกำรกำรดูแลยิ่งกว่ำเด็กทำรก ครอบครัวส่วนใหญ่จึงไม่มี 

ปัญญำดูแล พ่อแม่ที่ป่วย ทั้งๆ ที่พ่อแม่บอก  “ขอตำยที่บ้ำน” 

ลูกก็ส่งไปโรงพยำบำล จนไปตำยที่โรงพยำบำล ซึ่งทรมำนมำก
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วัดก็มีปัญหำเหมือนกัน  วัดควรจะเป็นสถำนที่รองรับดูแล 

พระป่วย  ช่วยกันดูแลจนสิ้นลม  แต่เดี๋ยวนี้พอพระป่วยหนักๆ 

ก็ต้องพำไปโรงพยำบำล  ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะมีควำมเชื่อว่ำไป 

โรงพยำบำลแล้วอำจมีโอกำสรอด  เป็นควำมหวัง แต่อีกเหตุผล 

หนึ่งก็คือ  วัดหลำยวัดไม่มีป ัญญำดูแลพระป่วย  พระชรำ 

โดยเฉพำะถ้ำป่วยแบบอัมพฤกษ์ อัมพำต หรือติดเตียง แม้เป็น 

เจ้ำอำวำส พระลูกวัดก็ดูแลไม่ไหว หรือไม่สนใจดูแลด้วยซ�้ำ

ผมเคยไปโรงพยำบำลแถวเพชรบุรี  ไปเจอผู้ป่วยซึ่งเป็น 

เจ้ำอำวำส  เป็นเจ้ำคุณชั้นรำช  ท่ำนเป็นอัมพฤกษ์  เส้นเลือด 

ในสมองแตก พูดไม่ค่อยได้  ผู้ดูแลแทนที่จะเป็นพระ กลับเป็น 

ฆรำวำสที่เป็นหลำน ท�ำไมไม่มีพระลูกวัดมำดูแลเลย ก็เพรำะ 

พระไม่สนใจ  พอเจ้ำอำวำสหมดอ�ำนำจในกำรให้คุณให้โทษ 

ก็ไม่มีใครสนใจแล้ว แสดงให้เห็นวำ่ควำมสัมพันธ์ในวัดไม่ค่อยดี 

เท่ำไร หลำยวัดมีกำรแย่งชิงอ�ำนำจ มีกำรแบ่งเป็นก๊กเป็นฝ่ำย 

พอเจ้ำอำวำสหมดสภำพ ก็ต้องส่งโรงพยำบำลสถำนเดียว  อยู่ 

เป็นปีๆ พระลกูวดักไ็ม่มำเยีย่มหรอืมำดแูล นบัวนัจะมกีรณแีบบนี้ 

เกิดขึ้นเรื่อยๆ  ถำมว่ำนอกจำกไปมรณภำพที่โรงพยำบำล 

พระเรำสำมำรถมรณภำพทีว่ดัได้ไหม เรำควรจะมทีำงเลอืกแบบนี้ 

ให้กับพระไหม



บรรยากาศของโรงพยาบาล
ไม่ค่อยเอื้อส�าหรับพระเท่าใด 

เพราะเขาปฏิบัติกับพระ
เหมือนกับผู้ป่วยทั่วไป
ไม่สามารถดูแลพระ

ให้ถูกต้องตามพระวินัย
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ท�ำอย่ำงไรสงฆ์ในวัดจึงจะกลับมำใส่ใจพระที่อำพำธ 

ดแูลท่ำนตัง้แต่ป่วยจนระยะท้ำย จนกระทัง่มรณภำพ ถ้ำท่ำนอยำก 

ตำยทีว่ดั  ท่ำนกไ็ด้ตำยทีว่ดัสมใจ  เพรำะมเีพือ่นพระช่วยกนัดแูล 

จนสิ้นลม  แต่วัดที่จะท�ำได้แบบนี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆ  ถ้ำท่ำน 

ไม่สำมำรถตำยที่วัดท่ำนได้  เพรำะวัดไม่มีก�ำลังดูแล  ขณะ 

เดียวกัน  ท่ำนก็ไม่ปรำรถนำจะไปตำยที่โรงพยำบำล  ก็ควรมี 

สถำนที่รองรับให้ท่ำนได้อยู่จนถึงวำระสุดท้ำย  อย่ำไปหวังโรง 

พยำบำลสงฆ์  เพรำะโรงพยำบำลสงฆ์ก็ไม่ใช่ทำงเลือกที่ดี 

ในเวลำนี้

พระสงฆ์ระยะท้าย
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พระเรำควรช ่วยกันท�ำให ้มีสถำนที่ดูแลพระอำพำธ 

โดยเฉพำะในระยะท้ำย และช่วยให้ท่ำนจำกไปอย่ำงสงบ ผมคดิ 

ว่ำนี้เป็นเรื่องที่พระเรำควรถือเป็นหน้ำที่  เป็นภำรกิจอย่ำงหนึ่ง 

ของเรำ  ถ้ำเรำสำมำรถท�ำให้วัดของเรำเป็นที่ที่พระทุกรูป 

สำมำรถฝำกชีวิตได้  จนกระทั่งวำระท้ำย  ยิ่งดีใหญ่เลย  ขณะ 

เดียวกันก็ต ้องพยำยำมสนับสนุนให้มีสถำนที่ที่จะดูแลพระ 

ที่อำพำธระยะท้ำย  เพื่อให้ท่ำนจำกไปอย่ำงสงบได้  ผมเชื่อว่ำ 

ญำติโยมจะอุปถัมภ์  สนับสนุนเยอะ  ถ้ำจะขำด  ก็คงขำดคน 

ซึ่งถ้ำมีกำรอบรม มีกำรกระตุ้น น่ำจะมีคนมำช่วยกันดูแล

ทำงฝ่ำยฆรำวำสเขำไปไกลแล้ว  เรื่องกำรดูแลผู ้ป่วย 

ระยะท้ำย  มีเครือข่ำยจัดหำอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยระยะท้ำย 

ที่ประสงค์จะตำยที่บ้ำน  ไม่ว่ำเตียง  ยำ  มีเครือข่ำยจิตอำสำ 

มีหมอ มีพยำบำล ที่ตื่นตัวเรื่องนี้  แต่ทำงฝ่ำยพระ ยังไม่ค่อย 

มีกำรคิดเรื่องนี้จริงจัง ผมว่ำตอนนี้ควรจะคิดกันได้แล้ว ช่วยกัน 

สร้ำงสถำนที่รองรับพระสงฆ์ที่อำพำธระยะท้ำย  ให้ท่ำนสำมำรถ 

ตำยสงบได้  มีบรรยำกำศที่ช ่วยให้ท่ำนได้น้อมระลึกนึกถึง 

พระรัตนตรัย  และสำมำรถบ�ำเพ็ญภำวนำในขณะที่เจ็บป่วย 

ประเดน็นีเ้รำต้องยอมรับว่ำ บรรยำกำศของโรงพยำบำลไม่ค่อย 

เอื้อส�ำหรับพระเท่ำใด  เพรำะเขำปฏิบัติกับพระเหมือนกับ 

ผู้ป่วยทั่วไป  ไม่สำมำรถดูแลพระให้ถูกต้องตำมพระวินัย
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กำรมีสถำนที่ให้พระสงฆ์ระยะทำ้ยได้มีโอกำสระลึกนึกถึง 

พระรตันตรยั  น้อมจติบ�ำเพญ็ภำวนำ  เป็นสิง่ทีค่วรมนีำนแล้ว แต่ 

น่ำเสียดำย ที่มหำเถรสมำคมไม่กระตือรือร้นเรื่องนี้  อำจจะคิด 

ว่ำมีโรงพยำบำลอยู่แล้ว แต่ไม่ได้คิดว่ำ  โรงพยำบำลไม่ค่อยเอื้อ 

ให้พระได้ด�ำรงวิถีสมณะจนถึงวำระสุดท้ำยอย่ำงสอดคล้องกับ 

ค�ำสอนของพระพทุธองค์ นัน่คอืพร้อมเผชญิควำมตำยด้วยใจสงบ 

ไม่ประสงค์จะยื้อชีวิต  หรือหนีควำมตำย  สถำนที่นั้นควรจะมี 

สิ่งแวดล้อมที่ช่วยน้อมใจให้สงบ พร้อมปล่อยวำงทุกสิ่ง พร้อม 

เอำควำมตำยเป็นครู  ถือว่ำควำมตำยเป็นนำทีทองที่จะช่วยให้ 

จิตยกระดับสู่ภูมิธรรมขั้นสูง  อันนี้คือควำมตำยที่ถูกต้องตำม 

หลักพระพุทธศำสนำ

แต่ตอนนี้ยังไม่มีสถำนที่ที่ท�ำให้กำรตำยแบบนี้เกิดขึ้นได้ 

จริง หรือเป็นไปได้ส�ำหรับทุกคน ฉะนั้นกำรจัดสถำนที่ให้ผู้ป่วย 

ไม่ว่ำพระหรอืฆรำวำส สำมำรถเผชญิกบัควำมตำยด้วยใจสงบเป็น 

เรื่องส�ำคัญมำก  ผมขอฝำกประเด็นเอำไว้ตรงนี้  เพื่อที่จะได้ 

พูดคุยกันในรำยละเอียดต่อไป
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  ปัญหำทีพ่ระอำจำรย์พดูเมือ่สกัครู ่ เรือ่งกำรช่วย 

ทั้งผ่ำตัดหรือกำรปั๊มหัวใจแล้วไม่คุ้มเท่ำที่ควร  โดยเฉพำะผู้ที่ 

ป่วยหนักๆ ปัญหำที่ลูกหลำนหรือผู้ดูแลมักจะรู้สึกอึดอัดใจก็คือ 

เรำไม่รู้ว่ำท่ำนจะอยู่ได้นำนอีกเท่ำไร และมักจะมีค�ำโน้มน้ำวมำ 

จำกฝั ่งของกำรแพทย์  ท�ำให้ลูกหลำนล�ำบำกใจที่จะปฏิเสธ 

พระอำจำรย์มคี�ำแนะน�ำไหมครบั  ว่ำเรำควรจะแนะน�ำให้ลกูหลำน 

เขำมองอย่ำงไร  คิดอย่ำงไร  ให้เขำรู้สึกสบำยใจว่ำ  อย่ำงไร 

ผู้ป่วยหนักก็ต้องตำย และก็ไม่ได้ตำยเพรำะว่ำเขำไม่อนุญำตให้ 

ผ่ำตัด  เรำจะคุยกับเขำแง่ไหนครับ

ถาม - ตอบ
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  อย่ำงที่ผมบอกไปแล้วว่ำกำรปฏิเสธกำรรักษำ 

ควรท�ำกับผู ้ป่วยที่อยู ่ในระยะท้ำย  เพรำะว่ำผู ้ป่วยระยะท้ำย 

ควำมหมำยกค็อื ตำยแน่ และกำรยือ้ชวีติมแีต่ท�ำให้เกดิควำมทกุข์ 

ทรมำนมำกขึ้น  วิธีกำรที่ใช้  ควรเป็นไปเพื่อบรรเทำควำมเจ็บ 

ควำมปวด ช่วยให้เขำอยู่สุขสบำย ส่วนค�ำถำมว่ำ  ผู้ป่วยอยู่ใน 

ระยะท้ำยหรอืยงั หมอจะเป็นคนให้ค�ำตอบได้ดทีีส่ดุ  ถ้ำเรำทรำบ 

ว่ำผู ้ป่วยอยู ่ในระยะท้ำย  เรำก็อำจจะบอกหมอว่ำไม่ต้องยื้อ 

ช่วยท�ำให้เขำสขุสบำยมำกทีส่ดุ ลดควำมทกุข์ทรมำน มคีณุภำพ 

ชีวิตที่ดีเท่ำที่จะเป็นไปได้ก่อนสิ้นลม

ถ้ำเป็นโรงพยำบำลเอกชน ผู้ป่วยระยะท้ำยมักจะโดนยื้อ 

เพรำะเป็นช่องทำงท�ำรำยได้ที่ส�ำคัญของโรงพยำบำลเอกชน 

แต่ถ้ำเป็นโรงพยำบำลรฐั  ถ้ำไม่ใช่กรณซีบัซ้อน ไม่ใช่กรณแีปลกๆ 

ทีม่คีณุค่ำทำงกำรวจิยั หรอืทำงกำรสอนในโรงเรยีนแพทย์  เขำก็ 

จะไม่ยื้อ  เพรำะว่ำเตียงตอนนี้มีน้อยมำก  แต่คนที่อยำกให้ยื้อ 

คือลูกหลำน  เพรำะลูกหลำนคิดว่ำ  นี่คือวิธีเดียว  ที่จะแสดง 

ควำมกตัญญูต่อพ่อแม่  เป็นควำมไม่รู ้ของลูกหลำนที่คิดว่ำ 

เมือ่พ่อแม่อยูใ่นระยะท้ำย สิง่เดยีวทีท่�ำได้และควรท�ำกค็อืกำรยือ้ 

ถ้ำคุณไม่ยื้อ แสดงว่ำคุณไม่กตัญญู อันนี้เป็นควำมเข้ำใจที่ผิด

มทีำงเลอืกทีส่ำม นอกจำกยือ้กบัหยดุ หรอืไม่ท�ำอะไรเลย 

อันนี้เป็นทำงสุดโต่งสองทำง  ยื้อก็สุดโต่ง  ไม่ท�ำอะไรเลยก็ 



พระไพศาล วิสาโล

47

สุดโต่ง ทำงเลือกที่สำม ซึ่งเป็นทำงสำยกลำง คือการดูแลแบบ 

ประคับประคอง  ซึ่งเน้นกำรลดควำมทุกข์ทรมำน และช่วยให้ 

สุขสบำยมำกที่สุด  เช่น  ถ้ำเขำหำยใจเหนื่อยหอบก็ช่วยให้เขำ 

กลับมำหำยใจดีขึ้น  ถ้ำเขำไม่กินอำหำรก็ไม่ยัดเยียด  เขำอยำก 

ท�ำอะไรในขณะทีย่งัมเีวลำเหลอือยู ่กช่็วยให้เขำได้ท�ำสมปรำรถนำ 

จะได้ไม่มีห่วง

ตอนนีล้กูหลำนจ�ำนวนมำกไม่เข้ำใจ ไม่มคีวำมรูว่้ำ  ถ้ำคณุ 

ไม่ยื้อ  คุณยังมีทำงเลือกอื่นที่จะท�ำได้  ที่ไม่ใช่เป็นกำรนิ่งเฉย 

นัน่คอืกำรดแูลแบบประคบัประคอง นอกจำกใช้เงนิน้อยแล้ว ยงั 

ท�ำให้คนไข้สุขสบำย มันไม่ยำกอะไรเลย  เพียงแต่เรำไม่รู้  เรำ 

คิดว่ำต้องท�ำทุกอย่ำงให้กับผู้ป่วย ส่วนหนึ่ง เกิดจำกควำมไม่รู้ 

ส่วนหนึ่ง เกิดจำกกำรยอมรับควำมตำยของผู้ป่วยไม่ได้  เช่น 

พ่อแม่ไม่กินอำหำรแล้ว ก็ทนไม่ได้  อันที่จริง กำรไม่กินอำหำร 

มันเป็นอำกำรธรรมดำของผู้ป่วยระยะท้ำย แต่ลูกก็ไปยัดเยียด 

ให้เขำกนิ พอเขำไม่กนิอำหำร กใ็ห้น�ำ้เกลอื พอให้น�ำ้เกลอืเป็นไง 

ตัวบวม  ตัวบวมเพรำะไตวำย  ไม่สำมำรถขจัดน�้ำออกไปจำก 

ร่ำงกำยได้  พอตัวบวมก็ต้องเอำเข็มแทงเพื่อระบำยน�้ำออก 

ผู้ป่วยก็เจ็บ

อย่ำงกรณีคุณยำยอำยุ ๑๐๔ ปี พอไม่กินอำหำร หลำน 

ก็พำไปโรงพยำบำล  ให้น�้ำเกลือ  พอให้น�้ำเกลือก็ติดเชื้อ  พอ 
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ติดเชื้อก็เป็นเรื่องใหญ่  บำงรำยไม่กินอำหำร หมอก็ให้อำหำร 

ทำงสำยยำง อำหำรพออยู่ในท้องก็อืดเพรำะไม่ย่อย ก็ต้องดูด 

ออก ดูดเสร็จก็ใส่อำหำรเข้ำไปใหม่  ผู้ป่วยเจ็บตัว ทรมำนมำก 

นี่คือวิธีกำรที่ผิด  แต่ลูกหลำนก็ยอมให้ท�ำแบบนี้ เพรำะคิดว่ำ 

นี่คือกำรแสดงควำมกตัญญู  แต่ถ้ำคุณรู ้ว ่ำคนไข้ระยะท้ำย 

ร่ำงกำยเขำไม่รบัอำหำรแล้ว มนัเป็นธรรมดำของร่ำงกำย  เพรำะ 

ร่ำงกำยของเขำก�ำลังปิดสวิตช์ทีละอย่ำง ทีละระบบ  เนื่องจำก 

พลังงำนเหลือน้อยแล้ว  จึงต้องกำรเก็บพลังงำนให้กับสมอง 

อย่ำงเดยีว  เพรำะสมองคมุอวยัวะทีจ่�ำเป็นต่อกำรอยูร่อด  ร่ำงกำย 

พยำยำมอยูร่อดให้นำนทีส่ดุ  เมือ่ร่ำงกำยมพีลงังำนเหลอืน้อยแล้ว 

มนักจ็ะปิดสวติช์ทลีะระบบ เพือ่ให้สมองอยูไ่ด้นำนทีส่ดุ  เป็นเหตุ 

ให้ไม่อยำกกินอำหำร

แต่เมือ่ญำตไิม่รูว่้ำธรรมชำตขิองผูป่้วยระยะท้ำยเป็นอย่ำงไร 

จึงฝืนธรรมชำตินั้น  คนป่วยก็เลยทรมำน  และญำติก็ไม่รู้ว่ำมี 

วิธีกำรอื่นที่ดีกว่ำกำรยื้อ  อย่ำว่ำแต่ญำติเลย บำงทีหมอก็ไม่รู้ 

อย่ำงที่ผมยกตัวอย่ำง  ถ้ำญำติรู้ เขำจะไม่ยื้อ  เขำจะพยำยำม 

หำว่ำ มีวิธีกำรดูแลแบบใด ที่จะช่วยพ่อแม่ตำยสงบ  ไม่ใช่ 

ดูแลกำย แต่ดูแลใจด้วย

คุณหมอสุมาลี  นิมมานนิตย์  เป็นผู ้เชี่ยวชำญโรคไตที่ 

โรงพยำบำลศิริรำช ท่ำนเสียชีวิตไปแล้วหลำยปี ท่ำนเคยเล่ำว่ำ 
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วันหนึ่งมีคนไข้ใหม่อำยุ  ๗๐  กว่ำ  ไตวำยเฉียบพลัน  อวัยวะ 

อย่ำงอืน่กแ็ย่ด้วย  ไม่รูส้กึตวัแล้ว พยำบำลมำบอกกบัคณุหมอว่ำ 

ลูกสำวเขำบอกว่ำให้ท�ำเต็มที่  ท�ำทุกอย่ำง  ถ้ำไตวำยให้ล้ำง 

ถ้ำหัวใจหยุดเต้นให้ปั๊ม พยำบำลรู้สึกว่ำกรณีนี้ไม่สู้ดี  จึงมำเล่ำ 

ให้คุณหมอฟัง  คุณหมอจึงขอคุยกับลูก แล้วก็อธิบำยว่ำ  กรณี 

ของแม่ กำรล้ำงไตไม่มีประโยชน์  แถมจะเป็นอันตรำยกับคนไข้ 

เพรำะว่ำอวัยวะอื่นแย่หมดแล้ว  ถ้ำล้ำงไตคนไข้จะทุกข์ทรมำน 

มำกขึ้น และตำยเร็วขึ้น

พออธิบำยเรื่องกำรแพทย์เสร็จ ท่ำนก็อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ 

คุณจะเชื่อเรื่อง  “จิตสุดท้ำย” หรือไม่ก็ตำม  แต่ตอนนี้สิ่งที่แม่ 

ต้องกำร ก็คือควำมสงบใจ ลูกควรพยำยำมคุยเรื่องที่ท�ำให้แม่ 

มีควำมสุข มีควำมสงบ พูดถึงสิ่งดีๆ ที่แม่เคยท�ำ บุญกุศลที่แม่ 

เคยบ�ำเพ็ญ แล้วถ้ำแม่ใจสงบจนถึงจิตสุดท้ำย  แม่จะไปดี 

พอคุณหมอพูดจบ ลูกตำเป็นประกำยเลย  เพรำะไม่เคยได้ยิน 

เรื่องรำวมำก่อน จำกนั้นขอตัวไปหำแม่  แล้วก็คงท�ำตำมที่ 

คณุหมอแนะน�ำ และคงเหน็แม่มอีำกำรตอบสนองทีด่ขีึน้  เพรำะ 

พอออกมำจำกห้อง ลกูกบ็อกพยำบำลว่ำ  เข้ำใจแล้วทีค่ณุหมอพดู 

ถ้ำแม่เป็นอะไร ไม่ต้องปั๊มแล้ว

ญำติไม่เคยรู้ว่ำ มันมีวิธีกำรช่วยเหลือแบบนี้  เขำคิดแต่ 

เพยีงว่ำถ้ำป่วยกร็กัษำ ท�ำเตม็ที ่ ถ้ำหวัใจหยดุเต้นกป๊ั็ม  ถ้ำไตวำย 
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ก็ล้ำง  เขำคิดว่ำนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะมอบให้กับผู้ป่วย แต่เขำลืม 
ไปว่ำสิ่งเหล่ำนั้นอำจจะไม่ดีกับผู้ป่วย มันอำจท�ำร้ำยผู้ป่วยหนัก 
กว่ำเดิม  เขำไม่รู้ว่ำมีวิธีกำรอื่นที่ควรท�ำ  นั่นคือการดูแลจิตใจ 
ของแม่

ควำมกตัญญูของคนสมัยนี้  เป็นควำมกตัญญูบนพื้นฐำน 
ของกำรไม่เข้ำใจควำมจรงิของผูป่้วย  เป็นควำมกตญัญบูนพืน้ฐำน 
ของควำมไม่รู้  ไม่รู้ว่ำมีวิธีอื่นที่ดีกว่ำกำรยื้อ  ไม่รู้ว่ำ  นอกจำก 
กำรดแูลกำยแล้ว กำรดแูลใจกส็�ำคญั ไม่รูว่้ำกำรยือ้หลำยๆ ครัง้ 
ท�ำให้เกิดควำมทุกข์ทรมำนกับผู้ป่วยมำกขึ้น อันนี้เป็นหน้ำที่ของ 
หมอและพยำบำลในกำรแนะน�ำผูป่้วยและญำต ิแต่หมอส่วนใหญ่ 
มักไม่มีเวลำ พยำบำลก็จะช่วยตรงนี้ได้

หลำยโรงพยำบำล อำทิ  ศิริรำช  จุฬำฯ  รำมำฯ  เดี๋ยวนี้ 
มีแผนก  Palliative  Care  หรือบำงแห่งตั้งเป็นศูนย์  เช่น 
ศูนย์ชีวันตำรักษ์  ศูนย์ชีวำภิบำล  ศูนย์กำรุณรักษ์  มีหมอและ 
พยำบำลให้ค�ำแนะน�ำ แต่เขำจะท�ำอะไรได้ กต่็อเมือ่หมอเจ้ำของไข้ 
ติดต่อไป ถ้ำเจ้ำของไข้ต้องกำรยื้อ  เขำจะเข้ำไปช่วยผู้ป่วยไม่ได้ 
เขำจะท�ำได้ก็ต่อเมื่อหมอเจ้ำของไข้มำขอควำมช่วยเหลือ อันนี้ 
จึงเป็นหน้ำที่ของญำติ  ที่จะต้องไปบอกหมอเจ้ำของไข้ว ่ำ 
ฉนัไม่อยำกให้ยือ้ผูป่้วยแล้ว ขอให้ดแูลผูป่้วยแบบประคบัประคอง 
หมอและพยำบำลที่ดูแลแบบประคับประคองจึงจะยื่นมือเข้ำมำ 

ช่วยได้
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  นอกเหนอืจำกกำรดแูลทำงร่ำงกำยตำมหลกักำร 

แล้ว  ก็ต้องกำรกำรดูแลด้ำนจิตใจด้วย ผู้ที่จะให้ค�ำตอบเรื่องนี้ 

ได้ดีก็คือพระ แต่ประสบกำรณ์ของผม ตอนดูแลพระอุปัชฌำย์ 

คือเรำคุยกันแล้วว่ำ  ช่วงท้ำยท่ำนตำมใจญำติ  ทุกคนเห็นด้วย 

ปรำกฏว่ำบังเอิญพระผู้ใหญ่มำเยี่ยม  แล้วสั่งให้เอำตัวไปโรง 

พยำบำลเดี๋ยวนั้นเลย  เรำก็ท�ำอะไรไม่ได้  จริงๆ พระควรจะให้ 

ค�ำแนะน�ำเรื่องกำรดูแลใจ แต่นี่เรำเตรียมของเรำส่วนหนึ่ง  แต่ 

พอพระสัง่ให้ไปโรงพยำบำล แบบนีเ้รำกท็�ำอะไรไม่ได้ กลำยเป็น 

หลวงพ่อไปโรงพยำบำล  มรณภำพที่โรงพยำบำล  ผมว่ำเป็น 

จุดอ่อนอย่ำงหนึ่ง ถ้ำเรำสำมำรถจะดูแลใจได้  แล้วพระมีข้อมูล 

มีเทคนิคมีรูปแบบ  เข้ำไปช่วยเหลือได้อย่ำงนี้  น่ำจะท�ำให้เกิด 

คุณูปกำรต่อทั้งคนไข้  และโรงพยำบำลระบบกำรแพทย์

  กรณนีี ้ ถ้ำพระอปัุชฌำย์ท่ำนเขยีนพนิยักรรมชวีติ 

ไว้ว่ำไม่ต้องกำรให้ยื้อ  ไม่ว่ำเจ้ำคณะอ�ำเภอจะสั่งอย่ำงไร  เรำก็ 

สำมำรถขัดขืนค�ำสั่งได้  เพรำะว่ำต้องท�ำตำมเจตนำของผู้ป่วย 

ที่ระบุเอำไว้  แต่พอไม่มีพินัยกรรมชีวิต  ก็มักจะลงเอยแบบนี้ 

ฆรำวำสก็เจอแบบนี้เหมือนกัน พอพ่อแม่ป่วยหนัก  บอกลูกว่ำ 

ไม่ไปโรงพยำบำล แต่พอญำตผิูใ้หญ่มำ สัง่ลกูหลำนให้พำผูป่้วย 

ไปโรงพยำบำล ก็ต้องท�ำตำม ลูกหลำนบำงทีก็ทนกระแสสังคม 

ไม่ได้ สงัคมรอบข้ำงไม่เข้ำใจว่ำ ท�ำไมไม่พำผูป่้วยไปโรงพยำบำล 
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ท�ำไมไม่ยือ้ ท�ำไมไม่ผ่ำ ไม่เจำะคอ ใส่ท่อ บำงคนไปโรงพยำบำล 

แต่เลือกที่จะไม่ยื้อ  ก็จะมีญำติผู ้ใหญ่มำกดดันลูก  ถ้ำลูกไม่ 

เข้มแขง็พอ แล้วพ่อแม่เกดิโคม่ำ ไม่สำมำรถสือ่สำรอะไรได้ กจ็ะ 

ลงเอยที่กำรยื้อ  เดินไปตำมระบบมำตรฐำนที่เป็นสูตรส�ำเร็จ 

กลำยเป็นโศกนำฏกรรมซ�้ำซำก  คือแม้จะบอกว่ำ  “ฉันไม่ไป 

ฉนัไม่ไป” สุดท้ำยก็ต้องไป  เพรำะว่ำถูกกดดัน สิ่งนี้เกิดขึ้นกับ 

ฆรำวำส กับพระก็เช่นกัน

นีค่อืเหตผุลว่ำ ท�ำไมพระผูใ้หญ่จ�ำนวนมำก  ต้องไปลงเอย 

ด้วยกำรยื้อ ที่โรงพยำบำลใหญ่ๆ อยู่ในห้องไอซียู  มีสำยระโยง 

ระยำง หรอืเฟอร์นเิจอร์มำกมำยเตม็ตวั ทัง้เปลอืงเงนิ ทัง้สร้ำง 

ควำมเจ็บปวด อีกทั้งยังท�ำให้เกิดค่ำนิยมผิดๆ  ในหมู่คนทั่วไปว่ำ 

ถ้ำจะตำย  ต้องไปตำยที่โรงพยำบำล  แล้วก็ต้องยื้อจนสุดลิ่ม 

ทิ่มประตู พระเรำควรจะทวนกระแสค่ำนิยมผิดๆ ที่ว่ำนี้  คือว่ำ 

ควำมตำยไม่ใช่เรื่องที่น่ำกลัว  ควำมตำยไม่ใช่เรื่องที่ต้องต่อสู้ 

ขัดขืน ควำมตำยคือสิ่งที่เรำควรพร้อมจะยอมรับ

ท่ำนอำจำรย์พุทธทำสก็พยำยำมท�ำเรื่องนี้  ท่ำนสั่งไว้ 

ชัดเจนว่ำ  เมื่อท่ำนป่วยหนักและใกล้มรณภำพ  ขออย่ำได้มี 

เครื่องช่วยชีวิตใดๆ  ติดตัวท่ำน  ขอให้ท่ำนมรณภำพอย่ำง 

ธรรมชำติ  ท่ำนไม่ต้องกำรให้มีกำรยื้อชีวิตท่ำนด้วยวิธีกำรใดๆ 

เพรำะท่ำนไม่ต้องกำรหอบสังขำรหนีควำมตำย  พระเรำควร 
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เป็นแบบอย่ำงให้แก่ญำตโิยม ทัง้ในยำมอยูแ่ละยำมตำย  เมือ่อยู่ 
ก็อยู่อย่ำงสงบเย็น  โปร่งเบำ  เมื่อจะตำย  ก็ไม่หนีควำมตำย 
พร้อมเผชญิควำมตำย  เพรำะเรำรูว่้ำ กำรตำยอย่ำงสงบ มนัเป็น 
ไปได้  ไม่จ�ำเป็นต้องมีเครื่องเครำหรือเทคโนโลยีเต็มตัว  ผมว่ำ 
นี่คือกำรแสดงธรรมส�ำคัญที่พระเรำควรท�ำ ทั้งในยำมอยู่  และ 
ในยำมตำย แต่เดี๋ยวนี้  พระเรำไม่คิดจะแสดงธรรมในยำมตำย 
เพรำะว่ำเรำท�ำตำมกระแสสังคม ปล่อยให้โลกน�ำธรรมไป จึง 
เกิดควำมเข้ำใจและค่ำนิยมที่ผิดเพี้ยน

ตอนนี้เมืองนอกหลำยประเทศพยำยำมเปลี่ยนทิศทำง 
เขำไม่เอำแล้วเรือ่งกำรยือ้แบบนี ้ฆรำวำสในเมอืงไทยกม็แีนวโน้ม 
ว่ำจะไม่ท�ำอย่ำงนี้แล้ว  เขำเลือกที่จะตำยอย่ำงสงบกันเยอะแล้ว 
แต่พระเรำกลับพำกันตำยแบบทรมำน ทั้งๆ ที่เรำควรเป็นแบบ 
อย่ำง หรือเป็นผู้น�ำฆรำวำสด้วยซ�้ำ

  กรำบเรียนถำมพระอำจำรย์ครับ ประสบกำรณ์ 
ของผม มีโยมที่บำงทีเขำเสียชีวิตในบ้ำนครับ  มันจะมีข้อทำง 
กฎหมำย  ในเรื่องของกำรชันสูตรกำรเสียชีวิต  กับพระเรำก็ 
เหมอืนกนั มกีำรชนัสตูรพลกิศพ ซึง่กจ็ะมตี�ำรวจเข้ำมำเกีย่วข้อง 
แล้วพระหลำยรูปเกิดอำกำรสั่นไหวทำงจิตใจในกำรพูดคุยกับ 

ต�ำรวจ
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  ถ้ำตำยที่บ้ำน มีเรื่องที่ต้องท�ำเยอะ  เช่น  ต้อง 
ไปแจ้งอ�ำเภอ รวมทั้งมีกำรชันสูตรศพ แต่ถำ้ตำยที่โรงพยำบำล 
สะดวกมำก  เพรำะเป็น  One  Stop  Service  โรงพยำบำล 
ออกหนังสือรับรองกำรตำยให้ ญำติก็น�ำไปแจ้งอ�ำเภอ  เพื่อขอ 
ใบมรณบัตร  เท่ำนี้ก็จบ แถมติดต่อซื้อโลงที่โรงพยำบำลได้เลย 
กำรตำยที่โรงพยำบำลจึงสะดวกกับญำติ  แต่ไม่รับประกันว่ำ 
สะดวกกับผู้ป่วยไหม

ถ้ำเป็นผูป่้วยเรือ้รงัและอยูใ่นระยะท้ำย  ถ้ำเลอืกตำยทีบ้่ำน 
ก็ไม่ยำก  ให้หมอซึ่งเป็นเจำ้ของไข้เขียนเป็นลำยลักษณ์อักษรวำ่ 
ผูป่้วยคนนีอ้ยูใ่นระยะท้ำยแล้ว และขอกลบัไปตำยทีบ้่ำน บนัทกึ 
ของหมอจะช่วยแก้ปัญหำตรงนี้ได้เยอะ คือไม่ต้องมีกำรชันสูตร 
ศพ ขอใบมรณบัตรได้ง่ำย

  อันนี้เป็นอีกลู่ทำงหนึ่งใช่ไหมครับพระอำจำรย์ 
ขอปรึกษำหมอ

  ไม่ต้องปรึกษำหมอก็ได้  แค่ขอให้หมอเขียนว่ำ 
ผู้ป่วยคนนี้อยู่ในระยะท้ำย  และมีควำมประสงค์จะไปเสียชีวิต 
ที่บ้ำน  เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต  ก็น�ำหนังสือนี้ไปยื่นให้อ�ำเภอ  เพื่อ 
ออกมรณบัตร  ก็จบ  เขำก็ไม่มำติดตำมอะไรมำก  แต่ถ้ำตำย 

แบบฉับพลันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง 



พระไพศาล วิสาโล

55

  เขำมีระบบอ�ำนวยควำมสะดวกไหมครับ

  ที่ตำ่งจังหวัดท�ำได้งำ่ยมำก แต่ที่กรุงเทพฯ อำจ 

จะยำกกว่ำ  อีกเหตุผลหนึ่งก็เพรำะว่ำ  เกี่ยวกับเงื่อนไขกำร 

ประกันชีวิตด้วย ถ้ำไปโรงพยำบำล บริษัทประกันชีวิตเขำจ่ำย 

หมด หรอืจ่ำยง่ำยกว่ำ แต่ถ้ำป่วยทีบ้่ำน มค่ีำใช้จ่ำยอะไร บรษิทั

ประกันชีวิตอำจไม่รับรองหรือไม่รับรู้ด้วย กลำยเป็นภำระของ 

ผู้ดูแล ถ้ำผู้ดูแลพอมีฐำนะ และคิดว่ำ  อยำกสนองเจตนำของ 

พ่อแม่ที่อยำกเสียชีวิตที่บ้ำน ก็พร้อมแบกรับภำระนี้ได้

ตอนนีเ้มอืงนอกเริม่ยอมรบัแล้ว บรษิทัประกนัชวีติยอมรบั 

ว่ำ  ถ้ำคณุจะรกัษำแบบประคบัประคอง  เช่นที ่Hospice  (สถำน 

ดูแลผู้ป่วยระยะท้ำย) หรือที่บ้ำน  จะฝังเข็มก็ดี  จะท�ำกำยภำพ 

บ�ำบัดหรือแบบกำรแพทย์ทำงเลือกก็ดี  บริษัทประกันชีวิตพร้อม 

จ่ำย  ซึ่งที่จริงเขำชอบมำกเลย  เพรำะว่ำค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำที่ 

โรงพยำบำลเยอะ แต่ถ้ำคณุไปรกัษำทีโ่รงพยำบำล  ค่ำเตยีง  ค่ำ 

รักษำพยำบำล  วันหนึ่งเป็นแสน  บริษัทประกันชีวิตจ่ำยหนัก 

ตอนนีใ้นเมอืงนอกมกีำรแก้ไขกฎหมำย ขณะเดยีวกนักเ็ป็นนโยบำย 

ของบริษัทประกันชีวิตที่ยอมรับกำรตำยที่บ้ำน หรือตำยนอกโรง 

พยำบำลมำกขึ้น
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  กรณีคนไทย ผู้ป่วยส่วนมำก มีควำมรู้ในเรื่อง 

ของกำรแพทย์ไม่มำกพอ  ส่วนใหญ่ตอนใกล้เสียชีวิตก็จะมี 

เฟอร์นิเจอร์อย่ำงที่พระอำจำรย์พูดไว้  ถ้ำหำกว่ำเรำไม่พำไปโรง 

พยำบำล  เลือกประคับประคองที่บ้ำน แล้วกรณีลูกหลำนผู้ป่วย 

ไม่ทรำบ  เรำจะมีหลักกำรตัดสินใจอย่ำงไร ที่ท�ำให้ไม่ต้องไปที่ 

โรงพยำบำล

  ถ้ำเป็นชนบท จะง่ำยมำก  เพรำะส่วนใหญ่เลอืก 

กลับไปตำยที่บ้ำน พอกลับไปบำ้น ครอบครัวก็ดี  เครือญำติก็ดี 

ในหมู่บ้ำน  ก็จะช่วยกันดูแล  เดี๋ยวนี้โรงพยำบำลในภำคอีสำน 

อสม. หรอือำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำนจะช่วยประสำน 

กับ  รพ.สต. และโรงพยำบำลอ�ำเภอ  ให้มำช่วยผู้ป่วย ตอนนี้มี 

ระบบรองรับในภำคอีสำนแล้ว ส�ำหรับคนที่ไม่ค่อยมีฐำนะ

  กรณีไปฉีดยำ  วัดควำมดัน  อะไรพวกนี้  ให้ 

วิตำมินบ�ำรุง ประคับประคองไม่ให้มีควำมทุกข์ทรมำน มีควำม 

เจ็บปวดมำก ถ้ำไม่ไปโรงพยำบำล จะท�ำอย่ำงไรครับ

  ตอนนี้  รพ.สต.  ในภำคอีสำนเขำมำให้มอร์ฟีน 

ผู้ป่วยที่บ้ำนได้  โดยใช้เครื่อง  Syringe Driver  ซึ่งแพง  และ 

โรงพยำบำลรัฐส ่วนใหญ่ไม ่มี  เครื่องหนึ่งรำคำประมำณ 
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๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บำท มันเปน็เครื่องที่ค่อยๆ ปล่อยมอรฟ์นี 

ทลีะนดิๆ ชนดิทีไ่ม่เป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำย แต่ช่วยบรรเทำปวด 

ใช้ได้หลำยวนั รพ.สต.  ไม่ต้องมำบ่อย  ให้ทเีดยีวสกัอำทติย์หนึง่ 

แล้วค่อยมำตำมหรือมำเติม สะดวกมำก

  เป็นกำรสอนแนะน�ำญำติผู ้ป ่วยให้สำมำรถ 

ฉีดยำได้หรือครับ

  ไม่ต้องฉีดยำ  Syringe Driver  จะท�ำงำนของ 

มันเอง  โดยให้ยำใต้ผิวหนัง  ซึมเข้ำไปทีละนิด ผมก็ไม่ทรำบว่ำ 

ท�ำไมมันแพงมำก  เครื่องละ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บำท แต่ไม่ 

น่ำเชื่อว่ำโรงพยำบำลจังหวัดส่วนใหญ่ไม่มี  คงเป็นเพรำะเรำ 

ไม่สนใจที่จะช่วยบรรเทำควำมป่วย  เรำสนใจแต่จะยื้อ  เทคโน- 

โลยีรำคำแพงๆ มีเยอะ แต่เทคโนโลยีแค่นี้กลับไม่มี

อย่ำว่ำแต่อะไรเลย  โรงพยำบำลเอกชนในกรุงเทพฯ ที่มี 

ชื่อเสียงก็เหมือนกัน  มีผู ้ใหญ่ท่ำนหนึ่งไปเยี่ยมคนป่วยอำยุ 

๙๐ กว่ำแล้ว มเีฟอร์นเิจอร์เตม็เลย คนป่วยมอีำกำรทกุข์ทรมำน 

กระสับกระส่ำย  ผู้ไปเยี่ยมก็สังเกตว่ำผู้ป่วยอ้ำปำก ปำกแห้ง 

จนเป็นผงเลยทั้งข้ำงนอกข้ำงใน  ผู้ใหญ่ท่ำนนี้ทรำบว่ำอำกำร 

แบบนี้สร้ำงควำมทุกข์ทรมำนแก่ผู้ป่วยมำก ท�ำให้ไม่สุขสบำย 



การดูแลภิกษุอาพาธระยะท้าย ท�าไมและอย่างไร

58

อย่ำงยิ่ง ท่ำนจึงขอวำสลีน แต่โรงพยำบำลไม่มีให้  ครั้นได้มำก็ 

เป็นวำสลีนที่แข็งแล้ว ต้องมำเติมน�้ำให้นุ่ม  แล้วทำคว้ำนเข้ำไป 

ในกระพุ้งแก้มของผู้ป่วยให้ชุ่มชื้น  แล้วก็เอำผ้ำปิดตำแบบที่เรำ 

ใช้ในเครื่องบิน  เอำมำปิดปำก ผ่ำนไปแค่วันเดียว  ผู้ป่วยเลิก 

กระสับกระส่ำยเลย  สุขสบำยกว่ำเดิมมำก ควำมทุกข์ทรมำน 

ของเขำบรรเทำได้ง่ำยมำก  เพียงแค่ท�ำให้ผิวชุ ่มชื้น  แต่โรง 

พยำบำลกลับไม่รู้วิธีช่วยท�ำให้คนไข้สุขสบำย

โรงพยำบำลจ�ำนวนมำกไม่สนใจเรือ่งนี ้ ส่วนใหญ่จะสนใจ 

แต่เรื่องใหญ่ๆ  เช่น รักษำหัวใจ ปอด ตับ มีเทคโนโลยีซับซ้อน 

เพื่อช่วยเยียวยำอวัยวะเหล่ำนี้  แต่เรื่องง่ำยๆ ที่ช่วยให้คนไข้ 

สขุสบำย กลบัท�ำไม่เป็น แถมไม่มอีปุกรณ์ด้วย กำรท�ำให้ผูป่้วย 

ลดควำมทุกข์ทรมำน รู้สึกสุขสบำยมำกขึ้น บำงครั้งก็ไม่ได้ใช้ 

เทคโนโลยีรำคำแพงเลย ไม่ได้ใช้ควำมรู้ที่ซับซ้อน ผู้ที่มำเยี่ยม 

ท่ำนรูเ้รือ่ง Palliative Care เพรำะท่ำนไปเยีย่มคนป่วยมำเยอะ 

จงึรูว้ธิช่ีวยให้ผูป่้วยสขุสบำย อนันีเ้ป็นตวัอย่ำงว่ำ จรงิๆ แล้วมนั 

ไม่ใช่เรื่องยำก 

เพียงแต่ทิศทำงกำรดูแลในโรงพยำบำลส่วนใหญ่เป็นไป 

เพื่อกำรยื้อชีวิต  เป็นทิศทำงที่ปฏิเสธควำมตำย  ไม่ยอมรับควำม 

ตำย  เพรำะไปเข้ำใจว่ำ  ควำมตำยหมำยถึงควำมพ่ำยแพ้ของ 

หมอและพยำบำล หมอทกุคนจงึพยำยำมท�ำให้คนป่วยของตวัเอง 
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ไม่ตำยในมอืของตวัเอง แต่ถ้ำไปตำยในมอืของคนอืน่กไ็ม่เป็นไร 

เพรำะว่ำถ้ำตำยในมือตัวเอง ต้องท�ำรำยงำน ต้องกรอกโน่น 

กรอกนี่    ต้องไปประชุม ที่เขำเรียกว่ำ M&M Conference 

เสียเวลำหมอมำก  เพรำะฉะนั้น หมอหลำยๆ คน จะพยำยำม 

ท�ำให้ผู ้ป่วยของตัวเองไม่ตำยในเวรของตัว  แต่จะไปตำยใน 

เวรของคนอื่นไม่เป็นไร อันนี้หมอเขำพูดเอง

  กรำบเรียนถำมพระอำจำรย์  กรณีผู้ป่วยไม่ค่อย 

ทำนข้ำว  เอำแต่ทำนยำอย่ำงเดียว

  ไม่ทำนข้ำวเพรำะอะไร

  ทำนไม่ค่อยได้ และปัจจบุนัมโีรคเบำหวำน  ต่อม 

ลูกหมำกโป่ง ล่ำสุดหมอบอกวำ่ไตวำย ผมคิดวำ่ น่ำจะเป็นจำก 

กำรทำนยำเยอะ ยำโรงพยำบำลบ้ำง ซื้อมำทำนเองบ้ำง

  ยำที่กินนี่  เป็นยำเบำหวำนหรือยำอะไร

  ยำเบำหวำน ยำต่อมลูกหมำกครับ

  แล้วอำกำรไตวำยนี่ หนักหรือยัง
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  เพิง่จะเป็นเริม่ต้น หมอบอกถ้ำเป็นหนกัมำก ให้ 

มำคุยกันครับ

  เรื่องนี้ผมว่ำต้องปรึกษำหมอ  ว่ำอำกำรที่กิน 

อำหำรไม่ได้เป็นเพรำะอะไร ในเมือ่คนไข้ยงัไม่ได้อยูใ่นระยะท้ำย 

จรงิๆ  น่ำจะกนิได้  น่ำจะมคีวำมอยำกจะกนิ  (ภำษำองักฤษเรยีก 

ว่ำ appetite) ถำมว่ำควำมอยำกกินมันหำยไปไหน ท�ำอย่ำงไร 

ให้มคีวำมอยำกกนิ แล้วกใ็ช้อำหำรเป็นยำแทน ผมว่ำต้องปรกึษำ 

หมอ  ให้เขำแนะน�ำ แล้วก็ต้องเช็คด้วยว่ำ จริงๆ  ไตวำยมันเกิด 

จำกยำทีก่นิหรอืเปล่ำ  เพรำะปกตไิตวำยเป็นอำกำรสะสม เกดิขึน้ 

จำกกำรบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ต่อเนื่องมำเป็น ๑๐ - ๒๐ ปี 

ผมก็ไม่แน่ใจว่ำ กำรกินยำหลำยๆ  เม็ด มันจะมีผลท�ำให้ไตวำย 

ในตอนนัน้เลยหรอืเปล่ำ แน่นอนผลกระทบอำจจะเกดิในระยะยำว 

แต่ว่ำไม่น่ำจะเกดิในระยะสัน้ แล้วไม่รูว่้ำมปัีญหำทำงจติหรอืเปล่ำ 

เขำกลัว  เขำตื่นตระหนกอะไรหรือเปล่ำ  เขำอำยุเท่ำไหร่

  ๘๓ ปีครับ มีอำกำรหลงลืม บำงทีหลงปิดแก๊ส 

หลงปิดน�้ำ หลงปิดไฟ

  อำจจะเข้ำสู่ระยะท้ำยแล้วก็ได้  เพรำะมันท�ำให้ 

สมองแปรปรวนไปหมด  ถ้ำป่วยจนถงึระยะท้ำยแล้วไม่กนิอำหำร 

มันเป็นเรื่องธรรมดำ แต่ฟังดูแล้ว  เขำน่ำจะยังไม่ถึงระยะทำ้ยๆ 
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จริงๆ น่ำจะกินอำหำรได้  แต่ว่ำผมก็ไม่ทรำบสำเหตุ  ควรถำม 

หมอหรือผู้รู้ด้ำนนี้

  ผมก�ำลังดูอำหำรเสริมประเภทนมผง  ส�ำหรับ 

ผู้ป่วยโรคเบำหวำน

  อำหำรเหลวกช่็วยได้นะ มพีวกอำหำรเหลวส�ำหรบั 

คนไข้จ�ำนวนมำก ถ้ำเขำยินดีกิน ก็ท�ำให้สุขภำพดีขึ้นได้ แต่ว่ำ 

อำหำรพวกนี้รำคำแพง

  เมื่อวำนเจอโยม อำยุ ๙๑ ปีแล้ว มีลูก ๘ คน 

เขำพยำยำมจะไปยื้อชีวิตที่โรงพยำบำล พอกลับมำบ้ำนก็อำกำร 

หนักกว่ำเก่ำ พูดถึงในแง่ควำมกตัญญู อีกฝ่ำยหนึ่งอยำกให้แม่ 

อยูท่ีบ้่ำน อกีฝ่ำยหนึง่กบ็อก ถ้ำไม่ท�ำอะไรกอ็กตญัญ ู เลยพำกนั 

ไปโรงพยำบำล พอกลบัมำกเ็หนือ่ย ในฐำนะทีเ่รำเป็นพระ เรำจะ 

ไปช่วยเรือ่งของควำมกตญัญ ูกบัควำมตำยอย่ำงไร เรำจะปล่อย 

ให้เขำตำยอย่ำงไร พูดอย่ำงไรให้เขำเข้ำใจชัดเจนขึ้น

  ผู้ป่วยเขำยังพูดได้ใช่ไหม

  ผู้ป่วยพูดได้ครับ ผู้ป่วยยังมีสติอยู่พร้อม
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  ควรเอำผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง  เรำควรถำมให้ 

แน่นอนว่ำ ผู้ป่วยเขำเลือกอะไร  เขำต้องกำรอะไร ถ้ำเขำบอก 

ขอตำยที่บ้ำน ขอใช้ชีวิตระยะทำ้ยที่บ้ำน  เรำก็ควรสนองเจตนำ 

ของเขำ  แต่ก็ต้องคิดด้วยว่ำ  ท�ำอย่ำงไรเขำจะอยู่แบบไม่ทุกข์ 

ทรมำนมำก  เช่น มหีมอ มพียำบำลมำช่วยดแูล หรอืมกีำรใช้ยำ 

อะไรต่ำงๆ มำช่วย คอืควรเอำควำมต้องกำรผูป่้วยเป็นหลกัก่อน 

โดยเฉพำะในตอนนี้ที่ผู้ป่วยยังพูดได้  ถ้ำผู้ป่วยพูดไม่ได้  อีกทั้ง 

ลูกหลำนไม่ชัดเจนว่ำผู้ป่วยต้องกำรอะไร ก็จะเกิดกำรทะเลำะ 

ขัดแย้งกัน ต้องให้ลูกหลำนทุกคนชัดเจนว่ำผู้ป่วยต้องกำรอะไร 

แล้วเรำก็พยำยำมท�ำให้ควำมต้องกำรนั้นส�ำเร็จผล  โดยที่ไม่มี 

ควำมทุกข์ทรมำนมำก

มคีวำมกตญัญปูระเภทหนึง่ทีเ่รยีกว่ำ “กตญัญเูฉยีบพลนั” 

โรคกตัญญูเฉียบพลันมักจะเกิดขึ้นกับครอบครัวหลำยครอบครัว 

เกิดขึ้นกับลูกที่ไม่มีเวลำดูแลพ่อแม่  เช่น  ไปท�ำงำนกรุงเทพฯ 

ไปท�ำงำนต่ำงจังหวัด  ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ  ตอนที่พ่อแม่ 

สุขสบำยดี  เขำก็ไม่ค่อยมำเยี่ยม แต่พอพ่อแม่จะตำย ก็รู้สึกผิด 

ว่ำที่ผ่ำนมำไม่เคยมีเวลำดูแลท่ำน  ตอนนี้จะขอดูแลเต็มที่เลย 

ดังนั้นจึงพยำยำมยื้อชีวิตผู้ป่วยให้นำนที่สุด  เพื่อจะได้อยู่กับท่ำน 

นำนๆ และเพื่อลดควำมรู้สึกผิดที่ไม่ใส่ใจท่ำน
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ส่วนลูกหลำนที่ดูแลพ่อแม่ยำมป่วยอย่ำงดี  เมื่อถึงเวลำ 

ที่จะต้องเลือกว่ำ  จะยื้อหรือไม่ยื้อ หำกรู้ว่ำยื้อแล้วจะท�ำให้ท่ำน 

ทรมำน  เขำก็จะไม่ยื้อ  เขำพร้อมจะปล่อย พวกที่ไม่ปล่อยคือ 

พวกที่กตัญญูเฉียบพลัน  ไม่ค่อยมีเวลำดูแล ไม่ค่อยท�ำอะไรให้ 

กับท่ำนตอนท่ำนปกติ  แต่ตอนนี้จะขอท�ำเต็มที่  บำงคนก็ไป 

เจ้ำกี้เจ้ำกำรพยำบำล สั่งพยำบำลให้ท�ำโน่นท�ำนี่  แบบนี้เรียกว่ำ 

เป็นโรคกตญัญเูฉยีบพลนั ตอนทีพ่่อแม่สบำยดกีไ็ม่สนใจท�ำอะไร 

ให้ท่ำน  แต่พอพ่อแม่จะตำย  กลับเอำใจใส่เต็มที่  จนล้นเกิน 

สร้ำงปัญหำให้กับหมอและพยำบำลมำก

พวกนี้เป็นอำกำรที่เกิดจำกควำมพร่องในกำรดูแล  เขำ 

ต้องกำรแสดงออกเพื่อชดเชย  อันนี้เรำต้องพยำยำมชี้แจงให้ 

เขำเห็นว่ำ  ยังไม่สำยที่จะแสดงควำมกตัญญูกับท่ำน แต่ว่ำควร 

เอำผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง อย่ำไปยัดเยียดให้ผู้ป่วยว่ำต้องกินนั่น 

กินนี่  ตอนพ่อแม่สุขสบำยดี  ไม่เคยสนใจ แต่พอท่ำนป่วย ก็ไป 

เข้มงวดกวดขัน ดูแลเต็มที่จนล้นเกิน พวกนี้จะมีเยอะ อันนี้เรำ 

ก็ต้องเข้ำใจควำมรู้สึกของเขำ และพยำยำมช่วยให้เขำคลี่คลำย 

ควำมรู้สึก จะได้ไม่สร้ำงปัญหำให้คนรอบข้ำง
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  ในส่วนที่เกี่ยวกับพระ พออำพำธมำกๆ  ก็จะมี 

เงื่อนไขด้ำนพระวินัย พระอำจำรย์พอมีหลักไหมว่ำแค่ไหนจึงจะ 

พอด ี เช่น ฉนัมือ้เยน็ บำงคนถงึขัน้ว่ำลกูหลำนผูห้ญงิไปบบีนวด 

ให้  ควำมพอดีของพระในกำรที่จะรักษำพระวินัย  โดยเฉพำะ 

ตอนช่วงท้ำยของชีวิต แค่ไหนถึงจะพอดีครับ

  ขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยเป็นหลักวำ่ ผู้ป่วยเขำมีควำม 

เคร่งครดัหรอืว่ำจรงิจงัแค่ไหนกบัพระวนิยั ถ้ำผูป่้วยจรงิจงั เคร่งครดั 

เขำก็ไม่ยอมฉันมื้อเย็น  เขำรู้สึกว่ำเป็นเรื่องทนได้  อันที่หนึ่ง 

เป็นเรื่องตัวผู้ป่วยเอง  ว่ำเขำพร้อมจะจริงจังกับพระวินัยแค่ไหน 

บำงท่ำนพร้อมจะอำบัติ  ฉันมื้อเย็นเป็นอำบัติ  แต่ท่ำนก็คิดว่ำ 

เดี๋ยวก็ปลงอำบัติได้  ดีกว่ำปล่อยให้ทรมำนแล้วสุขภำพย�่ำแย่ 

ท่ำนอำจจะคดิแบบนีก้ไ็ด้ ส�ำหรบัเรือ่งกำรนวดกเ็หมอืนกนั แต่ถ้ำ 

ให้ดีควรจะเลี่ยง  เพรำะว่ำกำรนวด  ผู ้ชำยนวดก็ยังท�ำให้ได้ 

ต่ำงจำกกรณีฉันอำหำร  เพรำะฉะนั้นผมว่ำเรื่องนี้  อยู่ที่เจ้ำตัว 

ส่วนผู้ดูแลก็ต้องดูว่ำ  ถ้ำจะหย่อนเรื่องพระวินัย  แค่ไหนถึงจะ 

ไม่น่ำเกลียด ทั้งต่อผู้ป่วยเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง



ค�ำสอนของพระพุทธองค์ นั่นคือ 

พร้อมเผชิญควำมตำยด้วยใจสงบ 

ไม่ประสงค์จะยื้อชีวิต หรือหนีควำมตำย 

สถำนที่นั้นควรจะมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยน้อมใจให้สงบ 

พร้อมปล่อยวำงทุกสิ่ง พร้อมเอำควำมตำยเป็นครู 

ถือว่ำควำมตำยเป็นนำทีทอง

ที่จะช่วยให้จิตยกระดับสู่ภูมิธรรมขั้นสูง 

อันนี้คือควำมตำยที่ถูกต้องตำมหลักพระพุทธศำสนำ

สิ่งนี้เป็นไปได้ส�ำหรับผู้ป่วยทุกคน 

ไม่ว่ำพระหรอืฆรำวำส


