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ความเจ็บปวดทางกายรุมเราแลว 

ผูปวยระยะสุดทายยังติดอยูในความ

กลัว เชน กลัวตาย กลัวถูกทอดทิ้ง 

กลัวตายอยางโดดเด่ียว กลัวสิ่งที่อยู

ขางหนาหลังจากสิ้นลม ยังกลัว

ความเจ็บปวด ท่ีสรางความทุกขย่ิง

กวาปวดทางกายอีก 

ไ4ปเย่ียมผูปวยระยะสุดทาย 

จะเตรียมตัวอยางไรด?ี 

 

หน่ึง ใหความรักและกําลังใจ  
ผูปวยระยะสุดทายจะมีสภาพจิต

เปราะบางออนแอมาก ตองการใคร

สักคนที่สามารถพึ่งพาไดในยาม

วิกฤต หากมีคนพรอมจะใหความรัก

แกเขาไดอยางเต็มเปยมหรือไมมี

เงื่อนไข จะทําใหผูปวยมีกําลังใจ

เผชิญความทุกขไดดีขึ้น 

 

สอง อดทน ใหอภัย ออนโยน

และเห็นอกเห็นใจ 

ความทุกขทางกายและสภาพจิตที่

เปราะบาง มักทําใหผูปวยแสดง

ความหงุดหงิดออกมาไดงาย  
 

การอดทน ไมแสดงความฉุนเฉียว

กลับไป แตพยายามใหอภัย เห็นอก

เห็นใจ สงบและออนโยน จะชวยให

ผูปวยสงบนิ่งลงได การเตือนสติ

ผูปวยอาจจําเปนในบางครั้ง แตพึง

ทําดวยความนุมนวล มีเมตตาจิต  
แมไมรูวาจะพูดใหกําลังใจอยางไรดี 

เพียงแคใชมือสัมผัสผูปวยดวย

ความออนโยน จะชวยใหเขารับรู

ความรักจากเราได โดยอาจจับมือจับ

แขนบีบเบาๆ แลวกอดเขาไว หรือใช

มือสัมผัสบริเวณหนาผากและหนา

ทอง พรอมกับแผความปรารถนาดี

แกเขา เมตตาจากจิตที่สงบและเปน

สมาธิจะมีพลังจนผูปวยสามารถ

สัมผัสได 
 

สาม นอมใจหรืออัญเชิญสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ท่ีผูปวย (หรือเรา) 



เคารพนับถือ (เปนการแผเมตตา

ที่ชาวพุทธธิเบตนิยมใช) เชน 

พระพุทธเจา พระโพธิสัตว หรือเจา

แมกวนอิม ใหปรากฏเปนภาพนิมิต

อยูเหนือศีรษะของผูปวย แลว

จินตนาการวาทานเปลงรังสีแหง

ความกรุณาและการเยียวยา เปน

ลําแสงนุมนวลอาบทั่วรางผูปวยจน

ผสานเปนหนึ่งเดียวกับลําแสง 

ขณะท่ีนอมใจนึกภาพดังกลาว เรา

อาจสัมผัสมือผูปวยหรือนั่งสงบอยู

ขางๆ เตียงผูปวยก็ได 

 

ตัดทอนจาก การดูแลผูปวยระยะสุดทาย

ดวยวิธีแบบพุทธ  

 

 

 

หลักเตรียมการจากไปอยางสงบ 

 

หน่ึง สะสางสิ่งคางคาใจ  

สิ่งรบกวน ความหวงกังวล ออก

จากจิตใจผูปวยใหมากที่สุด  

ผูปวยรายหนึ่ง เมื่อพอแมมาบอก

ที่โรงพยาบาลวา ไดถวายสังฆทาน

ใหเขาแลว ผูปวยจึงจากไปได 

ในหลายกรณี พยาบาลอาจชวย

เชื่อมโยงผูปวยและญาติใหเกิดความ

เขาใจกัน รับฟงกัน และจัดการสิ่งที่

คางคาใจได  

  

สอง มีสิ่งนอมนําจิต  

หาพระพุทธรูปหรือสิ่งที่ผูปวยนับ

ถือมาใหเห็น เปน ที่ระลึกแม ในยาม

หลับตา หรือนอมนําใหใจ ผูปวยสงบ 

เชน สวดมนตทําสมาธิรวมกัน ไมใช

แคเปดเทปธรรมะใหฟง  

ผูปวยรายหน่ึง  สามารถประคอง

สติกอน ตายไดตลอด โดยมี พี่นองที่

อยูขางเตียงชวยนําทางให ดวยการ

สวดมนต และ พูดใหนึกถึงพระ

รัตนตรัยใน สอง สัปดาหสุดทาย 

จนถึงสอง วันสุดทาย  จึงใหผูปวย ขอ

อโหสิกรรม ขอขมา และปลดเปลื้อง

สิ่งคางคาใจตางๆ  



สิ่งสําคัญ คือ ญาติควรยํ้าวา 

ผูปวยไมไดเปนภาระ แตทําใหญาติๆ 

ไดเรียนรู ไดทําความดี และญาติเต็ม

ใจมา เพื่อใหผูปวยสบายใจ   

 

สาม กลาวอําลา  

มีความสําคัญมาก เพราะ เปน

โอกาสสุดทาย จะชวยให ผูปวยจาก

ไปอยางไมติดคาง โดย 

(๑) แสดงความซาบซ้ึงใน

ความดีของผูปวย เชน การสราง

ครอบครัว ดูแลลูกหลาน ฯลฯ  ให

ผูปวยภูมิใจในตัวเอง 

(๒) ขอขมาตอเขา  รวม ถึง ให

อโหสกิรรม 

(๓) พูดถึงธรรม ะท่ีเตือนให

ปลอยวางความยึดมั่นตัวตน  

เพื่อชวย ใหผูปวยไมตอง หวงอะไรที่

ทําใหมีตัวตน 

 
จากการถาม -ตอบระหวางผูเขารวม

และพระไพศาล วิสาโล  ในการอบรม

เผชิญความตายอยางสงบ 

ตีพิมพใน อาทิตยอัสดง ฉบับที่ ๒ 



 

สายดวนใหคําปรึกษาทางจิตใจ

ผูปวยระยะสุดทาย 086-0022302 

เผชิญความตายอยางสงบ 

 

ในยามเจ็บไขไดปวยโดยเฉพาะในวาระ

สุดทายของชีวิต มนุษยไมไดตองการเพียง

แคการเยียวยาทางกาย การเยียวยาทาง

จิตใจมีความสําคัญไมแพกัน เมื่อผูปวยมี

ใจสงบ ยอมรับความตายได จะหายทุรนทุ

ราย แมอาการทางกายจะยากแกการ

เยียวยารักษาแลว  

เครือขายพุทธิกาจึงริเร่ิม สายดวน

ปรึกษาทางใจผูปวยระยะสุดทาย 

เผชิญความตายอยางสงบ โดยให

คําปรึกษาทางโทรศัพท เพ่ือชวยใหผูดูแล

ผูปวยระยะสุดทายสามารถพูดคุยเพ่ือ

ผอนคลายความกังวลใจ เขาถึงความรู

เร่ืองการดูแลจิตใจผูปวยไดโดยสะดวก 

และเปนประโยชนตอการดูแลผูปวยระยะ

สุดทายใหสามารถเผชิญความตายอยาง

สงบไดในท่ีสุด  

 

เปดบริการ จันทร – ศุกร เวลา ๑๐.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น. (ยกเวนวันนักขัตฤกษ) 

โทรศัพท ๐๘-๖๐๐๒-๒๓๐๒ 



แนะนําสื่อ 
พระไพศาล วิสาโล และคณะ 

 
ไฟลเสียง 

 

๑. บทพิจารณาตายกอนตาย 
http://budnet.org/peacefuldeath/node/7 

๒. กอนอาทิตยอัสดง โดยพระไพศาล วิสาโล 

และอาทิตยยามเชา -

 http://www.myspace.com/564409834/music/playlists

/ 

๓. ธรรมะสําหรับผูปวย 
http://www.visalo.org/sound/ 

4๔. นําทางสูสุคติ เพื่อการจากไปอยางสงบ 

และมีสติ 
http://soundcloud.com/theriver2010/ 

4๕. โพวา ทองเลน : ภาวนาเพื่อการเยียวยา 

- http://soundcloud.com/theriver2010/ 

4๖. นอมนําเพื่อการผอนคลาย สามตอน  

4ใหเสียงโดย เจนจิรา โลชา  

4(๑). ออมกอดแม 

4 http://budnet.org/peacefuldeath/node/153 

4(๒). สูสายนํ้า 

4http://budnet.org/peacefuldeath/node/153 

4(๓). พล้ิวตามลม 

4http://budnet.org/peacefuldeath/node/153 

 

หนังสือ – บทความ 

๑. การดูแลผูปวยระยะสุดทายดวยวิธีพุทธ

http://www.budnet.org/peacefuldeath/node/ 

๒. เผชิญความตายอยางสงบ

http://www.budnet.org/peacefuldeath/node/ 

๓. ระลึกถึงความตายสบายนัก 
http://www.budnet.org/peacefuldeath/node/

๔. เร่ืองนารูพิธีศพ-สุภาษิตชีวิตกับความตาย 

โดย พระพรหมคุณา

ภรณ http://www.budnet.org/peacefuldeath/n

ode 

๕. รวมบทความ “ตอนรับความ

ตาย”  http://www.budnet.org/peacefuldeath/

node 

๖. รวมบท

ภาวนา http://www.budnet.org/peacefuldeat

h/node 

 

* ส่ือตางๆ จําหนายท่ี 

 

เครือขายพุทธิกา 

4โทร. 02-882-5043, 086-300-5458 

FAX : 02-882-5043 

www.budnet.org 
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