
จดหมายข่าว 

ชุมชนกรุณา
ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2565



เข้าสู่เดือนมีนาคม 2565 เดือนนี้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ชุมชนกรุณา และ Peaceful Death มีความเคลื่อนไหวหลาย
อย่า ทั้ง Podcast รายการใหม่ “เสียงแห่งความกรุณา 

Compassionate Voice” สัมภาษณ์ตัวอย่างการลงมือทำเล็กๆ 

ด้วยความกรุณาที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงเกื้อกูลชุมชน
หลากหลายแนวทาง นำสัมภาษณ์โดยพิธีกรมืออาชีพ กนก
วรรณ กนกวนาวงศ์  

ทีมงานและอาสาสมัครมูลนิธิฯ ยังได้รับเกียรตินำเสนอแนวคิด
ชุมชนกรุณาร่วมในรายการดูให้รู้ ของ Thai PBS ซึ่งท่าน
สามารถชมได้ตามลิงค์ในจดหมายข่าวฉบับนี้ 

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม ยังนำเสนอแนวคิดสำคัญของ
ชุมชนกรุณา 2 บทความ ได้แก่ 1. New Essentials Pallaitive 

Care และ 2. วงล้อมแห่งการดูแล (Circles of Care) รวมทั้ง
ตัวอย่างและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนกรุณาในฉบับ 

ด้วยไมตรี 

กองบรรณาธิการจดหมายข่าวชุมชนกรุณา

ถึงเพื่อนสมาชิก
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ชุมชนกรุณา (Compassionate 

Communities) คือ แนวคิดและปฏิบัติ
การทางสังคมเชิงส่งเสริมป้องกัน และ
สนับสนุนให้บุคคลและชุมชนมีความ
พร้อมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  

นำไปสู่ความสามารถในการรับมือกับ
ความทุกข์จากความเจ็บป่วย การดูแล 

การตาย และความสูญเสีย บนพื้นฐาน
ของความกรุณา การสร้างการมีส่วน
ร่วม การคำนึงถึงนิเวศชุมชน และความ
เป็นธรรมทางสังคม

ชุมชนกรุณาคืออะไร
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เราจะช่วยให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการ
ดูแลแบบประคับประคองได้อย่างไร 
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การดูแลแบบประคับประคองคือการดูแลปัญหาองค์รวมทางกาย จิต
สังคม กฎหมาย และจิตวิญญาณ ที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องเผชิญ
กับความเจ็บป่วยที่มีชีวิตเหลือจำกัด ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถ
เข้าถึงการดูแลแบบประคัปประคองจากหลากหลายแหล่งบริการ ทั้ง
โรงพยาบาล คลินิกผู้ป่วยนอก ฮอซพิซ สถานดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์
ดูแลสุขภาพชุมชน และที่บ้าน การดูแลหหแบบประคับประคองคือ
พื้นฐานที่ช่วยให้มนุษย์บรรลุสุขภาวะ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิ์พื้นฐานของมนุษย์ การดูแลแบบประคับประคองสามารถเริ่มทำ
ตั้งแต่แรกวินิจฉัย และดูแลควบคู่ไปกับการรักษาตามปกติ 
(Brennan, F., 2008) 

ในเมื่อการดูแลแบบประคับประคองเป็นสิทธิ์พื้นฐาน คำถามคือ เรา
จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมได้อย่างไร 

เอกสารเรื่อง Palliative Care the New Esssentials (Abel et al., 

2018) เสนอว่า การดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้าย การตาย และความ
สูญเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรในสังคม ควรประกอบด้วย 4 

องคาพยพหลัก ได้แก่

ตีพิมพ์ครั้งแรกที่ facebook.com/cocofoundationthailand วันที่ 7 มีนาคม 
2565

http://facebook.com/cocofoundationthailand
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1) Specialist Palliative Care บุคลากรสุขภาพชำนาญการด้าน
การดูแลแบบประคับประคอง) สำหรับดูแลกรณีความเจ็บป่วยที่ซับ
ซ้อนและต้องอาศัยความรู้ที่ชำนาญการ บุคลากรส่วนนี้อาจไม่จำเป็น
ต้องมีจำนวนมาก และอาจเป็นครูอาจารย์ ทำงานวิจัยและจัดการเรียน
การสอน ฝึกอบรมการดูแลแบบประคับประคองให้แก่บุคลากรสุขภาพ
และประชาชน 

2) Generalist Palliative Care บุคลากรสุขภาพทั่วไปที่เข้าใจ
แนวทางการดูแลแบบประคับประคอง สำหรับดูแลความทุกข์ทรมานที่
ไม่ซับซ้อน บุคลากรนี้ประกอบด้วยแแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นัก
สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักบวช ผู้นำทางจิตวิญญาณ บุคลากร
สุขภาพชุมชน อาสาสมัครดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลและชุมชน และ
บุคลากรสุขภาพอื่นๆ 

3) Compassionate Communities ชุมชนกรุณา คือสมาชิกชุมชน 

หรือเครือข่ายสังคมรอบๆ ผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ดูแลความเจ็บป่วย 

ความตาย การดูแล และความสูญเสีย ที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้ป่วย
และครอบครัว อาจสนับสนุนในมิติที่เกี่ยวกับกับการดูแลความเจ็บ
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ป่วยกายใจ หรือดูแลช่วยเหลือด้านอื่นๆ ในชีวิตประจำวันก็ได้ เช่น 

ลดน้ำต้นไม้ พาสุนัขไปเดินเล่น ทำอาหารให้ รวมทั้งการสนับสนุน
ครอบครัวของผู้ป่วยคนอื่นๆที่อาจประสบทุกข์ แม้การดูแลเล็กๆ 

น้อยๆ แต่ก็มักส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก 

เราอาจเรียกชุมชนกรุณาว่าเป็น โอสถแห่งความสัมพันธ์ (Social 
Precribing)  

ชุมชนกรุณา เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านและชุมชน
เป็นไปได้ เพราะช่วยให้เครือข่ายผู้ดูแลมือหนึ่งที่มีความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายมีจำนวนที่มากพอ ได้รับการ
สนับสนุนจากเครือข่ายผู้ดูแลมือสองและชุมชน  

4) Civic Protramme for Compassionate City Charter หรือ
ภาคประชาสังคมที่สนับสนุนกฎบัตรเมืองกรุณา องคาพยพนี้ คือการ
ปลูกฝังให้พลเมืองมีความกรุณา มีทักษะการดูแลความเจ็บป่วย ความ
ตาย การดูแล และความสูญเสีย ผ่านนโยบายสาธารณะ เช่น การ
ศึกษาในระบบการศึกษา มีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการสนับสนุนพนักงาน
ที่เจ็บป่วยหรือเผชิญความสูญเสีย การฝึกอบรมบุคลากรทางศาสนา
ในการเยียวยาความทุกข์ใจจากวิกฤติของชีวิต การมีส่วนร่วมของ
สถาบันศิลปะ สื่อมวลชน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีแนว
โน้มที่จะช่วยเหลือดูแลกันในยามวิกฤตของชีวิตอย่างมีความรู้และ
ทักษะที่เพียงพอ 

การสนับสนุนให้องคาพยพทั้งสี่ทำงานได้อย่างเต็มที่ เชื่อมร้อย
ประสานกัน จึงจะทำให้ประชาชนทั่วทั้งสังคมได้รับการดูแลแบบประ
คับประคองอย่างทั่วถึง 

>>เอกสารอ้างอิง 
Brennan, F., Gwyther, L., & Harding, R. (2008). Palliative care as a human right. 
Abel, J., Kellehear, A., & Karapliagou, A. (2018). Palliative care-the new essentials
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รายการ ดูให้รู้ ตอน ชูคัตสึ: เพื่อนแท้ชื่อ 
“ความตาย” เราจะคบกันแบบไหนดี
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คลิกเพื่อรับชม

วันที่ 6 มีนาคม 2565 โครงการชุมชนกรุณาและ Peaceful Death 

ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญให้สัมภาษณ์ประกอบเนื้อหาในรายการ
ดูให้รู้ ช่อง Thai PBS ตอน เพื่อนแท้ชื่อ “ความตาย” เราจะคบกัน
แบบไหนดี สามารถรับชมได้ที่ลิงค์รายการด้านล่าง

https://youtu.be/ggY0WTLPkvQ
https://youtu.be/ggY0WTLPkvQ
https://youtu.be/ggY0WTLPkvQ


วงล้อมแห่งการดูแล (Circles of Care) 
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ในประเทศกำลังพัฒนาและพัฒนาแล้วกำลังเผชิญภาวะสังคมสูงวัย
รุนแรง เกิดปัญหาขาดแคลนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยระยะ
ท้าย ความขาดแคลนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้
ป่วยอย่างมากทั้งทางกายและใจ ผู้ป่วยที่มีกำลังจ่ายอาจจะยังพอ
จ่ายเงินซื้อบริการบ้านพักผู้สูงอายุหรือโรงพยาบาลได้ ส่วนผู้ไม่มี
กำลังจ่ายก็ต้องทนทุกข์ 

ศ. จูเลียน อาเบล (Julian Abel) และคณะ (2013) เสนอว่าภาวะดัง
กล่าวเป็นทั้งวิกฤตของผู้ป่วยระยะท้าย ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาส
พลิกฟื้นภูมิปัญญาในการดูแลการตายและความสูญเสียของชุมชน 

การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้อยู่และตายดีในชุมชนไม่ใช่สิ่งใหม่ หาก
เป็นสิ่งสามัญที่เคยดำรงอยู่มาก่อนที่การแพทย์สมัยใหม่จะเกิดขึ้น 

ความทุกข์ของเพื่อนที่กำลังสบตากับความตาย เรียกร้องให้สมาชิก
หันมาดูแลใส่ใจกันและกัน ผลลัพธ์จากการสร้างวงล้อมที่โอบอุ้ม
การดูแลไม่เพียงช่วยให้เพื่อนของเราจากไปอย่างสงบเท่านั้น แต่ยัง
ทำให้เรามั่นใจในการดูแลความทุกข์จากความเจ็บป่วย การตาย 

และความสูญเสียของตัวเราและคนที่เรารักอีกด้วย 

ตีพิมพ์ครั้งแรกที่ facebook.com/cocofoundationthailand วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565
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ส่วนจะทำอย่างไรนั้น อาเบล เสนอโมเดลในการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนกรุณาที่ชื่อว่า วงล้อมแห่งการดูแล (Circles of Care)  

กรอบคิดของ Cilcles of Care นั้นเรียบง่าย เปรียบวงล้อมการดูแล
เป็นวงกลมที่โอบกันเป็นชั้น มีจุดศูนย์กลางคือ ผู้เผชิญความทุกข์ ซึ่ง
ในที่นี้คือ ผู้เผชิญความเจ็บป่วยร้ายแรง (Person with serious 

illness) คือใจกลางของการดูแล โดยมีองคาพยพอื่นๆ โอบดูแลเป็น
ชั้นๆ  

ชั้นในสุดคือเครือข่ายดูแลวงใน (Inner Network) เป็นผู้ดูแลที่ให้
เวลาดูแลเป็นส่วนใหญ่ เป็นผู้ดูแลใกล้ชิด เราอาจเรียกว่าผู้ดูแลมือ
หนึ่งก็ได้ เขาจะทำหน้าที่ดูแลที่เข้มเข้น เช่น การทำความสะอาด
ร่างกาย การกินอาหาร กินยา เฝ้าไข้ ตัดสินใจแทน สื่อสารกับ
บุคลากรสุขภาพ เป็นต้น ในสังคมไทย เครือข่ายดูแลวงในมักเป็น
สมาชิกในครอบครัว เช่น ลูก ภรรยาสามี แต่เครือข่ายดูแลวงในอาจ
จะไม่ใช่ครอบครัวทางสายเลือดก็ได้ อาจจะเป็นคนรัก เพื่อนสนิท ผู้
ดูแลรับจ้างที่ดูแลใกล้ชิด หรือพนักงานในสถานดูแลผู้สูงอายุที่ให้การ
ดูแลใกล้ชิด ใครที่ให้การดูแลเข้มข้นถือว่าเป็นเครือข่ายดูแลวงในทั้ง
สิ้น 

ชั้นต่อมาคือเครือข่ายดูแลวงนอก (Outer Network) จะเรียกว่าผู้
ดูแลมือสองก็ได้ เป็นคนที่ดูแลห่างออกมาหน่อย ทำกิจกรรมดูแลผู้
ป่วยเข้มข้นน้อยกว่าและใช้เวลาน้อยกว่า แต่มักมีบทบาทสนับสนุน
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลวงในอีกทีหนึ่ง เช่น ดูแลเรื่องอาหาร
การกิน ความสะอาดของบ้านหรือสถานดูแล การสนับสนุนด้านการ
เงิน การดูแลเรื่องการเคลื่อนย้าย การผลัดเปลี่ยนมาดูแลชั่วคราว 

การพูดคุยให้กำลังใจ การดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นต้น เครือข่ายดูแล
วงนอกนี้มักเป็นเพื่อน ญาติ ของผู้ป่วยหรือผู้ดูแลวงใน การดูแลของ
เครือข่ายวงนอกแม้ดูแลเข้มข้นน้อยกว่า แต่การดูแลเล็กๆน้อยๆ นี่
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แหละ ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหรือผู้ดูแล
วงใน 

ชั้นต่อมาคือ ชุมชน (Communities) ซึ่งหมายถึง กลุ่ม องค์กร หน่วย
งานในชุมชนที่มีลักษณะเป็นทางการมากขึ้น ทำหน้าที่ให้บริการดูแล
ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น อาสาสมัคร อสม. อผส. 

ที่มาดูแลผู้ป่วยตามรอบการดูแล ชุมชนยังหมายถึงหน่วยให้บริการ
ชุมชนทั้งจากภาครัฐ เช่น หน่วยงานสวัสดิการสังคม องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น นักการเมืองที่ประสานการดูแล หน่วยกู้ภัย รวมทั้งองค์กร
ธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพ เช่น ร้านขายยา บ้านพักผู้สูงอายุเอกชน 

ร้านขายโลงศพ วัดประกอบฌาปนกิจ รวมทั้งองค์กรการกุศลหรือภาค
ประชาสังคมที่สนับสนุนการดูแลสุขภาพ เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู ปอ
เต๊กตึ๊ง หน่วยงานอาสาสมัคร กลุ่มให้คำปรึกษา กลุ่ม Self Help 

Group ผู้นำจิตวิญญาณและศาสนา เป็นต้น 

ชั้นต่อมา คือ ระบบบริการสุขภาพ (Service Delivery) คือบริการ
สุขภาพจากนักวิชาชีพสุขภาพตามสิทธิด้านสุขภาพของประชาชน เช่น 

เครือข่ายโรงพยาบาลของรัฐระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ โรง
พยาบาลเอกชน ซึ่งจะให้บริการโดยนักดูแลสุขภาพวิชาชีพ 

วงล้อมชั้นนอกสุดคือ นโยบาย (Policy) คือ ระเบียบ นโยบาย 

กฎหมาย ขององค์กร ที่ทำงาน รัฐบาลท้องถิ่น และรัฐบาลระดับชาติ ที่
เอื้อให้ระบบบริการสุขภาพและระบบชุมชนมีส่วนช่วยดูแลผู้ป่วยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

ปัจจุบัน หลายครอบครัวอาจเข้าใจว่า เมื่อเราประสบความเจ็บป่วย
คุกคามชีวิต ภารกิจสำคัญมีเพียงการส่งให้ผู้ป่วยเข้ารับการดูแลจาก
ระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ก็ถือว่าจบงาน ที่เหลือเป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะมาดูแลต่อจนผู้ป่วยเสียชีวิต ความคาด
หวังนี้ยากจะเป็นจริงในระบบสุขภาพปัจจุบันเพราะ 1. ผู้ป่วยจำนวน
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มากต้องการใช้เวลาช่วงท้ายที่บ้าน 2. ทรัพยากรการดูแลผู้ป่วยช่วง
ท้ายที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอ 3. การดูแลโดยนักวิชาชีพในสถาน
ดูแลผู้สูงอายุมีต้นทุนสูง มีเพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่มีความ
สามารถในการจ่าย 

อาเบลและคณะจึงเสนอว่า แทนที่จะพึ่งพาการดูแลโดยบริการสุขภาพ
เท่านั้น ควรหันมาฟื้นความเข้มแข็งของเครือข่ายการดูแลภาคชุมชน 

ทั้งเครือข่ายการดูแลวงใน วงนอก และชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มีการเชื่อมประสานงานส่ง
ต่อทั้งขณะที่ผู้ป่วยป่วยระยะท้าย และเครือข่ายดูแลที่ทำงานเชิงส่ง
เสริมป้องกันด้วย 

วิธีการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคชุมชนนั้น คือการถามกัน
และกันว่า ผู้ป่วยต้องการอะไร ใครในเครือข่ายวงในตอบสนองได้
บ้าง ถ้าวงแรกตอบสนองไม่ได้ ก็ถามวงถัดมาว่าใครจะดูแลความ
ต้องการของผู้ป่วยได้บ้าง ถามเช่นนี้เป็นชั้นๆ และถ้าไม่มีใครตอบได้
เลยก็ถึงเวลาที่ต้องพัฒนากิจกรรม แผนงาน โครงการที่จะมาตอบ
สนองความต้องการของผู้ป่วย 

การพัฒนาชุมชนกรุณาก็คือการพัฒนาวงล้อมการดูแลชั้นต่างๆ ให้มี
ความสามารถที่จะตอบสนองความต้องการผู้ป่วยและองคาพยพที่อยู่
ใกล้ผู้ป่วยให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ จึงควรส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล 

ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยให้มากที่สุดในระดับประชากร 

(เราจะได้มีเครือข่ายดูแลในชุมชนที่เข้มแข็ง) หากเกินมือจึงปรึกษาส่ง
ต่อให้บริการสุขภาพดูแลความทุกข์ที่ซับซ้อนและต้องใช้ความ
เชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพเข้ามาช่วย ผู้ให้บริการสุขภาพจะได้ทำ
หน้าที่ของเขาตามความรู้และความเชี่ยวชาญที่ได้เรียนมา 

ส่วนชุมชนก็จะได้ฟื้นภูมิปัญญา ฟื้นความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถดูแล 

และผ่านพ้นความทุกข์จากความเจ็บป่วยระยะสุดท้ายได้ด้วยความ
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ช่วยเหลือของกันและกัน และการจากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม 
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ห้องสมุดผีเสื้อ ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้
สู่ชุมชนกรุณา กับหทัยรัตน์ สุดา

15

“ห้องสมุดผีเสื้อ” พื้นที่สาธารณะ ที่ใช้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับผู้
สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ห้องสมุดนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ 

เกิดขึ้นจากแนวคิดของคุณอ้อ หทัยรัตน์ สุดา นักวิชาการอิสระ และ
อดีตเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ ที่ตัดสินใจกลับบ้านเกิด หลังจากมาเป็น
เวลา 30 ปี คุณอ้อพยายามหาการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่บ้านเกิดกับ
ตัวคุณอ้อเอง และต้องการทำกิจกรรมที่มีต้นทุนจากความสามารถ
และความชอบของตนเองขึ้นมา เพื่อตอบแทนสังคม ทั้งนี้ด้วยความ
ชอบอ่านหนังสือ มีหนังสือจำนวนมาก และเล็งเห็นความสำคัญของ
ประโยชน์ที่จะได้จากการอ่าน เพราะเชื่อว่าการอ่านจะช่วยสร้างจิต
นาการ นำพาความคิดเดินทางไปในที่ต่างๆ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก จึงตัดสินใจสร้างห้องสมุดผีเสื้อขึ้น โดยการแบ่งพื้นที่บ้าน
ของตนเอง สร้างเป็นห้องสมุดด้วยเงินส่วนตัว จำนวนหนึ่ง พร้อมกับ
ซื้อหนังสือสำหรับเด็กเพิ่มเติม เพื่อให้เด็กในหมู่บ้าน และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้เข้ามาอ่านหนังสือ ยืมหนังสือ เล่นเกม หรือทำกิจกรรม
อื่นๆ นอกจากนั้นยังจัดอบรมเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ เช่นการ
เรียนรู้แบบ Active Leaning หรือการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษา ให้กับ
ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้ที่สนใจอีกด้วย

สัมภาษณ์ในรายการ CoCoFa CoCoFriend โดย ดิเรก ชัยชนะ  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  เรียบเรียงโดย ปุณยอาภา ศรีคิรินทร์ 
คลิกเพื่อฟังผ่าน Spotify

https://open.spotify.com/episode/0RJyuEn2pmPZsoTEnoxvML?si=vLwvWXH0QeCDDtbsAzgBuQ
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นอกเหนือจากจะให้บริการห้องสมุด และการอบรมเรื่องกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แล้ว ห้องสมุดผีเสื้อยังเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัย ใน
การพูดคุย เล่าเรื่อง หรือขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับสภาวะภายในจิตใจ 

โดยใช้หลักการ counseling ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องมือไพ่ในการ
พูดคุย  

จุดเริ่มต้นที่ทำให้ห้องสมุดผีเสื้อเชื่อมเข้ากับชุมชนกรุณา เกิดขึ้นจาก
คุณอ้อ ได้เป็นวิทยากรที่เรือนจำกลางขอนแก่น แล้วมีโอกาสฟังเรื่อง
การเผชิญความตาย จึงเกิดความสนใจเกี่ยวกับการจัดอบรมเรื่อง
ความตายให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ และจากการฟังเรื่องการเผชิญความตายนี้
ยังเป็นการดึงคุณอ้อกลับเข้าสู่เรื่องการตายดี ซึ่งคุณอ้อเคยมี
ประสบการณ์ทำงานในด้านนี้ จากการเป็นอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยโรค
เอดส์ ได้ฝึกการดูแล และนำพาเข้าสู่การเสียชีวิตอย่างสงบ เป็น
กิจกรรมที่คุณอ้อทำอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะนัก ดังนั้น
คุณอ้อจึงได้เข้าอบรมเรื่องการเผชิญความตายเพิ่มเติมจากกลุ่ม ICU 

ต่อมาจึงได้รู้จักกับ Peaceful Death  

คุณอ้อได้ประยุกต์เครื่องมือจาก Peaceful Death และแนวคิดต่างๆ 

ที่ได้รับจากการอบรมและเรียนรู้ ควบรวมเข้ากับประสบการณ์ส่วนตัว 

ออกแบบหลักสูตรเผชิญความตายอย่างสงบ (อยู่ดี ตายดี) ขึ้นมา 

โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หนึ่ง หลักสูตรที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูง
อายุ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใคร่ครวญชีวิตตัวเอง และสอง 

หลักสูตรเพื่อผู้ดูแล และบุคลากรที่ทำงานในระบบสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้องกับความตายของคนในชุมชน ได้ฝึกทักษะในการดูแลและ
เตรียมผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

ในการอบรมจะแบ่งเป็นการอบรม 1 วัน สำหรับหลักสูตรผู้สูงอายุ 

และ 2 วัน สำหรับผู้ดูแล วันแรกเป็นการให้ความหมายเรื่องการอยู่ดี 

ตายดี มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมคือไพ่ไขชีวิต และสมุดเบาใจ



17

เพื่อให้เกิดใคร่ครวญ และละวางเรื่องราวต่างๆในชีวิต ส่วนวันที่สอง 

หลักสูตรสำหรับผู้ดูแล มีการฝึกทักษะ 3 ด้านด้วยกันคือ หนึ่ง ทักษะ
ในการทำความเข้าใจอารมณ์ของผู้สูงอายุ ที่มักจะรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า
และเป็นภาระ สอง ฝึกทักษะเรื่องการสังเกต การถาม และการฟัง
อย่างตั้งใจ เพื่อรับรู้ได้ถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุ และเพื่อ
หลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือที่จะเข้าไปศักยภาพของผู้สูงอายุ 

ทักษะที่สาม ฝึก coaching ให้ผู้ดูแลมีสถานะเป็น coach ให้ผู้สูงอายุ
ดูแลตัวเองได้ 

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดหลักสูตรการเผชิญความตาย เป็นไปเพื่อแก้ไข
ปัญหาของ care giver และ care manager ที่ไม่ได้เน้นเรื่องการ 

เตรียมใจ และการยอมรับความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะความ
ตายที่เป็นเรื่องปกติสามัญ ส่วนหนึ่งเพราะการออกแบบการดูแลผู้ป่วย
ระยะท้ายมักให้ความสำคัญกับเรื่องกายภาพ หรือการอยู่ดี มากกว่า
เรื่องทางใจหรือการตายดี ดังนั้นจะเห็นความพยายามในการทำให้ผู้
ป่วยมีอาการเจ็บน้อยที่สุด หรือการยื้อชีวิต มากกว่าการปล่อยวาง แต่
ในความเป็นจริงแล้วทั้งกายภาพและใจควรไปพร้อมกัน คุณอ้อจึงจัด
หลักสูตรขึ้นเพื่อปิดช่องว่างของข้อบกพร่อง  

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการฝึกการดูแลทางใจในผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

โดยเริ่มต้นจากคนในครอบครัว แบ่งเป็นสองระยะ  

ระยะแรก หากอยู่ในช่วงที่ผู้ป่วยยังรู้สึกตัว ควรให้ความสำคัญกับการ
พูดคุยและการฟัง รับรู้ให้ได้ว่าเขาต้องการอะไร และควรหลีกเลี่ยง
การคิดแทนผู้ป่วย  

ระยะที่สอง เป็นช่วงที่ผู้ป่วยไม่มีสติสัมปชัญญะแล้ว ผู้ดูแลควรเตรียม
จิตใจของตนเองให้สงบ และใช้การสัมผัสแทนคำพูด เพราะการสัมผัส
จะให้ความรู้สึกลึกลงไปมากกว่าคำพูด เขาจะรับรู้ได้ถึงการมีคนโอบ
กอดและมีเพื่อนคอยรวมเดินทางอยู่ด้วย ทั้งนี้คุณอ้อได้เปรียบเทียบ
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ช่วงการเตรียมใจของผู้ดูแล กับการใช้เครื่องมือของ Peaceful 

Death ที่ต้องรักษาใจให้สงบ พร้อมที่จะรับฟังผู้คนเหล่านั้นในปัจจุบัน
ขณะ จะช่วยเชื่อมความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามกับเราให้ติดกันได้ เป็น
รูปแบบเดียวกับหลักการ counseling 

ในการสร้างห้องสมุด รวมถึงกิจกรรมต่างๆขึ้นมา คุณอ้อมุ่งหวังอย่าง
ที่สุดว่า สิ่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านการเห็น ที่
ไม่ใช่เพียงคำพูดนำทาง ว่าหากต้องการแบ่งปัน ไม่จำเป็นต้องแบ่งปัน
เป็นตัวเงินเท่านั้น สามารถแบ่งปันในสิ่งที่เรามีได้ เช่นการใช้ความรู้ 

ความสามารถ หรือสถานที่ที่ปลอดภัยให้ผู้คนมาใช้แลกเปลี่ยนความ
รู้และเรื่องราวระหว่างกัน   

สุดท้ายนี้ สำหรับใครที่ต้องการกลับบ้านเกิด แล้วตอบแทนสังคม คุณ
อ้อมีขอแนะนำคือ เริ่มต้นจากการจัดใจของตัวเองให้พร้อม ฝึกเรียนรู้
ที่จะหยุดนิ่ง ขั้นต่อไปจึงเข้าไปดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
คนในครอบครัวให้มีความสุข ด้วยการมองความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น 

ให้ความแก่กรุณาตนเองและคนใกล้ชิด แล้วจึงแบ่งปันความสุขให้กับ
คนอื่น ผ่านสิ่งที่ตนเองมีทักษะ ความรู้ และเป็นสิ่งที่รัก ซึ่งสิ่งนั้นจะเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้อื่น พร้อมกันนั้นตัวเราเองก็สุขใจด้วย และหากผู้
สนใจห้องสมุดผีเสื้อ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ
ห้องสมุดผีเสื้อ https://www.facebook.com/ห้องสมุด
ผีเสื้อ-134056380346493 

https://www.facebook.com/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-134056380346493


Podcast

คลิกเพื่อฟังทาง Anchor

รายการ CoCoFa CoCoFriend เป็นรายการที่เชื้อเชิญ
ผองเพื่อนในชุมชนกรุณามาเล่าเรื่องราวการทำงานใน
ชุมชนกรุณา 
 

วันนี้พบกับคุณอ้อ หทัยรัตน์ สุดา กับเรื่องราวการเดิน
ทางกลับบ้านเกิดเมืองนอน สร้างสถานที่และงานจาก
ความชอบ ความรักในการอ่านหนังสือ เป็นห้องสมุด
ผีเสื้อ เพื่อแบ่งปันความรู้จากในหนังสือ รวมถึงจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้สนใจ ขยายการรับรู้เรื่อง
การอยู่ดีและตายดีให้กับชุมชน ร่วมมือและทำงานร่วม
กันด้วยความกรุณา

คลิกเพื่อฟังทาง Spotify
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https://anchor.fm/peaceful-death/episodes/CoCoFa-eviqs5/a-a5botqi
https://anchor.fm/peaceful-death/episodes/CoCoFa-eviqs5/a-a5botqi
https://open.spotify.com/episode/4X0o6OSt5C0NRFiSjtqKrB?si=maXYh2xWQuO3w0sQQ8UECQ
https://open.spotify.com/episode/4X0o6OSt5C0NRFiSjtqKrB?si=maXYh2xWQuO3w0sQQ8UECQ


Podcast รายการใหม่ เสียงแห่ง
กรุณา Compassionate Voice

คลิกเพื่อฟังทาง Youtube

ขอเชิญฟังพอดคาสต์รายการใหม่ “เสียงแห่งความ
กรุณา" ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความกรุณาของผู้คนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ กับ
บุคคลหลายภาคส่วนที่นำการเปลี่ยนแปลงโดยความ
กรุณาเล็กๆ สู่ความเกื้อกูลในสังคม 

- ตอนที่ 1 ถนนปลอดภัยด้วยใจกรุณา 

- ตอนที่ 2 การสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 

ในยามวิกฤติ 

- ตอนที่ 3 ร้านชำแห่งความกรุณา
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https://youtube.com/playlist?list=PLcDb3ouWunUc0VD3nofCEkFG6VNqMyTgS
https://youtube.com/playlist?list=PLcDb3ouWunUc0VD3nofCEkFG6VNqMyTgS


ห้องเรียนเบาใจ

21
คลิกเพื่อสมัคร

https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co


ห้องเรียนเบาใจ
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คลิกเพื่อสมัคร

https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co
https://courses.baojai.co
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คลิกเพื่อสมัคร

สสส. และภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ชวนร่วมงาน “ตลาดปัญญ์
สุข” เปิดพื้นที่สื่อกลางของการแบ่งปันและค้นหา “ความสุข” ที่ซ่อนอยู่
ภายในตัวคุณ ภายในงานพบกับการเปิดตัวหนังสือ “ปัญญาความสุข
ในโลกอันผันผวน” และกิจกรรมพิเศษมากมาย เพื่อให้คุณได้ออกเดิน
ทางค้นหาตัวตน รอยยิ้ม ความสุข เติมเต็มชีวิตให้พร้อมเผชิญหน้า
สถานการณ์ของสังคมที่หมุนเร็ว เปลี่ยนแปลง และผันผวนเช่นทุกวันนี้


วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 19.00 น.

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

https://l.facebook.com/l.php?u=https://forms.gle/TXqGWdC7i7XxgXsS9?fbclid=IwAR1zRc4iBEzfLeT4V_NkQNxCJWsnFEcYnw_L2Mo4EsRz2gPjfO0iiKaHgzI&h=AT1kWbvSUBZE3LVefN5JbwYJhv9bZzWaeC0SB4iiPFLWVIsb-Q_GG4RS_yYox8Ec1kUugdj1A1WJZYwyL5PmAYURC0MT7xcGXuXS08-klyLM0LziU2rYzaKOhleDG2Sc-I9_6-JtCfOcJHzqFmz0nPY&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1TMbfaikUzQ8jY4zgU27ewLljkxMEX-q-ifIOOlv5M8GiItfaKVuXf3kY_6B_SaNyHwrPOsoAjoJKgZVv02k9hLEzw3iAUxAJcmkL9ACYZ9Sh_x6W1p50PaW-sCo7yOgSyV3qi9n8vAFUduzHV8geO57O1cW1EhqhauttBlXmzPIsQpBzANiQDuxLisRDtqshmYBM
https://l.facebook.com/l.php?u=https://forms.gle/TXqGWdC7i7XxgXsS9?fbclid=IwAR1zRc4iBEzfLeT4V_NkQNxCJWsnFEcYnw_L2Mo4EsRz2gPjfO0iiKaHgzI&h=AT1kWbvSUBZE3LVefN5JbwYJhv9bZzWaeC0SB4iiPFLWVIsb-Q_GG4RS_yYox8Ec1kUugdj1A1WJZYwyL5PmAYURC0MT7xcGXuXS08-klyLM0LziU2rYzaKOhleDG2Sc-I9_6-JtCfOcJHzqFmz0nPY&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1TMbfaikUzQ8jY4zgU27ewLljkxMEX-q-ifIOOlv5M8GiItfaKVuXf3kY_6B_SaNyHwrPOsoAjoJKgZVv02k9hLEzw3iAUxAJcmkL9ACYZ9Sh_x6W1p50PaW-sCo7yOgSyV3qi9n8vAFUduzHV8geO57O1cW1EhqhauttBlXmzPIsQpBzANiQDuxLisRDtqshmYBM
https://l.facebook.com/l.php?u=https://forms.gle/TXqGWdC7i7XxgXsS9?fbclid=IwAR1zRc4iBEzfLeT4V_NkQNxCJWsnFEcYnw_L2Mo4EsRz2gPjfO0iiKaHgzI&h=AT1kWbvSUBZE3LVefN5JbwYJhv9bZzWaeC0SB4iiPFLWVIsb-Q_GG4RS_yYox8Ec1kUugdj1A1WJZYwyL5PmAYURC0MT7xcGXuXS08-klyLM0LziU2rYzaKOhleDG2Sc-I9_6-JtCfOcJHzqFmz0nPY&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT1TMbfaikUzQ8jY4zgU27ewLljkxMEX-q-ifIOOlv5M8GiItfaKVuXf3kY_6B_SaNyHwrPOsoAjoJKgZVv02k9hLEzw3iAUxAJcmkL9ACYZ9Sh_x6W1p50PaW-sCo7yOgSyV3qi9n8vAFUduzHV8geO57O1cW1EhqhauttBlXmzPIsQpBzANiQDuxLisRDtqshmYBM
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ชื่อภาพ  อุ่นใจเมื่อได้ดูแลกัน...วางแผนสุขภาพล่วงหน้ากันเต๊อะ


ทุกวันพฤหัสที่2 และศุกร์ที่3 ของทุกเดือน ณ คลินิกผู้ป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาล
แม่สรวย จ.เชียงราย


กลุ่มผู้ป่วยไตจะมีนัดมาตรวจกับคุณหมอและรับยาสำหรับดูแลอาการ


ผู้ป่วยทุกคนจะแวะเวียนมาพูดคุยกับอาสาสมัครเพื่อวางแผนสุขภาพล่วงหน้า 


แม้โรคไตจะเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่โรงพยาบาลมีการดูแลแบบประคับ
ประคอง ที่จะทำให้ผู้ป่วยอุ่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จวบจนวาระ
สุดท้ายของชีวิต
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พื้นที่มุมเล็กๆ ของคลินิกเรื้อรังในโรงพยาบาลนี้ เป็นพื้นที่ให้ผู้ป่วยได้ระบายถึง
ความกังวลเกี่ยวกับโรคที่เป็น ความอึดอัดลำบากใจในการดูแลตัวเอง รวมทั้ง
ได้บอกเล่าถึงความคิดและความรู้สึก   ถ้าหากวันหนึ่งที่ผู้ป่วยมีอาการหนัก และ
พวกเขาอยากให้คุณหมอและญาติช่วยดูแลพวกเขาอย่างไร


พบว่าการคุยวางแผนสุขภาพล่วงหน้านี้ ช่วยทำให้ผู้ป่วยไตได้ตระหนักว่าทุกวัน
นี้เขาควรดูแลตัวเองให้ดี เพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่อย่างมีคุณภาพ และให้
เขาก็รู้สึกอุ่นใจว่า เขาจะได้รับการดูแลในช่วงท้ายของชีวิตในแบบที่พวกเขา
ต้องการ 


นอกจากนี้ทำให้บุคลากรสุขภาพได้รับรู้ถึงความคิด ความต้องการของผู้ป่วย 


วันหนึ่งหากผู้ป่วยมีอาการตามสภาพของโรคที่หนักและไปต่อไม่ได้ จะทำให้
การคุยเรื่องการดูแลในระยะท้าย ไม่เป็นที่น่าอึดอัดใจสำหรับทุกฝ่าย


เพราะเห็นว่าเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าและการให้ความรู้เรื่องการดูแล
แบบประคับประคองยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคม


คลินิกโรคเรื้อรังที่ดูแลผู้ป่วยไตจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจในเรื่องนี้กับผู้ป่วยและญาติ และ ทำให้การวางแผนสุขภาพล่วงหน้าอยู่
ในระบบการดูแลผู้ป่วยไต


สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ เป็นการสร้างระบบนิเวศของการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้เป็นคนวางแผนและตัดสินใจในการดูแลรักษาชีวิตในระยะท้าย


.


แบ่งปันโดย เจนจิรา โลชา


ขอเชิญส่งภาพถ่ายพร้อมข้อความที่สะท้อน...สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลคน 
(และสัตว์) ให้สามารถรับมือกับความเจ็บป่วย ความตาย การดูแล และความสูญ
เสีย


ภาพถ่ายที่ได้เผยแพร่ จะได้รับของที่ระลึกจากโครงการชุมชนกรุณา


ส่งผลงานได้ที่ yojira_r@hotmail.com  หรือสอบถามเพิ่มเติม 086 8841496



ชุมชนกรุณาออนไลน์ เดินด้วยไมตรี

คลิกเพื่อเข้าร่วม Club เดินด้วยไมตรี  

ทาง Clubhouse

เดินฝึกไมตรีและความใจดีผ่านการเดินหรือทำกิจกรรมยามเช้า
ตลอดเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

6.00 น.  ภาวนาสั้นๆ ด้วยกันแล้วเดินบริเวณบ้าน  

  ส่งต่อไมตรีให้คน สัตว์ ที่พบเห็น 

6.45 น.  แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

7.00 น.  แยกย้ายด้วยความเบิกบาน
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https://www.clubhouse.com/join/%20%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%20%25B8%25A1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3/sqcMVjL4/mZWVbq4k
https://www.clubhouse.com/join/%20%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%20%25B8%25A1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3/sqcMVjL4/mZWVbq4k


หากท่านเป็นหนึ่งในคนทำงานส่งเสริมการอยู่ดีและ
ตายดี และสนใจเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนกรุณา ท่านสามารถส่งต้นฉบับเผยแพร่
ในจดหมายข่าวชุมชนกรุณาได้ที่ 
cocofoundationthailand@gmail.com

ร่วมส่งบทความเผยแพร่แนวคิด
ชุมชนกรุณา
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เนื้อหาบทความ เช่น 

- ประสบการณ์ทำงานส่งเสริมการอยู่และ
ตายดี 

- กระบวนการและผลลัพธ์การจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับชุมชนกรุณา 

- บทวิจารณ์ รีวิว หนังสือ ภาพยนตร์ 

เพลง ที่สอดคล้องกับชุมชนกรุณา 

- อื่นๆ

ส่งเนื้อหาบทความไม่เกิน 2 หน้า A4 พร้อมภาพ
ประกอบ 2-3 ภาพ มูลนิธิมีของที่ระลึกเล็กๆ น้อย 

ตอบแทนน้ำใจในวิทยาทานของท่าน

mailto:cocofoundationthailand@gmail.com


ช่องทางสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาชุมชนกรุณา CoCo Foundation 
Thailand

บริจาคสมทบทุนการวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาด้วยการ

โอนเงินเข้าบัญชี  

“มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา" 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโกโลตัส ขอนแก่น 2 

115-1-19418-0 
(เงินบริจาคยังไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้)
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แจ้งการสนับสนุนได้ที่ cocofoundationthailand@gmail.com

mailto:cocofoundationthailand@gmail.com?subject=%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99


Facebook:  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา 

 Peaceful Death 

Youtube: ช่อง Peaceful Death 
 http://youtube.com/c/PeacefulDeath/ 

email:  cocofoundationthailand@gmail.com 

ที่อยู่: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา   
 (Compassionate Communities   
 Research and Development Institution   
 Foundation) 

 222/32 ม.14 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น  

 จ.ขอนแก่น 40000

ติดตามข่าวสารชุมชนกรุณา และ
ช่องทางติดต่อมูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาชุมชนกรุณา
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http://facebook.com/cocofoundationthailand
http://facebook.com/peacefuldeath2011
http://youtube.com/c/PeacefulDeath/
mailto:cocofoundationthailand@gmail.com


การปฏิบัติด้วยความเห็นใจต่อผู้ทุกข์ยากนั้น 
จำเป็นต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในชีวิต
ส่วนตัวและสาธารณะ การพูดหรือการกระทำ
ที่มุ่งร้าย สร้างความเดือดร้อน เหยียดหยาม 
แอบแฝงประโยชน์ส่วนตน กดขี่ขูดรีด ละเมิด
สิทธิ์พื้นฐาน และสร้างความเกลียดชังต่อ 

ผู้อื่น คือการปฏิเสธคุณค่าพื้นฐาน 
ความเป็นมนุษย์ 

http://charterforcompassioninstitute.org/

กฎบัตรแห่งกรุณา


