
โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี
คุณเอกภพ สิทธิวรรณธนะ

“เราเคยดูแลคุณย่า แต่วันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะจากไป
แต่เราทำาอะไรไม่ได้เลย คิดว่าน่าจะทำาอะไรได้มากกว่านี้”

คุณเอกภพเล่าให้ฟังถึงจุดตั้งต้นในการทำาโครงการ 

 โดยคอนเซ็ปต์การทำางาน เราเผยแพร่ 3 ข้อความ คือ “การตายดีเป็นไปได้ถ้าเราเตรียมตัว” “เราออกแบบ 

การตายได”้ (Palliative Care) และ “ความตายพูดได”้  

ที่มา
 การพฒันาการแพทยส์มัยใหม่ การพัฒนาภาวะโภชนาการและสขุาภบิาลสง่ผลใหม้นษุยม์อีายยุนืขึน้ นอกจากนี ้

การแพทย์ยังพัฒนาความรู้ด้านการพยุงชีพรักษาชีวิตให้ยาวนานขึ้นได้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ผลอีกด้านคือ

สำาหรบัผู้ปว่ยระยะสดุท้ายที่ไม่อาจรักษาให้หายจากโรคได้แล้ว กลับถกูยื้อชีวิต ยืดการตายออกไปได้ยาวนาน ไดร้ับ

ความทุกข์ทรมานจากการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

  ขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ เช่น ความสุขทางใจการได้รักษาตัวในสถานที่ที่คุ้นเคย การได้อยู่แวดล้อม

ท่ามกลางคนรักหรือการเชื่อมโยงกับมิติวิญญาณหรือศาสนากลับถูกละเลย นอกจากน้ีการดูแลสุขภาพช่วงท้าย

ยังถูกมองว่าเป็นการดูแลที่ซับซ้อน ครอบครัวไม่สามารถดูแลชีวิตช่วงท้ายและการตายได้เอง หากแต่เป็นเร่ือง

ของวิชาชีพและผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ต้องรับผิดชอบ ทัศนคติดังกล่าวทำาให้สังคมผลักภาระการดูแลการตาย

และความสูญเสียให้บุคลากรสุขภาพ ขณะเดียวกันชุมชนก็ค่อยๆ สูญเสียทักษะและองค์ความรู้ด้านการดูแลชีวิต 

ช่วงท้ายไปอย่างน่าเสียดาย

 การดูแลผูป่้วยระยะทา้ยแบบประคบัประคอง (Palliative Care) คอืการแพทยศ์าสตร์หนึง่ทีไ่ดร้บัการพฒันาข้ึน 

เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีโรคคุกคามชีวิตและมีเวลาเหลืออยู่จำากัด แนวทางการดูแลสำาคัญคือการช่วย

สือ่สารวางแผนดูแลลว่งหนา้ การจัดการความปวดและอาการทางกายทีล่ดทอนคณุภาพชวีติ การดแูลมติจิติใจ สงัคม 

และจติวญิญาณ การดแูลจะคำานงึถงึผูป้ว่ยเปน็ศูนยก์ลาง โดยบคุลากรหลากหลายสาขาทีจ่ะช่วยตอบโจทยค์ณุภาพ

ชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว

 ในภาพกว้าง การดูแลแบบประคับประคองยังมีความจำาเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบจาก

ชุมชนและสังคม “ชุมชนกรุณา” (Compassionate Communities) จึงเป็นแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของประชาชน กลุ่มคน และหน่วยต่างๆ ในชุมชนให้มีศักยภาพในการรับมือกับการความสูญเสีย การตาย และการ

ดูแลโดยใช้ความกรุณาเป็นคุณค่านำาในการทำางาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1.จัดการความรู้และพัฒนาเคร่ืองมือการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย การส่ือสารวางแผนดูแลล่วงหน้า

 2.พัฒนากระบวนกรชุมชนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และสนับสนุนชุมชนกรุณา 

 3.พัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณา

 4.จัดกิจกรรมสนับสนุนวัฒนธรรมให้ความตายเป็นเรื่องพูดได้ 

กระบวนการทำาอย่างไร
  โดยคอนเซ็ปต์การทำางาน เราเผยแพร่ 3 ข้อความ คือ “การตายดีเป็นไปได้ถ้าเราเตรียมตัว” “เราออกแบบ 

การตายได”้ (Palliative Care) และ “ความตายพูดได”้ 

 เราเริ่มสำารวจก่อนว่ามีทุนอะไรบ้าง ความรู้ ชุดเคร่ืองมือ เครือข่าย ความรู้ในเชิงคอนเซ็ปต์จากต่างประเทศ  

แล้วหาความรู้ในเมืองไทย จึงพัฒนาหลักสูตรกระบวนกรชุมชน แล้วดำาเนินกิจกรรมในกลุ่มใหญ่ 4 กลุ่ม คือ  

 1. จัดการความรู้ชุมชนกรุณา

 ผลิตเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณา พัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณา

จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ความตายเป็นเร่ืองที่พูดได้ (วัฒนธรรมความตายพูดได้) โดยทีมงาน Peaceful Death 

จัดการความรู้ผ่านการเผยแพร่เนื้อหา บทความ วิดีโอ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ท่ีช่วยให้เข้าใจแนวคิด

และตัวอย่างปฏิบัติการชุมชนกรุณาในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายเพื่อสื่อสารว่าชุมชนกรุณาคือสังคมในอุดมคติ 

ที่เราทุกคนสามารถสร้างสรรค์ได้

 2.ผลิตเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์ชุมชนกรุณา

 ซึง่ช่วยสรา้งสรรค์พ้ืนทีก่ารเรียนรู้ชวีติและความตาย ทัง้ยงัฝกึทกัษะะกระบวนกรชมุชนทีส่นใจทำางานในประเดน็

การเตรียมตัวตาย เช่น สมุดเบาใจ เกมไพ่ไขชีวิต การ์ดแชร์กัน เรื่องมือสามชิ้นนี้สนับสนุนการสนทนาเรื่องชีวิตและ

ความตาย และการวางแผนดูแลล่วงหน้า 

 นอกจากเครื่องมือดังกล่าว กระบวนกรชุมชนยังต้องการเครื่องมือและกิจกรรมดูแลความทุกข์ของผู้ป่วย 

ผูด้แูล และบคุลากรสขุภาพดว้ย ดงันัน้โครงการจงึวจิยัและพฒันาเครือ่งมอืการดแูลอีก 2 ชดุไดแ้ก่ Care Club และ

ไพ่ฤดฝูน

 Care Club คือคลังคำาถามและคลังกิจกรรมเพื่อการเยียวยาจิตใจผู้ดูแลผู้ป่วยเครื่องมือและกระบวนการวิจัย

และพัฒนา

 เครื่องมือไพ่ฤดฝูน คือบัตรคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความต้องการ และคุณภาพเชิงบวกสำาหรับผู้ป่วย 

ผู้ดูแลและบุคลากรสุขภาพ ไพ่ฤดูฝนเป็นอุปกรณ์ช่วยในการรับฟังจัดระเบียบความคิดเอ้ือให้ผู้ป่วย และผู้ดูแล

ตระหนักถึงสภาวะท่ีเป็นปัจจุบันของตัวเอง ความตระหนักดังกล่าวจะทำาให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลเข้าใจตัวเองได้รับ 

ความเข้าใจ



 3.การพัฒนาพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณา

 ชุมชนกรุณามาจากศนูย์กลางความสัมพันธ์ประเภทอ่ืนที่ใช่เร่ืองของพ้ืนที่ แต่เป็นชุมชนที่รวมกลุ่มตามความ

สนใจ รวมกลุ่มกันด้วยความเป็นญาติ เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมงาน หรือมีภาวะคุกคามสุขภาพคล้ายกัน ชุมชนใน

ลักษณะนี้ต่อยอดไปถึงชุมชนกรุณาได้ ซึ่งจำาเป็นต้องมีผู้นำาที่ทำาหน้าที่สร้างสรรค์พื้นที่ เรียนรู้บริหารทีมและพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งทางโครงการเรียกว่า “กระบวนกรชุมชน” มีความหมายตรงกับ “นักสื่อสารสุขภาวะ”ที่ทาง

สสส. พยายามสนับสนุนให้เกิดขึ้น ทีมงานโครงการเช่ื่อว่ากระบวนกรชุมชนคือ ช่องว่างและจุดคานงัดที่สำาคัญ 

ในการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณา

 4. จัดกิจกรรมสนับสนุนวัฒนธรรมให้ความตายเป็นเรื่องพูดได้ 

 คอืการสรา้งทกัษะในการรับมือกบัการดแูลคุณภาพชวีติช่วงทา้ยและการตายด ีเปน็การปอ้งกันเบือ้งตน้โครงการ

ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีจึงสร้างสรรค์กิจกรรมมรณศึกษารูปแบบต่างๆ ถึง 3รูปแบบ

 4.1 การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักในวงกว้างที่ให้ผลกระทบสูง เช่น งานศพซ้อมตายของคุณนิ้วกลม 

เป็นที่รับรู้ของคนในวงกว้าง ถึงแม้จะไม่ได้ให้ความรู้ที่ลึกซึ้งครบทุกด้าน แต่ช่วยให้สังคมไทยมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายทำาให้ความตายเป็นเรื่องที่พูดง่ายขึ้นในสังคมไทย

  4.2 การร่วมจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและภาคประชาสังคม เช่น  

งาน Happy Death Day งานเบาใจ เป็นต้น เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการเตรียมตัวตาย

 4.3 กิจกรรมมรณศึกษา ที่ดำาเนินงานโดยโครงการเอง เช่น เกมไพ่ไขชีวิตสมุดเบาใจ วาดความตาย ออกแบบ

ชีวิต เป็นกิจกรรมออนไลน์ ที่รอการเผยแพร่และสนับสนุนกระบวนกรชุมชนในพื้นที่ต่อไปในอนาคต

 4.4 อบรมการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยหัวใจกรุณา มุ่งให้ความรู้เร่ืองการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

มกีลุ่มทีท่ัง้เรยีนรูใ้หมแ่ละกลุม่ทีเ่พิม่เตมิทกัษะการดแูลผูป้ว่ยทีป่ว่ยระยะยาว ให้มทีกัษะในการดแูลผู้ปว่ยระยะทา้ย

เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจ
 1.เกิดเครือข่ายรับรู้ว่าแนวคิดชุมชนกรุณามากขึ้นทุกปีคือความสำาเร็จ

 2.คนที่ทำางานได้ทำาตามทางที่ตัวเองถนัด มองเห็นเป้าหมายที่ทำาร่วมกัน

 3.ทุกคนทำาได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอการสนับสนุน

 4.คนรอบตัวของเครือข่ายตายได้ดี ช่วยส่งคนรอบตัวให้ตายดีได้ ได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้น

 5.ตัวอย่างชุมชนกรุณาเริ่มหลากหลายมากขึ้น เช่น ใช้กระบวนการนิทานเล่าให้เด็กประถมฟัง กลุ่มสนใจดูแล

ความสูญเสีย 

 การทำางานชมุชนกรณุาไม่ใชส่ิ่งใหม่ในสังคมไทย แต่คอืการฟืน้ฟคูวามรู ้ทกัษะ และทนุทางสงัคมทีม่อียูใ่นชมุชน 

ให้กลับมามีชีวิตชีวา กระตุ้นให้เกิดการลงมือช่วยเหลือดูแลกันอีกครั้ง เราพบว่า เมื่อกระบวนกรชุมชนจัดตั้งทีมงาน

ชวนเยีย่มผูส้งูอายหุรอืผูป้ว่ย จะมเียาวชน คนในชมุชนสนใจเขา้รว่มจำานวนหนึง่ เมือ่ผา่นการอบรมทกัษะการรบัฟงั 

การเยี่ยมดูแลใจ อาสาสมัครรู้สึกมีความสุขจากระบบความสัมพันธ์ที่แนบแน่น ยึดโยงกันมากขึ้นในชุมชน

อุปสรรคทำาให้เกิดวิธีการใหม่
 1.ชมุชนกรณุายงัไมต่อบรบัในระบบสขุภาพเทา่ไหร ่เพราะมนัเปน็แนวทางปอ้งกัน ซึง่ไมไ่ดถ้กูใหค้วามสำาคญั

เท่าที่ควร

 2.งานอาสาสมัครกับระบบดูแลในสถานบริการสุขภาพยังทำางานประสานกันได้ไม่ดีนัก ส่วนหนึ่งเนื่องจาก

ไม่มีผู้ประสานงานและจัดระบบอาสาสมัครที่มีประสิทธิภาพ 

 3.ในชุมชนมทีรพัยากรคือคนทำางานอยูแ่ตก่ารใชแ้หลง่ทนุงบประมาณจัดกจิกรรมในพืน้ท่ียาก และยงัเขา้ถงึ 

แหล่งทุนที่จำากัด เช่น องค์กรท้องถิ่นกลัวว่าจะผิดระเบียบงบประมาณ เงื่อนไขแหล่งทุนมีความซับซ้อน ทำาให้การ

จัดกิจกรรมในชุมชนจัดได้จำากัดทั้งขนาดและความถี่

ความสำาเร็จนั้นมีที่มา
 1.ทมีทำางานมอีงคค์วามรู ้ทีส่ามารถออกแบบและผลติเคร่ืองมอืส่ือการเรียนรู้ทีส่นบัสนนุปฏิบตักิารความตาย

พูดได้และชุมชนกรุณา ได้แก่ สมุดเบาใจ เกมไพ่ไขชีวิต Care Club ไพ่ฤดูฝนฯลฯ ล้วนเป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้และ

เข้าใจง่ายซ่ึงเห็นได้ชัดเจน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีหลายองค์กรและหน่วยงานให้ความสนใจนำาเอา

เครื่องมือที่โครงการพัฒนาขึ้นไปใช้งานและต่อยอดทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

 2.กระบวนกรชุมชน (นักสื่อสารสุขภาวะ) ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่สามารถดำาเนินการได้สะดวกมีความ

เขา้ใจในแนวคิด มีทกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารและเปน็ตวักลางในพืน้ที ่ทีพ่รอ้มสง่ตอ่ความรูแ้ละทักษะทีจ่ำาเปน็

สู่ชุมชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำาคัญเพิ่มโอกาสให้สังคมเข้าถึงการตายดีได้มากขึ้น

 3.มคีวามรว่มมอืระหวา่งชมุชนโรงพยาบาลและหนว่ยงานในพืน้ที ่ทำาใหเ้กดิการเรยีนรูว้า่การมรีะบบสนบัสนนุ

ที่เอื้อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างดี มีการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลของสมาชิกในชุมชนหรือสังคม และมีระบบการดูแลแบบประคับ

ประคองท่ีเข้าถึงได้ง่ายคือหลักประกันการอยู่และตายดีของสังคม ทำาให้ตระหนักถึงคุณค่าของการดูแลกันและกัน 

(Compassionate Society)

 4.สอดคลอ้งกบัคณุคา่ใหมใ่นยุค New Normal ความกรณุา ความเหน็อกเหน็ใจ การสรา้งความรว่มมอื ความ

ยึดโยงทางสังคม จะเป็นคุณค่าการใช้ชีวิตที่ในยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ชุมชนกรุณา เป็นหนึ่งในปฏิบัติการ 

ท่ีสอดคล้องที่ส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมไม่นิ่งดูดาย เชื่อมโยงกับสุขทุกข์ของเพื่อนร่วมสังคม และลงมือให้ความ 

ช่วยเหลือในจุดที่ทำาได้ ชุมชนกรุณาในหลายพื้นที่มักเริ่มจากการช่วยเหลือเล็กๆ ของผู้นำาการเปลี่ยนแปลงไม่กี่คน 

แต่ด้วยความกรุณา ทำาให้เกิดการรวมกลุ่มและกิจกรรมเรียนรู้เล็กๆ ที่สามารถขยายผลได้

 5.โครงการมีทีมงานที่เข้มแข็งและมีภาคียุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาลที่ครอบคลุม

พื้นที่กว้างขวาง ทำาให้ปฏิบัติการของชุมชนกรุณาและกลุ่ม Peaceful Death ได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจาก 

ภาครัฐและเอกชน

บทสรุป
 ความตายเป็นธุระของทุกคน หากครอบครัวและชุมชนสามารถดูแลการตายและความสูญเสียได้ จะช่วยเพิ่ม

โอกาสให้สมาชิกของสังคมเข้าถึงการตายดีและคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงท้ายได้อย่างกว้างขวาง ความเชื่อในพลังแห่ง

การมีส่วนร่วม เอาธุระกับความทุกข์ ความตาย ความสูญเสียของเพื่อนสมาชิกร่วมชุมชน นำามาสู่การลงมือให้ความ

ช่วยเหลือด้วยหัวใจกรุณา คือรากฐานของแนวคิดและปฏิบัติการชุมชนกรุณา ซึ่งไม่จำากัดการทำางานเฉพาะเรื่อง

ความตายเทา่นัน้ แต่รวมถงึความสญูเสยีในมติอิืน่ๆ ดว้ย เชน่ ความพกิาร ความเครยีด การตกงาน การสญูเสยีความ

สัมพันธ์ โครงการชุมชนกรุณามองว่ามุมมองต่อระบบสุขภาพเช่นนี้จะได้รับการตอบรับจากหน่วยงานสุขภาพอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะในระดับนโยบาย เพ่ือสนับสนุนให้ทุกคนร่วมดูแลความเจ็บป่วยและสุขภาพของตนเองและของกันและกัน


