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เม่ือเดก็เป็นมะเร็งท่ีรักษายาก 

การรักษา อาจได้ผลบ้าง หรือไมไ่ด้ผล 
 แต่ โอกาสหายน้อยมาก หรือไมมี่ 

           ในท่ีสดุ ก็จะตาย 

เราจะทําอะไรให้เขาได้บ้าง? 
 

GBM 
Brain stem glioma 

Recurrent malignant  
brain tumors 

Surgery 
XRT 

ChemoRx 
Targeted Rx 



ถ้ารักษายาก 
เดก็ป่วย ผูป้กครองตอ้งการอะไรกนัแน่? 

 ความหวงั  
ท่ีจะหาย                          เพื่อทาํอะไร? 

 กาํลงัใจ 
อยากรู้ความจริง จะได้วางแผนชีวติ 

 ต้องการใครสักคน ทีจ่ะเดนิทางไปด้วยกนัตลอดไป 
 ตายกไ็ด้ แต่อย่าทรมาน 

 

 



Death & 
Bereavement 

การดูแล 
หลงัสูญเสีย 

Disease Modifying Therapy 
curative or restorative intent 

การบาํบดัรักษาตวัโรค   เช่น       

มะเร็ง 

Life 
Closure 
จบฉากชีวิต 

Diagnosis 
แรกวินิจฉัย 

 

A New Vision of Care แนวคดิใหม่ 

Palliative Care 

“ชีวาภิบาล” 

End-of-life Care 

“ระยะสุดท้าย”  



 
Palliative Care คือ… 

 เป็นทางเลือกท่ีเขา้ท่า       กวา่ทางเลือกอ่ืน 
 เป็นการดูแลเตม็ท่ี   
เตม็ท่ีกบัชีวติ 
เตม็ท่ีกบัการบาํบดัความปวด 

 เร่ิมได้แต่แรกเลย จะได้มีเวลาใช้ชีวิต 
 ใหก้ารดูแลท่ีผูป่้วยตอ้งการ ในเวลา
เดียวกันกับการดูแลเพ่ือหวงัหาย หรือยดื
ชีวิต 

Palliative Care ไม่ใช่… 

ไม่ใช่การ “ปล่อย”    ยอมแพ ้หรือ 

หยดุรักษา 
ไม่ใช่แค่ประคบัประคอง 
ไ◌่ม่ใช่ แค่บรรเทาปวด 

 
ไม่ใช่แค่ดูแลระยะสุดทา้ย 

Presenter
Presentation Notes
Use clinical examples!Talk about why you went into it – Mr. SantanaTalk about what you do every day.



LIFE-LIMITING DISEASES IN CHILDREN 
WHO COULD BENEFIT FROM PPC 

Cancer 
Cerebral palsies 

Metabolic 
diseases 

 



Palliative care เร่ิมเม่ือใด? 

Counseling 

เร่ิมเมือ่ผู้ป่วยเลอืก 

นําเสนอ PPC เมือ่เป็นโรคที่ “รักษายาก” 



How do we implement 
palliative care? 

Family 
meeting Health care  

Team 
ทีมแพทย์พยาบาล 

Patient ตัวผู้ป่วยเอง 

Carer 
Relatives 

ผู้ดูแล และญาติ 



Life limiting  
conditions 

Palliative  care 

need 
hospital 

care 

Counselling 

   need hospital  
admission? 

Yes 
Palliative Care  

plan 

No      Home care 

 Follow up 

Peaceful death 
In hospital 

Peaceful death 
at home 

Curative therapy Fulfilling Wishes 

Family support 
group 

Psycho-social 
ward round 

Counseling:  
Palliative care is a treatment option 



Counseling:  
Define the goal of care 

Symptom 
control 

Psycho-social 
issues 

Spiritualities Prepare  
for loss 



Counseling:  
Define the goal of care 

Symptom 
control 

Psycho-social 
issues 

Prepare  
for loss 

Spiritualities 
Define life      ชีวติของผูป่้วยคืออะไร 
Define Quality of life อะไรคือคุณภาพชีวติ 
Unfinished business มีอะไรท่ีอยากทาํแต่ยงัไม่ไดท้าํ 
Spiritual beliefs      กิจกรรมทางศาสนา และทางจิตวิญญาน  

โหราศาสตร์  พิธีกรรม   
 



Counseling:  
Define the goal of care 

Symptom 
control 

Spiritualities Prepare  
for loss 

Psycho-social issues 
 

Who is the care-taker? ใครเป็นผูดู้แล 
Family support        ครอบครัว 
Financial support     เศรษฐานะ 
Patient’s preference    ความชอบส่วนตวั 
 



Counseling:  
Define the goal of care 

Psycho-social 
issues 

Spiritualities Prepare  
for loss 

Symptom control 
PPS score 
No pain 
Minimize dyspnea 
Prevent/relief constipation 
Feeding 
DNAR discussion 
 



Pain assessment: 
Faces Pain Scale-Revised 

0   2     4 6   8    10 
 

www.iasp-pain.org/FPSR 



Guideline pain management 
 2-step ladder: 
Mild pain (0-3) use 

paracetamol or 
ibuprofen 

Moderate-severe p 
 use morphine 
 
X  no pethidine 
X  no codeine 

 



Guideline pain management 
 Management pain aggressively  
 Aim for NO PAIN, not less pain 
 Do not underuse morphine 
 No upper limit, no max dose 
 Oral morphine is safe 
Around the clock:          (not p.r.n) 
MST, Kapanol        = basal dose    + 

Morphine syrup          = for breakthrough pain 
 Always give laxative 
MOM lactulose dulcolax 

 
 
 

 

 



Dyspnea management 
 Morphine relieve dyspnea 
 Use orally as needed 
 For impending respiratory failure: 
Palliative sedation may be needed 
Morphine NG, SC, or Fentanyl patch 
+ Benzodiazepine 

Keep RR “normal” =  12-16/min 
Apply “Doctrine of Double effect” 

 
 
 

 



Counseling:  
Define the goal of care 

Symptom 
control 

Psycho-social 
issues 

Spiritualities 

Advance care plan: 
 

Hope for the best; Prepare for the worst 
Design the last day การจากไปอยา่งอบอุ่น สงบ มีศกัด์ิศรี 

สวยงาม  
Discussing death คุยกบัผูป่้วยเร่ืองความตาย 
Living with uncertainty อยูก่บัความไม่แน่นอน  



Case study I: นอ้งประธาน 

 Prenatal diagnosis: hydrocephalus, 
aqueductal stenosis 

 Neonate  VP shunt surgery 
 Progressive hypotonia อ่อนแรง พฒันาการชา้  

Muscle biopsy 
 MRI brain:  Lissencephaly. Cortical 

dysgenesis Hypoplasia of the brainstem 



Case study: 

Dx: Walker-Warburg syndrome 
 Congenital muscular dystrophy, 

eye-brain 
 ตามองไม่เห็น 

 Aspiration pneumonia x 2 
 GER 

ADVANCE CARE PLAN 
 No more investigation, no procedure 



Case study:  

Dx: Walker-Warburg syndrome 
ADVANCE CARE PLAN 

Gastrostomy tube? พ่อแมไ่มอ่ยากให้ทํา 

 Tracheostomy?    พอ่แมไ่มอ่ยากให้ทํา 

 Home palliative care,   Oxygen supply 
 Allow natural death 



Case study:  

Dx: Walker-Warburg syndrome 
2 months at home on O2 2 L/min 
RSV pneumonia เหน่ือยมาก  intubated 

RSV หาย  failed extubation 

ADVANCE CARE PLAN 
ถ้ามีติดเชือ้แทรกซ้อนอีก  No antibiotics 

ถา้มี pneumothorax   No chest tube, No 
ICU 



Case study:  

Dx: Walker-Warburg syndrome 
On ventilator x 4 wk; no infection 
OK with tracheostomy 
1 wk post tracheostomy  off ventilator 

ADVANCE CARE PLAN 
ถา้หายใจแยล่งอีก  No ventilator 
ถา้มีติดเช้ือแทรกซอ้นอีก  No antibiotics 
 



Case study:  

Dx: Walker-Warburg syndrome 
On tracheostomy, off ventilator x 1 wk; 
Plan Home PC 
 Then developed pneumonia 

FOLLOW ADVANCE CARE PLAN 
No antibiotics, no ventilator, no IV 
RR >60  started morphine by NG tube 
Maintain RR 30/minute  Peaceful 
death 



Case study:  

Dx: Walker-Warburg syndrome 
Attended funeral 
Mom pregnant again  spontaneous 
abortion 
Mom pregnant again  PND 
2nd son affected with same disease  
termination 

 Plan for next pregnancy 



Home palliative care service  
One stop service, interdisciplinary care 
 Counseling to families 
Set goal of care 
Palliative care services: quality of life 
Advance care planning 

 Home visits 
 Continuity of care 
By phone, by LINE 
24 consultation 
 



Number of new cases for 
home PC 

0
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Summary 
When cancer is not curable..... 
Focus on LIFE 
Respect the children’s preference 
Empower family and carers 
Resolve unfinished business 
Prepare for THE TRANSITION 

“PALLIATIVE CARE” 



Contact ศ.นพ.อศิรางค ์ นุชประยรู 

LINE ID Issarang 099-495-1922 
081-641-4797 

issarangn@yahoo.com 



Donation info: Siam Commercial Bangkok,       Sapakachad Thai Branch 
Account name:  Wishing well foundation       045-2-95999-4 

www.wishingwellthai.org 
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