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Pediatric cancer patients & families: 

What are their special needs? 
Part II: psychosocial and spiritual care 

อิศรางค์ นชุประยรู 
ภาควชิากมุารเวชศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เลขาธิการ มลูนิธิสายธารแหง่ความหวงั 

 

เม่ือเด็กเป็นมะเร็งท่ีรักษายาก 
การรักษา อาจได้ผลบ้าง หรือไม่ได้ผล 

 แต่ โอกาสหายน้อยมาก หรือไมม่ี 
           ในท่ีสดุ ก็จะตาย 

เราจะท าอะไรให้เขาได้บ้าง? 

 

GBM 

Brain stem glioma 

Recurrent malignant  

brain tumors 

Surgery 

XRT 

ChemoRx 

Targeted Rx 

ถ้ารักษายาก 
เด็กป่วย ผูป้กครองตอ้งการอะไรกนัแน่? 
ความหวัง  
ท่ีจะหาย                          เพ่ือท าอะไร? 

ก าลงัใจ 

อยากรู้ความจริง จะได้วางแผนชีวิต 

ต้องการใครสักคน ที่จะเดนิทางไปด้วยกนัตลอดไป 

ตายกไ็ด้ แต่อย่าทรมาน 

 

How do we implement 

palliative care? 

Family 

meeting 
Health care  

Team 

ทีมแพทย์พยาบาล 

Patient ตัวผู้ป่วยเอง 

Carer 

Relatives 

ผู้ดูแล และญาติ 

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      ชีวิตของผูป่้วยคืออะไร 
Define Quality of life อะไรคือคุณภาพชีวิต 
Unfinished business มีอะไรท่ีอยากท าแต่ยงัไม่ไดท้  า 
Spiritual beliefs      กิจกรรมทางศาสนา 
และทางจิตวญิญาน  โหราศาสตร์  พิธีกรรม   
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ก.ค.53 / AV 8 

Fulfilling wishes 

  We hope to fulfill 

“Spiritual wish” 

ก.ค.53 / AV 9 

The cerebrated chef’s lesson 
Wishing well activities 
Fulfiling wishes  
 > 95 children with 

terminal stage cancer 

has their wishes.  

 pandas Chiangmai 

zoo.  

 Go to the beach. 

 Meet favorite movie 

stars,  football stars 

 Learn cooking from a 

famous chef 

 
 

“Sprite” wish to go 

to the zoo. We let 

him touch the baby 

elephant. 

Wishing well activities 
Fulfiling wishes  

. ‘Gong’ is a local DJ in local radio 

station in Nong Kai province. But he 

wish to be a newscaster. He came to 

Bangkok to do so with a famous talk 

show host on national TV5 at 5 am.  

‘Yo’ wished to meet ‘Pancake’, her favorite 

actress. She came for a surprise visit at 

home.  
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2. Enhancing quality of life 

Children’s 
Cancer camp 

Disney On Ice  

Art therapy 
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Children’s cancer camp 
(หาดตะวันรอน ชลบรุ)ี “Dharma camp 53” (organic farm) 

ก.ค.53 / AV 14 

Therapeutic Arts 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 

 

Counseling:  

Define the goal of care 

Symptom 

control 

Psycho-social 

issues 

Spiritualities 

Prepare for loss 

 
Hope for the best; Prepare for the worst 

Design the last day การจากไปอยา่งอบอุ่น สงบ มี
ศกัด์ิศรี สวยงาม  
Discussing death  คุยกบัผูป่้วยเร่ืองความตาย 
Living with uncertainty อยูก่บัความไม่แน่นอน  
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Home palliative care Home palliative care 

Bereavement visit หลงัเสียชีวิต 

 เพ่ือประเมินการปรับตวัของครอบครัวหลงัการสูญเสีย 
และแนะน าการปรึกษาจิตแพทยห์ากจ าเป็น 

 ไขขอ้ขอ้งใจ ท่ีญาติอาจจะยงัมีเก่ียวกบัการดูแลรักษา 
เพ่ือไม่ให้คา้งคาใจ 

 เคลมประกนัชีวิต (ถา้มี) 

“Death is as intimate a time for the family as birth.  Just as the 
family remembers the experience of care when their child was 
born, they will remember who cared for them when their child 
died.  To be included as a part of that family experience is an 

honor and a privilege.”   
    Mary Jo Cleveland, RN 

การตาย กเ็ป็นเหตุการณ์ส าคญั พอกบัการเกิด ญาติรู้สึกขอบคุณผูท่ี้ช่วย
ลูกเขาให้เกิดมาเช่นไร เขากจ็ะรู้แบบเดียวกนักบัผูท่ี้ช่วยลูกก่อนตาย
เช่นเดียวกนั เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติ ท่ีจะอยูใ่นเหตุการณ์ส าคญัของ

ครอบครัวเดก็แต่ละคน 


