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โรคทเีสียชวีิตอย่างรวดเร็ว

• โรคหัวใจขาดเลือด

• โรคหัวใจเต้นผิดจงัหวะ

• โรคหลอดเลือดสมอง
Stroke

• อุบติัเหตุ เลือดออกในสมอง

• ถ้าไปโรงพยาบาล
• อาจใสท่่อชว่ยหายใจ ET tube
• อาจใสท่่อใหอ้าหาร NG tube
• ใหนํ้าเกลือ IV

•ผลการรกัษา
• ไม่สาํเรจ็ ตายทีโรงพยาบาล
• ไม่ตาย พงึเทคโนโลยี เปนเวลานาน
• เจาะคอ แล้วจงึหยุดใชเ้ครอืงได้
• ไม่ตาย แต่ไมฟ่น
• ฟน แต่ติดเตียง
• หายเปนปกติ



โรคทเีสียชวีิตอย่างรวดเร็ว
• ถ้าไมไ่ปโรงพยาบาล

• สงัเสยีลกูไว้
• เขยีน living will
• เชญิหมอมาทบีา้น

•การดแูลทีบา้น
• ใหน้อนหลับสบาย
• เสยีชวีติจากโรค
• งดอาหารและนาํ หมดเวลาใน 11-

18 วนั
• ดขีนึไดเ้อง

• โรคหัวใจขาดเลือด

• โรคหัวใจเต้นผิดจงัหวะ

• โรคหลอดเลือดสมอง
Stroke

• อุบติัเหตุ เลือดออกในสมอง



ระยะสุดท้าย คืออะไรกันแน่?
•หมอเปนผู้ตัดสิน ?

• ถ้าเปนมะเรง็ หมอมะเรง็
เปนผู้ตัดสิน?

• ถ้าเปนโรคไต หมอโรคไต
เปนผู้ตัดสิน?

•การรกัษาสงูเกินไป จงึ
หยุดแค่นี?

คนรอบตัวเปนผู้ตัดสิน ?
• เพราะใครสกัคนยงัทําใจไมไ่ด้ เลย
ต้องอยูร่บัการรกัษาต่อไปก่อน?

เจา้ของชวีติเปนผู้ตัดสิน ?
• อยูไ่ปก็เจบ็ทรมาน ไมข่อยอืแล้ว
• พกิารหรอือยูอ่ย่างไมม่คีณุภาพชวีติ
มานานแล้ว จงึขอไมย่อื

• ไมอ่ยากเจอความพิการก่อน ขอตาย
ไปเลย



Advanced Cancer Counseling

Home Palliative Care Service



กลุ่มเปาหมาย
• เพิงรู้ว่าเปนมะเร็ง ไมรู่้จะเริมรักษาอย่างไรดี
• รักษาแลว้ไมห่ายหรือหมอบอกว่ารักษาไม่ได้
• อยากรักษาทบีา้น ไม่อยากรักษาที รพ.
• สนใจรักษาวิถีแพทย์ทางเลือกมากกวา่
• ความเห็นของญาติไม่ตรงกัน



Family meeting 
ทบ้ีาน

ทําเอกสารการแพทย์
ไว้ให้

เยียมบ้านอีกตามประสงค์
ดูแลต่อเนอืง ทาง
LINE & โทรศัพท์

Palliative care เริมทีบ้าน



Family Meeting ทบี้าน
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Outputs: number of patients

Yuenyen Social Enterprise
Founded 2018

Registration: Social enterprise, 2019
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est.
340

5
2022



เยือนเย็น วิสาหกิจเพือสงัคม

0

20

40

60

80

100

0+ 10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 60+ 70+ 80+ 90+ 100+

Age distribution of patients in Yuenyen
service

Cancer Non-cancer

Total 674
Cancer         442
Non-cancer 232

Median age (yr)
Cancer           66
Non-cancer   86



Median = 1.6 months  (7.1 wks)
Range: 4 hr to 4 yrs   

เยือนเย็น วิสาหกิจเพือสังคม
Outputs: survival / follow up 
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Enable home death
place of death
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เยือนเย็น วิสาหกิจเพือสงัคม
Outcome

• Based on NHSO database 2015;  133,744 people had cancer and died  
• Avg 2.77 hospital admissions in the last 6 months of life
• Avg 19.77 hospital days in the last 6 months of life. 
• Cost =41,630 Bht in the last month of life, 

• 60,565 Bht in the last 6 month of life. 
• Only 20% of these terminal cancer patients was designated 

palliative care (ICD10 code Z51.5)
• Over 4 years, Yuenyen SE have saved ……

• 953 hospital admissions 
• 6880 hospital admission days
• over 17.2 million Bht to the health care system. 



เยอืนเยน็ วสิาหกจิเพอืสังคม

Impact

• Yuenyen SE help Thailand reach 
WHO SDG3

• Goal 3.8 Achieve universal 
health coverage, including 
financial risk protection, access 
to quality essential health-care 
services and access to safe, 
effective, quality and affordable 
essential medicines and vaccines 
for all




