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ภาวะหมดสติจากสมองขาดออกซิเจน หรือ ภาวะหมดสติในเด็กโรคหัวใจ
ชนิดเขียว (anoxic spells) เป็นภาวะแทรกซ้อนซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตหากเด็กไม่ได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วเนื่องจากร่างกายมีระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอย่าง
รุนแรง เป็นกลุ่มอาการที่พบได้บ่อยในเด็กโรคหัวใจชนิดเขียวที่มีเลือดไปปอดน้อย เป้าหมาย
สำ�คัญของการดูแลเด็กในระยะก่อนผ่าตัด คือ การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหมดสติและการ
ช่วยเหลือเมือ่ เกิดอาการอย่างรวดเร็วและถูกต้อง การดูแลเด็กกลุม่ นีจ้ งึ ต้องการความร่วมมือ
จากครอบครัวเพื่อช่วยให้เด็กปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับการผ่าตัดในเวลาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันการดูแลเด็กในระยะนี้
เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนสำ�หรับครอบครัวและส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั้งร่างก่าย
จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ บทบาทสำ�คัญของพยาบาลจึงเป็นการให้คำ�แนะนำ�แก่บิดามารดา
ในการดูแลบุตรขณะอยู่ที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ การสังเกตอาการที่ผิดปกติ
และการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนพามาโรงพยาบาล เมื่อเด็กต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
พยาบาลมีบทบาทในการดูแลเพือ่ ให้เด็กหายและปลอดภัยจากภาวะคุกคามของโรค รวมทัง้
ให้การดูแลด้านจิตสังคมของครอบครัว พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจจะสามารถเข้าใจ
และมองปัญหาของผู้ป่วยและครอบครัวได้อย่างลึกซึ้ง จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจพยาธิ
สรีรวิทยาและการไหลเวียนเลือดของโรคหัวใจชนิดเขียวและการดูแลเมือ่ เกิดภาวะแทรกซ้อน
เป็นอย่างดีเพื่อนำ�ไปสู่การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดอย่างเป็นองค์รวม
โดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
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โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด (congenital heart
disease, CHD) เป็นโรคทีพ่ บบ่อยในเด็กทีม่ คี วามพิการ
แต่ก�ำ เนิด เป็นภาวะทีม่ คี วามผิดปกติของหัวใจ และ/
หรือหลอดเลือดที่เกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา
โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของการตัง้ ครรภ์ มีอบุ ตั กิ ารณ์
ของการเกิดทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ประมาณ
8-10 คนจากเด็กเกิดมีชวี ติ 1,000 คน1-5 แบ่งออกเป็น
2 ชนิด คือ ชนิดทีม่ อี าการเขียว (cyanotic congenital
heart disease) และชนิดไม่มีอาการเขียว (acyanotic
congenital heart disease) แม้วา่ ปัจจุบนั ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยให้เด็กโรคหัวใจมี
ชีวิตรอดจากการผ่าตัดมากขึ้น แต่ขณะที่รอผ่าตัด
เด็กเหล่านี้มีโอกาสเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน เช่น
ภาวะหัวใจวาย และ ภาวะหมดสติจากสมองขาดออกซิเจน
(anoxic spells) ในทีน่ จ้ี ะกล่าวเฉพาะภาวะ anoxic spells
ซึง่ เป็นภาวะแทรกซ้อนทีพ่ บบ่อยในเด็กโรคหัวใจชนิด
เขียวที่มีเลือดไปปอดน้อย ทำ�ให้เด็กมีโอกาสเสียชีวิต
มากที่สุดหากไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว6-8 เป้าหมายหลักของการดูแลเด็กกลุม่ นี้
คือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ anoxic spells และดูแล
เมือ่ เกิดอาการได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมเพือ่ ให้เด็ก
สามารถดำ�รงชีวติ อยูไ่ ด้จนกระทัง่ ได้รบั การผ่าตัด ระยะ
ก่อนผ่าตัดหัวใจจึงเป็นช่วงเวลาที่เด็กกลุ่มนี้ต้องการ
การดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ครอบครัวเพื่อช่วยให้เด็กได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
ก่อนพามาโรงพยาบาล ขณะเดียวกันเป็นระยะที่ดูแล
ยากและซับซ้อนสำ�หรับครอบครัว เนื่องจากเด็กจะมี
อาการและอาการแสดงทีน่ า่ ตกใจ เช่น กระสับกระส่าย
เขียวมากขึ้น หายใจหอบลึก ตัวอ่อนปวกเปียก และ
หมดสติอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ครอบครัวมีความวิตกกังวล
และกลัวว่าเด็กอาจเสียชีวติ เนือ่ งจากไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ
โรคหัวใจและการดูแลเด็ก ดังนั้น บทบาทสำ�คัญของ
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พยาบาล คือ การให้ขอ้ มูล คำ�แนะนำ�และกำ�ลังใจแก่บดิ า
มารดาในการดูแลเด็กอยูท่ บ่ี า้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และการช่วยเหลือเบือ้ งต้นก่อนมาโรงพยาบาล การดูแล
เด็กขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ปลอดภัยและ
หายจากภาวะคุกคามของโรค เปิดโอกาสให้ครอบครัว
มีส่วนร่วมและตัดสินใจในการดูแล รวมทั้งการดูแล
ด้านจิตสังคมของครอบครัว

โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดชนิดเขียว เป็นโรคที่มี
ความรุนแรง และเป็นสาเหตุของการเสียชีวติ ในเวลาอัน
รวดเร็วเป็นชัว่ โมงหลังคลอดหากไม่ได้รบั การวินจิ ฉัย
และดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม9 เป็นโรคหัวใจที่ทำ�ให้มี
เลือดดำ�ปนอยูใ่ นเลือดแดงทีไ่ ปเลีย้ งร่างกาย หรือเป็น
เลือดผสมซึ่งมีปริมาณออกซิเจนตํ่ากว่าปกติ4 เด็กจะ
มีอาการเขียวคลํ้าส่วนกลาง (central cyanosis) โดย
อาจมีอาการเขียวเล็กน้อยจนถึงอาการเขียวรุนแรง และ
อาจมีอาการตัง้ แรกเกิดหรือพบอาการในภายหลัง ขึน้ กับ
ปริมาณเลือดทีไ่ หลไปปอด ความต้านทานของหลอดเลือด
ในปอดและปริมาณเลือดทีไ่ หลไปร่างกาย10, 11 พบได้
ประมาณร้อยละ 15 ของโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด7
ถึงแม้วา่ โรคหัวใจชนิดเขียวมีจ�ำ นวนน้อยกว่าชนิดไม่เขียว
แต่เป็นกลุ่มที่มีพยาธิสภาพที่ซับซ้อนและรุนแรงกว่า
และมักต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเกือบทัง้ สิน้ 12 โดยทัว่ ไป
แบ่งได้เป็น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ คือ กลุม่ ทีม่ เี ลือดไปปอดน้อย
และ กลุ่มที่มีเลือดไปปอดมาก ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ
กลุ่มที่มีเลือดไปปอดน้อย

ส่วนใหญ่เป็นโรคที่มีการตีบตันของทางเดิน
เลือดในหัวใจห้องขวา เช่น ลิ้นหัวใจตีบ และ/หรือ
เส้นเลือดทีน่ �ำ เลือดดำ�ไปฟอกทีป่ อดตีบหรือตันร่วมด้วย
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ทำ�ให้มเี ลือดดำ�ไปฟอกทีป่ อดได้น้อยแต่ไหลลัดวงจร
จากขวาไปซ้าย (right to left shunt) ในระดับต่างๆ เช่น
ทีผ่ นังกัน้ ห้องหัวใจห้องบน หรือ ผนังกัน้ หัวใจห้องล่าง
โรคที่พบบ่อย ได้แก่ tetralogy of Fallot (TOF),
tricuspid atresia (TA) และ pulmonary atresia (PA)4, 6
เป็นต้น โดยเฉพาะ TOF เป็นโรคทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ พบ
ประมาณร้อยละ 3.5 ของทารกแรกเกิดทีเ่ ป็นโรคหัวใจ
อย่างการวาดรู ปพิหักวารแต่
ใจและก�ำ โรคหั
วใจชนิดปกติ
TOF
เนิด7 ความผิ
ของ TOF ประกอบด้วย
1) ลิน้ หัวใจพัลโมนารีหรือหลอดเลือดแดงพัลโมนารีตบี
ภาพที
่ 1 ตัวอย่างการวาดรู
ปหัวใจและ
ใจชนิ
(pulmonary
stenosis, PS),
2) ผนังโรคหั
กัน้ หัววใจห้
องล่ดาTOF
งรัว่

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการวาดรูปหัวใจและ โรคหัวใจชนิด TOF
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อาการและอาการแสดงของผูป้ ว่ ยโรคหัวใจชนิด
เขียวที่มีเลือดไปปอดน้อย คือ 1) เขียวตามริมฝีปาก
กระพุ้งแก้ม ลิ้น เล็บมือเล็บเท้า ความรุนแรงของ
อาการเขียวและอายุทเ่ี ริม่ เขียวจะเร็วหรือช้า ขึน้ กับการ
มีเลือดไปฟอกทีป่ อดมากน้อยเพียงใดซึง่ แสดงถึงการ
มีเลือดดำ�ปนกับเลือดแดงที่ไปเลี้ยงร่างกายมากหรือ
น้อย 2) นิว้ มือนิว้ เท้าปุม้ (clubbing of fingers and toes)
พบในรายที่มีเขียวนานเกิน 1-2 ปีขึ้นไป ยิ่งเขียว
มากก็ปุ้มมาก 3) เหนื่อยง่าย เนื่องจากมี oxygen
ในเลือดแดงทีไ่ ปเลีย้ งร่างกายน้อยลง ซึง่ ไม่เพียงพอกับ
ภาวะเมตาบอลิซมึ ตามปกติ ในเด็กเล็กจะพบพัฒนาการ
ทางด้านทีต่ อ้ งใช้ก�ำ ลังหรือกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ เช่น ควํา่
นัง่ ยืน หรือ เดิน ช้า แต่มกั ไม่มผี ลต่อสติปญ
ั ญาชัดเจน
นอกจากมีปญ
ั หาทางสมองร่วมด้วย และ 4) การเจริญ
เติบโตช้า ซึง่ โดยทัว่ ไปมักไม่ชดั เจนเท่าในกลุม่ ทีม่ ภี าวะ
หัวใจวาย แต่เนือ่ งจากมีอาการเหนือ่ ยง่ายทำ�ให้รบั ประทาน
น้อยกว่าปกติดว้ ย ภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจชนิดเขียว
ที่มีเลือดไปปอดน้อย คือ ฝีในสมอง (brain abscess)
ภาวะอุดตันของหลอดเลือดฝอยในสมอง (cerebral
thrombosis) การอักเสบที่หัวใจ (endocarditis) และ
ภาวะหมดสติจากสมองขาดออกซิเจน (anoxic spells)
ในบทความนี้จะกล่าวเฉพาะภาวะหมดสติจากสมอง
ขาดออกซิเจน ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยที่สุด
และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากที่สุด4, 9, 14, 15

ภาวะทีเ่ ด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดชนิดเขียว
มีระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอย่างรุนแรงเป็นเวลา
นาน เกิดจากการที่มีการลดลงของเลือดดำ�ที่จะไป
ฟอกเลือดทีป่ อดกระทันหัน ทำ�ให้มภี าวะขาดออกซิเจน
ไปเลีย้ งสมองชัว่ คราว ผูป้ ว่ ยจึงมีอาการหมดสติจากสมอง
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ขาดออกซิเจน และอาจทำ�ให้เสียชีวติ ได้ถา้ ไม่ได้รบั การ
วินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว พบบ่อย
ในผูป้ ว่ ยโรค TOF และโรคหัวใจชนิดเขียวทีม่ เี ลือดไป
ปอดน้อย อืน่ ๆ ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว มีค�ำ ทีใ่ ช้เรียกหลายคำ�
ที่มีความหมายเหมือนกัน เช่น hypoxic spells,
hypercyanotic spells, tet spells, blue spells, cyanotic
spells เป็นต้น6, 14, 16
ปัจจุบนั ยังไม่ทราบกลไกการเกิดภาวะนีแ้ น่ชดั
แต่มอี งค์ประกอบทีส่ �ำ คัญคือ ความไม่สมดุลย์ระหว่าง
แรงต้านทานของหลอดเลือดร่างกายและแรงต้านทาน
ของหลอดเลือดในปอด สาเหตุเนือ่ งจาก การหดเกร็ง
ของกล้ามเนือ้ infundibulum บริเวณลิน้ หัวใจพัลโมนารี
(pulmonary valve) อย่างทันทีทันใด ซึ่งเป็นผลจาก
การทำ�งานเพิม่ ขึน้ ของระบบประสาท sympathetic เมือ่ มี
สิง่ กระตุน้ เช่น เด็กร้องไห้นาน ตกใจ มีไข้ หรือ เบ่งถ่าย
ทำ�ให้มีแรงต้านทานในหลอดเลือดแดงร่างกายสูงขึ้น
กระตุน้ การหลัง่ cathecholamine ทำ�ให้กล้ามเนือ้ หัวใจมี
การบีบตัวมากขึ้น เกิดการอุดกั้นของ right ventricular
outflow tract เลือดดำ�จึงไปปอดลดลง แต่ไหลลัดจาก
หัวใจห้องขวาไปซ้าย ( right-to-left shunt ) แล้วไป
ร่างกายมากขึน้ เลือดทีไ่ ปร่างกายจึงเป็นเลือดผสมซึง่ มี
ออกซิเจนตา่ํ ทำ�ให้เนือ้ เยือ่ ร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจน
(hypoxia) เกิดภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic acidosis)
ร่างกายจะปรับตัวโดยการหายใจเร็ว แรงและหอบลึก
( hyperpnea) เพือ่ ขับคาร์บอนไดออกไซด์ เมือ่ ร่วมกับ
ภาวะขาดออกซิเจนจะทำ�ให้มีหลอดเลือดแดงร่างกาย
ขยายตัว ทำ�ให้ความต้านทานของหลอดเลือดแดงร่างกาย
(systemic vascular resistance) ลดตํา่ ลง เพิม่ rightto-left shunt มากขึน้ ผูป้ ว่ ยจะยิง่ เขียวมากขึน้ ซึง่ กลไกนี้
จะวนเวียนเป็น vicious cycle ดังแสดงในภาพที่ 2 6, 14, 16
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ภาพที่ 2 กลไกการเกิด anoxic spells

RVOT = right ventricular outflow tract
SVR = systemic vascular resistance

RVOT = right ventricular outflow tract
SVR = systemic vascular resistance

ภาพที่ 2 กลไกการเกิด anoxic spells
ตาราง แนวทางการดูแลรักษาสาหรับเด็กที่มีภาวะหมดสติจากสมองขาดออกซิเจนในเด็กโรคหัวใจชนิดเขียว

การดูแลและการรักษา
วัตถุประสงค์
การดูแลให้เด็กสงบ; ลดสิ่ งกระตุตาราง
น้ ; ให้มแนวทางการดู
ารดาอุม้ และปลอบ
าย (agitation)
, ลด heart rate เจนในเด็กโรคหัวใจชนิดเข
แลรักษาสลดการกระสั
าหรับเด็กที่มบีภกระส่
าวะหมดสติ
จากสมองขาดออกซิ
จัดท่าเข่าชิดอก (knee-chest position)
เพิ่ม systemic vascular resistance (SVR) ลดเลือดดากลับสู่
หัวใจ (venous
การดูแลและการรั
กษา return)
วัตถุประสงค์
ให้ oxygen ที่มีความเข้มข้นสูงตามความเหมาะสมกั
บ
เด็
ก
และ
ลดความต้
า
นทานของหลอดเลื
อ
ดในปอด
การดูแลให้เด็กสงบ; ลดสิ่ งกระตุน้ ; ให้มารดาอุม้ และปลอบ
ลดการกระสับกระส่าย (agitation) , ลด h
ไม่รบกวนเด็ก
จัดท่าเข่าชิดอก (knee-chest position)
เพิม่ systemic vascular resistance (SVR)
ช่วยให้เดด็็กกสงบ
สงบ((ลด
ลดagitation)
agitation)
ให้ Morphine ทางหลอดเลือดดา
หัวใจ (venous return)
ให้ Ketamine ทางหลอดเลือดดา
ช่วยให้เดด็็กกสงบ
สงบ((ลด
ลดagitation),
agitation), เพิ่ม SVR
ให้ oxygen ที่มีความเข้มข้นสูงตามความเหมาะสมกับเด็ก และ ลดความต้านทานของหลอดเลือดในปอด
ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื่้อ infundibulum, ลด heart rate
ให้ Beta blocker เช่น propanolol
ไม่
ร
บกวนเด็
ก
ให้ Sodium bicarbonate
ลดภาวะเลือดเป็ นกรด (Metabolic acidosis)

ให้ Morphine ทางหลอดเลือดดา
ช่วยให้ด็กสงบ ( ลด agitation)
ช่วยเหลือหรือแก้ไข หรือ ความผิดปกติชั่วคราวนั้น
ให้ Ketamine ทางหลอดเลือดดา
ช่วยให้ด็กสงบ ( ลด agitation), เพิ่ม SV
ยั
ง
ไม่
ห
มดไป
เด็
ก
จะมี
อ
าการซึ
ม
ลง แขนขาอ่อนเปลี้ย
เด็กที่มีอาการน้อย หรืให้อไม่
แรง อาจมี
ยง
Betaรุนblocker
เช่นเพี
propanolol
ลดการหดเกร็ งของกล้ามเนื่อ infundibul
ตัวอ่อนนิ่ง หมดสติ ชักเกร็ง จากสมองขาดออกซิเจน
ร้องกวน กระวนกระวาย หายใจหอบลึ
เขียวจัดหรือ
ให้ Sodiumกbicarbonate
ลดภาวะเลือดเป็ นกรด (Metabolic acido

เทามากขึ้นกว่าเดิม หัวใจเต้นเร็ว หากไม่ได้รับการ

หรือเสียชีวติ ได้ ขณะเกิดอาการ จะฟังเสียงหัวใจ murmur
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บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจชนิดเขียวที่มีภาวะหมดสติจากสมองขาดออกซิเจน

ทีเ่ คยได้ยนิ เบาลงหรือไม่ได้ยนิ เนือ่ งจากมีการหดเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ infundibulum เด็กจะปรับตัวโดยนอน
ยกเข่าชันอกหรือนัง่ ยองๆ (squatting) เวลาเหนือ่ ย เท่ากับ
เพิ่มแรงต้านของหลอดเลือดแดงร่างกาย ลดสัดส่วน
ของ right-to-left shunt โดยทัว่ ไปภาวะ anoxic spells
จะเกิดและหายได้เอง ภายใน 5-30 นาที6 มักเกิดขึน้ เอง
ในช่วงเช้าหลังตืน่ นอน หรือ เวลาร้องไห้มาก หรือร้องนาน
หรือเวลาอาบนา้ํ อุน่ ๆ เนือ่ งจากทำ�ให้เส้นเลือดแดงส่วน
ปลายขยายตัว เลือดดำ�จึงไปเลีย้ งร่างกายมากขึน้ และ
ไปปอดน้อยลงชัว่ คราว นอกจากนีใ้ นเด็กโต มักมีอาการ
หลังร้องมากๆ หรือ เบ่งมากๆ เช่น เบ่งถ่ายอุจจาระ ตกใจ
ออกกำ�ลังจนเหนื่อย หรือมีภาวะขาดนํ้า เช่น มีไข้
ถ่ายเหลว อาเจียน เสียเลือด เป็นต้น มักพบภาวะนี้
ในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี แต่อาจเกิดในทารกแรกเกิด
ได้และหลังจากอายุ 2 ปี จะมีแนวโน้มเป็นน้อยลง6, 16
จะพบมากขึ้นในเด็กที่มีภาวะซีดจากการขาดเหล็ก
และในรายที่เขียวมาก14
ผู้ป่วยที่เกิดภาวะ anoxic spells ส่วนใหญ่มัก
หายได้เอง แต่หากอาการไม่ดีขึ้นจะได้รับการรักษา
ประกอบด้วยหลักใหญ่ๆ 2 เรื่อง คือ 1) ลดภาวะอุด
ตันของ right ventricular outflow tract ซึ่งเกิดจาก
การหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ infundibulum และ 2)
เพิ่มแรงต้านทานในหลอดเลือดแดงร่างกาย การรักษา
เบือ้ งต้น คือ การจัดท่า การให้ออกซิเจน การให้ยา ซึง่ จะ
กล่าวในรายละเอียดต่อไป และการผ่าตัดทำ� systemic
to pulmonary shunt ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษาด้วยวิธีอื่น6

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผูป้ ว่ ยเด็กกลุม่ นี้
ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินภาวะสุขภาพ การดูแล
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เด็กขณะอยู่บ้าน การดูแลเด็กขณะเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล และ การดูแลด้านจิตสังคมของครอบครัว
พยาบาลมีบทบาทในการรวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ย
และครอบครัว ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
ให้การช่วยเหลือผูป้ ว่ ยตัง้ แต่เริม่ มีอาการ anoxic spells
ในระยะแรก ได้แก่ การซักประวัติ ซึง่ จะพบว่ามีประวัติ
โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดชนิดเขียว หรือ มีอาการ
หอบเหนือ่ ย และเขียวมากเป็นพักๆ มารดามักให้ขอ้ มูล
ว่าบุตรเคยมีอาการเขียวและเขียวมากขึ้นขณะร้องไห้
หรือหายใจหอบเหนื่อยขึ้น มีประวัติเวลานอนชอบ
ยกเข่าชันอก หรือ ชอบนัง่ ยองๆ หลังวิง่ เล่นหรือออกแรง
หรือเคยมีอาการ “ ตัวอ่อน” ซึง่ เป็นอาการเริม่ ต้นของ
ภาวะ anoxic spells ในการตรวจร่างกาย มักพบว่า
เด็กตัวเล็กไม่เหมาะสมกับอายุ ถ้าเป็นโรค TOF จะมี
อาการเขียวชัดเจน ริมฝีปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เล็บมือ
เล็บเท้าและเยือ่ บุตาเขียวคลา้ํ ตาขาวแดง (ejected eyes)
นิว้ มือนิว้ เท้าปุม้ (clubbing of fingers)17-19 ขณะมีอาการ
anoxic spells จะพบอาการเขียวคลํ้ามากขึ้น หายใจ
หอบลึก เด็กจะแสดงอาการกระสับกระส่าย ร้องคราง
ไม่ยอมหยุด ซึง่ ต้องแยกจากโรคอืน่ ทีม่ อี าการคล้ายคลึงกัน
เช่น อาการร้องกวน colic ในเด็กเล็ก ชัก ภาวะผิดปกติ
ทางระบบประสาท หรือ ร้องกลัน้ ในเด็ก (breath holding
spell) นอกจากนี้ จะพบหัวใจเต้นเร็ว heart murmur
ทีเ่ คยได้ยนิ จะเบาลงหรือหายไป ในรายทีม่ อี าการรุนแรง
จะพบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ “ ตัวอ่อน”
(hypotonia) ความรูส้ กึ ตัวลดลง หรือชักได้ การติดตาม
ผลการตรวจพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ เช่น CBC
จะพบว่าเด็กลุม่ นีม้ ี Hct สูงมากกว่าร้อยละ 60 เรียกว่า
ภาวะเลือดข้น (polycythemia) รวมทัง้ ติดตามภาพถ่าย
รังสีทรวงอกและคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งจะช่วยบอกถึง
กลุ่มของโรคหัวใจชนิดเขียว7, 12, 14, 16, 18
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ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเขียวไม่มาก ไม่เคยมีภาวะ anoxic
spells หรือ อาจเคยมีภาวะ anoxic spells แต่ยังตอบ
สนองต่อการรักษาด้วยยารับประทาน และ/หรืออยูใ่ น
ระหว่างรอผ่าตัดทีบ่ า้ น พยาบาลควรให้ขอ้ มูลและคำ�แนะนำ�
แก่บดิ ามารดาในการดูแลความสุขสบายทัว่ ไป ส่งเสริม
สุขภาพและการเจริญเติบโตและพัฒนาการให้พร้อม
สำ�หรับการผ่าตัดแก้ไข อธิบายบิดามารดาและ/หรือ
ผูด้ แู ลให้เข้าใจถึงสาเหตุและอาการแสดงของการเกิด
ภาวะ anoxic spells และหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะกระตุ้น
ให้เกิด anoxic spells เพือ่ ป้องกันการเกิด anoxic spells
ดังนี18,
้ 20, 21
1. ดูแลอย่างใกล้ชิด สังเกตอาการเริ่มแรก
ของภาวะ anoxic spells ได้แก่ อาการเขียวมากขึ้น
กระสับกระส่าย เด็กเล็กจะร้องกวนไม่ยอมหยุด หายใจ
เหนื่อยหอบมากขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น
ก่อนจะมีอาการชัก หมดสติ หรือ เสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม ควรให้ขอ้ มูลแก่บดิ ามารดาว่า ภาวะ
สมองขาดออกซิเจนนีม้ กั หายได้เอง แต่หากอาการไม่ดขี น้ึ
ภายใน 10-15 นาที ควรรีบนำ�ส่งรพ.ใกล้บ้าน6, 15
กรณีทเ่ี ด็กมีภาวะ anoxic spells สามารถให้การรักษา
ได้ตั้งแต่ที่บ้าน พยาบาลมีบทบาทสำ�คัญในการให้คำ�
แนะนำ�แก่บิดามารดาในการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น
ได้แก่ ให้พยายามปลอบเด็กให้สงบโดยเร็ว เด็กโต ควร
ให้นง่ั ยองๆ (squatting) ในเด็กเล็กให้อมุ้ ในท่าเข่าชิดอก
(knee-chest position) ซึง่ จะเป็นการพับงอหลอดเลือดแดง
ฟีเมอรอล ( femoral artery) ซึง่ เป็นการเพิม่ ความต้านทาน
หลอดเลือดแดงร่างกาย ลด right-to-left shunt และ
เพิม่ ปริมาณออกซิเจนในเลือดได้ ทัง้ นี้ ควรสาธิตการอุม้
หรือจัดท่าเข่าชิดอก ให้บิดามารดาฝึกปฏิบัติและเปิด
โอกาสให้ซักถามจนกว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้อง
2. ดูแลกิจกรรมการเล่นของเด็กให้เหมาะสม
ไม่ควรให้เล่นหรือ ออกกำ�ลังกายที่ต้องออกแรงมาก

หลีกเลีย่ งกิจกรรมทีท่ �ำ ให้ตน่ื เต้นตกใจ หวาดกลัว เจ็บปวด
รวมทัง้ ช่วยปลอบโยนให้หยุดร้องไห้โดยเร็ว และไม่ปล่อย
ให้เล่นนานเกินไปจนเหนื่อย
3. ดูแลไม่ให้ทอ้ งผูก เพือ่ ป้องกันไม่ให้ออกแรง
ในการเบ่งถ่ายอุจจาระโดยให้รบั ประทานอาหารทีม่ กี ากใย
เช่น ผักกาดขาว ผักบุง้ ผักคะน้า ผลไม้ทม่ี กี ากใย เช่น
กล้วย ส้ม มะละกอ และเครือ่ งดืม่ ทีท่ �ำ ให้ขบั ถ่ายง่ายขึน้
เช่น นํ้าส้ม รวมทั้งดูแลให้ผู้ป่วยดื่มนํ้าให้เพียงพอ
4. ดูแลช่วยเหลือเมือ่ มีไข้สงู โดยการเช็ดตัวและ
ให้ยาลดไข้ตามแผนการรักษาเพื่อช่วยลดไข้โดยเร็ว
ทีส่ ดุ เพราะอาการไข้สงู จะทำ�ให้หลอดเลือดแดงขยายตัว
ความต้านทานของหลอดเลือดทั่วร่างกายลดลง เพิ่ม
ปริมาณเลือดออกจากหัวใจ เพิม่ การไหลกลับของเลือดดำ�
สูห่ วั ใจและมี right to left shunt มากขึน้ ดังนัน้ จึงควรระวัง
ไม่ให้เกิดการติดเชือ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การติดเชือ้ ระบบ
หายใจ
5. ควรหลีกเลี่ยงการอาบนํ้าอุ่น เพื่อป้องกัน
การขยายของหลอดเลือดแดงในร่างกายซึง่ จะเป็นการ
ลดความต้านทานของหลอดเลือดแดงร่างกาย ซึ่งจะ
ทำ�ให้มี right to left shunt มากขึ้น
6. ในรายทีร่ บั ประทานยา propanolol ควรแนะนำ�
ให้รบั ประทานยาให้ตรงเวลาและสมา่ํ เสมอ เพือ่ ป้องกัน
การเกิด anoxic spells เนื่องจากยาชนิดนี้มีฤทธิ์ลด
การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และ ลดการหดเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ infundibulum ซึ่งเป็นการป้องกันใน
ระยะยาว
7. เด็กทีม่ ภี าวะซีดซึง่ มักเกิดร่วมในผูป้ ว่ ย TOF
แพทย์จะให้รบั ประทานยา ferrous sulphate เพือ่ เสริม
ธาตุเหล็ก
นอกจากนี้ พยาบาล ควรให้คำ�แนะนำ�ในการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก ดังนี้
- การป้องกันโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะการ
ติดเชื้อจากฟันหรือช่องปาก ให้บอกแพทย์ว่าเด็กเป็น
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บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจชนิดเขียวที่มีภาวะหมดสติจากสมองขาดออกซิเจน

โรคหัวใจเพือ่ ให้รบั ประทานยาปฏิชวี นะก่อนทำ�ฟันหรือ
การทำ�ผ่าตัดอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในหัวใจ
- การรับประทานอาหารอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ โดยพาะผักใบเขียวและตับในรายทีม่ ภี าวะซีด
ไม่จำ�เป็นต้องเป็นอาหารจำ�กัดโซเดียม แต่เน้นการให้
อาหารที่มีกากใยเพื่อป้องกันภาวะท้องผูก
- การดื่มนํ้าและนมอย่างเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย และระวังการขาดนํ้าหากเด็กมี
อาการท้องเสีย อาเจียน และมีไข้ ควรป้องกันไม่ให้
เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชือ้ เพราะจะทำ�ให้มไี ข้ ซึง่ จะทำ�ให้
มีโอกาสเกิด anoxic spells ได้18
- การได้รบั วัคซีนเพือ่ สร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันตาม
ปกติ แต่ควรเลือกในช่วงเวลาทีเ่ ด็กสบายดี ไม่มอี าการ
เจ็บป่วยในขณะนั้น ภายหลังได้รับวัคซีน ควรป้องกัน
และสังเกตการมีไข้ ควรเช็ดตัวและอาจให้ยาลดไข้ เมือ่
เด็กเริ่มมีไข้
- การส่งเสริมให้เด็กออกกำ�ลังกายตามศักยภาพ
ส่วนใหญ่เด็กจะจำ�กัดตัวเองอยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม ต้อง
ไม่ให้เหนือ่ ยจนเกินไปการดูแลเด็กขณะเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล เมือ่ เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดชนิด
เขียวเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล เพือ่ รอรับการ
ผ่าตัดหัวใจหรือการทำ�หัตถการต่างๆ เช่น ตรวจสวน
หัวใจ บทบาทที่สำ�คัญของพยาบาลในการดูแล ได้แก่
1. การดูแลเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะ anoxic
spells ได้แก่ ดูแลความสุขสบายทั่วไป ไม่จำ�เป็นต้อง
จำ�กัดกิจกรรมให้อยูบ่ นเตียง ให้รบั ประทานอาหารปกติ
ไม่ตอ้ งจำ�กัดอาหารเค็ม ดูแลให้ดม่ื นา้ํ มากๆ สังเกตอาการ
เริม่ แรกของภาวะ anoxic spells เพือ่ ให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยได้ทัน และหลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะกระตุ้นให้เกิด
anoxic spells ได้แก่ รบกวนเด็กให้นอ้ ยทีส่ ดุ จำ�กัดสิง่ ที่
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยตกใจ หวาดกลัว เจ็บปวด และไม่ควรเจาะ
เลือดหลายๆ ครัง้ หากจำ�เป็นต้องทำ�หัตถการทีท่ �ำ ให้
เด็กเจ็บปวดและร้องไห้ ต้องสังเกตอย่างใกล้ชดิ เตรียม
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อุปกรณ์และยาสำ�หรับช่วยเหลือให้พร้อมใช้ รวมทัง้ ช่วย
ปลอบโยนให้หยุดร้องไห้โดยเร็ว และไม่ปล่อยให้รอ้ ง
นานจนเหนือ่ ย เป็นต้น ควรหยุดกิจกรรมทีจ่ ะทำ�ให้เกิด
anoxic spells หากเกิดอาการกระสับกระส่าย กระวนกระวาย
ให้รีบ ช่วยให้ผู้ป่วยสงบโดยเร็วที่สุด
2. การดูแลเมือ่ ผูป้ ว่ ยเด็กมีภาวะ Anoxic spells
พยาบาลต้องมีความสามารถในการประเมินอาการและ
อาการแสดงได้อย่างรวดเร็วและให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นตามแนวปฏิบัติ (ดังแสดงในตาราง) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้13, 18, 20, 22, 23
		 2.1 จัดท่าเข่าชิดอกทันที อาจเป็นนอนหงาย
หรือนอนตะแคง แต่ตอ้ งให้เข่างอขึน้ มากๆ จนชิดหน้าอก
หรือในเด็กเล็กให้มารดาอุม้ เข่างอทับท้อง ขณะเดียวกัน
ต้องดูแลปลอบโยนให้สงบโดยเร็ว ในเด็กเล็กควรให้
มารดาอุ้มซึ่งจะช่วยให้เด็กสงบได้เร็วที่สุด
		 2.2 ให้ oxygen ความเข้มข้นสูง (100%)
โดยเลือกชนิดของออกซิเจนให้เหมาะสมกับเด็ก เช่น
เด็กโต ให้ oxygen ชนิด mask 5 ลิตร/นาที เพือ่ ลดอาการ
หอบเหนื่อบและเขียว โดยให้เท่าที่เด็กจะยอมรับได้
ถ้าเด็กไม่ยอม ร้องมาก ดิน้ รน หรือ ต่อสู้ ควรให้ออกซิเจน
ห่างๆ เพือ่ ไม่เป็นการรบกวนเด็ก เพราะ อาจกลายเป็น
ผลร้ายมากกว่า13-15, 23
		 2.3 หากอาการไม่ดีขึ้น ควรให้ยาเพื่อช่วย
ให้เด็กสงบเช่น chloral hydrate ตามแผนการรักษา
แล้วรายงานแพทย์ เตรียมอุปกรณ์ในการเปิดหลอด
เลือดดำ� และยาให้พร้อมใช้ ดังนี้
		 - Morphine ขนาด 0.1 มก/กก. ให้ทาง
หลอดเลือดดำ� bolus ทางกล้ามเนื้อ หรือให้ทางใต้
ผิวหนังได้ ช่วยให้ผปู้ ว่ ยสงบและยังอาจมีผลให้กล้ามเนือ้
infundibulam คลายตัว
		 - Ketamine ขนาด 0.5-1 มก/กก. ให้
ทางหลอดเลือดดำ� bolus ช่วยให้ผู้ป่วยสงบ
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		 - ยากลุม่ Beta blocker ได้แก่ propanolol
เพือ่ ช่วยลดการเต้นของหัวใจ และลดการออกฤทธิข์ อง
cathecholamine ที่มีผลต่อการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
infundibulum โดยให้ยาในขนาด 0.1 มก/กก. โดย
แบ่งครึง่ ให้ทางหลอดเลือดดำ�โดยเร็วและทีเ่ หลือให้ฉดี
ทางหลอดเลือดดำ�ช้าๆ ใน 5-10 นาที
		 - 7.5% NaHCO3 ขนาด 1 mEq/กก.
ทางหลอดเลือดดำ� ช่วยแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรด
2.4 ในรายที่มีภาวะซีด หรือ ตรวจพบ Hct
น้อยกว่า 50% ควรรายงานแพทย์ และดูแลให้เด็ก
รับประทานธาตุเหล็ก เช่น ferrous sulfate ตามแผนการ
รักษา และแนะนำ�มารดาให้เด็กรับประทานอาหารทีม่ ี
ธาตุเหล็กสูงเช่น ไข่แดง ตับ เนือ้ สัตว์ พืชใบเขียว อาหาร
ทีม่ โี ปรตีนสูง เช่น ไข่ นม เนือ้ สัตว์ และอาหารประเภทถัว่
เพือ่ ช่วยให้รา่ งกายนำ�เหล็กและโปรตีนไปสร้าง hemoglobin
ในรายทีซ่ ดี มาก ควรติดตามอาการและดูแลให้ได้รบั เลือด
ตามแผนการรักษา6, 16, 18
2.5 รายงานแพทย์ ถ้าตรวจพบ Hct มากกว่า
65% และเมือ่ พบว่าเด็กมีอาการซึมลง หรือ ปวดศีรษะ
แพทย์อาจพิจารณาทำ� blood letting12 พยาบาลจะ
ต้องเตรียมผูป้ ว่ ย ช่วยเหลือในขณะทำ� และดูแลผูป้ ว่ ย
ภายหลังทำ� blood letting
ครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะมารดามีความเครียดและวิตกกังวล
ตั้งแต่รู้ผลการวินิจฉัย และขณะดูแลเด็กอยู่ที่บ้าน24
บิดามารดาส่วนใหญ่ขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรค
การดำ�เนินของโรค แนวทางการตรวจวินิจฉัย และ
การผ่าตัด กลัวว่าเด็กอาจเสียชีวิตจากหัวใจหยุดเต้น
และเสียชีวติ ทันทีทนั ใด มารดาจึงคอยเฝ้าระวังอาการ
อย่างใกล้ชดิ ไม่กล้าให้ผอู้ น่ื ดูแล ต้องหยุดงานมาดูแล

บุตรทำ�ให้ขาดรายได้24-26 ดังนัน้ พยาบาลจึงมีบทบาท
ในการดูแลด้านจิตสังคมของครอบครัว โดยให้เวลาใน
การพูดคุย เพือ่ ประเมินความรูส้ กึ ของบิดามารดาจาก
สีหน้า ท่าทาง การแสดงออก เปิดโอกาสให้ระบาย
ความรู้สึก ซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับ
การเจ็บป่วยและการดูแลเด็ก รับฟังปัญหาด้วยท่าทีที่
เป็นมิตร แล้วจึงให้ข้อมูล คำ�แนะนำ� และตอบคำ�ถาม
ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย สอดคล้องกับพืน้ ฐานความรู้ บริบท
และปัญหาของแต่ละครอบครัว อธิบายและให้ข้อมูล
เกีย่ วกับโรคหัวใจ การดำ�เนินของโรค แนวทางการรักษา
การตรวจวินิจฉัย การดูแล การมาตรวจตามนัด และ
การรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการแทรกซ้อนใน
รายทีม่ อี าการ ด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย ไม่ใช้ศพั ท์ทางการ
แพทย์ มีสอ่ื การสอนประกอบการอธิบาย เช่น รูปภาพ
สือ่ วิดที ศั น์หรือภาพพลิก และแจกเอกสารแผ่นพับเพือ่
สามารถนำ�กลับไปอ่านเพิ่มเติมที่บ้าน หรือจัดให้บิดา
มารดาเข้ากลุม่ ช่วยเหลือ (parent group support) กับ
บิดามารดาทีม่ บี ตุ รโรคหัวใจเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
การดูแลเด็ก ให้กำ�ลังใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้ ควรให้ชื่อพยาบาลและหน่วยงานพร้อม
เบอร์โทรศัพท์สำ�หรับติดต่อสอบถาม หรือต้องการ
ความช่วยเหลือเกีย่ วกับการดูแลเด็ก ประสานงานกับทีม
สุขภาพเพือ่ ให้บดิ ามารดามีโอกาสได้พดู คุย สอบถาม
และมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา รวมทัง้ ติดต่อหน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ในรายทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือด้าน
เศรษฐกิจ ในกรณีที่ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัด แพทย์
จะเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับบิดามารดาโดยตรง พยาบาลควร
ทราบถึงข้อมูลทีแ่ พทย์ให้เพือ่ ให้เกิดความสอดคล้อง
ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป
เด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิดชนิดเขียวชนิดมีเลือด
ไปปอดน้อย มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายชนิด
ในระหว่างรอผ่าตัด โดยเฉพาะ ภาวะหมดสติจากสมอง

Thai Journal of Nursing Council Vol. 28 No.4 October-December 2013

103

บทบาทพยาบาลกับการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจชนิดเขียวที่มีภาวะหมดสติจากสมองขาดออกซิเจน

ขาดออกซิเจน ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายและ
รุนแรงถึงชีวติ หากไม่ได้รบั การวินจิ ฉัยและการช่วยเหลือ
ที่รวดเร็วและเหมาะสม พยาบาลจำ�เป็นต้องมีความรู้
และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของ
โรคหัวใจชนิดเขียว รวมทัง้ การเกิดภาวะแทรกซ้อนและ
ใช้กระบวนการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ การดูแล
เด็กและครอบครัวทัง้ ขณะอยูบ่ า้ นและขณะเด็กเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล ส่งเสริมให้ครอบครัวดูแล
เด็กทีบ่ า้ นอย่างถูกต้องโดยการให้ค�ำ แนะนำ�เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาวะหมดสติจากสมองขาดออกซิเจนหรือ
ให้การช่วยเหลือเบือ้ งต้นเพือ่ บรรเทาความรุนแรงจาก
ภาวะวิกฤติกอ่ นพามาโรงพยาบาล รวมทัง้ ดูแลสุขภาพ
ทัว่ ไปเพือ่ ช่วยให้เด็กแข็งแรงพร้อมทีจ่ ะได้รบั การผ่าตัด
นอกจากนี้ บทบาทที่สำ�คัญของพยาบาลคือ การดูแล
ด้านจิตสังคมของครอบครัว ช่วยให้ครอบครัวคลาย
ความวิตกกังวล มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโรคและ
การรักษา และร่วมมือกับทีมสุขภาพในการดูแลให้เด็ก
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง พยาบาลมีบทบาทเป็น
ผูป้ ระสานความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับทีมสุขภาพ
และหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการสนับสนุนช่วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยและครอบครัวเพือ่ ให้การดูแลแบบองค์รวมอย่าง
แท้จริง
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Nurses’ Role in Caring for Young Cyanotic Congenital Heart Disease
(CHD) Patients Suffering from Anoxic Spells
Arunrat Srichantaranit RN, PhD. (Nursing)*
Abstract : Anoxic spells are a kind of complication commonly found in young cyanotic
congenital heart disease (CHD) patients. Causing a severe decrease in bloodstream oxygen
levels, anoxic spells could be fatal unless proper treatment is given to the patients.
The main objective of providing young CHD patients with pre-operative care is to
prevent comas by giving prompt and proper treatment. For this reason, caring for such young
patients requires their families’ cooperation, which plays an integral role in the patients’
safety, good health and on-going treatment prior to a well-timed operation. However, as
provision of care for young patients during such a stage is difficult and complicated, with
probable physical, psychological, social and economic effects on the patients’ families,
nurses have an important role to play in giving the patients’ proper guidance regarding
symptom observation and provision of preliminary pre-hospitalisation treatment. In case the
patients need hospitalisation, nurses play an important part in helping the patients safely
recover from this life-threatening disease. In addition, nurses are supposed to provide the
patients’ families with psychosocial care. One factor that enables nurses to profoundly
understand young patients and their families is a true understanding of the disease’s
pathophysiology and of the nature of blood circulation in a cyanotic congenital heart disease
and its complications. Such an understanding could lead to provision of family-centred
holistic care for young CHD patients.
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