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บทคัดย่อ

 การพ่นยาฝอยละอองเป็นหัตถการที่พบได้บ่อยใน

เด็กวัยก่อนเรียน การช่วยลดความกลัวของเด็กจึงเป็นสิ่ง

ส�าคญั การวจิยัคร้ังนีเ้ป็นวจิยัก่ึงทดลองแบบสองกลุม่วดัผล

ภายหลังการทดลองครั้งเดียว เพื่อศึกษาผลของการใช้หุ่น

นิ้วมือหรรษาประกอบการเล่านิทานต่อความกลัวการพ่น

ยาฝอยละอองในเด็กวัยก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กวัย

ก่อนเรยีนทีต่ดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจและเข้ารบัการรกัษา 

ในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 30 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

แบบสะดวกเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มทดลองและ 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 15 ราย เกบ็ข้อมลูตัง้แต่เดอืนมถุินายน 

ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มทดลองได้รับการใช้ 

หุ่นนิ้วมือหรรษาประกอบการเล่านิทาน และกลุ่มควบคุม

ได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  

แบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไป และแบบสงัเกตพฤตกิรรมความกลวั 

ของเดก็ป่วยวยัก่อนเรียน ทีไ่ด้รบัการพ่นยาแบบฝอยละออง 

ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 

.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบ

ค่าที

 ผลการวจัิยพบว่าคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมความกลวั

ของเดก็ป่วยวยัก่อนเรยีนทีไ่ด้รบัการพ่นยาแบบฝอยละออง 

ภายหลังสิ้นสุดการทดลองในกลุ ่มทดลองต�่ากว่ากลุ ่ม

ควบคุม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p < .001) ผลการวิจัย

ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้หุ ่นนิ้วมือหรรษาประกอบ 

การเล่านิทาน ในเด็กป่วยวัยก่อนเรียนท่ีได้รับการพ่นยา

แบบฝอยละอองน้ีมีประสิทธิภาพโดยช่วยลดความกลัว 

ของเด็กจากการได้รับการพ่นยาฝอยละออง พยาบาล

สามารถน�าไปใช้เพื่อช่วยลดความกลัวของเด็ก ท�าให้

สามารถพ่นยาแบบฝอยละอองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: หุ่นนิ้วมือหรรษา การเล่านิทาน ความกลัว  

การพ่นยาแบบฝอยละออง  

Abstract

 The aerosol therapy is a common procedure 

in preschool children, Reducing children’s fears  

is important. This quasi-experimental research  

was the two-group posttest-only design which 

aimed to examine effect of funny finger puppets 

with storytelling on fear of aerosol therapy  

in preschool children. The sample included  

30 preschool children with respiratory tract  

infection admitted in Pediatric Unit, Prapokklao 

Hospital, Chanthaburi Province. Samples were 

convenience sampling sample was used to assign 

eligible participants to either the experimental 

and control groups which were 15 equally. Data 

were collected from June to August, 2018. The 

experimental group received of funny finger  

puppets with storytelling, whereas the control 
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The Effect of Funny Finger Puppets with Storytelling on Fear  
of Aerosol Therapy in Preschool Children 

group received usual nursing care. Research  

instruments consisted of the general information 

questionnaire and the observation scale for  

aerosol therapy fear behaviour about fear  

behavior of aerosol therapy in preschool children. 

The Cronbach,s alpha was .87. Data were analyzed 

by descriptive statistics independence t-test.

 The results reveals that mean score of  

fear behavior in preschool children in the  

experimental group was significantly lower than 

those of the control group (p < .001). Findings 

identify that the funny finger puppets with  

storytelling in preschool children who received 

aerosol therapy was effective by reducing the fear 

of aerosol therapy in children. Nurses should 

apply the funny finger puppets with storytelling 

to reduce fear of preschool children in order to 

increase the effectiveness of aerosol therapy.

Keywords: Finger puppets, storytelling, fear,  

aerosol therapy

ความส�าคัญของปัญหา

 เด็กวัยก่อนเรียนท่ีมีช่วงอายุระหว่าง 3-6 ปี จะมี

จนิตนาการสงูอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการ ต้องการความเป็น

อิสระ ยังไม่เข้าใจเหตุผล โดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้จะมี

อารมณ์หวาดกลัว วิตกกังวลสูงกว่าเด็กวัยอื่น ๆ เช่น  

กลัวหมอ กลัวความมืด และอาจมีพฤติกรรมถดถอยได้ 

(Theeranate, 2013) เมื่อเด็กวัยนี้ต้องเข้ารับการรักษา 

ในโรงพยาบาลจะมีการรับรู้ว่าการเข้ารับการรักษาใน 

โรงพยาบาลและการท�ากิจกรรมการรักษาพยาบาลต่าง ๆ

เป็นสิ่งที่น่ากลัว จึงอาจส่งผลให้เด็กไม่ให้ความร่วมมือ 

ในการท�ากิจกรรมพยาบาลต่าง ๆ ได้ (Boonnarakorn, 

2011) โดยส่วนใหญ่เด็กวัยน้ีจะเจ็บป่วยด้วยโรคระบบ 

ทางเดินหายใจ ซึ่งส่งผลให้มีอาการไอมีเสมหะ หายใจเร็ว 

และหอบเหนือ่ยได้ (Susiva, 2011) จงึต้องได้รบัการรกัษา

ด้วยการพ่นยาแบบฝอยละออง (Aerosol therapy) ท�าให้

เด็กเกิดความกลัวได้ เนื่องจากการพ่นยาแบบฝอยละออง

จะมกีารครอบหน้ากากพ่นยาให้กบัเดก็ มีการเปิดออกซิเจน

เพื่อพ่นยาฝอยละอองซึ่งจะท�าให้เกิดเสียงดัง มีหมอกควัน

ของละอองยาพุ่งออกมา ท�าให้เด็กเกิดความกลัวได้ และ 

ส่งผลให้เดก็แสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ  ออกมา เช่น การร้องไห้ 

การดิน้หรอืขดัขนื เป็นต้น ซึง่ส่งผลต่อการรกัษาเพราะเดก็

จะไม่สามารถสดูรบัยาได้เต็มที ่ท�าให้การพ่นยาละอองฝอย

ไม่มีประสิทธิภาพ      

 เด็กวัยนี้จะมีความกลัวเกิดขึ้นง่ายกว่าวัยอื่น ๆ 

เนื่องจากพัฒนาการทางด ้านสติป ัญญาของเด็กวัย 

ก่อนเรยีนนีเ้ป็นวยัท่ีอยูใ่นขัน้เริม่มคีวามคิดและความเข้าใจ 

(preoperational period) มักคิดแต่ยึดตนเองเป็น

ศูนย์กลาง (egocentric) เด็กวัยนี้จะมีการเรียนรู ้จาก 

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวได้เร็ว ในขณะที่เด็กวัยนี้เป็นวัยที่มี

จินตนาการสูง (Piaget, 1973) ความกลัวที่เกิดในเด็กวัย

ก่อนเรียนมักเป็นความกลัวที่มาจากการคุกคามแล้วเกิด

ความคิดความเข้าใจบิดเบือนไปจากความจริงแล้วน�า 

ความคิดมาจินตนาการเป็นของตนเอง ซึ่งเชื่อว่าความกลัว

ที่เกิดข้ึนมาจากจินตนาการเป็นส่วนใหญ่ และเด็กที่มีอายุ

ระหว่าง 3-6 ปี จะมคีวามกลวัแตกต่างกนัตามอายแุละตาม

ความคิดต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่เดก็จะกลัวในส่ิงทีเ่ป็นรปูธรรม

สามารถจบัต้องได้มากกว่านามธรรม เช่น กลัวคนแปลกหน้า 

ความมืด สัตว์ประหลาด การบาดเจ็บ พลัดตกหกล้ม และ

กลัวการพลัดพรากจากบิดามารดา เป็นต้น แต่เมื่อเด็กเริ่ม

อายุ 5 ปี จะมคีวามกลวัลดลงได้เองตามพฒันาการทางด้าน

สติปัญญาและอารมณ์ (Theeranate, 2013) ดังนั้น 

เม่ือเด็กต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ท่ีคุกคามในการรักษา

ที่โรงพยาบาล เมื่อมีอาการหอบเหน่ือยหรือมีการติดเช้ือ 

ในระบบทางเดินหายใจและจ�าเป็นต้องได้รับการพ่นยา 

แบบฝอยละออง จึงอาจท�าให้เด็กวัยนี้มีความกลัวเกิดข้ึน 

เน่ืองจากเด็กจะมีความคิดตามจินตนาการของตนที่ว่า 

การพ่นยาแบบฝอยละอองอาจก่อให้เกดิอนัตรายกับตนเอง

ในด้านร่างกาย เพราะมีเสียงดังขณะพ่นยา มีอุปกรณ์ที่ 

ไม่คุน้เคยหรือเคยเหน็มาก่อน ซึง่ความคดิเหล่านีเ้ป็นสาเหตุ

ส�าคัญที่ท�าให้เด็กเกิดความกลัวตามมา และท�าให้อาการ

ของเด็กไม่ทุเลาลง 

 การลดความกลัวจากการพ่นยาแบบฝอยละออง 

ในเด็กวัยก่อนเรียนมีวิธีหลายอย่างโดยใช้สื่อหรืออุปกรณ์

การเล่นมาช่วยปลอบประโลมทางจิตใจให้กับเดก็ เพือ่ช่วย

ส่งผลให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและลดความกลัวลงได้ 


