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บทความวิชาการ

	 เดก็วยัก่อนเรยีน เป็นวยัทีม่พีฒันาการอย่างรวดเรว็
ในหลายๆ	ด้าน	มีการพฒันาความไว้วางใจในผูด้แูล	เดก็วยัน้ี
เป็นวยัทีย่ดึตนเองเป็นศนูย์กลาง	ยงัไม่มคีวามคดิรวบยอด
เกี่ยวกับเวลา	การรับรู้เหตุการณ์ไม่ถูกต้อง	เป็นวัยที่กลัว
สิง่แวดล้อม	กลวัคนแปลกหน้า	กลวัถกูทอดท้ิงให้อยูค่นเดยีว
และเนื่องจากเด็กวัยนี้มีความผูกพันกับมารดามาก
การแยกจากมารดาจงึเป็นเสมอืนการถกูทอดทิง้	เดก็จงึเกดิ
ความวิตกกงัวลจากการพรากจากได้ง่าย	ซึง่ความวิตกกงัวล
จากการพรากจากท�าให้เกิดปัญหาพัฒนาการด้านจิตใจ
และอารมณ์ตามมา	และหากมีอาการรุนแรงและยาวนาน
อาจท�าให้เป็นโรคทางจติเวชได้	นอกจากนี	้ความวติกกงัวล
ยังเป็นสาเหตุของการเกิดความกลัวโรงเรียนในวัยเด็ก
และกลวัสงัคมในวยัรุน่ด้วย	ดงันัน้	การเรยีนรูล้กัษณะปัจจยั
และผลกระทบของความวิตกกังวลจากการพรากจากใน
เดก็วยัก่อนเรยีน	เพือ่หาแนวทางป้องกนัและช่วยเหลอืเดก็
ทีม่ปัีญหาดงักล่าวให้สามารถผ่านไปได้ด้วยด	ีพยาบาลเป็น
ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการให้ความรู้และค�าแนะน�าแก่
ผู้ปกครอง	ในการดูแลเด็กเพื่อลดความวิตกกังวลจาก
การพรากจาก	รวมทัง้ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ผูป้กครอง
มีส่วนร่วมในการลดความวิตกกังวลลง	เพื่อให้เด็กมี
การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดีต่อไป
	 การพรากจาก	ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	2552	หมายถึง	การจากไป
การแยกออกจากกนั	การเอาออกจากกนั	เดก็ทีถ่กูพรากจาก
นั้น	ความกลัวจากการพรากจากเป็นความรู้สึกทางด้าน
อารมณ์ของเดก็ทีว่ติกกงัวล	อนัเนือ่งมาจากความรูส้กึของ

เดก็ทีต้่องพรากจากสมาชกิในครอบครัว	บคุคล	หรอืสถานที่
อันเป็นที่รัก	(Cassidy	&	Shaver,	1999;	Spencer,
2006)	ส่วนใหญ่เดก็ทีอ่ยู่ในวยัทารกและวัยก่อนเรยีนจะมี
ความรู้สึกผูกพันต่อบิดามารดาและสมาชิกในครอบครัว	
ทัง้นี	้เนือ่งจากบคุคลเหล่านี	้ท�าให้เดก็เกดิความรูส้กึมัน่คง
ปลอดภัย	สขุสบาย	และปกป้องคุม้ครองเดก็ได้	ความผกูพนัที่
มัน่คงระหว่างเด็กกบัผูด้แูลน้ัน	มคีวามจ�าเป็นต่อความเชือ่มัน่
ในความรู้สึกปลอดภัย	(security)	และความจ�าเป็นต่อ
การสร้างบุคลิกภาพของเด็ก	นอกจากนี้ยังท�าให้เด็กมี
พฒันาการทางด้านสตปัิญญาทีก้่าวหน้าต่อไป	และสามารถ
สร้างสมัพนัธภาพกบับคุคลอืน่ในสงัคมนอกครอบครวัได้
	 เมือ่เดก็ต้องแยกไปอยูก่บับคุคลอืน่หรอืสถานทีอ่ืน่
ทีไ่ม่คุ้นเคย	จะท�าให้เดก็เกิดความวติกกงัวลจากการพรากจาก
ได้	(Cassidy	&	Shaver,	1999)	โดยปกตแิล้ว	ความวติกกงัวล
จากการพรากจากเป็นข้ันตอนหนึง่ทีอ่ยูใ่นพฒันาการปกติ
ในชวีติเด็ก	(Commodari,	2013)	ทีเ่ด็กต้องเรยีนรูเ้ร่ือง
ตัวตนที่จะเป็นอิสระจากบิดามารดา	และเพื่อการสร้าง
พฒันาการทางด้านสงัคมกับบคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่บดิามารดา
เมื่อเด็กต้องพรากจากบิดามารดา	เช่น	เข้ารับการเลี้ยงดู
ในสถานรบัเลีย้งเด็กเป็นครัง้แรก	ทีไ่ม่มทีัง้บดิามารดาและ
ญาติพี่น้อง	จึงเป็นช่วงเวลาที่ท�าให้เด็กเกิดความตื่นเต้น
กระวนกระวายใจ	พบว่าเดก็ส่วนใหญ่	(ร้อยละ	65)	จะหยดุ
ร้องไห้ภายใน	3-4	นาท	ีหลงัจากนัน้เดก็กจ็ะปรบัตัวให้เข้า
กบัสถานรบัเลีย้งเดก็ได้	แต่เด็กท่ีไม่มคีวามมัน่คงทางอารมณ์
(ร้อยละ	35)	จะเกาะตดิบดิามารดา	คร/ูพีเ่ลีย้งเดก็	อาละวาด
รบกวนเด็กคนอ่ืน	ยากท่ีจะปรับตัวในการเปลี่ยนแปลง
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สิง่แวดล้อม	ท�าให้ความสามารถทางด้านสตปัิญญาของเดก็
ลดลง	และเดก็จะมคีวามก้าวร้าวเพิม่ขึน้	(McLeod,	2013)
	 ความวติกกงัวลทีเ่ดก็แสดงออกนัน้	จะส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อตวัเด็ก	เช่น	ในระยะสัน้จะมผีลต่อการเรยีนรู้
ของเด็ก	เด็กจะแสดงพฤติกรรมที่แสดงความโกรธ	กลัว
ซึมเศร้า	แยกตัว	วิ่งหนี	หลบซ่อน	เด็กบางคนร้องไห้
เกรง็ตวัแขง็อยูก่บัทีห่รอือ่อนปวกเปียกไปทัง้ตวั	นอกจากนี้
อาจแสดงออกทางพฤตกิรรม	เช่น	การไม่ยอมนอน	การไม่ยอม
รับประทานอาหาร	การเพิกเฉยหรือไม่สนใจผู้ปกครอง
ท�าให้เด็กมีสุขภาพกายแย่ลงและเจริญเติบโตไม่เต็มที่
และการทีเ่ด็กไม่เข้าร่วมกจิกรรมท�าให้โอกาสในการพฒันา
ด้านอารมณ์และสงัคมของเดก็เสยีไปด้วย	(กว	ีสวุรรณกจิ,
2541;	Watkins,	2001)
	 ดังนั้น	เพื่อให้การดูแลสุขภาพเด็กเป็นไปอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์	พยาบาลเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญใน
การป้องกันและลดความวิตกกังวลจากการพรากจากใน
เดก็วยัก่อนเรยีน	รวมถงึให้ค�าแนะน�าแก่ครอบครวัเดก็และ
ผู้ที่เก่ียวข้องกับการดูแลเด็ก	เพื่อเป็นการลดการเกิด
ความวิตกกงัวลจากการพรากจาก	และเพือ่ให้เดก็มกีารเจรญิ
เตบิโตได้เหมาะสมกบัวยัและพฒันาศกัยภาพได้อย่างเตม็ที่

ความวิตกกังวลจากการพรากจาก
	 ความวติกกงัวลจากการพรากจาก	(separation
anxiety)	ของเด็ก	คอื	กลุม่อาการทางอารมณ์ของเดก็ที่
เกดิขึน้	เมือ่ต้องแยกจากมารดาหรอืผูด้แูลซึง่เดก็รูส้กึรกัใคร่
และผกูพนัเป็นพเิศษ	เกดิขึน้เนือ่งจากเดก็เกดิความรูส้กึว่า
ตนเองนัน้สญูเสยีความรกัความผกูพนักบับคุคลอนัเป็นท่ีรกั
(Cassidy	&	Shaver,	1999)	เดก็จะรูส้กึขาดความมัน่คง
ปลอดภัย	วิตกกังวล	กังวลใจ	เศร้าใจ	ความวิตกกังวล
จากการพรากจากของเดก็นี	้จดัว่าเป็นความเครยีดทีย่ิง่ใหญ่
ทีส่ดุในชวีติทีเ่ดก็ต้องเผชญิ	เดก็จะมพีฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป
จากเดมิทีย่อมให้ใครๆ	อุม้หรอืเล่นด้วยได้	กลบักลายเป็น
เดก็ทีง่อแง	เกาะติดบิดามารดา	และจะมอีาการกลวั	กรดีร้อง
เมือ่เหน็ว่าตนเองก�าลงัถกูบดิามารดาทิง้ให้อยูก่บับคุคลอืน่
ความวิตกกังวลจากการพรากจากนี้ถือว่าเป็นส่ิงปกติ
ส�าหรับเดก็	(Commodari,	2013)	และเป็นปฏกิริยิาหนึง่

กิจวตัรประจ�าวันทีแ่ตกต่างไปจากเดมิได้	(McLeod,	2013)
และในบางรายอาจปฏิเสธบิดามารดาหรือแสดงอาการ
ก้าวร้าวต่อบิดามารดา	ถ้าเดก็มอีาการของการวติกกงัวล
จากการพรากจากที่รุนแรง	กล่าวคือ	มีอาการอยู่นานถึง
4	สัปดาห์	จะก่อให้เด็กเกิดความอึดอัด	กระสับกระส่าย
ถอืได้ว่ามีความผิดปกตหิรอืเป็นโรคความวติกกงัวลจาก
การพรากจากได้	ที่เรียกว่า	SAD	(separation	anxiety
disorder)	(กวี	สุวรรณกิจ,	2541)	ซึ่งถือว่าเป็นปัญหา
ทางด้านอารมณ์ที่รุนแรง	ถ้าไม่ได้รับการรักษาและปล่อย
ทิ้งไว้	เด็กจะเกิดอาการตื่นตระหนก	(panic	disorder)
และมภีาวะซึมเศร้ามากขึน้	นอกจากนี	้ผลในระยะยาวของ
ความวติกกงัวลจากการพรากจากในเดก็ยงัมคีวามสมัพนัธ์
กับการเกิดโรคจิตเภทชนิดต่างๆ	ซึ่งท�าให้คุณภาพชีวิต
ของเด็กและครอบครัวเสื่อมถอยลง	เช่น	โรคกังวลทั่วไป
(generalized	anxiety	disorder)	โรคอารมณ์สองขั้ว
(bipolar	disorder)	โรคความเจบ็ปวดทีเ่กดิทางกายโดยมี
สาเหตุจากทางใจ	(pain	disorder)	และโรคตดิแอลกอฮอล์
(alcohol	dependence)	(Ellen,	Gina,	Healther,
Jaelline,	&	Jeanne,	2008)	จากการศึกษาของ	Pilkington
and	Piersel	(1991	cited	in	Kaminski,	1998)	พบว่า
ร้อยละ	80	ของเด็กเลก็ท่ีมคีวามยากล�าบากในการปรับตวั
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษานั้น	เป็นผลมาจากท่ีเด็ก
เกิดความวติกกงัวลจากการพรากจากและความผูกพนักบั
ผูด้แูล	เด็กจะไม่สามารถปรบัตวัในการใช้ชวีติในสถานศกึษา
เกิดความสงสยัในใจ	ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า	บางรายแสดงออก
ถึงอาการเจบ็ป่วยทางกาย	เช่น	ปวดศรีษะ	เจบ็คอ	ปวดท้อง
ท้องเสยี	อ่อนเพลยี	และเรยีกร้องท่ีจะอยูท่ี่บ้านแทนการไป
โรงเรียน	และถ้าถูกบังคับให้ไปโรงเรียน	เด็กจะแสดง
พฤติกรรมร้องไห้	แสดงอารมณ์ร้าย	ถอยหนี	เกาะติด
บดิามารดา	นอกจากน้ี	ความเครยีดทีเ่กดิจากการพรากจาก
ยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กตามมา	จากงานวิจัยของ
Schore	(2001)	สนบัสนนุว่าสมัพนัธภาพทีด่	ีมคีวามรกั
ความผูกพนัระหว่างเด็กกบัผูด้แูล	มผีลกระทบต่อพฒันาการ
ทางด้านสติปัญญาและสมองด้านขวา	ส่วนความเครียด
และความวติกกงัวลจะมผีลต่อการหลัง่คอร์ตซิอล	(cortisol)
ในสมอง	และจะหยุดยั้งความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
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ที่เด็กใช้เพื่อโอกาสการอยู่รอดของเด็ก
	 ลักษณะของพฤติกรรมความวิตกกังวลจาก
การพรากจากของเดก็แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดงันี	้(ศรสีมบรูณ์
มุสิกสุคนธ์,	ฟองค�า	ติลกสกุลชัย,	วิไล	เลิศธรรมเทวี,	
อัจฉรา	เปรื่องเวทย์,	พรรณรัตน์	แสงเพิ่ม,	และสุดาภรณ์
พยคัฆเรอืง,	2555;	Bowlby,	1973;	Cassidy	&	Shaver,
1999;	Hockenberry,	&	Wilson,	2015)
	 	 1.	พฤติกรรมประท้วง	(protest)	เดก็จะแสดง
พฤตกิรรมท่ีเกดิขึน้อย่างทนัททีนัใดเมือ่เดก็เริม่ถกูพรากจาก
ผู้ดูแล	โดยเด็กจะแสดงอาการโกรธ	มีอารมณ์รุนแรงต่อ
ผูด้แูล	เน่ืองจากความคบัข้องใจ	ด้วยการแสดงพฤติกรรม
ก้าวร้าว	กรดีร้องเสยีงดัง	กดั	ทบุต	ีร้องไห้	สอดส่ายสายตา
หาผู้ดูแล	ปฏิเสธการดูแลจากบุคคลอื่น	เกาะติดแน่น
ฉดุรัง้ผู้ดูแล	เป็นต้น	พฤติกรรมนี้จะยาวนานเป็นชั่วโมง
หรอืหลายวนั	และการท่ีมคีนแปลกหน้าเข้ามาอยูใ่กล้	เดก็จะ
แสดงพฤติกรรมประท้วงหรือต่อต้านกับคนแปลกหน้า
อย่างรุนแรงทั้งทางวาจาและทางกาย	เช่น	ตะโกนไล่คน
แปลกหน้า	ตี	เตะ	กดั	หยกิ	โดยเดก็จะพยายามปีนป่ายหนี
จากเตยีงหรอืเจ้าหน้าที	่เพือ่ตามหาบดิามารดาหรอืผูด้แูล
ฉุดรั้งทุกวิถีทางเพื่อให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลอยู่ด้วย	
การร้องไห้หรอืการแสดงพฤตกิรรมต่อต้านจะมอีย่างต่อเนือ่ง
หรอืหยดุเป็นระยะๆ	ขึน้อยูก่บัพลงัของเด็กและคณุภาพ
การดูแลจากผู้ดูแล	และเมือ่บดิามารดามาเยีย่ม	เดก็จะประท้วง
มากขึน้	ร้องไห้มากขึน้	ซึง่บดิามารดาจะมคีวามวติกกงัวล
มากข้ึน	และอาจคดิว่าการมาเยีย่มท�าให้เกดิผลเสยีต่อเดก็
มากกว่า
	 	 2.	พฤติกรรมสิน้หวงั	(despair)	เป็นระยะทีต่่อ
จากระยะต่อต้าน	เป็นระยะทีเ่ดก็ยงัต้องการมารดาหรอืผูด้แูล
ใกล้ชดิในการปฏบิติักจิวัตรประจ�าวนัของเดก็	พฤตกิรรม
ระยะนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการต่อต้านไม่ได้ผล	เด็กคิดว่า
มารดาหรอืผูดู้แลไม่กลบัมาอกี	หรอืทอดทิง้ไปเลย	เดก็จะ
แสดงพฤตกิรรมซมึเศร้า	ไม่เกรีย้วกราด	ไม่ร้อง	อยู่นิง่ๆ
แยกตัว	ไม่สนใจส่ิงแวดล้อม	ไม่เล่น	ไม่พูดหรือสื่อสาร
กับผู้ใด	ปฏิเสธอาหาร	น�้าดื่ม	และการเล่น	ท่าทางอิดโรย	
อ่อนเพลยี	อาจมพีฤตกิรรมถดถอย	เช่น	ดดูนิว้	ถ่ายปัสสาวะ
รดที่นอน	กลับไปดูดนมจากขวดแทนการดื่มจากถ้วย	

เด็กบางคนอาจท�าร้ายตนเองด้วยการดึงผม	ข่วนหน้า	
หรอืเอาศรีษะฟาดเตยีง	พฤตกิรรมนีอ้าจยาวนานเป็นชัว่โมง
เป็นวัน	หรือหลายวัน	แตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน
ระยะนี้เด็กยังต้องการบิดามารดาหรือผู้ดูแลอยู่	เด็กรู้สึก
สิน้หวงัเนือ่งจากการประท้วงไม่ได้ผล	ไม่สามารถเรยีกร้อง
ให้คนท่ีเดก็รกักลบัมาได้	และคิดว่าบดิามารดาหรือผูด้แูล
อาจไม่กลบัมาหาอกี	เดก็จะลดความไว้วางใจบดิามารดาลง
ระยะนีเ้ดก็มกัจะยอมให้ความร่วมมอืในการรกัษาทีเ่จบ็ปวด
หรอือาจต่อต้านเพยีงเลก็น้อย	ถ้าบดิามารดามาเยีย่ม	เดก็จะ
ร้องไห้อย่างรนุแรง	แสดงอาการโกรธ	โมโห	ท�าให้บดิามารดา
เข้าใจผดิว่าการไม่มาเยีย่มจะท�าให้เดก็มพีฤตกิรรมทีด่กีว่า
	 	 3.	พฤตกิรรมปฏเิสธ	(denial	or	detachment)
ระยะนีจ้ะสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการระงบัหรอืยบัยัง้พฤตกิรรม
บางอย่าง	(repression)	ระยะนีจ้ะปรากฏขึน้ถ้าเดก็ต้อง
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน	เด็กจะแสดง
พฤตกิรรมสนใจสิง่แวดล้อมมากขึน้	รับประทานอาหารได้
ท่าทางมีความสุข	ยินยอมที่จะเล่น	และมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูด้แูลใหม่ได้ดขีึน้	สร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ได้อย่างผวิเผิน
หลกีเลีย่งทีจ่ะใกล้ชดิกบัใครคนใดคนหนึง่	ถ้าบดิามารดา
หรือผู้ดูแลมาเย่ียม	เด็กอาจท�าเป็นไม่สนใจ	เสมือนว่า
ปรบัตวัได้แล้ว	เนือ่งจากเดก็เกบ็ความรูส้กึไว้	ไม่กล้าเสีย่ง
ที่จะใกล้ชิดและไว้วางใจบิดามารดาหรือผู้ดูแลอีกต่อไป	
บางคนอาจรนุแรงถ้าการพรากจากนีม้รีะยะเวลาท่ียาวนาน
พฤตกิรรมในระยะนีจ้ะแสดงออกเช่นเดียวกบัการสญูเสยี
บิดามารดาหรือผู้ดูแล	เด็กจะปรับความรู้สึกผูกพันเพ่ือ
ช่วยให้ตนเองไม่ทุกข์ทรมานกบัการรอคอยให้บดิามารดา
หรอืผูด้แูลกลบัมาหา	แสดงถงึความจ�านนต่อการพรากจาก
ทีก่�าลงัเผชญิอยู	่ซึง่ไม่ใช่การยอมรบัสถานการณ์อย่างจรงิใจ
เด็กจะเริ่มหันมาสนใจตัวเอง	นั่งโยกตัว	ติดของใช้หรือ
ของเล่นเก่า	นับเป็นระยะอันตรายที่พยาบาล	บิดามารดา
หรือผู้ดูแล	ต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกนี้ว่า
เดก็ก�าลงัรูส้กึขาดบดิามารดาหรอืผูด้แูลมานานจนพฒันา
พฤตกิรรมนีข้ึน้	การกลบัมาของบดิามารดาหรอืผูด้แูลเดก็
จะแสดงพฤตกิรรมร้องไห้	ต่อต้าน	และแสดงท่าทไีม่ต้องการ
ให้บดิามารดาหรอืผูด้แูลมาดูแลตน	ทัง้ๆ	ทีค่วามจรงิแล้ว
เดก็ต้องการให้บดิามารดาหรอืผูด้แูลกลบัมาหาอย่างมาก
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(ศรสีมบูรณ์	มุสกิสคุนธ์	และคณะ,	2555;	Bowlby,	1973;
Cassidy	&	Shaver,	1999;	Littlejohn,	2013)
	 จากการศกึษาของณชันนัท์	ชวีานนท์	และมณรีตัน์
ภาคธปู	(2559)	ท่ีศกึษาความวติกกงัวลจากการพรากจาก
ในเดก็วยัก่อนเรยีนในสถานรบัเลีย้งเดก็	พบว่าเมือ่เดก็ต้อง
แยกจากบิดามารดา	เด็กวัยก่อนเรียนแสดงพฤติกรรม
ความวติกกงัวลจากการพรากจากทัง้	3	พฤตกิรรม	โดยแสดง
พฤตกิรรมประท้วงมากทีส่ดุ	รองลงมาเป็นพฤตกิรรมสิน้หวงั
และพฤติกรรมปฏิเสธ	ดังนั้น	ความเข้าใจในพฤติกรรมที่
เด็กแสดงออกจะช่วยให้บิดามารดาหรือผู้ดูแลสามารถ
แสดงออกในการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม	และช่วยให้
เด็กสามารถปรับตัวและผ่านพ้นภาวะนี้ไปได้

ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกับความวิตกกงัวลจากการพรากจาก
ในเด็กวัยก่อนเรียน
	 ความวติกกงัวลจากการพรากจากมผีลต่อสุขภาพ
ของเด็กวยัก่อนเรยีนทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว	ความรู้
เก่ียวกบัปัจจยัของการเกดิ	จะท�าให้สามารถหาวธิกีารป้องกนั
การเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจากในเด็กได้
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่
เก่ียวข้องกบัความวติกกงัวลจากการพรากจาก	สรปุได้ดงันี้
	 	 1.	พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็ก	(child-
temperament)	เป็นผลมาจากพันธกุรรมและสิง่แวดล้อม
ทีท่�าให้เดก็มีพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั	พืน้ฐานทางอารมณ์
ของเด็กแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	(ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วยัรุน่แห่งประเทศไทย,	2556;	Thomas	&	Chess,	1977)
ได้แก่	กลุม่ที	่1	กลุม่เดก็เลีย้งง่าย	พบได้มากทีส่ดุ	ประมาณ
ร้อยละ	60	ของเด็กท้ังหมด	เดก็กลุม่นีจ้ะมลีกัษณะการท�างาน
ของร่างกายสม�า่เสมอ	ปรบัตัวได้รวดเรว็	กนิง่าย	เข้านอน
ตรงเวลา	เลีย้งง่าย	กลุม่ที	่2	กลุม่เดก็เลีย้งยาก	พบได้ประมาณ
ร้อยละ	10	จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับกลุ่มแรก	โดยมี
ระบบการท�างานของร่างกายไม่สม�่าเสมอ	ตอบสนองต่อ
สิ่งต่างๆ	ที่เข้ามากระตุ้นด้วยการถอยหนี	ปรับตัวยาก	
ปรบัตัวช้า	ต้องใช้เวลานาน	อารมณ์เสยีง่าย	การแสดงออก
ไม่คงที่ในการท�ากิจวัตรประจ�าวัน	เช่น	การกิน	การนอน
การขบัถ่าย	หงุดหงิดง่าย	โวยวายเก่ง	และกลุ่มที	่3	กลุม่ที่

ปรบัตัวช้า	กลุม่นีจ้ะมกีารตอบสนองต่อสิง่เร้าต่างๆ	อยูใ่น
ระดบัปานกลาง	ต้องใช้เวลาในการฝึกทกัษะ	เดก็จงึจะพฒันา
ได้ด	ีพืน้ฐานทางอารมณ์ของเดก็มผีลต่อความวติกกงัวล
จากการพรากจาก	(Thomas	&	Chess,	1977;	Young	&
Szpunar,	2012)	เนื่องจากเด็กที่มีพื้นฐานทางอารมณ์
ที่แตกต่างกัน	จะมีการรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้า	เช่น
การปรับตัว	ความเครียด	ความวิตกกังวล	ที่แตกต่างกัน
เดก็ทีเ่ลีย้งยากจะหงดุหงิดง่าย	ปรบัตวัยาก	เมือ่ต้องปรบัตวั
ต่อสถานทีใ่หม่	บคุคลทีไ่ม่คุน้เคย	จะท�าให้เดก็อารมณ์เสยี
ได้ง่ายกว่าเด็กที่เลี้ยงง่าย	(Thomas	&	Chess,	1977)
	 	 2.	ความผูกพนัระหว่างเด็กกบับดิามารดา/ผูด้แูล
(parent/caregiver-child	attachment)	เป็นความสมัพันธ์
ทางอารมณ์ระหว่างเด็กที่มีต่อบิดามารดาหรือผู้ดูแลที่
สามารถตอบสนองความต้องการของเดก็และปกป้องเดก็ได้
ท�าให้เดก็รูส้กึมคีวามม่ันคง	ปลอดภัย	ในช่วงแรกของชีวติ
เดก็จะใช้มารดาหรอืผูด้แูลในการสร้างความรกัความผกูพนั
เป็นครัง้แรก	ต่อมาเดก็กส็ามารถขยายความรกัความผกูพนั
ไปยงัผูด้แูลคนอืน่ๆ	ทีไ่วและสามารถตอบสนองต่อปฏกิริยิา
ทางสงัคมของเดก็ได้	(Bowlby,	1973)	ถ้าผูด้แูลกบัเดก็
มคีวามผกูพนัใกล้ชดิกนั	จะท�าให้เดก็รูส้กึได้รบัการยอมรบั
รูส้กึมัน่คง	ปลอดภยั	มคีวามมัน่ใจในการท�าสิง่ต่างๆ	ซึง่จะ
แสดงออกทางพฤตกิรรมระหว่างเดก็กบัผูดู้แล	โดยดจูาก
ความพอใจ	การตอบสนอง	และการแสดงออกด้านสังคม
ส่วนเด็กที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับผู้ดูแลที่ไม่ได้
ให้ความรกัความผกูพนัเพยีงพอ	เดก็จะไม่สามารถปรบัตวั
เมื่อเกิดความวิตกกังวลได้อย่างเหมาะสม	(Learnard,
2002)	การศึกษาของแสงทอง	เลศิประเสรฐิพงศ์	(2544)
พบว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับบุตรที่ถูกแยกจากมารดา
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่างมารดา
กบัทารก	การศึกษาของอาภาพรรณ	ทฆีววิรรธน์	(2547)
พบว่าเด็กที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ดูแล	สามารถเตรียม
ความพร้อมได้เรว็กว่าเดก็ทีไ่ม่ค่อยมสีมัพนัธภาพกบัผูด้แูล
และมีระยะเวลาของความวิตกกังวลจากการพรากจาก
น้อยลง	และการศกึษาของณชันนัท์	ชวีานนท์	และมณรีตัน์
ภาคธปู	(2559)	กพ็บว่าความผกูพนัระหว่างมารดากบัเดก็
มคีวามสมัพนัธ์กบัความวติกกงัวลจากการพรากจากของ
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เด็กวัยก่อนเรียนเช่นกัน
	 	 3.	ความเครยีดและสภาพทางอารมณ์ของผูด้แูล
(caregiver-stress)	ความวิตกกังวลจากการพรากจาก
ของเด็กน้ันขึน้อยู่กบัสภาพทางอารมณ์ของผูด้แูลด้วยผูดู้แล
ที่มีสภาพทางอารมณ์ปกติจะสามารถสะท้อนความรูส้กึ
ของตนเอง	มกีารตอบสนองต่อเด็กอย่างเหมาะสม	แต่ถ้า
ผู้ดูแลมีความเครียด	ความเข้าใจต่อสภาพทางอารมณ์
ของเด็กนั้นเบี่ยงเบนไป	การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก	เด็กจะ
รบัรูถ้งึความรูส้กึทีไ่ม่อบอุน่	ไม่ปลอดภัย	นอกจากนียั้งมี
ข้อจ�ากัดในการคิดวิเคราะห์ปัญหา	และมีการตอบสนอง
ต่ออารมณ์ของเดก็ท่ีไม่เหมาะสม	การศกึษาของ	Hammen,
Gordon,	Burge,	Adrian,	Jaenicke,	&	Hiroto	(1987)
พบว่ามารดาท่ีมภีาวะเครยีด	จะส่งผลต่อสภาพจติใจของบตุร
หรอืความสามารถในการปรบัตวัเมือ่เข้าเรยีน	และความสามารถ
ทางสังคมของบุตร
	 	 4.	รปูแบบการอบรมเลีย้งด	ู(parenting-style)
มผีลต่อความวติกกงัวลของเดก็วยัก่อนเรยีน	ซึง่รปูแบบ
การอบรมเลี้ยงดูมี	4	ประเภท	ได้แก่	แบบประชาธิปไตย	
แบบเข้มงวด	แบบตามใจ	และแบบปล่อยปละละเลย	
(Baumrind,	1989)	จากการศึกษาพบว่าเด็กท่ีได้รับ
การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตยจะมคีวามคดิเชงิบวก
เป็นเหตุเป็นผล	จะมีความสามารถในการปรับตัวต่อ
สถานการณ์ต่างๆ	ได้ด	ีและมคีวามวติกกงัวลน้อยกว่าเดก็
ที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบอื่นๆ	(Weiss	&	Schwarz,
1996)	จากการศึกษาของ	Wolfradt,	Hempel,	and	Miles
(2003)	ท่ีศกึษารปูแบบการอบรมเลีย้งดกูบัความวติกกงัวล
และพฤติกรรมในการจัดการความวิตกกังวลของเด็ก
พบว่าเด็กกลุ่มที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุมมี
ความวิตกกังวลสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
เอาใจใส่และแบบตามใจ	และจากการศกึษาของ	Murphy
(1993)	ท่ีศกึษาการอบรมเลีย้งดเูดก็	พบว่าการอบรมเลีย้งดู
แบบตามใจส่งผลต่อความวิตกกังวลของเด็กมากกว่า
การอบรมเลี้ยงดูแบบอื่นๆ
	 	 5.	ประเภทของครอบครวั	(family-type)	เดก็ที่
อยู่ในครอบครัวขยายจะพัฒนาความรักความผูกพันต่อ
ผูด้แูลหลายคน	เช่น	ป้า	ปู	่ย่า	ตา	ยาย	เดก็เหล่านีจ้ะปรบัตวั

กับสิ่งใหม่ๆ	และคนแปลกหน้าได้ง่ายกว่า	ส่วนเด็กที่อยู่
ในครอบครัวเด่ียวที่ไม่ค่อยได้พบปะบุคคลอื่นมากนัก
การให้เดก็แยกจากบคุคลในครอบครวัเพือ่สร้างความผกูพนั
กบับคุคลใหม่อาจท�าได้ไม่ง่ายนกั	(Balaban,	2013)	เดก็จงึ
มีโอกาสที่จะเกิดความเครียดจากการพรากจากบุคคลใน
ครอบครัวค่อนข้างสูง
	 	 นอกจากนี้	พบว่ามีปัจจัยอื่นๆ	ที่มีผลต่อ
ความวิตกกงัวลจากการพรากจากของเดก็	เช่น	ความยากจน
ครอบครัวแตกแยก	การย้ายบ้านใหม่	การมีน้องใหม่
ภาวะเครยีดในครอบครวั	การเจบ็ป่วยหรือการตายของคน
ในครอบครัว	การเปลี่ยนพี่เลี้ยงใหม่	และเด็กที่มีลักษณะ
พิเศษ	(Watkins,	2001;	Balaban,	2013)	ซึ่งเด็กที่มี
ลกัษณะพเิศษนัน้	สือ่สญัญาณของเขาอ่านยาก	ท�าให้ผูด้แูล
ตอบสนองได้อย่างไม่เหมาะสม

ผลกระทบของความวิตกกังวลจากการพรากจาก
	 เมือ่เกดิความวติกกงัวลจากการพรากจากข้ึนกบัเดก็
มผีลกระทบทีเ่กิดขึน้กบัเด็กหลายประการ	ดงัรายละเอยีด
ต่อไปนี้	(สมภพ	เรืองตระกูล,	2556;	Videbeck,	2008)
	 1.	ผลกระทบต่อตัวเด็ก
	 	 1.1	ด้านร่างกาย	ความวิตกกังวลท�าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางด้านชวีเคมแีละสรรีวทิยา	เป็นผลให้
ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนอีพิเนฟริน	(epinephrine)	
นอร์อพีเินฟรนิ	(norepinephrine)	และฮอร์โมนอะดรโีน
คอร์ตโิคโทรปิก	(adrenocorticotropic	hormone)	มากขึน้
ซึง่ฮอร์โมนเหล่านีม้ผีลต่อการควบคมุสมดลุของเกลอืแร่
สารน�้า	และการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ	ในร่างกาย
การเปลีย่นแปลงของระดบัฮอร์โมนต่างๆ	มผีลท�าให้ระบบ
ต่างๆ	ภายในร่างกายท�างานมากขึน้	การศกึษาของ	Teung
(1982)	และ	Garmezy	(1983)	ที่ศึกษาผลกระทบจาก
การพรากจากผู้ดูแลไปอยู่โรงพยาบาล	พบว่าเกิดผลเสีย
กับเด็ก	ได้แก่	มีการขัดขวางการท�างานของระบบต่างๆ
ในร่างกาย	และท�าให้ภมูคิุม้กนัลดลง	เช่นเดยีวกบัการศกึษา
ของ	Field	&	Reite	(1984)	ที่ศึกษาพฤติกรรมเด็กวัย
ก่อนเรยีนและการตอบสนองทางร่างกายเมือ่ต้องพรากจาก
มารดา	จากการทีม่ารดาไปโรงพยาบาลเพือ่คลอดน้องใหม่
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พบว่าเกิดผลกระทบทางลบ	เช่น	มีการเพิ่มขึ้นของอัตรา
การหายใจ	มีการตื่นกลางคืน	และร้องไห้	และเมื่อมารดา
กลับมา	เด็กแสดงลักษณะของอาการซึมเศร้า	เป็นต้น
	 	 1.2	ด้านอารมณ์และจิตใจ	ความวิตกกังวลมี
ผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจ	โดยอารมณ์จะเปลี่ยนเร็ว
ไวต่อสิ่งกระตุ้น	ตื่นตัวดี	มีความรู้สึกหวาดหว่ัน	กลัว
ตื่นตระหนกตกใจ	มีความตึงเครียด	ไม่มั่นใจว่าจะแก้ไข
เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างไร	มีการตัดสินใจผิดพลาด
ได้	โดยเฉพาะในเด็กนั้น	ผลของความวิตกกังวลจาก
การพรากจากมารดาหรือผู้ดูแล	เด็กจะเกิดความสับสน	
ท�าให้อารมณ์ไม่สงบ	จติใจได้รบัความชอกช�า้	และกระทบ
ต่อพัฒนาการทางอารมณ์ด้วย	หากเกิดเป็นเวลานาน	
อาจท�าให้เกิดอารมณ์ที่ผิดปกติไป
	 	 1.3	ด้านความจ�าและการเรียนรู้	(cognitive	
response)	จะมกีารเปล่ียนแปลงตามระดบัความวติกกงัวล
กล่าวคือ	ความวิตกกังวลระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง
จะท�าให้การรับรู้ผ่านประสาททั้ง	5	ดีขึ้น	สมาธิ	ความจ�า
และการเรียนรู้ดีขึ้น	แต่ถ้าความวิตกกังวลระดับสูงหรือ
สูงมาก	การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	จะเป็นไปในทางที่เลวลง
เช่น	ขาดความต้ังใจ	การตดัสนิใจผดิพลาด	สบัสน	วุน่วาย
ความคิดหยุดชะงัก	สมาธิ	ความจ�า	และการเรียนรู้แย่ลง
นอกจากนี้	ความเครียดและความวิตกกังวลยังมีผลต่อ
การหลัง่คอร์ตซิอลในสมอง	จะหยุดยัง้ความกระตอืรอืร้น
ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม	ท�าให้ความสามารถทางด้าน
สตปัิญญาของเดก็ลดลง	และเดก็จะมคีวามก้าวร้าวเพิม่ขึน้
(McLeod,	2013)
	 	 1.4	ด้านพฤติกรรม	เมื่อมีความวิตกกังวล
เกิดขึ้นกับบุคคล	จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดหรือขจัด
ภาวะวิตกกังวลออกไป	โดยอาจมีพฤติกรรมที่ตอบโต้
อย่างเปิดเผย	เช่น	หงุดหงิด	โมโหง่าย	โกรธ	ท่าทาง
กระสบักระส่าย	ไม่อยูน่ิ่ง	หรอือาจเป็นพฤตกิรรมซ่อนเร้น
เช่น	รูส้กึขุน่เคอืง	ไม่เป็นมติร	บางคนมกีารเบนความสนใจ
ไปสูอ่าการหรอืความเจบ็ป่วยทางกาย	เช่น	มอีาการหอบหดื
หรือแสดงพฤติกรรมถอยหนี	บางคนเก็บความรู้สึกไว้
ภายในและกลายเป็นอาการเศร้า	นอกจากนี	้ความวติกกงัวล

ทีย่าวนานจะสามารถส่งผลต่อเดก็	ท�าให้มอีาการกลวัสงัคม
ในวัยรุ ่น	(Watkins,	2001)	และมีการแสดงออกทาง
พฤตกิรรมของเดก็ทีม่คีวามวติกกงัวลจากการพรากจาก
เช่น	การไม่ยอมนอน	การไม่ยอมรบัประทานอาหาร	การเพกิเฉย
ไม่สนใจผู้ปกครอง	ท�าให้เดก็มสีขุภาพกายแย่ลงและเจรญิ
เติบโตไม่เต็มที่
	 นอกจากนี	้การทีเ่ดก็มคีวามวติกกงัวลสงู	เดก็อาจ
ใช้กลไกทางจติ	(defense	mechanisms)	ซึง่คอืพฤตกิรรม
ถดถอย	เช่น	การควบคมุการขบัถ่าย	การช่วยเหลอืตนเอง
อารมณ์	พฤตกิรรม	ของเดก็ถอยกลบัไปสู่จุดทีเ่คยพัฒนา
มาแล้ว	เช่น	ปัสสาวะรดทีน่อน	ไม่ยอมอาบน�า้เอง	ไม่ยอม
รบัประทานข้าวเอง	ตดิบดิามารดามากขึน้	สิง่เหล่านีล้้วน
ท�าให้เด็กมสุีขภาพไม่ด	ีการเจรญิเตบิโตหยดุชะงัก	และส่งผล
ให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าตามมา
	 2.	ผลกระทบต่อครอบครัว
	 	 เนือ่งจากเดก็แตกต่างจากผูใ้หญ่	ทัง้ด้านร่างกาย
จติใจ	อารมณ์	และสงัคม	ซึง่เดก็จะมพัีฒนาการด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	เมื่อเด็กมีความวิตกกังวลจาก
การพรากจากในระดบัสงูหรอืรุนแรงเป็นเวลานาน	จะส่งผล
ให้ครอบครวัมคีวามรูส้กึเครยีดและวติกกงัวลกบัเหตกุารณ์
ทีเ่กดิขึน้	จากการศึกษาของ	Murphy	(1993)	พบว่ามารดา
ที่มีความเครียดหรือความวิตกกังวลน้อย	เมื่อดูแลเด็ก
จะท�าให้ระยะเวลาของความวติกกงัวลจากการพรากจาก
สัน้ลง	นอกจากนี	้ครอบครวัทีม่เีดก็วติกกงัวลในระดบัสงู
หรือยาวนาน	จนส่งผลให้มีอาการเจ็บป่วยทางกาย	เช่น	
ปวดศรีษะ	เจบ็คอ	ปวดท้อง	ท้องเสยี	อ่อนเพลยี	และปฏเิสธ
การไปโรงเรียน	เด็กที่มีปัญหาดังกล่าว	ครอบครัวจะต้อง
รบัภาระในการดูแลเพิม่ข้ึน	ท�าให้สญูเสยีเวลาและค่าใช้จ่าย
อาจส่งผลกระทบต่อการท�างานของบดิามารดาและเศรษฐานะ
ของครอบครัว	ในด้านอารมณ์	ผู้ปกครองอาจรู้สึกผิด
โกรธ	โดดเดีย่ว	ไม่มัน่คงในชวีติ	ความสมัพนัธ์ในครอบครวั
อาจถูกบ่ันทอน	และอาจน�าไปสู่ปัญหาการหย่าร้างได	้
ดังนั้น	บิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็กจึงควรดูแลเอาใจใส่
เพือ่ไม่ให้เด็กเกิดภาวะดังกล่าว
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บทบาทของพยาบาลในการลดความวิตกกังวลจาก
การพรากจากในเด็กวัยก่อนเรียน
	 เดก็วยัก่อนเรยีนมกัจะต้องเผชญิกบัการพรากจาก
ในสถานการณ์ต่างๆ	เช่น	การแยกจากบดิามารดาเมือ่ต้องไป
อยูส่ถานรับเลีย้งเด็กหรือศนูย์พฒันาเดก็เล็ก	การเจ็บป่วย
ที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล	ซึ่งพยาบาลมีบทบาท
ส�าคญัเพือ่ช่วยลดความวติกกงัวลจากการพรากจากในเดก็
วยัก่อนเรียน	โดยพยาบาลมบีทบาทในการช่วยเหลอืและ
ให้ค�าแนะน�าบิดามารดาหรือผู้ดูแลเด็ก	ทั้งในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดความวิตกกังวลจาก
การพรากจาก	และการดูแลเมื่อเด็กมีความวิตกกังวล
จากการพรากจาก	ดังนี้	(Potts	&	Mandleco,	2007;	
Baby	Centre	Medical	Advisory	Board,	2008;	
Motamedi,	2013;	Hockenberry	&	Wilson,	2015)
	 1.	การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิด
ความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน
พยาบาลควรดูแลหรือให้ค�าแนะน�าผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
เด็ก	ดังนี้
	 	 1.1	ส่งเสริมให้บดิามารดาให้ความอบอุน่อย่าง
ใกล้ชดิกบัเด็ก	เพราะถ้าผูด้แูลกบัเดก็มคีวามผูกพนัใกล้ชดิ
กัน	จะท�าให้เดก็รูส้กึไว้วางใจ	มัน่คง	ปลอดภยั	และสามารถ
ปรับตัวเมื่อเกิดความวิตกกังวลได้อย่างเหมาะสม
	 	 1.2	ควรฝึกเด็กทุกครั้งที่แยกจากกับเด็ก	
โดยการบ๊ายบาย	หรอืสวัสด	ีเพือ่ให้เดก็รูส้กึว่าการจากกนั
เป็นเรือ่งธรรมดา	ซ่ึงจะท�าให้เดก็ยอมรบัการพรากจากได้
ง่ายขึ้น
	 	 1.3	แนะน�าให้ผู้ปกครองแสดงบทบาทสมมติ
กับเด็ก	เพื่อเป็นการฝึกซ้อมการพรากจาก
	 	 1.4	ควรเตรยีมเดก็ก่อนการพรากจาก	โดยพดูคยุ
กับเด็กถึงข้อดีของการไปโรงเรียนหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก	
เช่น	มีเพื่อนเล่น	มีขนมให้รับประทาน	มีสนามเด็กเล่น
และมีของเล่นมากมาย
	 	 1.5	ควรมีการฝึกเตรยีมเดก็เพือ่การพรากจาก
ที่ยาวนาน	เช่น	พาเด็กผ่านหน้าสถานรับเลี้ยงเด็กหรือ
โรงเรยีน	หลงัจากนัน้อาจพาเดก็เดนิดโูรงเรยีนและพาเล่น
เครือ่งเล่นในโรงเรยีน	ก่อนจะพาไปท�าความคุน้เคยกบัครู

และพาดูห้องเรียน	ห้องน�้า	อุปกรณ์ของเล่น	และสนาม
เด็กเล่น
	 	 1.6	เมือ่น�าเดก็เข้ารบับรกิารในสถานรบัเลีย้งเดก็
ควรให้ครพูีเ่ลีย้งหรอืผูดู้แลคนใหม่ได้ทราบข้อมลูทีจ่�าเป็น
ส�าหรบัเดก็	เช่น	อาหารทีช่อบ	กจิกรรมทีช่อบ	ชือ่สตัว์เลีย้ง
เมื่อผู้ดูแลเอ่ยถึงสิ่งเหล่านี้	จะท�าให้เด็กรู้สึกว่าผู้ดูแลรู้จัก
ตนเอง	จะสามารถลดความวิตกกังวลของเด็กได้
	 	 1.7	ในวนัแรกของการพรากจาก	ควรให้เดก็ได้
อยู่กับญาติพ่ีน้องหรือบุคคลที่เด็กคุ้นเคยมากที่สุดก่อน
เพื่อเป็นการช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวกับผู้ดูแลคนใหม่
ได้ดีขึ้น
	 	 1.8	บดิามารดาหรอืผูด้แูลต้องมจีติใจเข้มแขง็
เมือ่เกดิการพรากจากวนัแรก	เดก็บางคนร้องไห้สะอกึสะอืน้
ถ้าผู้ดูแลสงสารและใจอ่อนให้หยุดพัก	เพราะสงสารเด็ก
จะท�าให้ระยะเวลาการปรับตัวของเด็กยืดออกไปอีก
	 	 1.9	ผูป้กครองควรรกัษาเวลาและยึดมัน่ค�าสญัญา
เช่น	การนดัมารบัหรอืมาเยีย่ม	ควรมาให้ตรงเวลา	เพราะการมา
ผิดเวลาจะท�าให้เด็กคิดว่าบิดามารดาจะทอดท้ิงให้อยู่
คนเดียว	ในวันต่อๆ	ไป	เด็กจะยิ่งร้องและไม่ยอมแยก
จากผู้ปกครอง
	 	 1.10	การจดัสิง่แวดล้อมให้มสีิง่ทีเ่ดก็รูส้กึคุน้เคย
อยู่ด้วย	จะช่วยลดปฏิกิริยาของการพรากจากได้	เช่น
ผ้าห่มผืนประจ�า	ของเล่น	ขวดนม	หรือชุดนอนตัวโปรด
เดก็จะรูสึ้กว่าบดิามารดาหรอืผู้ดูแลจะกลบัมาหา	และน�าของ
เหล่านี้กลับบ้านด้วย
	 2.	การดแูลในขณะทีเ่ดก็วัยก่อนเรยีนมคีวามวิตก
กงัวลจากการพรากจาก	พยาบาลควรดแูลหรอืให้ค�าแนะน�า
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก	ดังนี้
	 	 2.1	ควรสร้างสมัพันธภาพทีดี่กบัเดก็	ใช้ค�าพดู
ที่เหมาะสมกับอายุและขั้นพัฒนาการของเด็ก	เลือกใช้
ค�าพูดที่เข้าใจง่าย	ใช้น�้าเสียงที่สงบเรียบ	รวมทั้งใช้สายตา
และการสัมผัสที่อ่อนโยน
	 	 2.2	จัดให้มีผู้ดูแลเด็กอย่างสม�่าเสมอ	1	คน
โดยเริม่เข้าหาเดก็และพูดคยุกบัเดก็ในขณะทีบ่ดิาหรอืมารดา
อยู่ด้วย
	 	 2.3	ให้ความอบอุน่	มัน่คง	มัน่ใจกบัเดก็	กอด
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ปลอบโยน	เมื่อเด็กต้องการให้เข้ามาหา
	 	 2.4	ยอมรบัการร้องไห้และอารมณ์โกรธของเดก็
ในขณะที่เด็กแสดงพฤติกรรมความวิตกกังวลออกมา	
ให้ความมั่นใจกับเด็กว่าบิดามารดาจะกลับมา
	 	 2.5	ในขณะที่เด็กยังมีอารมณ์เสีย	โกรธ	หรือ
ร้องไห้	ควรเลื่อนกิจกรรมหรือการพยาบาลที่ท�าให้เด็ก
เจ็บปวดออกไป	หากไม่ขัดกับแผนการรักษา	เพื่อให้เด็ก
มีการปรับตัวก่อน
	 	 2.6	ไม่ควรใช้การท�าหัตถการหรือเรื่องของ
การรักษามาขู่ให้เด็กกลัวหรือขู่ให้เด็กหยุดร้องไห้
	 	 2.7	อนุญาตให้เด็กมีของรักหรือของคุ้นเคย
ติดตัวได้	(security	object)	เช่น	ตุ๊กตา	ผ้าห่ม	ชุดนอน
ตัวโปรด	เด็กจะรู้สึกว่าบิดามารดาจะมาหา	และจะต้องน�า
ของเหล่านี้กลับบ้านด้วย
	 	 2.8	ในระยะพฤติกรรมประท้วงที่เด็กแสดง
อาการโกรธ	ควรจัดกิจกรรมการเล่นให้เด็กได้ระบาย
ความโกรธ	โดยการเล่นของเล่นทีต้่องใช้ก�าลงั	เช่น	การเล่น
โยนลูกบอล	การเล่นทุบโต๊ะ	ปั้นดินเหนียว	ดินน�้ามัน
	 	 2.9	จดักจิกรรมการเล่นให้เดก็	เพือ่ลดความรู้สกึ
การพรากจาก	เช่น	เล่นจ๊ะเอ๋	ซ่อนหา	หรอืเล่านทิานเกีย่วกบั
การจากกัน	แล้วสุดท้ายได้มาพบกันดังเดิม
	 	 2.10	ควรพดูให้เดก็ฟังเกีย่วกบับดิามารดาหรอื
ผูด้แูลเสมอ	เพือ่ให้เดก็ยังจ�าได้	และเน้นให้บดิามารดาหรอื
ผูด้แูลเหน็ความส�าคัญของการมาเยีย่มเดก็ตามทีไ่ด้บอก
ไว้	อย่างจริงจัง
	 	 2.11	ฝึกฝนทักษะในกิจวัตรประจ�าวันที่เด็ก
เคยท�าได้	เช่น	การพูด	การฝึกหัดขับถ่าย	เพราะเมื่อเกิด
ภาวะเครยีด	เด็กจะไม่สามารถท�าได้	และเด็กจะลมืทกัษะ
ที่เคยท�าได้ล่าสุด
	 	 2.12	อนุญาตให้บิดามารดาได้อยู่กับเด็กและ
สามารถเข้าเยีย่มได้ตลอดเวลา	และเปิดโอกาสให้ครอบครวั
พี่น้อง	เข้าเยี่ยม	พูดคุย	โดยจ�ากัดการเยี่ยมเมื่อจ�าเป็น
เท่านั้น
	 	 2.13	แนะน�าให้บิดามารดาบอกลาเด็กเมื่อจะ
กลบับ้าน	และอธบิายให้เหน็ความส�าคญัของการไม่หลอกเดก็

ไม่ควรหลบออกไปโดยไม่บอกเด็กให้รู ้ตัว	เพราะเป็น
การท�าให้เดก็เกดิความเครยีดและวติกกงัวลอยูต่ลอดเวลา
กลัวว่าบิดามารดาจะหายตัวไป
	 	 2.14	อธบิายให้บดิามารดาทราบว่าเดก็ต้องการ
ให้บิดามารดากอดหรืออุ้มเสมอ	ถึงแม้เขาจะแสดงท่าที
ปฏิเสธก็ตาม	และสนับสนุนให้บิดามารดาแสดงบทบาท
ในการดูแลเด็ก	ถึงแม้เด็กอาจแสดงอาการว่าไม่ต้องการ
การดูแลจากบิดามารดาก็ตาม
	 การพรากจากบิดามารดาหรือผู้ดูแลจะท�าให้เด็ก
เกดิความวติกกงัวลจากการพรากจาก	ซึง่ลกัษณะพฤติกรรม
การแสดงออกของเดก็แต่ละคนแตกต่างกนั	และความวิตกกงัวล
จากการพรากจากยงัมผีลต่อเดก็แต่ละคนแตกต่างกนัด้วย
หากเด็กสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาของการเกดิความวติกกงัวล
จากการพรากจากได้	จะท�าให้เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคม	
เรยีนรู้การพรากจากบคุคลทีต่นผูกพนัเพือ่ไปสร้างสัมพนัธภาพ
กบับคุคลอืน่	เรยีนรูท้ีจ่ะไว้วางใจในบุคคลอืน่	และสามารถ
ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 เดก็วยัก่อนเรยีนทีต้่องพรากจากบดิามารดาหรอืผูด้แูล
ไปอยูใ่นสถานทีใ่หม่ทีไ่ม่คุน้เคย	ท�าให้เดก็เกดิความวิตกกงัวล
จากการพรากจากได้	ซึง่หากเป็นความวติกกงัวลทีร่นุแรง
และระยะเวลายาวนาน	อาจส่งผลกระทบต่อทั้งเด็กและ
ครอบครัวได้	พยาบาลและผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัเดก็จงึต้องให้
ความสนใจในการปฏิบัติเพ่ือลดการเกิดความวิตกกังวล
จากการพรากจากของเด็ก	โดยการเตรยีมความพร้อมของ
เด็กก่อนการพรากจาก	และการดูแลช่วยเหลือเมื่อเด็ก
เกดิความวติกกงัวลจากการพรากจาก	เพือ่ให้เด็กวยัก่อนเรยีน
สามารถผ่านประสบการณ์การพรากจากได้	มกีารเจรญิเตบิโต
และพัฒนาการด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสังคมที่ดี
ต่อไป
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