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Pattern 2 had 3 channels in domestic and foreign distribution of eggs: channel 1 – by farmers, compilers,
middlemen, retailers and consumers (39.83%), channel
2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%)
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(27.56%). The total amount2 of yielded eggs for consumption within
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Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic
was 29,362 trays with 30 eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This
was the working capital in Ban Klang village which earnedบทคั
9,149,100
ดย่อ baht per month.
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pattern 1 and 3
1 – by farmers,
ความกลัว เป็นปฏิกริ ยิ าตอบสนองของบุคคลต่อสิง่ ทีร่ บั รู้
rs and consumers
ว่ า สิ่ ง นั้ น กำ � ลั ง คุ ก คามหรื อ เป็ น อั น ตรายต่ อ ตนเอง ทำ � ให้ เ กิ ด
onsumers (4.16%).
การเปลี่ ย นแปลงในร่ า งกายของตนเองและแสดงพฤติ ก รรม
mers, compilers,
การหลีกเลีย่ งออกมา (Wong, 1999) โดยเฉพาะ ในเด็กวัยก่อนเรียน
nsumers (32.61%)
ซึ่งเป็นวัยที่คิดแบบไม่สมเหตุสมผล คิดเกินความจริง มักกลัวในสิ่ง
nsumption within
ที่จินตนาการขึ้นมาเอง เนื่องจากยังไม่มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
mocratic Republic
เวลา การรับรู้เหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้อง (ณัชนันท์ ชีวานนท์, 2559)
aht per day. This
รวมทั้งการเผชิญความเจ็บปวดขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
เช่น เมื่อได้รับสารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ� ซึ่งเป็นหัตถการที่พบบ่อย
ในโรงพยาบาล มีรายงานพบว่า เด็กทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่จะได้รับการแทงเข็มเพื่อให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�
เฉลี่ย 2-3 ครั้งต่อวัน ซึ่งการทำ�กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้เกิด
bon Administration
ความเจ็บปวด (กนกจันทร์ เขม้นการ, 2555) ความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้
010). The whole
จะทำ�ให้เด็กรับรู้ในทางลบต่อการให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�และ
ney and spending
ทำ�ให้เด็กเกิดความกลัวตามมา เกิดการต่อต้านไม่ให้ความร่วมมือ
ful to the farmers
ในการแทงสารน้�ำ ทางหลอดเลือดดำ� (สมสมร เรืองวรบูรณ์, สุชาดา
business. All the
ปราบมีชยั , 2558; Peterson, K. A., Phillips, A. L., Truemper, E.,
trategic plans and
for Agrawal, S., 2012 อ้างใน ธัญวรรณ คุตมาสูนย์, วีณา จีระแพทย์,
d in a databaseนรลั
as กขณ์ เอื้อกิจ, 2558) หากเด็กไม่ได้รับการจัดการเพื่อลด
ความกลัวที่เหมาะสมจะทำ�ให้เด็กเกิดทัศนคติในด้านลบ ส่งผล
l plan of Nakhon
ต่อพฤติกรรมซึมเศร้า ทักษะการสื่อสารลดลง ความมั่นใจและ
nt of agricultural
ภาคภูมิใจในตนเองลดลง เกิดปัญหาด้านการปรับตัวจนทำ�ให้เด็ก
in the areas both
เกิดการเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น (สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา
hboring areas has
ปราบมีชัย, 2558) ดังนั้นเด็กวัยก่อนเรียนจึงควรได้รับการดูแล
tury.
อ่ ลดความกลัวจากการได้รบั สารน้�ำ ทางหลอดเลือดดำ�
te the creationจากพยาบาลเพื
of
จะช่วยให้เด็กกลัวน้อยลงและปรับตัวกับการรักษาได้
ucts (egg product,
จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า มีวิธีการจัดการความกลัว
tion) as it can be
or promotion ในผู
of ้ ป่ ว ยเด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ สารน้ำ � ทางหลอดเลื อ ดดำ �
หลากหลายวิธี ทั้งใช้หลักการเบี่ยงเบนความสนใจ การให้ข้อมูล
andard and Safe.’
การเล่ น บทบาทสมมุ ติ การให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ ป กครองทั้ ง ในระยะ
system has not
แรกรั บ และให้ ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในขณะให้ ส ารน้ำ � ทาง
e past, but it has
หลอดเลือดดำ� แต่การปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียน
efforts based on
ก็ยงั ไม่เป็นแบบแผน เนือ่ งจากมีขอ้ จำ�กัดด้านเวลา ขาดอุปกรณ์และ
bjectives, mission
ความเข้าใจในการเลือกวิธีการลดความกลัวที่เหมาะสมกับเด็กวัย
cken farms have
ก่อนเรียน ทำ�ให้เด็กวัยก่อนเรียนไม่ได้รับการเตรียมความพร้อม
s from the private
ให้เผชิญกับเหตุการณ์ทคี่ กุ คาม เด็กจึงยังไม่เข้าใจเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
chickens in order
กิจกรรมพยาบาลและยังคงมีความกลัวต่อสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็น
hicken products.
อันตรายต่อตนเอง (วิภาดา แสงนิมิตชัยกุล, 2555)
chicken farm in
Phanom province
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ดังนั้นผู้เขียนจึงขอนำ�เสนอแนวคิดการจัดการความกลัวในผู้ป่วย
เด็กวัยก่อนเรียน ที่ได้รับสารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�ในทุกขั้นตอน
ของการให้สารน้�ำ ทางหลอดเลือดดำ� ทีง่ า่ ยต่อการนำ�ไปใช้ มีขนั้ ตอน
ไม่ ซั บ ซ้ อ น ผู้ ป กครองเด็ ก สามารถนำ � ไปใช้ แ ละพยาบาลนำ � ไป
ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ� เพื่อลดผล
กระทบด้านจิตใจและจัดการความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนทีไ่ ด้รบั
สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
แนวคิดความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียน
ความกลัวเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เป็นอันตราย
โดยเกิดตามการรับรูแ้ ละจินตนาการจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์
ที่เคยได้รับที่ส่งผลกระทบให้เกิดพฤติกรรมทางด้านลบ
ความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียน (Children’s Fear)
เด็กวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่มีความสำ�คัญในการพัฒนา
ด้านบุคลิกภาพตามระยะพัฒนาการ ในด้านสติปัญญา เด็กจะมี
จินตนาการสูง มีการสร้างภาพคิดเกินจริงไม่สมเหตุสมผล ยังควบคุม
อารมณ์ตนเองไม่ได้ เจ้าอารมณ์ ทางด้านสังคมยังต้องการความมัน่ คง
ปลอดภัยจากผู้ปกครอง ความกลัวของเด็กวัยก่อนเรียนจึงเกิดตาม
การรับรู้ในจินตนาการของตนเอง กลัวบาดเจ็บ กลัวการแยก
จากผูป้ กครอง กลัวอันตรายจากสิง่ ทีต่ นเองไม่รู้ (ณัชนันท์ ชีวานนท์,
2559) เด็กจะมีการตอบสนองต่อ สิ่งเร้าที่มาคุกคามและตนเอง
คิดว่าเป็นอันตราย ด้วยการแสดงออก 3 ด้าน คือ ด้านสรีวิทยา
ด้านสติปัญญา และด้านพฤติกรรม ในด้านสรีรวิทยาจะเกี่ยวข้อง
กับระบบประสาทอัตโนมัติ ร่างกายมีการหลั่งอะดรีนาลีนทำ�ให้
อัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจเพิ่มขึ้น ด้านสติปัญญา
จะเกี่ยวข้องกับการนึกคิด เด็กจะคิดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตามประสบการณ์ทเี่ ด็กได้รบั หากเด็กมีความคิดด้านลบ จะทำ�ให้เด็ก
มี ก ารแสดงออกที่ ไ ม่ เ หมาะสม และในส่ ว นของการแสดงออก
ด้านพฤติกรรม จะมีการแสดงออกทั้งร่างกายและคำ�พูด เด็กจะ
แสดง สีหน้าเคร่งเครียด หันหน้าหนี ไม่อยูน่ งิ่ ดิน้ รนขัดขืน กัด หยิก
เตะ ปีนป่ายวิ่งหนี ทุบตี ขว้างปาสิ่งของ ร้องไห้งอแง กรีดร้อง
ตะโกนด่าทอ เป็นต้น (ณัชนันท์ ชีวานนท์, 2559)
การประเมินความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียน (Children’s Fear
Assessment)
เด็กวัยก่อนเรียนมีขอ้ จำ�กัดด้านพัฒนาการ ยังสือ่ สารด้วย
คำ�พูดได้ไม่ดี แต่เป็นวัยที่มีการแสดงออกของปฏิกิริยาความกลัว
ทางด้านพฤติกรรมชัดเจนที่สุด การประเมินความกลัวของเด็กวัย
ก่อนเรียน แบ่งเป็น 3 วิธี ดังนี้
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1. การวัดทางสรีรวิทยา (Physiological Measure) การจัดการกับความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียน
The
results
of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
สามารถใช้ประเมินความกลัวในเด็กทุกวัย จะประเมินโดยวัดอัตรา (Management for Reduce Fear)
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The system of raising an egg-laying chicken farm in
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the form of cooperative in Nakhon Phanom province
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จากการได้รับสารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�ลดลงและให้ความร่วมมือ
pattern 1 andขณะปฏิ
3 บัติการได้เป็นอย่างดี (สมสมร เรืองวรบูรณ์และสุชาดา
1 – by farmers,
ปราบมีชัย, 2558)
rs and consumers
2. การผ่อนคลายความตึงเครียด และเบีย่ งเบนความสนใจ
onsumers (4.16%).
การผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นวิธีการที่ทำ�ให้เด็กวัยก่อนเรียน
mers, compilers,
ได้ระบายความรู้สึก ได้แสดงออกถึงความกลัว ความคับข้องใจ
nsumers (32.61%)
ความกดดันกับเหตุการณ์ที่ตนเองจะต้องเผชิญ เด็กจะสามารถ
nsumption within
ควบคุ ม ตนเองและเผชิ ญ ความเจ็ บ ปวดจากการให้ ส ารน้ำ � ทาง
mocratic Republic
หลอดเลือดดำ�ได้ จะทำ�ให้เด็กมีความกลัวลดลง ซึ่งจะใช้วิธีการพูด
aht per day. This
การลูบจับสัมผัสที่นุ่มนวล การโอบกอด การปลอบโยนให้กำ�ลังใจ
จะช่วยให้เด็กผ่อนคลาย รู้สึกอบอุ่นใจและมีความมั่นใจมากขึ้น
รวมทั้งการเบี่ยงเบนความสนใจเป็นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้น
ให้เด็กเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งกระตุ้นที่ทำ�ให้เกิดความทุกข์
ทรมานมายังอีกสิ่งหนึ่ง หลักสำ�คัญคือ จะต้องรู้ว่าเด็กชอบอะไร
bon Administration
ที่ ทำ � ให้ ดึ ง ดู ด ความสนใจได้ สิ่ ง ที่ ใช้ ใ นการดึ ง ดู ด ความสนใจ
ต้องเหมาะสมกับวัยก่อนเรียน เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการเบีย่ งเบน
010). The whole
ความ เช่น ของเล่นหรือตุก๊ ตาทีเ่ ด็กชอบ (สมสมร เรืองวรบูรณ์ และ
ney and spending
สุชาดา ปราบมีชัย, 2558)
ful to the farmers
3. การเสริมแรงทางบวก เป็นวิธีการเสริมสร้างกำ�ลังใจ
business. All the
trategic plans ทำfor�ให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีประสบการณ์ ที่ดีต่อการให้
d in a databaseสารน้
as ำ�ทางหลอดเลือดดำ� การเสริมแรงทางบวกอาจเป็นสิ่งของ
หรือการใช้คำ�พูด เช่น การให้คำ�ชมเชยหรือให้รางวัลที่เป็นรูปธรรม
l plan of Nakhon
เป็นต้น (สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา ปราบมีชัย, 2558)
nt of agricultural
4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง คือ การให้ผู้ปกครอง
in the areas both
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดูแลเด็ก เด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับ
hboring areas has
การรักษาในโรงพยาบาลจะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะทางด้าน
tury.
ตใจและอารมณ์ทกุ ราย จากสาเหตุการแยกจากครอบครัวอันเป็น
te the creationจิof
ที่ รั ก พบกั บ คนแปลกหน้ า และสภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ คุ้ น เคย
ucts (egg product,
tion) as it can (เนตรฤทั
be ย ภูนากลม และสุชาดา ปราบมีชยั , 2555) การเปิดโอกาส
ให้ ผู้ ป กครองมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการพยาบาล ผู้ ป กครอง
or promotion of
จะสามารถสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์
andard and Safe.’
ของเด็กได้ดี ทำ�ให้เด็กได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับความสุข
system has not
สบาย เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย เกิดความมั่นคงทางจิตใจ
e past, but it has
จะลดความกลัวของเด็กลงได้ ซึ่งทำ�ได้โดยให้ผู้ปกครองสามารถ
efforts based on
อยู่ใกล้ๆ เด็กตลอดเวลาในการทำ�หัตถการจะทำ�ให้เด็กเกิดความ
bjectives, mission
ไว้วางใจ มีความมั่นคงทางจิตใจ เกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย
cken farms have
จะช่วยลดความกลัวของเด็กลงและทำ�ให้เด็กปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
s from the private
(กนกจันทร์ เขม้นการ, 2555)
chickens in order
5. การจัดสิง่ แวดล้อม การสร้างบรรยากาศในโรงพยาบาล
hicken products.
หอผู้ ป่ ว ยและห้ อ งทำ � หั ต ถการให้ มี ส ภาพคล้ า ยบ้ า นมากที่ สุ ด
chicken farm in
Phanom province
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จะช่วยเพิม่ ความสดชืน่ อบอุน่ ต่อสายตาและจิตใจของเด็ก และช่วย
ลดปฏิกิริยาทางจิตใจแก่เด็ก ซึ่งทำ�ได้โดยจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ
พืน้ ทีส่ ะอาด ปลอดโปร่ง จะช่วยให้เด็กเกิดความรูส้ กึ อบอุน่ ผ่อนคลาย
ทำ�ให้ความกลัวสิ่งแวดล้อมแปลกใหม่ของเด็กลดลงได้ (ณัชนันท์
ชีวานนท์, 2559)
การประยุกต์ใช้แนวคิดในการจัดการความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียน
ที่ได้รับสารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�
การจัดการกับความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียนทีไ่ ด้รบั สารน้�ำ
ทางหลอดเลือดดำ� เป็นวิธีการที่สำ�คัญที่ช่วยให้เด็กสามารถเผชิญ
ความกลัวผ่านไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พยาบาลจำ�เป็นต้องเลือก
วิธกี ารต่างๆ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการลดความกลัวและมีความเฉพาะ
เจาะจงกับระดับพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนมาใช้อย่างเหมาะสม
เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจง่าย ลดความคับข้องใจกับเหตุการณ์คุกคาม
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อจิตใจ และเผชิญกับความกลัวได้ดขี นึ้ ซึง่ สามารถ
สรุปได้ตามขั้นตอนของการให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ� ดังนี้
1. ขั้นตอนก่อนให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�
ขั้นตอนก่อนการให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ� เริ่มตั้งแต่
เด็กเข้ามารับการรักษาในหอผู้ป่วย การเข้าไปสู่ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล และการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการให้สารน้ำ�
ทางหลอดเลือดดำ� สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องแปลกใหม่และไม่คุ้นเคย
สำ � หรั บ เด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย น ซึ่ ง ทั้ ง หมดล้ ว นเป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ เ ด็ ก
เกิดความกลัวจากจินตนาการไปตามการรับรูข้ องเด็กวัยก่อนเรียนเอง
(กนกจันทร์ เขม้นการ, 2555)
1. การเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ มีการจัดการ ดังนี้
		 1) จัดหอผูป้ ว่ ยเด็กให้ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างเพียงพอ
อากาศถ่ายเทได้สะดวก และจัดให้มีของเล่นและมุมสำ�หรับเล่นจะ
ทำ�ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น (ณัชนันท์ ชีวานนท์, 2559)
		 2) ทีมสุขภาพภายในหอผู้ป่วยเด็กให้การต้อนรับ
ด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุยแนะนำ�ตัว ทักทายด้วย
คำ�พูดและน้�ำ เสียงทีเ่ หมาะกับอายุและพัฒนาการของเด็ก ใช้ค�ำ พูด
ที่เข้าใจง่าย รวมทั้งการใช้สายตาและสัมผัสที่อ่อนโยนเมื่อเด็ก
เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยเด็ก เพื่อสร้างความคุ้นเคย และลด
ความกลัวของเด็กลงได้ (ณัชนันท์ ชีวานนท์, 2559)
		 3) จัดเตรียมอุปกรณ์การให้สารน้�ำ ทาง หลอดเลือดดำ�
ให้พร้อมก่อนทำ�หัตถการ เพือ่ ลดระยะเวลาและลดความกลัวอุปกรณ์
ของเด็กลง เช่น ชุดให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ� เข็มสำ�หรับการ
แทงสารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ� สำ�ลี น้ำ�ยาแอลกอฮอล์ กระปุก
สารน้ำ � ทางหลอดเลือดดำ� ถุงมือ พลาสเตอร์ สายยางรัดแขน
กรรไกรและเสาน้ำ�เกลือ เป็นต้น (สมสมร เรืองวรบูณ และสุชาดา
ปราบมีชัย, 2558)
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		 4) อนุ ญ าตให้ เ ด็ ก นำ � ของเล่ น ที่ ต นเองชอบหรื อ
2. ขั้นตอนขณะให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�
The
results
of
study
revealed
that
egg
distributing
channels
comprised
4 channels in pattern 1 and 3
คุ้นเคยติดตัวได้ เช่น ตุ๊กตา จะสามารถลดความวิตกกังวลและ
ในขัน้ ตอนขณะให้สารน้�ำ ทางหลอดเลือดดำ� เป็นขัน้ ตอน
channels
in pattern
The (ณั
4 ชchannels
of ,pattern
were:�ความสะอาดผิ
channel 1วหนั
– by
ลดความกลั
วของเด็2.กลงได้
นันท์ ชีวานนท์
2559) 1 for domestic
ตั้งแต่ distributions
การรัดสายยาง การทำ
งบริfarmers,
เวณให้สารน้ำ�
compilers, middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
2. การเตรียมเด็ก มีการจัดการ ดังนี้
ทางหลอดเลือดดำ� การแทงเข็มสำ�หรับให้สารน้�ำ ทางหลอดเลือดดำ�
(26.73%),
channel
3
–
by
farmers,
retailers
and
consumers
(17.13%),
and channel
by farmers
		 1) ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สารน้ำ � ทางหลอดเลื อ ดดำ � การปล่
อยสารน้�ำ 4เข้–าหลอดเลื
อดดำ�and
การติconsumers
ดพลาสเตอร์(4.16%).
และปรับหยด
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3
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and
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eggs:
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1
–
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ละขั้นตอน โดยใช้กิจกรรมการเล่นที่เด็กวัยก่อนเรียนชอบ สารน้�ำ (สมสมร เรืองวร บูรณ์, สุชาดา ปราบมีชยั , 2558) ในขัน้ ตอนนี้
middlemen,
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consumers
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รู้สึกกับความเจ็บปวด จึงยังต้องการการปลอบโยน ให้กำ�ลังใจ
pattern 1 andซึ่ง3ในขั้นตอนนี้พยาบาลควรเปิดโอกาสให้เด็กได้ระบายความรู้สึก
1 – by farmers,
เพื่อสนับสนุนด้านอารมณ์และจิตใจเมื่อเด็กวัยก่อนเรียนสามารถ
rs and consumers
เผชิญสถานการณ์ที่คุกคามได้ (สมสมร เรืองวรบูรณ์ และสุชาดา
onsumers (4.16%).
ปราบมีชัย, 2558)
mers, compilers,
การเสริมแรงทางบวก ส่งเสริมให้เด็กมีกำ�ลังใจด้วยการ
nsumers (32.61%)
ให้คำ�ชมเชย กล่าวชื่นชม ปรบมือ หรือให้สิ่งของรางวัล เช่น ให้ดาว
nsumption within
ติ ด สติ ก เกอร์ รู ป การ์ ตู น เพื่ อ ให้ เ ด็ ก รู้ สึ ก ภาคภู มิ ใจในตนเอง
mocratic Republic
ทีส่ ามารถปฏิบตั ติ วั ได้ถกู ต้องซึง่ จะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทีด่ แี ละ
aht per day. This
ให้ความร่วมมือในการทำ�หัตถการครั้งต่อไป (สมสมร เรืองวรบูรณ์
และสุชาดา ปราบมีชัย, 2558)
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ทีไ่ ด้รบั สารน้�ำ ทางหลอดเลือดดำ�ทีผ่ เู้ ขียนนำ�เสนอ เป็นอีกช่องทางหนึง่
ที่ พ ยาบาลสามารถนำ � ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการพยาบาล เพื่ อ ช่ ว ย
ให้เด็กรับรู้ เข้าใจกับสถานการณ์วกิ ฤตทีค่ กุ คามทางจิตใจ โดยมุง่ เน้น
วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการลดความกลัวและมีความเฉพาะ
เจาะจงกับระดับพัฒนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในทุกขั้นตอน
ของการให้สารน้�ำ ทางหลอดเลือดดำ�โดย 1) มุง่ เน้นการให้ขอ้ มูลและ
ประสบการณ์ตรงกับเด็กโดยผ่านวิธีการเล่นที่เหมาะสมกับวัย
ซึ่งเด็กวัยนี้จะชอบเล่นและมีจินตนาการสูง โดยเฉพาะการเล่น
บทบาทสมมุ ติ ที่ ช่ ว ยให้ เ ด็ ก รั บ รู้ แ ละเข้ า ใจสถานการณ์ จ ริ ง
เปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เด็กสามารถสัมผัส
อุปกรณ์และระบายความรู้สึก อารมณ์ที่เก็บกดผ่านการเล่นได้
วิ ธี ก ารนี้ จ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก เข้ า ใจและพร้ อ มเผชิ ญ กั บ สถานการณ์
ทีค่ กุ คาม 2) การใช้หลักการเบีย่ งเบนความสนใจผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 หรือใช้การผสมผสานหลากหลายวิธี ทั้งการพูดคุย โอบกอด
ลูบสัมผัส การเล่นเกมส์ การดูการ์ตูน ล้วนช่วยทำ�ให้เด็กเกิดความ
ผ่อนคลายและเบีย่ งเบนความสนใจออกจากความเจ็บปวดจากการ
ให้สารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�และลดความกลัวลงได้ 3) ใช้หลักการ
มี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครอง จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี ค วามมั่ น คง
ทางจิตใจ ส่งผลให้เด็กวัยก่อนเรียนเผชิญความกลัวได้อย่างเหมาะสม
4) ใช้การเสริมแรงทางบวกเป็นวิธกี ารทีส่ ร้างความภาคภูมใิ จให้เด็ก
และส่งเสริมให้มีพฤติกรรมเหมาะสม และให้ความร่วมมือในการ
ทำ�หัตถการครั้งต่อไป
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010). The whole
ก่อให้เกิดความกลัวในเด็ก ที่ส่งผลต่อการปฏิเสธในการให้ความ
ney and spending
ร่ ว มมื อ ในการให้ ส ารน้ำ � ทางหลอดเลื อ ดดำ � และนำ � ไปสู่ ปั ญ หา
ful to the farmers
ทางการพยาบาลได้ พยาบาลต้องให้ความสำ�คัญในการจัดการ
business. All the
กับความกลัวของเด็กวัย ก่อนเรียนในทุกขั้นตอนของการให้สารน้ำ�
trategic plans ทางหลอดเลื
for
อดดำ� เพื่อสนับสนุนให้เด็กสามารถเผชิญความกลัว
d in a databaseได้asอย่างเหมาะสม และสร้างประการณ์ที่ดีจากการได้รับสารน้ำ�
ทางหลอดเลื อ ดดำ � และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการให้ ส ารน้ำ � ทาง
l plan of Nakhon
หลอดเลือดดำ�ในครัง้ ต่อไป การจัดการความกลัวในเด็กวัยก่อนเรียน
nt of agricultural
in the areas both
hboring areas has
เอกสารอ้างอิง
tury.
te the creation of
กนกจันทร์ เขม้นการ. (2555). หัตถการแทงน้ำ�เกลือผู้ป่วยเด็ก : กลยุทธ์การพยาบาลสู่ความสำ�เร็จ. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ,
ucts (egg product,
35 (2), 131-139.
tion) as it can be
or promotion ณัofชนันท์ ชีวานนท์. (2559). บทบาทพยาบาลในการลดความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกล้า จันทบุรี, 27(2), 123-132.
andard and Safe.’
ธัญวรรณ คุตมาสูนย์, วีณา จีระแพทย์ และนรลักขณ์ เอื้อกิจ. (2558). ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
system has not
ช่วยสอน ต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ� ส่วนปลายของเด็กวัยเรียนผลของการเตรียม
e past, but it has
ผู้ป่วยเด็กร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต่อพฤติกรรมความร่วมมือในการได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำ�
efforts based on
ส่วนปลายของเด็กวัยเรียน. วารสารพยาบาลทหารบก, 16 (1), 70-77.
bjectives, mission
เนตรฤทัย ภูนากลม, และสุชาดา ปราบมีชยั . (2555). ผลของโปรแกรมการเลา นิทานรว มกับการมีสว นรว ม ของผูป กครองตอ ความกลัวของ
cken farms have
เด็กวัยกอนเรียนที่ไดรับการฉีดวัคซีน. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 35(3), 98-106.
s from the private
พรรณทิพา ขำ�โพธิ์, นงลักษณ์ จินตนาดิลก และสุดาภรณ์ พยัคฆ์เรือง. (2557). ดนตรีบำ�บัดต่อความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกในเด็ก
chickens in order
วัยเรียน. วารสารสภาการพยาบาล, 29(1), 82-94.
hicken products.
chicken farm in
Phanom province

8

202

ทยาลั; ยปีนครพนม
มวิชาการครบรอบ
25 ปี
วารสารมหาวิทวารสารมหาวิ
ยาลัยนครพนม
ที่ 6 ฉบับฉบัทีบ่ 1การประชุ
: มกราคม
- เมษายน 2559
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
มหาวิทยาลั
ยนครพนม
Journal ; Vol.6 No.1
: January
- April
2016
Nakhon Phanom University

วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล. (2555). การปรับตัวต่อความเครียดของเด็กป่วยโดยใช้การเล่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 20(5),
The results
of study revealed that egg distributing channels comprised 4 channels in pattern 1 and 3
449-456.
channels
in pattern
channels
1 for domestic distributions
were:ษฐ์channel
– byกfarmers,
สมสมร
เรืองวรบูร2.ณ์ The
และสุ4ชาดา
ปราบมีชofัย. pattern
(2558). ผลของการแสดงบทบาทสมมุ
ติตุ๊กตาประดิ
ต่อความกลั1วของเด็
วัย ก่อนเรียน
compilers, middlemen,
retailers
and
consumers
(51.98%),
channel
2
–
by
farmers,
compilers,
retailers
and
consumers
ที่ได้รับสารน้ำ�ทางหลอดเลือดดำ�. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 25(3), 144-154.
(26.73%),
channel
farmers,
retailers
and consumers
(17.13%),
andDoes
channel
4 – of
byan
farmers
anddevice
consumers
(4.16%).
Peterson, K.3A.,– by
Phillips,
A. L.,
Truemper,
E., & Agrawal,
S. (2012).
the use
assistive
by nurses
impact
Pattern 2 hadperipheral
3 channelsintravenous
in domestic
and
foreign
distribution
of
eggs:
channel
1
–
by
farmers,
compilers,
catheter insertion success in children?. Journal of Pediatric Nursing, 27(2),
middlemen, retailers
134-143.and consumers (39.83%), channel 2 – by farmers, compliers, retailers and consumers (32.61%)
and channel
consumers
(27.56%).
The and
totalchildren
amount(6ofth yielded
consumption within
Wong, 3D.–L.farmers,
(1999). retailers
Whaley &and
Wong
nursing care
of infant
ed.). St. eggs
Louisfor: Mosby.
Nakhon Phanom province and neighboring provinces including those exported to Lao People’s Democratic Republic
was 29,362
trays with
30 References
eggs for each tray or 125,837 eggs per day which were worth 304,970 baht per day. This
Translated
Thai
was the working capital in Ban Klang village which earned 9,149,100 baht per month.
Chivanon,
N. (2016).
The role
of nurses
in reducing
separationChannels
anxiety in/ pre-school
Keywords
: Egg-laying
Chicken
Farmers’
Cooperative
/ Marketing
Consumerschildren. Journal of Khamenkan,
K. (2012). Intravenous cannulation procedure in pediatric patients: Nursing strategies to success.Journal
of Nursing Science and Health, 35(2), 131-139.
Introduction
(80 weeks)
to completeeffect
(Ban Klang
Tambon
Administration
Khumpho, P., Chintanadilok, N., & Phayakkharueang, S. (2014).
Pain-relieving
of music
therapy
on school age
Creatingchildren
the stability
of
food
supply
is
extremely
Office.
2012
&
Ban
Klang’s
Eggs.
2010).
The
whole
having received bone marrow. Thai Journal of Nursing Council, 29(1), 82-94.
important,
not only forT., both
farmers
and The process
complete
for making
moneycombined
and spending
Khuttamasoon,
Jirapaet,
V., &themselves
Ua-Kit, N. (2015).
effect oftopediatric
patient
preparation
with the
business entrepreneurs
across theinstruction
whole food
supplyon compliance
it within behavior
the community
is reallyintravenous
helpful to infusion
the farmers
computer-assisted
program
in peripheral
among
chain, but also school-age
for the development
of Thaiofagriculture
the sustainability
children. Journal
the Royal Thai and
ArmytoNurses,
16(1), 70-77. of doing a business. All the
and security
of Thai agricultural
careers.
One thing
that Nursing
details
as such
andMinistry
the appropriate
strategic25(3),
plans144-154.
for
of intravenous
fluid infusion
in pre-school
children.
Journal
of the
of Public Health,
reflectsPhoonaglum,
the stability N.,
is income.
It is obvious
that farmers
& Prabmeechai,
S. (2012).
The effect ofthethespecific
storytelling
participation
areas with
haveparent
been compiled
in aprogram
databaseonasfear
among
preschoolers
receiving
immunization.
Journal of
Science
and Health,
98-106.
must have more
income
than the overall
expense
in
indicators
for Nursing
developing
a successful
plan 35(3),
of Nakhon
Phrapokklao
College,a 27(2),
order to show that
they haveNursing
really earned
profit 123-132.
from
Phanom province. The development of agricultural
Rueangworraboon,
& Prabmeechai,
(2015). The effectproducts
of role play
doll on fear
Sangnimitchaikul,
their own
business. For thisS.,reason,
raising theS.awareness
suchwith
as the
eggsinvented
to be sufficient
in the
areas both
(2012).chain
Usingisplay
for stress adaptation
of province
Science and
of entire food W.
supply
considerably
important in sick inchildren.
NakhonJournal
Phanom
andTechnology,
neighboring20(5),
areas449-456.
has
because the food supply chain emphasizes the value
been continued for nearly half a century.
of each productive procedure.
The development is to promote the creation of
The egg-laying chicken farm has been found
added value for the agricultural products (egg product,
since 1967 in Ban Klang sub-district, Mueang Nakhon
and campaigns for marketing promotion) as it can be
Phanom district, Nakhon Phanom province by the
seen from a merchandise slogan for promotion of
chicken egg poultry farmers’ cooperative. The egg-laying
selling eggs as saying ‘Fresh, Daily, Standard and Safe.’
chicken farmers preserve the original identity and
The current layer chicken feeding system has not
culture of raising them by keeping their chickens in open
changed significantly from that of the past, but it has
houses made of bamboo with thatched roofs which are
been improved with an integration of efforts based on
convenient and easy to manage in a tight budget. They
new plans with the well-defined objectives, mission
also use the method of raising egg-laying chickens without
and strategy. Also, the egg-laying chicken farms have
using highly expensive technology as compared to other
been supervised by certain companies from the private
private sector companies. This is to unite farmers by
sector that sell egg-laying breeds of chickens in order
having a career which begins with raising baby chicks
to maintain the standard of the chicken products.
until the raised ones reach retirement. The whole
The system of raising an egg-laying chicken farm in
process in raising them takes a period of 20 months
the form of cooperative in Nakhon Phanom province

