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ความเป็นมาและ 

ความสําคญัของปัญหา 



ความคาดหวงั 

 

                                                                                                ความคดิ 



ความเป็นจริง 



• หาวธีิทีเ่หมาะสม 

• ส่ือทีจ่ะเข้าถึงเดก็          หนังสือการ์ตูน 
 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

     เพือ่ศึกษาผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อ

พฤติกรรมความกลวัเมือ่ได้รับยาพ่นแบบฝอย

ละอองในผู้ป่วยเดก็วยัก่อนเรียน เปรียบเทยีบกบั

กลุ่มทีไ่ม่ได้รับหนังสือการ์ตูน 

    



วตัถุประสงค์รอง 

• เพือ่ศึกษาผลของการใช้หนังสือการ์ตูนต่อความกลวัทีผู้่ป่วย

เด็กวยัก่อนเรียนได้ประเมนิตนเอง เมือ่ได้รับยาพ่นแบบฝอย

ละอองเปรียบเทยีบกบักลุ่มทีไ่ม่ได้รับหนังสือการ์ตูน  

• เพือ่เปรียบเทยีบพฤติกรรมความกลวัและความกลวัทีผู้่ป่วย

เด็กวยัก่อนเรียนได้ประเมนิตนเอง เมือ่ได้รับยาพ่นแบบฝอย

ละออง   ในการพ่นยาคร้ังที ่1  และ คร้ังที ่2  ในกลุ่มผู้ป่วยที่

ได้ใช้หนังสือการ์ตูน และกลุ่มผู้ป่วยทีไ่ม่ได้ใช้หนังสือการ์ตูน 

 



การดาํเนินการวจิัย 
               คัดเลอืกกลุ่มตัวอย่าง  24 คน 

• ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง 

• เด็กอายุ 3-6 ปี 

• พ่นยาผ่านทางหน้ากากออกซิเจนติดต่อกนัอย่างน้อย 2 คร้ัง 

• มีความกลวัปานกลางและมาก โดยใช้แบบประเมินความกลวั

ด้วยรูปใบหน้า 

• บิดามารดายนิยอม 

 



          เคร่ืองมอืการวจัิย 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการทดลอง 

• แบบบันทกึการสังเกตพฤตกิรรม 

• แบบประเมนิความกลวั 

• หนังสือการ์ตูน 

• แผนการเล่าหนังสือการ์ตูน 



การเกบ็ข้อมูล 
 หลงัจากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 

          กลุ่มทดลอง  

                  1.  สร้างสัมพนัธภาพ 

                  2.  เล่าเร่ืองตามเนือ้หาการ์ตูน  

                     -   ดูหนังสือก่อนพ่นยา 30 นาที  

                     -   ดูหนังสือขณะพ่นยา 

                   3.  สรุปและเปิดโอกาสให้ซักถาม  

          กลุ่มควบคุม    - พ่นยาตามมาตรฐาน 



การเกบ็ข้อมูล (ต่อ) 

 แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรมความม ี 6 พฤติกรรมคือ การแสดงออกทาง

ใบหน้า การร้องไห้ การจับยดึเกาะผู้ดูแล การกล่าวคําพูด   การแสดงอารมณ์

โกรธหรือก้าวร้าว   และการหลีกหนีขัดขืนการรักษา  

              มีการสังเกตพฤติกรรมความกลัว  4 ระยะ  คือ 

 ระยะท่ี  1   ก่อนได้รับยาพ่น 

 ระยะท่ี  2   ระยะเร่ิมต้นของการได้รับยาพ่น 0 – 1 นาที 

 ระยะท่ี  3   ภายหลังจากพ่นยา 1 – 5 นาที 

 ระยะท่ี  4   ภายหลังจากพ่นยาแล้ว 5 นาที – ฝอยละอองของยาหมด 

 

 



การเกบ็ข้อมูล (ต่อ) 

     ผลรวมของคะแนนคิดโดยมีค่าพสัิยของคะแนนรวมอยู่ระหว่าง  24 - 72 คะแนน    

 กําหนดเกณฑ์การแปลผล    ดังนี ้             

 คะแนน 24 คะแนน  -  39 คะแนน    ไม่มีพฤติกรรมความกลัวหรือมีเล็กน้อย 

 คะแนน 40 คะแนน  -  55 คะแนน    มีพฤติกรรมความกลัวปานกลาง 

 คะแนน 56 คะแนน  -  72 คะแนน    มีพฤติกรรมความกลัวมาก 



การเกบ็ข้อมูล (ต่อ) 

 ความกลัว 3  ระดับ คือ กลัวมาก กลัวปานกลาง กลัวเล็กน้อยหรือไม่ม ี

      3   คะแนน  หมายถึง  เดก็มีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกกลัวมาก 

      2   คะแนน  หมายถึง  เด็กมีพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกกลัวปานกลาง 

      1   คะแนน  หมายถึง  เด็กไม่แสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความรู้สึกกลัว  

 หรือมีความรู้สึกกลัวเล็กน้อย 

 



 



การวเิคราะห์ข้อมูล 
     วเิคราะห์ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

วเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ความความคดิเห็นและความ

พงึพอใจในหนังสือการ์ตูนโดยใช้สถิตเิชิงพรรณนา และ

ทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิต ิ Student T  test, Mann 
Whitney U Test 







ผลการวจัิย 
ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมความกลวั   

และคะแนนเฉลีย่แบบประเมนิความกลวัด้วยตนเอง   

การได้รับยาพ่นแบบฝอยละอองในกลุ่มทดลองมค่ีาน้อย

กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมนัียสําคญัทางสถิต ิ (P < 0.001)  



การนําผลวจัิยไปใช้ 
จากผลการวจิยั หนังสือการ์ตูนสามารถนําไปใช้ลดความ

กลวัในการได้รับยาพ่นยาแบบฝอยละอองในผู้ป่วยเดก็ก่อน

วยัเรียนได้ และสามารถนําไปประยุกต์ ใช้ในผู้ป่วยเดก็กลุ่ม

นีใ้นหอผู้ป่วยเดก็อืน่ๆได้ 



 











แบบประเมนิความกลวั 

 ภาพที่ 1   ภาพที่ 2   ภาพที่ 3  

ภาพที่  1  หมายถึง     ผู้ป่วยเดก็แสดงความรู้สึกไม่กลวั 
ภาพที่  2  หมายถึง     ผู้ป่วยเดก็แสดงความรู้สึกกลวัปานกลาง 
ภาพที่  3  หมายถึง    ผู้ป่วยเดก็แสดงความรู้สึกกลวัมาก 
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