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บทคัดย่อ
	 การวิจัยแบบก่อนการทดลองวัดผลก่อน	 หลัง	 และระยะติดตามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรม

ความไวในการตอบสนองของบิดามารดาต่อสัมพันธภาพและความสามารถตนเองในการดูแลทารกเกิดก่อนก�าหนดของมารดาและ

บิดา	ผู้เข้าร่วมวิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง	คือบิดา	มารดา	และทารกเกิดก่อนก�าหนดจ�านวน	4	ชุด	ทารกเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย

ทารกแรกเกิดป่วยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทย	กลุ่มตัวอย่างได้รับกิจกรรมความไวในการตอบสนองทั้งหมดมี	4	ขั้นตอน	

ขั้นตอนละ	60-90	นาที	 เครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามความผูกพันหลังคลอด	และแบบสอบถามความ

เชื่อมั่นของมารดา/บิดา	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.73	และ	0.75	ตามล�าดับ	วัดผล	3	ครั้งคือก่อนให้การทดลอง	หลังเสร็จสิ้นการ

ทดลอง	และระยะติดตามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา	และการทดสอบฟรีดแมน	

	 ผลการวิจัยพบว่าภายหลังเสร็จสิ้นการทดลองและระยะติดตาม	สัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารก	ความสามารถของ

ตนเองของมารดา	สมัพันธภาพระหว่างบิดากบัทารก	และความสามารถของตนเองของบิดา	มคีะแนนดกีว่าก่อนการทดลอง	(p<.05).	

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมความไวในการตอบสนองของบิดามารดาเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ส�าหรับน�าไปปฏิบัติใน
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Introduction
	 The	medical	advancements	of	the	modern	

world	 have	 tremendously	 increased	 chances	 of											

survival	 in	 low	birth	weight	 and	premature	 babies.	

Although	the	Neonatal	Intensive	Care	Unit	(NICU)	and	

Sick	Newborn	(SNB)	for	hospitalization	are	necessary	

for	survival,	the	aforementioned	situation	could	have	

a	negative	impact	on	the	attachment	between	moth-

ers,	 fathers	 and	preterm	 infants	 due	 to	 immediate	

separation	after	the	baby’s	birth.1,2	Moreover,	nursing	

staff	do	not	often	have	sufficient	time	to	facilitate	or	

promote	a	relationship	between	parents	and	infants.3	

Restrictions	 and	 policies	 concerning	 parent	 visiting										

in	the	NICU	or	SNB	can	also	limit	closeness	between	

parents	 and	 newborn	 babie.4	 Moreover,	 these	 

infants	 have	 a	 long	 hospital	 stay	 from	 birth	 until										

discharge,	which	affects	the	quality	of	mother-infant	

interactions.5,	6

	 Attachment	 is	 a	 mutual	 relationship	 in 

which	 the	 emotional	 aspect	 outweighs	 physical 

development	in	terms	of	importance.7	Parent	infant	

attachment	 is	 the	 primary	 relationship	 between											

primary	child	caregivers	and	infants	after	birth.8	The	

parental	attachment	is	a	gradual	process	that	occurs	

over	weeks	and	months.	Usually,	mother	is	a	primary	

care	giver	to	an	infant.	In	addition,	family	members	

and	nurses	would	support	for	mother’s	role	also.9,10	

	 However,	most	fathers	express	their	feelings	

of	pride	and	satisfaction	as	they	begin	to	develop	a	

strong	attraction	toward	their	children.11	 In	general,	

fathers	in	Thailand	tend	to	be	less	alert	to	provide	

direct	 child	 care	 than	 mothers	 Nevertheless,																					

fathers	nowadays	are	becoming	more	active	in	child	

caring	 activities.12,	 13	 Therefore,	 the	 paternal	 role																

in	parenting	has	 increased.	Sensitivity	 is	one	of	 the	

major	influencing	factors	in	the	interaction	between	

parents	and	infants.	Thus,	effective	mother-infant	and	

father-infant	relationships	need	to	be	promoted	and	

parents	 should	 develop	 sensitivity	 in	 appropriately	

responding	 to	 their	 infants’	 cues,	 which	will	 help	

foster	a	strong	parent-infant	attachment.14 

Abstract 
	 This	 pre-experimental	 design	with	 pretest-posttest	 and	 follow-up	measures	 aimed	 to	 determine												

the	 feasibility	 of	 the	 parental	 sensitivity	 intervention	 by	 comparing	mother-infant	 attachment,	maternal 

self-efficacy,	 father-infant	attachment	and	paternal	 self-efficacy	among	mothers	and	 fathers	 in	 the	care	of	

preterm	 infants.	A	pre-experimental	design	with	pretest,	posttest	 and	 follow-up	measures	was	employed. 

The	participants	were	recruited	through	a	purposive	sampling	method	with	four	triads	of	mother,	father	and	

preterm	infants	who	were	admitted	to	a	sick	newborn	ward	at	a	hospital	in	Thailand.	The	research	instruments	

for	data	collection	 included	 the	Postpartum	Bonding	Questionnaire	and	 the	Maternal/Paternal	Confidence	

Questionnaire	 with	 Cronbach’s	 alpha	 reliability	 of	 0.73	 and	 0.75,	 respectively.	 The	 parental	 sensitivity 

intervention	contained	four	sessions	with	60-90	minutes	per	session.	Descriptive	statistics	and	Friedman	test	

were	used	to	analyze	the	data.	

	 The	results	found	that	a	significant	difference	over	the	three	time	measures	of	the	outcome	variables.	

Mother-infant	attachment,	mother’s	self-efficacy,	father-infant	attachment	and	father’s	self-efficacy	at	posttest	

and	follow-up	periods	were	better	 than	those	at	pretest	 (p<.05).	These	findings	 indicate	that	 the	parental	

sensitivity	intervention	would	be	appropriate	and	feasible	for	further	implementation.		
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