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บทคัดย่อ 

 มารดาที่คลอดทารกก่อนกำาหนดน้ันต้องเผชิญสถานการณ์ที่ซับซ้อน ถือว่าเป็นความท้ายทายของบุคลากรสุขภาพใน

การส่งเสริมสายใยรักระหว่างมารดากับทารกเกิดก่อนกำาหนด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสบการณ์ของ

มารดา พยาบาลวิชาชีพและกุมารแพทย์เกี่ยวกับสายใยรักสำาหรับทารกเกิดก่อนกำาหนดในจังหวัดนครพนม เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำาหนดจำานวน 8 คน พยาบาลวิชาชีพ 5 คน และกุมารแพทย์ 

2 คนในโรงพยาบาลนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการวิจัยพบว่า สายใยรักสำาหรับทารกเกิดก่อนกำาหนดตามมุมมองของมารดา พยาบาลวิชาชีพและกุมารแพทย์คือ 

“สายใยรักจากมารดาที่อยู่บนความไม่แน่นอน” ซึ่งความหมายน้ีเกิดจาก 6 องค์ประกอบได้แก่ มารดามีความรักลูกซ่ึง                

เปน็พืน้ฐานของสายใยรกั การสนบัสนนุจากครอบครวัชว่ยใหม้ารดามคีวามมัน่ใจในการใหส้ายใยรกักบัทารกเกดิกอ่นกำาหนด 

การแยกจากทารกหลังคลอดทำาให้การพัฒนาสายใยรักล่าช้า มารดาต้องการความช่วยเหลือจากพยาบาลในการส่งเสริม

สายใยรักกับทารกเกิดก่อนกำาหนด มารดารู้สึกไม่กล้าที่จะส่งสายใยรักให้กับลูกเนื่องจากกังวลจะเกิดอันตราย และ                

บุคลากรสุขภาพเห็นความสำาคัญในการส่งเสริมสายใยรักแต่ยังขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสายใยรัก                   

ของมารดาต่อทารกเกิดก่อนกำาหนดมีทั้งสิ่งที่ส่งเสริมและส่ิงที่เป็นอุปสรรค ดังน้ันพยาบาลทารกแรกเกิดควรที่จะพัฒนา    

แนวปฏิบัติที่จะส่งเสริมให้มารดามีความรู้สึกรักใคร่ผูกพันทารกเกิดก่อนกำาหนด และลดส่ิงที่จะเป็นอุปสรรค เพื่อส่งเสริม

สายใยรักให้กับทารกเกิดก่อนกำาหนดต่อไป 
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Abstract 

 Preterm infant birth is a difficult situation for mother, and challenge for professional health care 

providers to promote mother-preterm infant attachment. This study aimed was to describe experience 

of mothers, professional nurses, and pediatricians about prematurity situation at Nakhon Phanom                

province. This study focused on understanding current situation of attachment from the perspectives 

of eight mothers having preterm infants, five professional nurses, and two pediatricians in Nakhon               

Phanom hospital. In-depth interview technique was utilized for data collection. Content analysis was 

used to analyze data.

 The study found that the overriding theme was “maternal attachment uncertainty”. This main 

theme emerged from 6 categories that consisted of affection of mothers was a root of attachment, 

family support enhanced maternal confidence to attach preterm infants, delayed visits affected              

delayed attachment, mothers needed early help from nurses to promote attachment with preterm 

infants, mothers felt afraid to attach with preterm infants, and health care providers needed to promote 

mother-preterm infants attachment but lack of good practice guideline. The results reflected both the 

promoting and inhibiting maternal attachment to their preterm infants. 

 Therefore, neonatal nurses should crate the nursing program to encourage mother to maintain                

the promoting maternal attachment, and solving the inhibiting maternal attachment for enhancing                   

attachment in preterm infants.
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