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Abstract: Infants who are born prematurely or of a gestational age less than 37 weeks with 
birth weight less than 2500 grams usually require long hospitalizations in order to receive 
highly specialized care, resulting in separation from their parents. This separation may have 
negative consequences on the development of a healthy attachment between parents and 
their babies. In addition, due to the fragility of preterm infants, parents often lack confidence 
to care for them. This study aimed to examine the effects of a parental sensitivity intervention 
on attachment and confidence/self-efficacy among mothers and fathers of preterm infants. 
A convenience sampling was used to recruit 34 triads of mothers, fathers and preterm infants 
with 17 triads in each group. The Postpartum Bonding Questionnaire and the Maternal Confidence 
Questionnaire were used to measure attachment and self-efficacy at three points in time 
(Baseline, Day 3 and Day 7). The experimental group received four sessions of 1) teaching 
infant states and cues, 2) observing the mothers’ state-modulation and cue-reading skills, 
3) checking the mothers’ state-modulation and cue-reading skills, and 4) providing parental 
support, and routine care while the control group received only the routine care at the 
hospital. Repeated measure ANOVAs were used to analyze the data.
 The results revealed that father-infant attachment and self-efficacy were significantly 
higher in the intervention group compared to the control group at post-intervention of Day 3 
and Day 7. However, mother-infant attachment and self-efficacy were not significantly different 
between the experiment and the control group. These findings suggest the benefit of a parental 
sensitivity intervention, especially for fathers of preterm infants. Nurses should utilize this 
intervention to educate the parents of preterm infants, focusing on both mother and 
father, before the baby is discharged from hospital.

 Pacific Rim Int J Nurs Res 2020; 24(2) 246-259

Keywords: Father-infant attachment, Mother-infant attachment, Parental sensitivity, 
Intervention, Preterm infants, Self-efficacy

Introduction

Preterm babies are born prematurely of a 
gestational age less than 37 weeks with birth weights 
of less than 2500 grams.1 Every year around 15 
million babies are born preterm and the rate in the 
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most countries is increasing.2  Thailand calculates 
the preterm birth rate at about 12% of live births.2 
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ผลของกิจกรรมความไวในการตอบสนองของบิดามารดา: การศึกษา  
แบบกึ่งทดลองในบิดามารดาของทารกเกิดก่อนก�าหนด

กุลวรา เพียรจริง นุจรี ไชยมงคล* ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

บทคัดย่อ: ทารกทีเ่กดิก่อนก�าหนดหรอืเกดิเมือ่อายคุรรภ์น้อยกว่า 37 สปัดาห์ทีม่นี�า้หนกัแรกเกดิต�า่กว่า 
2500 กรัม มักจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อรับการดูแลพิเศษอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องแยกจาก
บดิามารดา สถานการณ์เช่นนีอ้าจส่งผลทางลบต่อการพฒันาสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างบดิามารดาและทารก 
และเนื่องจากทารกคลอดก่อนก�าหนดมีรูปร่างเล็กมากและเปราะบาง บิดามารดามักจะขาดความมั่นใจ
ในการดูแลบุตรที่ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมความไวในการตอบสนองของ
บิดามารดาต่อสัมพันธภาพระหว่างบิดา/มารดากับทารกและความมั่นใจหรือความสามารถของตนเอง
ในบดิา/มารดาของทารกคลอดก่อนก�าหนด กลุม่ตวัอย่างคดัเลอืกแบบสะดวกคอืบดิา มารดา และทารก
ก่อนก�าหนดจ�านวน 34 ชดุ แบ่งเป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุกลุม่ละ 17 ชดุ แบบสอบถามสมัพนัธภาพ
ระหว่างบิดามารดาและทารกและแบบประเมินความมั่นใจของมารดาและบิดาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ของกลุม่ตวัอย่าง 3 ครัง้ (เริม่ต้น, วนัที ่3 และวนัที ่7) กลุม่ทดลองได้รบักจิกรรมความไวในการตอบสนอง
ของบิดามารดา 4 ขัน้ตอนคือ 1) การสอนเกีย่วกบัลกัษณะและท่าทางของทารก 2) การสงัเกตทกัษะของ
มารดาเกี่ยวกับการอ่านและแปลท่าทางของทารก 3) การตรวจสอบทักษะของมารดาเกี่ยวกับการอ่าน
และแปลท่าทางของทารก และ 4) การสนบัสนนุบดิามารดา ร่วมกบัการดแูลตามปกต ิในขณะทีก่ลุม่ควบคมุ
ได้รับการดูแลตามปกติเท่านั้น ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่มีการวัดซ�้าเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
 ผลการวจิยัพบว่าความผกูพนัระหว่างบดิากบัทารกและความสามารถของตนเองของบดิาระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ ในขณะที่ความผูกพันระหว่างมารดากับทารก
และความสามารถของตนเองของมารดาไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ผลการวิจัยนี้
แสดงให้เหน็ว่ากจิกรรมความไวในการตอบสนองของบดิามารดามปีระโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบั
บดิาของทารกทีค่ลอดก่อนก�าหนด พยาบาลควรน�ากจิกรรมนีไ้ปใช้เป็นส่วนหนึง่ของแผนการดแูลสขุภาพ
เพือ่ให้ความรูแ้ก่บิดาและมารดาของทารกทีเ่กดิก่อนก�าหนดโดยมุง่เน้นทัง้มารดาและบดิา โดยจดักจิกรรม
ก่อนที่ทารกจะได้รับการจ�าหน่ายออกจากโรงพยาบาล
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