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บทคัดย่อ 

 ทารกแรกเกิดท่ีได้รับการส่องไฟรักษาส่งผลให้มารดามีความเครียดและวิตกกังวล มารดาจึง 
ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตร การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำานายน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยทำานายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองท่ีได้รับการรักษาด้วยการ
ส่องไฟ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาของทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลือง จำานวน 100 ราย คัดเลือกด้วยวิธี
การเลือกแบบสะดวก ตามคุณสมบัติท่ีกำาหนด เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559- 
มีนาคม พ.ศ. 2560 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลท่ัวไป 
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิด แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างมารดา
และทารก แบบสอบถามการส่ือสารระหว่างมารดากับพยาบาล และแบบสอบถามการสนับสนุนจากพยาบาล 
มีค่าความเช่ือม่ันของแอลฟ่าครอนบาค เท่ากับ .81, .94, .86, และ .92 ตามลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติพรรณนา ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสถิติถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน

 ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกเป็นปัจจัยทำานายเดียวท่ีมีความสัมพันธ์ 
และสามารถทำานายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองได้ร้อยละ 28.7 (F2, 97 = 
37.188, p < .001) ผลการศึกษาในคร้ังน้ีให้ข้อเสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพจึงควรพัฒนา
รูปแบบหรือโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกตัวเหลืองท่ีได้รับการส่องไฟรักษา
โดยเน้นการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารก เพ่ือให้มารดาสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลทารก
แรกเกิดท่ีมีภาวะตัวเหลืองท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน
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Abstract 

 Neonates with jaundice receive phototherapy and this causes the mother to have 
stress and anxiety. Thus, mothers want to participate more in child care. This predictive 
correlational research aimed to describe maternal participation in caring for neonates     
with jaundice receiving phototherapy and related factors. The sample was selected by 
convenience sampling and the sample comprised 100 mothers of neonates with jaundice 
receiving phototherapy. Data were collected from December 2016 to March 2017. 
The research instruments consisted of the general information of mother and newborn, the     
demographic record form for the maternal participation in caring for neonates with jaundice 
receiving phototherapy questionnaire, and the parent and neonate attachment questionnaire. 
The parent-nurse communication questionnaire and the support from nurse questionnaire. 
Chronbach’s alpha coefficients (α) of the questionnaires were .81, .94, .86 and .92 respectively. 
Data were analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s correlation and stepwise 
multiple regression. 

 The results showed that attachment between mothers and neonates was significant 
and a predictor of maternal participation in caring for neonates with jaundice receiving 
phototherapy accounting for 28.7% (F2, 97 = 37.188, p < .001). Therefore, the results of this 
study suggest that nurses and health care providers should develop interventions to 
promote maternal participation by encouraging the attachment of mothers and neonates in 
order to effectively enhance maternal participation in caring for neonates with jaundice 
receiving phototherapy
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