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Introduction

The World Health Organization (WHO) 
estimates that approximately 15 million babies 
are born premature every year.1  In Thailand, about 
80,000 babies are born preterm annually, accounting 
for around 8-10% of all live births.2  Preterm infants 
are considered a high risk group due to their physiological 
immaturity and instability, and the prolonged intensive 
care required for their survival.3  Preterm birth and 
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Abstract: Hospitalized preterm infants are separated from parents in many countries, 
including Thailand, neonatal care has promoted parental involvement in caring for their 
infants to support breastfeeding and parent-infant bonding. This descriptive qualitative 
approach aimed to gain a better understanding of Thai parental involvement in caring 
for hospitalized preterm infants. Purposive sampling was used to select 22 parents, two 
grandmothers, and three nurses at a sick newborn unit of a regional hospital in Eastern 
Thailand. Data were collected through in-depth interviews, participant observation and 
clinical document reviews, from September 2014 to October 2015. The data were 
analyzed by using a thematic analysis. 
 The findings revealed parents’ perceptions and caregiving practices regarding their 
involvement in caring for hospitalized preterm infants that could be categorized into 
five categories, 1) uncertainty about their child’s condition, 2) desire to be close to their 
preterm babies, 3) lack of confidence in providing care for their preterm babies, 4) 
overcoming difficulties in breastfeeding, and 5) socio-cultural factors influencing parental 
involvement. Parental involvement in caring for hospitalized preterm infants is crucial 
to the quality of infant care. The findings of this study could assist in evidence for developing 
a nursing intervention program to enhance and support parental involvement in caring for 
preterm infants.
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การรับรู้และการปฏิบัติของบิดามารดาในการมีส่วนร่วมดูแลทารกเกิด	
ก่อนก�าหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

พจนารถ  สารพัด* วารุณี ฟองแก้ว อุษณีย์  จินตะเวช จุฑารัตน์ มีสุขโข Lynne Ray

บทคัดย่อ: ทารกเกิดก่อนก�าหนดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องแยกจากบิดามารดา ในหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทย การดูแลทารกแรกเกิดได้ส่งเสริมให้บิดามารดามีส่วนร่วมในการดูแลทารก
เพื่อที่สนับสนุนให้ทารกได้รบัน�า้นมมารดาและส่งเสรมิความรกัความผกูพนัระหว่างบดิามารดาและทารก 
การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแล
ทารกแรกเกิดก่อนก�าหนดท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
กลุ่มตัวอย่างคือ บิดามารดาของทารกเกิดก่อนก�าหนด 22 ราย ยาย 2 ราย และพยาบาล 3 ราย ที่หอ
ทารกแรกเกิดป่วยของโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกของประเทศไทย เก็บข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม และการทบทวนเอกสารทางคลนิกิ จากเดอืนกนัยายน 2557 
ถึงเดือนตุลาคม 2558 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ

 ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลของบิดามารดาเมื่อมีส่วนร่วมใน
การดูแลทารกเกิดก่อนก�าหนด ประกอบด้วย 1) มีความรู้สึกไม่แน่นอนเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของทารก 
2) ปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับทารก 3) ขาดความมั่นใจในการดูแลทารก 4) ก้าวข้ามความยากล�าบากใน
การให้นมทารก และ 5) ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลทารกของ
บิดามารดา การเข้ามามีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนก�าหนดเป็นสิ่งส�าคัญต่อ
คณุภาพการดูแลทารก ผลการศึกษานี้ สามารถเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาโปรแกรมการ
พยาบาล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบิดามารดาในการดูแลทารกเกิดก่อนก�าหนด
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ค�ำส�ำคัญ : การศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิธีการพรรณา ทารกเกิดก่อนก�าหนดที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล บดิามารดา การมส่ีวนร่วมของบดิามารดา ทารกเกดิก่อนก�าหนด ประเทศไทย
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