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ABSTRACT 

 

Being a mother of a premature infant causes anxiety, depression, loss of self-

worth and lack of self-confidence which in turn might affect the infant’s health. This 

experimental study was conducted to test the effects of a transitional care program for 

mothers of premature infants on mothers’ transition, as well as on infants’ physical 

illness, growth, and development. The participants were 72 mothers of premature 

infants and 81 premature infants in Phitsanuloke Province. They were randomly 

assigned into experimental and control groups. The experimental group received a 

transitional care program developed by the researcher and based on the transitions 

theory of Meleis and colleagues (2000). The control group received usual care. 
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Instruments for collecting data consisted of the Mothers of Premature Infants 

Transition Questionnaire, infant physical illness assessment form, a weight scale, a 

tape measure and Denver II. The Mothers of Premature Infants Transition 

Questionnaire and the infant physical illness assessment form were validated by five 

experts. The reliability of the Mothers of Premature Infants Transition Questionnaire 

was 0.80. The interrater reliability of Denver II was 1.00. Data were analyzed using 

descriptive statistics, t-test, Chi-square test and repeated measures ANOVA. 

The results showed that mothers in the experimental group had statistically 

significant higher mean transition scores than those in the control group at the 8 and 

16 weeks after the infants were discharged (p=.001,p=.001). There were statistically 

significant fewer sick infants in the experimental group than in the control group at 8 

and 16 weeks (p=.001, p=.05). Increase in body length of infants in the experimental 

group was statistically significant higher than in the control group at 8 weeks (p=.001) 

but this was not statistically different at 16 weeks. Increase in weight and head 

circumference in both groups at 8 and 16 weeks were not statistically significant. 

There was no statistically significant difference in normal development between the 

control and experimental groups at 8 and 16 weeks. 

The findings of this study suggest that nurses should implement the 

transitional care program with mothers of premature infants prior to discharge from 

the hospital and should follow-up to 16 weeks after discharge from the hospital in 

order to support mothers in their transition and reduce illness in premature infants. 
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บทคัดย่อ 

 การเป็นมารดาของทารกเกิดก่อนก าหนดก่อให้เกิดความวิตกกงัวล เครียด รู้สึกสูญเสีย
คุณค่า และขาดความมัน่ใจในตนเอง  ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพของทารก  การวิจยัเชิงทดลองน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบผลของโปรแกรมการดูแลในระยะเปล่ียนผา่นส าหรับมารดาของทารกเกิด
ก่อนก าหนดต่อการเปล่ียนผา่นของมารดา ความเจ็บป่วยทางกาย  การเจริญเติบโต  และพฒันาการ
ของทารก  กลุ่มตวัอยา่งเป็นมารดาของทารกเกิดก่อนก าหนด  จ านวน 72 ราย  และทารกเกิดก่อน
ก าหนด  จ านวน 81 รายในจงัหวดัพิษณุโลก  สุ่มตวัอยา่งเขา้กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  โดยกลุ่ม
ทดลองไดรั้บโปรแกรมการดูแลในระยะเปล่ียนผา่นซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตามทฤษฏีประสบการณ์การ
เปล่ียนผา่นของเมลิส และคณะ (2000)  กลุ่มควบคุมไดรั้บการดูแลตามปกติ  เคร่ืองมือท่ีใชร้วบรวม
ขอ้มูลประกอบด้วยแบบสอบถามการเปล่ียนผ่านของมารดาท่ีมีบุตรเป็นทารกเกิดก่อนก าหนด  
แบบบันทึกปัญหาสุขภาพของทารก  เคร่ืองชั่งน ้ าหนัก  สายวดั  และแบบทดสอบพฒันาการ
เดนเวอร์ 2  ซ่ึงแบบสอบถามการเปล่ียนผา่นของมารดา และแบบบนัทึกปัญหาสุขภาพของทารก
ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน  ค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามการเปล่ียนผา่นของมารดาท่ีมีบุตรเป็นทารกเกิดก่อนก าหนดเท่ากบั  .80  และค่าความ
เช่ือมัน่ของการใช้แบบทดสอบพฒันาการของเดนเวอร์เท่ากบั  1  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา สถิติทดสอบที  สถิติไคสแควร์  และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ ้ า 
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ผลการวิจยัพบว่ามารดาในกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนการเปล่ียนผ่านมากกวา่มารดา
ในกลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = .001, p = .001) ทั้งในสัปดาห์ท่ี 8 และสัปดาห์ท่ี 16 
ภายหลงัจ าหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล  จ  านวนทารกในกลุ่มทดลองมีการเจ็บป่วยทางกายนอ้ย
กวา่ทารกในกลุ่มท่ีควบคุมในสัปดาห์ท่ี 8 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p = .001, p = .05)   ความยาว
ของทารกในกลุ่มทดลองเพิ่มข้ึนมากกวา่ทารกในกลุ่มควบคุมในสัปดาห์ท่ี 8 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p = .001)  แต่ในสัปดาห์ท่ี 16 ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  น ้ าหนกั  และเส้น
รอบศีรษะท่ีเพิ่มข้ึนระหวา่งกลุ่มควบคุม  และกลุ่มทดลองทั้งในสัปดาห์ท่ี 8 และสัปดาห์ท่ี 16 ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ   และจ านวนทารกท่ีมีพัฒนาการปกติระหว่าง                  
กลุ่มควบคุม  และกลุ่มทดลองทั้งในสัปดาห์ท่ี 8 และสัปดาห์ท่ี 16 ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการวิจยัน้ีมีขอ้เสนอแนะวา่พยาบาลควรน าโปรแกรมการดูแลในระยะเปล่ียนผา่นไป
ใชก้บัมารดาของทารกเกิดก่อนก าหนดก่อนจ าหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล  และติดตามดูแลต่อ 
16 สัปดาห์ภายหลงัจ าหน่ายทารกออกจากโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมการเปล่ียนผา่นของมารดา และ
ลดการเจบ็ป่วยของทารกเกิดก่อนก าหนด  

 


