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Abstract:
Purpose: The purpose of this study was to compare the effects of 
spontaneous pushing and directed pushing on postpartum fatigue 
at 2 hours and during 12 to 24 hours postpartum, perineal pain 
during 12-24 hours and at 1 week postpartum and childbirth 
satisfaction. 
Design: A randomized controlled trial. 
Methods: The participants were comprised of 60 primiparous 
women with low-risk pregnancies who were in the labor stage. The 
participants were evenly assigned to the experimental (30) and 
control groups (30). The experimental group was encouraged to 
do spontaneous pushing, while the control group was instructed to 
engage in directed pushing. Collecting data by using the Fatigue 
Symptoms Checklist, the Numerical Rating pain Scales, and the 
Six-Simple childbirth satisfaction Questions. The data was then 
analyzed for mean difference by using independent t-tests.  
Main findings: The results revealed that the mean scores of 
postpartum fatigue both at 2 hours and during a period of 12 to 24 
hours postpartum of the mothers in the experimental group were 
significantly lower than those in the control group (t = -2.933,   
p< .01 and t = -2.907, p< .01, respectively). The mean scores of 
perineal pain, both during a period of 12 to 24 hours and at 1 week 
postpartum of the mothers in the experimental group were also 
significantly lower than those in the control group (t = -2.59,   
p< .01 and t = -4.59, p< .001, respectively). And the mean scores of 
childbirth satisfaction in the experimental group was significantly 
higher the control group (t = 3.12, p< .01).   
Conclusionandrecommendations: Spontaneous pushing may be 
the method of choice to be recommended during second stage 
labor.  
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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่เปรยีบเทยีบผลของวธิเีบง่คลอดแบบธรรมชาต ิ กบัแบบ
ควบคมุ ตอ่ความเหนือ่ยลา้ในระยะ 2 ชัว่โมง และ 12-24 ชัว่โมงหลงัคลอด 
ความเจบ็ปวดฝเียบ็ในระยะ 12-24 ชัว่โมง และ 1 สปัดาหห์ลงัคลอด และ
ความพงึพอใจตอ่การคลอด 
รปูแบบการวจิยั: เปน็การศกึษาแบบทดลองแบบสุม่เขา้กลุม่ 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอื หญงิตัง้ครรภป์กตทิีก่ำลงัจะใหก้ำเนดิบตุร
คนแรก จำนวน 60 คน แบง่เปน็ 2 กลุม่ กลุม่ละ 30 คน โดยกลุม่ทดลองได้
รบัการสนบัสนนุใหเ้บง่แบบธรรมชาต ิในขณะทีก่ลุม่ควบคมุไดร้บัการสนบัสนนุ
ใหเ้บง่แบบควบคมุซึง่เปน็วธิเีบง่ที่ใชเ้ปน็ประจำในหอ้งคลอด ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลู
โดยใชแ้บบวดัความเหนือ่ยลา้ในระยะหลงัคลอด แบบวดัความเจบ็ปวดฝเียบ็
และแบบวดัความพงึพอใจตอ่การคลอด วเิคราะหข์อ้มลูโดยเปรยีบเทยีบผลตา่ง
ของคา่เฉลีย่คะแนนดว้ยการทดสอบคา่ท ี
ผลการวจิยั: พบวา่คะแนนเฉลีย่ความเหนือ่ยลา้ของกลุม่ทดลองทัง้ในระยะ   
2 ชัว่โมง และ 12-24 ชัว่โมงหลงัคลอด ตำ่กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติ ิ(t = -2.933, p< .01 และ t = -2.907, p< .01 ตามลำดบั) คะแนน
เฉลีย่ของความเจบ็ปวดฝเียบ็ของกลุม่ทดลองทัง้ในระยะ 12-24 ชัว่โมง และ   
1 สปัดาหห์ลงัคลอด ตำ่กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (t = -2.59, 
p< .01 และ t = -4.59, p< .001 ตามลำดบั) นอกจากนีก้ลุม่ทดลองยงัมคีวาม
พงึพอใจตอ่การคลอดมากกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (t = 3.12, 
p< .01) 
สรุปและข้อเสนอแนะ:  วิธีเบ่งแบบธรรมชาติอาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควร
สนบัสนนุใหน้ำมาใช้ในการดแูลผูค้ลอดในระยะทีส่องของการคลอด  
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