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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  
 
 
 
 
 
 
คำสำคญั: วธิเีบง่แบบควบคมุ วธิเีบง่แบบธรรมชาต ิความเหนือ่ยลา้ ความเจบ็
ปวดฝเียบ็ ความพงึพอใจตอ่การคลอด 
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ความสำคัญของปัญหา
 การคลอดเปน็ปรากฏการณธ์รรมชาต ิซึง่สตรสีามารถ
ควบคมุกระบวนการคลอดไดด้ว้ยตนเองตามสญัชาตญิาณ
ของการเปน็ผู้ใหก้ำเนดิ แตร่ปูแบบการดแูลในปจัจบุนัสว่น
ใหญ่ไม่ไดส้นบัสนนุใหเ้ปน็ไปตามกระบวนการตามธรรมชาต ิ
ดแูลเสมอืนผูค้ลอดเปน็ผูป้ว่ย  กำหนดและควบคมุใหด้ำเนนิ
ไปเป็นขั้นตอนคล้ายคลึงกันทั้งในรายปกติและในรายที่มี
ภาวะเสี่ยง ผู้คลอดกลายเป็นผู้ถูกควบคุมแทนที่จะเป็น  
ผูค้วบคมุการใหก้ำเนดิทารกดว้ยตนเอง1 โดยเฉพาะในระยะ
ทีส่องของการคลอดนัน้ผูค้ลอดมกัจะถกูควบคมุใหเ้บง่คลอด
ตามทีผู่ด้แูลการคลอดสอนอยา่งเครง่ครดั ซึง่ผลเสยีทีต่าม
มาคือผู้คลอดอาจเกิดความเหนื่อยล้าและมีความเจ็บปวด
ฝเียบ็มากกวา่ทีค่วรจะเปน็2  
 เหตผุลทีแ่พทยแ์ละพยาบาลสว่นใหญค่วบคมุการเบง่
ของผู้คลอดนั้น เพราะเชื่อว่าจะทำให้ระยะเวลาของการ
คลอดสัน้ลง โดยเฉพาะในระยะทีส่องของการคลอด3 วธิทีี่
เชือ่วา่ทำใหร้ะยะเวลาคลอดสัน้ลงคอื การควบคมุใหผู้ค้ลอด
เบง่ทนัททีีป่ากมดลกูเปดิหมดโดยเบง่อยา่งแรงและนานทีส่ดุ
ในทุกครั้งที่มดลูกหดรัดจนกว่าทารกจะคลอด พร้อมกับ
ควบคุมผู้คลอดไม่ให้ส่งเสียงเล็ดลอดออกมาในขณะที่เบ่ง 
เพราะเชื่อว่าทำให้การเบ่งไม่มีประสิทธิภาพ สูญเสีย
พลังงานโดยไม่จำเป็น วิธีเบ่งเช่นนี้เรียกว่า วิธีเบ่งแบบ
ควบคมุ3-7 จากการศกึษาพบวา่ การใหผู้ค้ลอดเบง่ดว้ยวธิดีงั
กล่าวทำให้ความดันในช่องอกและช่องท้องเพิ่มมากขึ้น 
เลือดมาเลี้ยงมดลูกและรกลดลง อัตราการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนของรกลดลง ปริมาณเลือดและออกซิเจนไป  
เลีย้งสมองของทารกลดลง4 การเตน้ของหวัใจชา้ลง (late 
deceleration)5 เกดิภาวะเลอืดเปน็กรด (fetal acidosis)7 
และขาดออกซเิจน (hypoxia)8 นอกจากนีล้กัษณะการเบง่ยงั
ฝืนธรรมชาต ิ ผู้คลอดต้องออกแรงอย่างมาก กล้ามเนื้อ
ทำงานอยา่งหนกัตดิตอ่กนัเปน็เวลานาน สง่ผลใหเ้กดิความ
เหนือ่ยลา้ในระยะหลงัคลอดมาก4 การเบง่อยา่งรนุแรงยงั
ทำใหศ้รีษะทารกเคลือ่นผา่นฝเียบ็อยา่งรวดเรว็ ฝเียบ็เกดิ
การดงึรัง้อยา่งแรงและรวดเรว็ ทำใหเ้กดิการฉกีขาดมากขึน้
สง่ผลใหม้คีวามเจบ็ปวดฝเียบ็ไดม้าก9 ซึง่ทัง้ความเหนือ่ยลา้
และความเจบ็ปวดฝเียบ็อาจขดัขวางการแสดง บทบาทของ
มารดาในระยะหลงัคลอดได ้และความเจบ็ปวดฝเียบ็ทีค่งอยู่
อาจทำใหม้คีวามเจบ็ปวดเมือ่มกีารรว่มเพศ กระทบตอ่การ
ทำงานของลำไสแ้ละการขบัถา่ย10,11 และอาจสง่ผลกระทบ
ตอ่อารมณข์องมารดาใหเ้กดิความรูส้กึดา้นลบตอ่การคลอด12 

 จากผลเสยีของวธิเีบง่แบบควบคมุ ไดม้กีารศกึษาถงึ
วิธีเบ่งแบบธรรมชาต ิ (spontaneous pushing) ซึ่ง
สนับสนุนให้ผู้คลอดเบ่งตามกระบวนการทางสรีรวิทยา  
การคลอด การเบง่จะเกดิขึน้เมือ่ผูค้ลอดมคีวามรูส้กึอยาก
เบง่อยา่งเตม็ทีจ่นไมส่ามารถควบคมุใหอ้ยูภ่ายใตอ้ำนาจของ
จติใจได ้ ซึง่จะเกดิขึน้เมือ่ศรีษะทารกไดเ้คลือ่นตำ่ลงมามาก
พอทีจ่ะกดบรเิวณฝเียบ็ จนเกดิการยดืขยาย และกระตุน้   
สเตรทช ์รเีซพเตอร ์(stretch receptor) ใหม้กีารหลัง่ออกซิ
โตซนิ ทำใหม้ดลกูหดรดัตวัมากขึน้ เกดิเฟอรก์สูนัรเีฟลก็ซ ์
(Ferguson’s reflex) ผูค้ลอดจะเกดิความรูส้กึอยากเบง่จน
ไมส่ามารถทนได้13 เนือ่งจากศรีษะทารกเคลือ่นตำ่ลงมามาก
แลว้ จงึใชเ้วลาในการเบง่ไมน่าน ประกอบกบัการเบง่แบบ
ธรรมชาติเป็นการสนับสนุนให้ผู้คลอดควบคุมการเบ่งด้วย
ตนเองตามความรูส้กึทีเ่กดิขึน้การเบง่จงึไมร่นุแรง ไมน่าน 
และอาจไม่เบ่งทุกครั้งที่มดลูกหดรัดตัว จึงไม่เหนื่อยล้า
มาก2,14,15 การเบง่ที่ไมร่นุแรงยงัสง่ผลใหศ้รีษะทารกเคลือ่น
ออกมาอยา่งชา้ๆ ฝเียบ็มเีวลาในการยดืขยาย การดงึรัง้ไม่
รนุแรง การชอกชำ้และการฉกีขาดของฝเียบ็เกดิขึน้นอ้ยกวา่ 
ความเจบ็ปวดฝเียบ็ในระยะหลงัคลอดจงึนอ้ยกวา่ดว้ยเชน่
กนั9  

 นอกจากนีผู้ค้ลอดทีเ่บง่คลอดแบบธรรมชาตมิีโอกาส  
ที่จะเกิดความพึงพอใจต่อการคลอดมากกว่าผู้คลอดที ่ 
เบง่คลอดแบบควบคมุ เนือ่งจากผลจากการทบทวนงานวจิยั
อยา่งเปน็ระบบตัง้แตป่ ีค.ศ. 1965 ถงึป ีค.ศ. 2000 จำนวน 
137 รายงานพบวา่ องคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลทำใหผู้ค้ลอด
เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการคลอดนั้นได้แก ่  
การได้รับการดูแลตามความคาดหวัง การได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ให้การดูแล สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้การ
ดูแลกับผู้คลอด และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
ดูแลรักษา16 ซึ่งการเบ่งคลอดแบบธรรมชาต ิ เป็นการส่ง
เสรมิใหผู้ค้ลอดไดค้วบคมุการเบง่ดว้ยตนเอง ตามความรูส้กึ
ทีเ่กดิขึน้ และสามารถเลอืกทา่คลอดไดต้ามความตอ้งการ 
และผูค้ลอดมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  
 จากการทบทวนงานวิจัยข้างต้น จะเห็นได้ว่า   
การสนบัสนนุใหผู้ค้ลอดเบง่แบบธรรมชาตเิปน็กจิกรรมการ
พยาบาลทีน่า่จะสง่ผลลพัธท์ีด่ตีอ่ทัง้มารดาและทารก และ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจมากกว่าการเบ่งแบบควบคุม   
ดว้ยเหตผุลดงักลา่วทำใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบ
ผลของวธิเีบง่แบบธรรมชาตกิบัวธิเีบง่แบบควบคมุตอ่ความ
เหนือ่ยลา้ ความเจบ็ปวดฝเียบ็ในระยะหลงัคลอด และความ
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พงึพอใจตอ่การคลอด เพือ่นำผลที่ไดจ้ากการศกึษาไปใชเ้ปน็
แนวทางใหก้ารพยาบาลในระยะคลอดตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่เปรยีบเทยีบผลของวธิเีบง่คลอดแบบควบคมุกบั
วธิเีบง่แบบธรรมชาตติอ่ความเหนือ่ยลา้ของมารดาในระยะ
หลงัคลอด 2 ชัว่โมง และ 12-24 ชัว่โมง ความเจบ็ปวด
ฝเียบ็ในระยะหลงัคลอด 12-24 ชัว่โมง และ 1 สปัดาห์
หลงัคลอด และความพงึพอใจตอ่การคลอด 
 
สมมติฐานการวิจัย
 มารดาที่ไดร้บัการสนบัสนนุใหเ้บง่คลอดแบบควบคมุ
กบัเบง่แบบธรรมชาตมิคีวามเหนือ่ยลา้ในระยะหลงัคลอด 2 
ชัว่โมง และ 12-24 ชัว่โมง ความเจบ็ปวดฝเียบ็ในระยะ
หลงัคลอด 12-24 ชัว่โมง และ 1 สปัดาหห์ลงัคลอด และ
ความพงึพอใจตอ่การคลอดแตกตา่งกนั  
 
วิธีดำเนินงานวิจัย
 การวจิยันีเ้ปน็การศกึษาแบบทดลองแบบสุม่เขา้กลุม่ 
(Randomized controlled trial) ประชากร คือ หญิง  
ตั้งครรภ์ปกต ิ อยู่ในระยะเจ็บครรภ์คลอดและกำลังจะให้
กำเนดิบตุรคนแรก  
 กลุม่ตวัอยา่ง คอื หญงิตัง้ครรภ ์ครรภเ์ดีย่ว อยู่ในทา่
ปกตโิดยมศีรีษะเปน็สว่นนำ อายคุรรภ ์ 37-42 สปัดาห ์ อยู่
ในระยะเจ็บครรภ์และกำลังจะให้กำเนิดบุตรคนแรก ที ่ 
โรงพยาบาลกดุบากและโรงพยาบาลพระอาจารยฝ์ัน้ อาจาโร 
จังหวัดสกลนคร ทั้งสองโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ใช้แนวทางเดียวกันในการดูแลผู้คลอด   
เกบ็ขอ้มลูตัง้แตเ่ดอืนพฤศจกิายน 2548 ถงึเดอืนมกราคม 
2549 โดยมเีกณฑก์ารเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้ อายรุะหวา่ง 
18-35 ป ี ปากมดลูกเปิด 3-5 เซนติเมตร ไม่มีภาวะ
แทรกซอ้นทางสตูกิรรมและอายรุกรรมในระยะตัง้ครรภแ์ละ
ระยะคลอด และยนิยอมใหค้วามรว่มมอืในการวจิยั เกณฑ์
การคดัออกคอืผูค้ลอดทีม่ภีาวะบง่ชีท้ีต่อ้งผา่ตดัคลอด 
 ตามหลกัทฤษฎแีนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง (Central limit 
theorem) แนะนำวา่ ในการวจิยัแบบกึง่ทดลองการกระจาย
ของกลุม่ตวัอยา่งจะใกลเ้คยีงกบัโคง้ปกตเิมือ่มจีำนวนกลุม่
ตัวอย่างจำนวน 25 รายขึ้นไป17 และเพื่อป้องกันการ
สญูหายของกลุม่ตวัอยา่งจงึเพิม่จำนวนอกีรอ้ยละ 15 ใน
การวจิยันีจ้งึกำหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ละ 30 คน   

ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากประชากรที่ใช้ในการวิจัยตาม
คณุสมบตัทิีก่ำหนด จำนวนทัง้หมด 60 คน จบัสลากเพือ่แบง่
กลุม่ตวัอยา่งออกเปน็ 2 กลุม่ กลุม่ละ 30 คน คอืกลุม่ควบคมุ 
ผูค้ลอดไดร้บัการสนบัสนนุใหเ้บง่คลอดแบบควบคมุและกลุม่
ทดลอง ผูค้ลอดไดร้บัการสนบัสนนุใหเ้บง่คลอดแบบธรรมชาต ิ  
นยิามคำศพัท ์
 วธิเีบง่แบบธรรมชาต ิหมายถงึ วธิเีบง่ทีส่นบัสนนุใหผู้้
คลอดเบ่งเองเมื่อผู้คลอดรู้สึกอยากเบ่งอย่างเต็มที่จนไม่
สามารถทนได ้ โดยสนบัสนนุใหเ้บง่ตามความรูส้กึทีเ่กดิขึน้ 
และสามารถเลอืกทา่คลอดไดต้ามตอ้งการ 
 วธิเีบง่แบบควบคมุ หมายถงึ วธิเีบง่ทีก่ำหนดตามการ
เปิดของปากมดลูก โดยการสอนให้ผู้คลอดเริ่มเบ่งทันทีที่
พยาบาลห้องคลอดประเมินพบว่าปากมดลูกเปิดหมด   
เมือ่มดลกูเริม่หดรดัตวั ไมว่า่ผูค้ลอดจะมคีวามรูส้กึอยากเบง่
หรอืไมก่ต็าม ผูค้ลอดจะตอ้งสดูหายใจเขา้อยา่งเตม็ กลัน้
หายใจไว ้แลว้เบง่ใหแ้รงและนานทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถทำได ้
โดยไม่ใหม้เีสยีงหรอืลมหายใจเลด็ลอดในขณะทีเ่บง่ และเบง่
ซำ้แบบเดมิอกีครัง้จนกวา่มดลกูจะคลายตวั และจะตอ้งเบง่
ทกุครัง้ทีม่ดลกูเริม่หดรดัตวัครัง้ใหม ่ จนกวา่ทารกจะคลอด
ออกมา โดยใชท้า่คลอดศรีษะสงู 30 องศา 
 ความเหนื่อยล้าของมารดา หมายถึง การรับรู้ของ
มารดาวา่รูส้กึเหนือ่ยจนถงึหมดแรงโดยมสีาเหตจุากทัง้ทาง
ดา้นรา่งกายและจติใจ ซึง่จะสง่ผลใหค้วามสามารถในการ
ทำหนา้ทีข่องรา่งกายและจติใจลดลง ประเมนิโดยใชแ้บบวดั
ความเหนือ่ยลา้ในระยะหลงัคลอด (Fatigue Symptoms 
Checklist  [FSC]) 
 ความเจบ็ปวดฝเียบ็ หมายถงึ ความรูส้กึของมารดา
หลงัคลอดทีร่บัรูถ้งึความไมส่ขุสบายทีบ่รเิวณฝเียบ็ ซึง่เกดิจาก
การฉกีขาดของเนือ้เยือ่บรเิวณฝเียบ็ในขณะคลอด ประเมนิ
โดยใชแ้บบวดัระดบัความเจบ็ปวดฝเียบ็ เปน็มาตรวดัความ
เจบ็ปวดแบบตวัเลข (Numerical rating scales [NRS]) 
 ความพึงพอใจต่อการคลอด หมายถึง ความรู้สึกใน
ดา้นบวกหรอืความรูส้กึทีบ่รรลถุงึตามความตอ้งการเกีย่วกบั
การคลอดของมารดาหลงัคลอด ในดา้น การมสีว่นรว่มใน
การตดัสนิใจ  สมัพนัธภาพระหวา่งผู้ใหก้ารดแูลกบัคนไข ้
การได้รับประสบการณ์ตามความคาดหวัง การได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ให้การดูแล ประเมินโดยใช้แบบวัดระดับ
ความพึงพอใจต่อการคลอด เป็นแบบวัดความพึงพอใจ  
อยา่งงา่ย 6 ขอ้ (childbirth satisfaction) ของ ฮารเ์วย ์ 
แรช สเตนตัน้ จารเ์รลล ์และแบรนท์18  
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เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ก ่ 1) แบบ
บนัทกึขอ้มลูสว่นบคุคลและแบบบนัทกึขอ้มลูการคลอดเปน็
เครือ่งมอืทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 2) แบบวดัความเหนือ่ยลา้ความ
เหนือ่ยลา้ของมารดา หมายถงึ การรบัรูข้องมารดาวา่รูส้กึ
เหนื่อยจนถึงหมดแรงโดยมีสาเหตุจากทั้งทางด้านร่างกาย
และจติใจ ซึง่จะสง่ผลใหค้วามสามารถในการทำหนา้ทีข่อง
รา่งกายและจติใจลดลง ประเมนิโดยใชแ้บบวดัความเหนือ่ย
ล้าในระยะหลังคลอด (Fatigue Symptoms Checklist  
[FSC]) ของมลิลแิกน ปารค์ คทิซแ์มน และเลนซ์19 ซึง่ได้
แปลเปน็ภาษาไทยโดย ภาวด ีโปชยัคปุต์20 และปรบัปรงุเพือ่
ใหเ้หมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งโดยผูว้จิยั ประกอบดว้ยคำถาม
แบบประมาณคา่ (Likert scale) 4 ระดบั จำนวน 30 ขอ้ 
แตล่ะขอ้คำถามมคีะแนนตัง้แต ่1-4 คะแนน โดยเรยีงลำดบั
จากไมรู่ส้กึเลย ถงึรูส้กึมาก มคีะแนนรวมตัง้แต ่ 30-120  
คะแนน  3) แบบวดัระดบัความเจบ็ปวดฝเียบ็ เปน็มาตรวดั
ความเจ็บปวดแบบตัวเลข (Numerical rating scales 
[NRS]) แบบแนวตัง้ของฮสัคสิสนั21แบง่ระดบัความรนุแรง
โดยใชม้าตรวดัทีก่ำหนดเปน็ชดุของตวัเลข 0-10 ปลายดา้น
หนึ่งแทนค่าด้วยเลข 0 หมายถึง ไม่มีความเจ็บปวดเลย 
สว่นปลายอกีดา้นหนึง่แทนคา่ดว้ยเลข 10 หมายถงึมคีวาม
เจ็บปวดมากที่สุด ให้ผู้คลอดเลือกตัวเลขที่เข้าได้กับความ
แรงของความเจบ็ปวดฝเียบ็ในขณะนัน้ การแปลผล คะแนน
มากหมายถงึมคีวามเจบ็ปวดฝเียบ็มาก คะแนนนอ้ยหมายถงึ
มคีวามเจบ็ปวดฝเียบ็นอ้ย 4) แบบวดัระดบัความพงึพอใจ
ต่อการคลอด เป็นแบบวัดความพึงพอใจอย่างง่าย 6 ข้อ 
(childbirth satisfaction) ของ ฮาร์เวย ์ แรช สเตนตั้น 
จารเ์รลล ์และแบรนท์18 ผูว้จิยัไดแ้ปลเปน็ภาษาไทยพรอ้มทัง้
แปลกลบัและปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเ้หมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่ง 
ประเมนิความพงึพอใจในดา้น การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ  
สัมพันธภาพระหว่างผู้ ให้การดูแลกับคนไข ้ การได้รับ
ประสบการณ์ตามความคาดหวัง การได้รับการสนับสนุน  
จากผู้ใหก้ารดแูล และการประเมนิความพงึพอใจโดยรวม   
แบ่งระดับความพึงพอใจโดยใช้ชุดของตัวเลขตั้งแต่เลข 1   
ถงึเลข 7 เลข 1 หมายถงึไมม่คีวามรูส้กึพงึพอใจเลย ระดบั
ความพงึพอใจจะเพิม่ขึน้ตามตวัเลขถงึเลข 7 หมายถงึ รูส้กึ
พึงพอใจมากที่สุด 5) นาฬิกาสำหรับดูและจับเวลา 6) 
แนวทางปฏบิตัใินการสนบัสนนุวธิเีบง่แบบธรรมชาต ิ 
การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 
 แบบวดัและแนวทางปฏบิตัใินการวจิยั ผา่นการตรวจ

สอบจากผูเ้ชีย่วชาญจำนวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย สตูแิพทย ์
2 ทา่น อาจารยพ์ยาบาล 3 ทา่น และพยาบาลหอ้งคลอด 2 
ท่าน หลังจากนั้นผู้วิจัยปรับแก้ตามข้อแนะนำ และได้นำ
แบบวัดความเหนื่อยล้าในระยะหลังคลอด และแบบวัด
ระดบัความพงึพอใจตอ่การคลอด ไปทดลองใชก้บัผูค้ลอดทีม่ี
คณุสมบตัเิชน่เดยีวกบักลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 30 คน ใชส้ตูร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคหาความเชื่อมั่นพบว่า 
แบบวดัความพงึพอใจตอ่การคลอดมคีา่ .86 แบบวดัความ
เหนือ่ยลา้ในระยะหลงัคลอดมคีา่ .96 
การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 โครงการวจิยัไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการสทิธิ
มนษุยชนเกีย่วกบัการทดลองในมนษุย ์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
ตามหนังสือที ่ ศธ 0517.016/338 (1) ลงวันที ่ 2 
พฤศจิกายน 2548  โดยก่อนการทำวิจัยผู้วิจัยได้อธิบาย
วัตถุประสงค ์ ประโยชน ์ และผลเสียของการเข้าร่วมวิจัย  
และใหผู้ค้ลอดมอีสิระในการตดัสนิใจตอบรบัหรอืปฏเิสธการ
เขา้รว่มวจิยั และถอนตวัจากการวจิยั โดยมกีารลงนามในใบ
ยนิยอมเขา้รว่มวจิยั  
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผูว้จิยัขออนญุาตเกบ็ขอ้มลูที่โรงพยาบาลพระอาจารย์
ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และ  
โรงพยาบาลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ได้
ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ รายละเอยีด ขัน้ตอนการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู และขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยั
ไดค้ดัเลอืกผูช้ว่ยวจิยั 1 คน ซึง่ไดร้บัการฝกึใหท้ำการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ภายใตก้ารกำกบัของผูว้จิยั จนสามารถทำได้
เชน่เดยีวกบัผูว้จิยั จงึไดเ้ริม่เกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัจรงิ 
 ระยะศกึษาทดลอง ผูว้จิยัหรอืผูช้ว่ยวจิยัตรวจคณุสมบตัิ
ของผูค้ลอดตามเกณฑท์ีก่ำหนดจากทะเบยีนประวตัแิละสมดุ
คู่มือฝากครรภ ์ เข้าพบผู้คลอดภายหลังจากเจ้าหน้าที ่ 
ห้องคลอดซักประวัติและตรวจร่างกายแรกรับเรียบร้อย   
โดยดำเนนิการตามขัน้ตอนการพทิกัษส์ทิธิ ์ จากนัน้สุม่กลุม่
ตวัอยา่งเขา้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยกลุม่ทดลองจะ
ไดร้บัการสนบัสนนุใหเ้บง่แบบธรรมชาต ิ กลุม่ควบคมุจะได้
รบัการสอนใหเ้บง่แบบควบคมุ การดแูลโดยทัว่ไปในระยะรอ
คลอด ทัง้สองกลุม่จะยงัคงไดร้บัการดแูลตามมาตรฐานการ
ดแูลผูค้ลอดของหอ้งคลอดเหมอืนกนั จนกระทัง่ทารกคลอด 
เมือ่ครบ 2 ชัว่โมงหลงัคลอด ประเมนิระดบัความเหนือ่ยลา้
ในระยะหลงัคลอด ดว้ยแบบวดัความเหนือ่ยลา้ และในชว่ง
ระยะเวลาตัง้แต ่ 12-24 ชัว่โมงหลงัคลอด จะขอความรว่ม
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มือในการประเมินระดับความเจ็บปวดฝีเย็บด้วยมาตรวัด
ความเจบ็ปวดแบบตวัเลขแนวตัง้ และประเมนิระดบัความ
พงึพอใจตอ่การคลอด 2 ระยะ คอื ในระยะเจบ็ครรภ ์และ
ระยะเบง่คลอด ดว้ยแบบวดัความพงึพอใจอยา่งงา่ย เมือ่
กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบสอบถามแลว้  ใหแ้บบประเมนิระดบั
ความเจ็บปวดกับกลุ่มตัวอย่าง และขอเบอร์โทรศัพท์ที่
สามารถตดิตอ่ได ้ เพือ่ตดิตอ่สอบถามระดบัความเจบ็ปวด

ฝเียบ็เมือ่ครบ 1  สปัดาหห์ลงัคลอด 
ผลการวิจัย
1. คณุลกัษณะดา้นประชากรและดา้นสตูกิรรม 
 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้านประชากร
ระหวา่งสองกลุม่ พบวา่ไมม่นียัสำคญัทางสถติทิีแ่ตกตา่งกนั
ทัง้ในดา้นอาย ุ รายไดข้องครอบครวั การศกึษา และอาชพี 
ตามที่ไดเ้สนอในตารางที ่1   

ตารางที ่1: คณุลกัษณะดา้นประชากร 

คณุลกัษณะดา้นประชากร 
 
อาย(ุป)ี 
    < 20 
    ≥ 20 
การศกึษา 
    มธัยมศกึษาปทีี ่3 
    มธัยมศกึษาปทีี ่6 
    ปรญิญาตร ี
อาชพี 
    แมบ่า้น 
    รบัจา้ง   

จำนวน                 
 
 12 
 18 
 
 5 
 10 
 15 
 
 23 
 7 

รอ้ยละ 
 
 40.0 
 60.0 
 
 16.0 
 33.3 
 50.0 
 
 76.7 
 23.3 

กลุม่ทดลอง (n = 30) กลุม่ควบคมุ (n = 30) 
จำนวน                 
 
 5 
 25 
 
 12 
 11 
 7 
 
 25 
 5 

รอ้ยละ 
 
 16.7 
 83.3 
 
 40.0 
 36.7 
 23.3 
 
 83.3 
 16.7 

P 
0.084 

 
 

0.054 
 
 
 

0.784 
 

ตารางที ่2 จำนวนและรอ้ยละของขอ้มลูดา้นสตูกิรรม 

ขอ้มลูดา้นสตูกิรรม 
 
ระดบัสว่นนำเมือ่เริม่เบง่ 
     0 
    +1 
    +2 
ระยะเวลาจากเริม่เบง่ถงึทารกคลอด(นาท)ี 
    ≤ 60 
    61-90 
    > 90 
การฉกีขาดของฝเียบ็  
    ตดัฝเียบ็ 
    ฉกีขาดเอง   
ระดบัการฉกีขาด  
    ฉกีขาดระดบั 1 
    ฉกีขาดระดบั 2 
    ฉกีขาดระดบั 3 

จำนวน                 
 
 5 
 10 
 15 
 
 26 
 2 
 2 
 
 24 
 6 
 
 5 
 23 
 2 

รอ้ยละ 
 
 16.7 
 33.3 
 50.0 
 
 86.7 
 6.7 
 6.7 
 
 80.0 
 20.0 
 
 16.7 
 76.7 
 6.7 

กลุม่ทดลอง (n = 30) กลุม่ควบคมุ (n = 30) 
จำนวน                 
 
 12 
 15 
 3 
 
 16 
 9 
 5 
  
 30 
 0 
 
 0 
 25 
 5 

รอ้ยละ 
 
 40 .0 
 50 .0 
 10 .0 
 
 53 . 3 
 30 .0 
 16 .7 
 
 100 .0 
 0 
 
 0 
 83 .3 
 16 .7 

P 
.003  

 
 
 

.017  
 
 
 

.024  
 
 

.041  
 

 จากตารางที ่ 2 ระดบัสว่นนำ ระยะเวลาเบง่คลอด ชนดิและระดบัการฉกีขาดของฝเียบ็ มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่3 ผลลพัธด์า้นทารก 

ผลลพัธด์า้นทารก 
 
นำ้หนกัทารก (กรมั) 
Apgar score ที ่1 นาท ี 

ชว่ง  
2,500-3,650 

8-10 

X (SD) 
2,931.7(335.2) 

9.9(0.4) 

ชว่ง 
2,250-3,800 

8-10 

X (SD) 
2,906.7(379.4) 

9.6(0.7) 

t 
 
 0 . 271ns 

 1 .98ns 

กลุม่ควบคมุ (n = 30) กลุม่ทดลอง (n = 30) 

ns = Not significant (p> .05)  
 เมือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของนำ้หนกัทารกและคะแนนแอพการข์องทารกที ่ 1 นาทแีละที ่ 5 นาท ี ระหวา่งสองกลุม่  
พบวา่ ไมม่คีวามแตกตา่งกนัทางสถติ ิ  

ความเหนือ่ยลา้ 
 
ระยะ 2 ชัว่โมง 
ระยะ 12-24 ชัว่โมง 

ชว่ง 
30-88 
30-51 

X 
45.0 
37.1 

SD 
12.6 
 5.7 

ชว่ง 
32-80 
30-78 

X 
54.8 
43.1 

SD 
13.3 
10.6 

 
t 
 

-2.93** 
-2.70** 

กลุม่ทดลอง (n = 30) กลุม่ควบคมุ (n = 30) 

2. การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของตวัแปรตามระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
ตารางที ่4: เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความเหนือ่ยลา้ในระยะหลงัคลอดระหวา่งกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 

** p< .01 
 ผลการเปรียบเทียบพบว่าคะแนนความเหนื่อยล้าทั้งในระยะหลังคลอด 2 ชั่วโมงและ ในระยะ 12-24 ชั่วโมง   
กลุม่ทดลองมคีา่ตำ่กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(t = - 2.93, p< .01, และ t = - 2.70, p< .01 ตามลำดบั)  

ตารางที ่5: เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความเจบ็ปวดฝเียบ็ในระยะหลงัคลอด 

ความเจบ็ปวดฝเียบ็ 
 
ระยะ 12-24 ชัว่โมง 
1 สปัดาห ์

ชว่ง 
1-6  
0-4 

X 
4.3 
1.1 

SD 
1.3 
0.9 

ชว่ง 
2-8 
0-6 

X 
5.3 
2.4 

SD 
1.7 
1.2 

 
t 
 

-2.59** 
-4.59*** 

กลุม่ทดลอง (n = 30) กลุม่ควบคมุ (n = 30) 

**p < .01, ***p< .001 
 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความเจบ็ปวดฝเียบ็สองกลุม่ในระยะหลงัคลอด 12-24 ชัว่โมงและ 1 สปัดาห ์พบวา่กลุม่
ทดลองมคีะแนนความเจบ็ปวดฝเียบ็ตำ่กวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (t = - 2.59, p< .01 และ t = - 4.59,   
p < .001 ตามลำดบั) 

ตารางที ่6: เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความพงึพอใจตอ่การคลอด 

ความพงึพอใจตอ่การคลอด 
 
ระยะรอคลอด 
ระยะเบง่คลอด 

ชว่ง 
12-42 
14-42 

X 
33.7 
37.4 

SD 
6.5 
6.8 

ชว่ง 
21-42 
17-42 

X 
31.2 
32.2 

SD 
5.9 
6.2 

 
t 
 

1.58ns 

3.12** 

กลุม่ทดลอง (n = 30) กลุม่ควบคมุ (n = 30) 

ns = Not significant (p> .05), **p < .01 
 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนความพงึพอใจระหวา่งสองกลุม่พบวา่ กลุม่ทดลองมคีะแนนความพงึพอใจตอ่การคลอดสงูกวา่
กลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(t = 3.12, p < .01)  
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การอภปิรายผล
ความเหนือ่ยลา้ในระยะหลงัคลอด 
 การเบง่คลอดแบบธรรมชาตนิัน้ ความรูส้กึอยากเบง่
จนไมส่ามารถทนไดข้องผูค้ลอดจะเกดิขึน้เมือ่มดลกูมกีารหด
รัดตัวอย่างเต็มที่15 ลักษณะการเบ่งไม่รุนแรง และไม่ได้
ควบคมุใหเ้บง่ทกุครัง้ทีม่ดลกูหดรดัตวั สว่นนำอยู่ในทา่ทีเ่อา
ทา้ยทอยหมนุมาอยูด่า้นหนา้ของชอ่งเชงิกราน (OT to OA) 
และความรู้สึกอยากเบ่งจนไม่สามารถทนได้นี้เกิดขึ้นเมื่อ
สว่นนำเคลือ่นลงมากดกลา้มเนือ้พืน้เชงิกราน คอือยา่งนอ้ย
ทีร่ะดบั +1 ซึง่อยู่ในระดบัทีล่งมาตำ่มาก จงึทำใหร้ะยะเวลา
ในการเบ่งคลอดสั้นลง ส่งผลให้มารดามีความเหนื่อยล้า  
นอ้ยลง22 ในการศกึษาครัง้นี ้กลุม่ทดลองไดร้บัการสนบัสนนุ
ให้เบ่งแบบธรรมชาต ิ ซึ่งการเบ่งไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้การ
ควบคุมของผู้ดูแลการคลอด แต่เกิดขึ้นภายใต้ความรู้สึก
อยากเบ่งของมารดาเอง นอกจากนี้เมื่อเริ่มเบ่งครั้งแรก
มารดาในกลุม่ทดลองรอ้ยละ 66.7 ยงัใชท้า่คลอดศรีษะสงู 
(ทา่คลอด 30 องศาและ 60 องศา) และระดบัสว่นนำของ
ศรีษะทารกเคลือ่นตำ่อยา่งนอ้ยทีร่ะดบั +1 มากถงึ รอ้ยละ 
83.3 ซึง่เปน็ระดบัสว่นนำทีเ่คลือ่นตำ่เพยีงพอทีจ่ะกดกลา้ม
เนือ้พืน้เชงิกรานเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความรูส้กึอยากเบง่จนไม่
สามารถทนได ้ ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการเบ่งคลอดจึงน้อยลง 
ซึง่จะเหน็ไดว้า่มารดากลุม่ทดลองมรีะยะเวลาเฉลีย่ในการ
เบง่คลอดสัน้กวา่มารดากลุม่ควบคมุ แมว้า่จะไมม่นียัสำคญั
ทางสถติกิต็าม (54.6 นาทีในกลุม่ทดลองและ 58.5 นาทีใน
กลุม่ควบคมุ) สง่ผลใหค้วามเหนือ่ยลา้ของมารดาในระยะ
หลงัคลอดลดลง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เฮนเสน คลา้ค 
และฟอสเตอร์23 ซึง่ไดศ้กึษาทดลองแบบสุม่เขา้กลุม่ถงึผล
ของการเบ่งคลอดในมารดาครรภ์แรกจำนวน 122 คน   
พบวา่มารดาทีเ่ริม่เบง่คลอดเมือ่มองเหน็ศรีษะทารกทางชอ่ง
คลอด มคีวามเหนือ่ยลา้นอ้ยกวา่มารดาทีเ่ริม่เบง่ทนัททีีพ่บ
วา่ปากมดลกูเปดิหมดอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
 ในทางตรงกนัขา้ม การเบง่แบบควบคมุเปน็การเบง่ที่
ต้องสอนและควบคุมให้เบ่งตามที่ผู้ดูแลการคลอดแนะนำ
อย่างเคร่งครัด แม้ว่ามารดาจะไม่รู้สึกอยากเบ่งก็ตาม9   
การเบ่งแบบนี้มารดาจะได้รับการสอนให้เบ่งทันทีที่ผู้ดูแล
การคลอดประเมนิพบวา่ปากมดลกูเปดิหมด เมือ่มดลกูเริม่
หดรัดตัวมารดาจะต้องสูดหายใจเข้าลึกๆ กลั้นหายใจไว ้
แล้วเบ่งให้ ได้แรงมากที่สุด และต้องเบ่งซ้ำเช่นนี้จนกว่า
มดลกูจะคลายตวั และจะตอ้งเบง่ทกุครัง้ทีม่ดลกูหดรดัตวั

จนกว่าทารกจะคลอด และห้ามมิให้ส่งเสียงหรือคราง  
ในขณะเบ่งด้วย5,9 ในการศึกษาครั้งนี ้ กลุ่มควบคุมได้รับ  
การสอนใหเ้บง่แบบควบคมุ เมือ่เริม่เบง่ครัง้แรก มมีารดา
จำนวนมากถงึรอ้ยละ 40 ทีร่ะดบัของสว่นนำทารกยงัอยูท่ี่
ระดบั 0 ขึน้ไป ซึง่ยงัเปน็ระดบัสว่นนำทีส่งูอยู ่ จงึมีโอกาส
เป็นไปได้ว่าระดับส่วนนำยังไม่เคลื่อนต่ำพอที่จะกดกล้าม
เนือ้พืน้เชงิกราน ความรูส้กึอยากเบง่จงึเกดิขึน้ไมม่าก เมือ่
สอนให้มารดาเบ่งในระยะนี ้ ระยะเวลาที่ใช้ในการเบ่งจึง
เพิ่มขึ้นและจำนวนครั้งของการเบ่งก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 
นอกจากนีค้วามเหนือ่ยลา้ยงัเพิม่ขึน้ไดจ้ากกการกลัน้หายใจ
ในขณะเบง่คลอดดว้ย22 ดงันัน้ความเหนือ่ยลา้ในระยะหลงั  
คลอดจงึเพิม่ขึน้และคงอยูเ่ปน็ระยะเวลานานกวา่  
ความเจบ็ปวดฝเียบ็ในระยะหลงัคลอด 
 การเบง่แบบธรรมชาตเิปน็การเบง่ทีเ่กดิขึน้ตามความ
รู้สึกของมารดา จึงสามารถควบคุมการเบ่งได้ด้วยตนเอง 
ลกัษณะการเบง่จงึเปน็ไปในลกัษณะทีป่กปอ้งตนเอง จงึเบง่ไม่
รนุแรง กลา้มเนือ้ฝเียบ็คอ่ยๆ ยดืขยาย18 ซึง่การยดืขยาย  
อย่างช้าๆ และคงที่ของเนื้อเยื่อที่ฝีเย็บในขณะเบ่งคลอด  
ส่งผลให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เมื่อนำความรู้ทางด้าน
สรรีวทิยามาอธบิายเชน่นี ้จงึเปน็ไปไดว้า่ การเบง่แบบธรรมชาติ
ลดอัตราการตัดฝีเย็บและระดับการฉีกขาดของฝีเย็บได ้  
ซึง่ระดบัการฉกีขาดของฝเียบ็มผีลโดยตรงตอ่ความเจบ็ปวดที่
ฝเียบ็ โดยถา้มกีารฉกีขาดของฝเียบ็มากความเจบ็ปวดกจ็ะมาก
และคงอยูเ่ปน็ระยะเวลานาน24,25 ในการศกึษาครัง้นี ้ พบวา่
กลุม่ทดลองจำนวนรอ้ยละ 20 มกีารฉกีขาดของฝเียบ็เอง  
ในขณะทีก่ลุม่ควบคมุทัง้หมดไดร้บัการตดัฝเียบ็ และแมว้า่  
ทั้งสองกลุ่มส่วนใหญ่จะมีการฉีกขาดของฝีเย็บในระดับ 2   
แต่กลุ่มทดลองมีการฉีกขาดของฝีเย็บในระดับ 1 ร้อยละ   
16.7 และมกีารฉกีขาดในระดบั 3 เพยีงรอ้ยละ 6.7 สว่น  
กลุม่ควบคมุไมม่กีารฉกีขาดของฝเียบ็ระดบั 1 แตม่กีารฉกีขาด
ระดบั 3 สงูถงึรอ้ยละ 16.7 จะเหน็ไดว้า่ลุม่ทดลองมรีะดบัการ
ฉกีขาดของฝเียบ็นอ้ยกวา่กลุม่ควบคมุ ดงันัน้จงึมรีะดบัความ
เจบ็ปวดฝเียบ็นอ้ยกวา่ดว้ยเชน่กนั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษา
แบบนำรอ่งในมารดา 10 ราย ทีพ่บวา่มารดาที่ไม่ไดถ้กูสอน
ใหเ้บง่แบบควบคมุจะมสีภาพของฝเียบ็ในระยะหลงัคลอดดวีา่
มารดาที่ไดร้บัการสอนใหเ้บง่แบบควบคมุ26 นอกจากนีจ้ากการ
ศกึษาแบบยอ้นหลงัในมารดาครรภแ์รก ทีค่ลอดปกตทิางชอ่ง
คลอด จำนวน 39 ราย พบวา่ มารดาทีแ่บง่แบบธรรมชาตมิี
การฉกีขาดของฝเียบ็นอ้ยกวา่มารดาทีเ่บง่แบบควบคมุ9 
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ความพงึพอใจตอ่การคลอด 
 ในการศกึษาครัง้นีก้ลุม่ทดลองไดร้บัการสนบัสนนุให้
เบ่งแบบธรรมชาต ิ ซึ่งควบคุมการเบ่งด้วยตนเอง และ
สามารถเลอืกทา่คลอดไดต้ามความตอ้งการ ทำใหร้บัรูถ้งึการ
มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ สมัพนัธภาพระหวา่งผูด้แูลการ
คลอดกับผู้คลอดจึงเป็นไปได้ด้วยด ี และรับรู้ว่าได้รับการ
สนบัสนนุดว้ยดจีากผู้ใหก้ารดแูล จงึเปน็ไปไดว้า่ผูค้ลอดได้
รบัประสบการณต์ามความคาดหวงั ทำใหเ้กดิความพงึพอใจ
ตอ่การคลอด ในทางกลบักนั กลุม่ควบคมุตอ้งเบง่ตามทีผู่้
ดูแลการคลอดสอนไม่ว่าจะมีความรู้สึกอยากเบ่งหรือไม่
กต็าม9 ไมม่สีว่นรว่มในการตดัสนิใจ นอกจากนีก้ารสือ่สาร
ระหว่างผู้คลอดกับผู้ดูแลการคลอดส่วนใหญ่จะเป็นการ
สือ่สารทางเดยีว เปน็การบอกใหท้ำ จงึมีโอกาสเปน็ไปไดว้า่
ผู้คลอดรู้สึกไม่เป็นไปตามที่ตนเองคาดหวังจึงทำให้ ไม่พึง
พอใจตอ่การคลอด 
 
ข้อเสนอแนะ
 1. ผูบ้รหิารควรสนบัสนนุใหพ้ยาบาลหอ้งคลอดไดร้บั
การฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีเบ่งคลอดแบบธรรมชาต ิ รวมทั้ง
ปรชัญาและแนวทางการดแูลในระยะทีส่องของการคลอด 
สำหรบัพยาบาลทีด่แูลผูค้ลอดควรสนบัสนนุใหผู้ค้ลอดมสีว่น
รว่มในการตดัสนิใจ และแนะนำวธิเีบง่คลอดอืน่ทีน่อกเหนอื
จากเคยปฏบิตัเิปน็ประจำ ไดแ้ก ่วธิเีบง่แบบธรรมชาต ิ 
 2. เนือ่งจากขอ้จำกดัของการวจิยันี้ในประเดน็ของการ
ควบคมุเกีย่วกบัทา่ของการคลอด และ การไดร้บัยาแกป้วด 
นอกจากนีจ้ำนวนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาอาจนอ้ยไป 
และในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้ทำการวิจัยกับผู้ทำ
แบบสอบถามเปน็คนๆ เดยีวกนั การศกึษาครัง้ตอ่ไปควร
แก้ ไขข้อจำกัดดังกล่าว และควรทำการศึกษา ในมารดา
ครรภห์ลงั เพือ่ยนืยนัประสทิธผิลของวธิเีบง่แบบธรรมชาต ิ
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