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Abstract:
Purpose:To explore the prevalence and characteristics of violence 
against women during pregnancy, help seeking and relationship 
between personal characteristics of pregnant women, marital 
relationships and attitudes toward gender roles and the incidence of 
violence against women during pregnancy. 
Design:Descriptive study 
Methods: The participants were 300 pregnant women, who 
attended Antenatal Care at Maharat Nakhonratchasima Hospital. 
The study was carried out from September 1, 2006 to January 31, 
2007. Data were collected by:1) Demographic data questionnaires, 
2) Marital relationship questionnaires, 3) Attitudes toward gender 
roles questionnaires, 4) Violence against women during pregnancy 
interview questionnaires, and 5) Help seeking interview guidelines. 
Descriptive statistics and logistic regression analysis were employed 
for quantitative data analysis. Content analysis was used for 
qualitative data from open-ended questions. 
Main findings:  Overall prevalence of violence against women 
during pregnancy was 34.0%. The majority were emotionally 
abused by their husband (28.0%), 12.0% were sexually abused, 8.7% 
were physically abused and 5.0% were afraid of the husband. Head 
and face were the most frequent injury sites. Slap and hit were 
majority abused methods. Logistic regression analysis revealed that 
factors related of violence against women during pregnancy were 
ages and marital relationships. Age and marital relationships could 
explain approximately 23.3% of violence during pregnancy. The 
three main reasons of not seeking for help were: 1) thoughts of the 
violence as a common matter, 2) lack of resources for help, and 3) 
do not want to disclose the story of the violence. 
Conclusionandrecommendations: Research findings suggested 
that health care providers should be aware of the issues of domestic 
violence and effective routine screening should be performed in 
very pregnant women who received Antenatal care, in particular for 
those younger and poor marital relationships. A special care team 
should be established in hospital, for caring and support abused 
women. Available help centers and resources should be informed 
for all pregnant women. 
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บทคดัยอ่:  
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาความชกุและลกัษณะความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัสตรตีัง้
ครรภ ์การแสวงหาความชว่ยเหลอื และความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคล
ของสตรตีัง้ครรภ ์ สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส และทศันคตติอ่บทบาทหญงิ
ชายตอ่การเกดิความรนุแรงในขณะตัง้ครรภ ์
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยาย 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอื สตรตีัง้ครรภท์ีม่าฝากครรภ์โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสมีา จำนวน 300 คน ระหวา่งวนัที ่ 1 กนัยายน 2549 -   
31 มกราคม 2550 แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส แบบสอบถามทศันคตติอ่บทบาท
หญงิชาย แบบสมัภาษณค์วามรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัสตรตีัง้ครรภ ์ วเิคราะหข์อ้มลู
เชงิปรมิาณโดยการแจกแจงความถี ่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
ทดสอบคา่ท ี ทดสอบไค-สแควร ์วเิคราะหถ์ดถอยลอจสิตกิ และการวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิคณุภาพดว้ยการวเิคราะหเ์นือ้หา 
ผลการวิจัย: พบความชุกของความรุนแรงในสตรีตั้งครรภ์ทั้งหมดที่ร้อยละ 
34.0 ถกูทำรา้ยอารมณแ์ละความรูส้กึจากสามรีอ้ยละ 28.0  ถกูทำรา้ยรา่งกาย
รอ้ยละ 8.7 ถกูทำรา้ยดา้นเพศรอ้ยละ 12.0 และรูส้กึหวาดกลวัสามรีอ้ยละ 5.0  
จากการวเิคราะหถ์ดถอยลอจสิตกิ พบวา่ ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์อ่การเกดิ
ความรนุแรงในขณะตัง้ครรภ ์ ไดแ้ก ่ อาย ุ และสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส  
โดยสามารถทำนายโอกาสเกดิความรนุแรงไดร้อ้ยละ 23.3 เหตผุลหลกั 3 ขอ้ 
ของสตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไปแสวงหาความชว่ยเหลอื ไดแ้ก ่ 1. มองความรนุแรง
เปน็เรือ่งธรรมดาเกดิขึน้ได ้ 2. ไมท่ราบแหลง่ใหค้วามชว่ยเหลอื 3. ไมต่อ้งการ
เปดิเผยขอ้มลูความรนุแรงทีเ่กดิขึน้   
สรุปและข้อเสนอแนะ: บุคลากรด้านสุขภาพควรตระหนักถึงการเกิดความ
รนุแรงในครอบครวั และมกีารคดักรองความรนุแรงในสตรตีัง้ครรภท์กุรายทีม่า
ฝากครรภ ์ โดยเฉพาะในสตรตีัง้ครรภท์ีอ่ายนุอ้ย และทีม่สีมัพนัธภาพระหวา่ง  
คูส่มรสไมด่ ี ควรจดัใหม้ทีมีดแูลสตรตีัง้ครรภท์ีถ่กูกระทำรนุแรงในโรงพยาบาล 
รวมทัง้ประชาสมัพนัธแ์หลง่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่ตร ี
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