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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 ี
 
 
 
คำสำคญั: ความรนุแรงในขณะตัง้ครรภ ์ ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ ์การแสวงหา
ความชว่ยเหลอื 
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ความสำคัญของปัญหา
 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีสามารถเกิดได้ทุกช่วง
เวลารวมทั้งในขณะที่สตรีกำลังตั้งครรภ ์ จากการศึกษา
รายงานวจิยัเกีย่วกบัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ในสตรตีัง้ครรภใ์น
ตา่งประเทศ  ชว่งป ีค.ศ. 1963 ถงึ ค.ศ. 1995 พบวา่ความ
ชุกของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีในขณะตั้งครรภ์อยู่
ระหวา่ง รอ้ยละ 0.9 ถงึ รอ้ยละ 20.11 นอกจากนีง้านวจิยัที่
เกี่ยวกับความรุนแรงในสตรีส่วนใหญ ่ ยังพบว่ามีการ
รายงานถงึการถกูทำรา้ยในขณะทีส่ตรกีำลงัตัง้ครรภด์ว้ยใน
หลายงานวจิยั2 

 ความรุนแรงขณะตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นอาจพบได้ในรูป
แบบของความรนุแรงทางดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจและดา้น
เพศ โดยพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดความ
รุนแรงขณะตั้งครรภ์ได้แก ่ อาย ุ ระดับการศึกษา รายได ้
สถานภาพการทำงาน ความสมัพนัธร์ะหวา่งคูส่มรส จำนวน
บตุร3,4,5 ประสบการณก์ารถกูทำรา้ยในวยัเดก็ หรอืถกูทำรา้ย
กอ่นทีจ่ะตัง้ครรภ ์ มกีารตัง้ครรภท์ี่ไมพ่งึประสงค์6 จำนวน
ครัง้ทีต่ัง้ครรภ ์ สามีใชส้ารเสพตดิหรอืดืม่สรุา7,8 โดยพบวา่  
สตรีที่มีอายุน้อยในขณะตั้งครรภ ์ มีระดับการศึกษาน้อย  
ไมม่รีายไดห้รอืมรีายได้ ไมเ่พยีงพอตอ่การใชจ้า่ย เคยผา่น
ประสบการณ์ความรุนแรงในวัยเด็ก มีสัมพันธภาพที่ไม่ดี
ระหวา่งสามแีละภรรยาหรอือยูก่บัสามทีี่ไม่ใชบ่ดิาของบตุร    
จำนวนของการตัง้ครรภม์าก หรอืมจีำนวนบตุรมาก จะมี
โอกาสเสีย่งตอ่การเกดิความรนุแรงไดม้ากกวา่ นอกจากนี้
ทศันคตขิองสตรตีอ่บทบาททางเพศบอกไดถ้งึโอกาสเสีย่งตอ่
การถกูกระทำรนุแรงได ้ โดยสตรทีีม่ทีศันคตติอ่การยอมรบั
การมสีทิธอิำนาจของผูช้ายทีม่เีหนอืกวา่สตร ี มคีวามเชือ่วา่
สามสีามารถทำรา้ยรา่งกายภรรยาได ้ พบวา่ถกูทารณุกรรม
ดา้นรา่งกายจากสามมีากกวา่สตรทีีม่ทีศันคตไิมย่อมรบัการมี
สถานภาพหรอืบทบาททีด่อ้ยกวา่ผูช้าย9 

 ผลกระทบทางสุขภาพจากการที่สตรีตั้งครรภ์ถูก
ทำรา้ยอาจเกดิผลกระทบตอ่ภาวะสขุภาพทัง้ตอ่สตรตีัง้ครรภ ์
และทารกในครรภ ์ ผลกระทบทางสขุภาพตอ่สตรตีัง้ครรภ์
ไดแ้ก ่ การมเีลอืดออกทางชอ่งคลอด เจบ็ครรภค์ลอดกอ่น
กำหนด รกลอกตวักอ่นกำหนด การตดิเชือ้ทางเดนิปสัสาวะ 
กรวยไตอกัเสบ10-12 ความดนัโลหติสงู ตดิเชือ้โรคตดิตอ่ทาง
เพศสัมพันธ ์ (STD) ซึ่งรวมทั้งการติดเชื้อ HIV2 ความ
รนุแรงยงัสง่ผลตอ่ภาวะจติใจของมารดา เชน่ อาจทำใหเ้กดิ
ภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล นอนไม่หลับ มีภาวะตึงเครียด   

การมปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคมเปลีย่นแปลงไป โดยอาจมอีาการ
กา้วรา้ว การหลกีหนสีงัคม ตืน่กลวั2 สตรทีกุรายทีถ่กูทำรา้ย
มกัจะเกดิความรูส้กึ เสยีใจ นอ้ยใจและอบัอาย บางรายอาจ
มีความรู้สึก โกรธ อาฆาตแค้น รู้สึกถูกทรยศ รู้สึกผิด   
ไรค้ณุคา่  เกดิความสบัสนในการจดัการกบัปญัหา ขาดทีพ่ึง่  
เกดิความทรงจำอนัเลวรา้ยและอาจรา้ยแรงจนถงึฆา่ตวัตาย
ได้13 นอกจากสขุภาพของมารดาแลว้ความรนุแรงยงัสง่ผล
ตอ่ทารกในครรภด์ว้ย เชน่ ทารกอาจมนีำ้หนกันอ้ยกวา่ปกต ิ 
คลอดกอ่นกำหนด เจรญิเตบิโตชา้ในครรภ ์ เสยีชวีติในขณะ
ทีอ่ยู่ในครรภม์ารดา 10-12,14 

 สตรีตั้งครรภ์ที่ต้องทนอยู่กับความรุนแรง ส่วนหนึ่ง
เพราะเชือ่วา่ความรนุแรงเปน็เรือ่งภายในครอบครวั ไมค่วร
ให้บุคคลภายนอกทราบ จึงมักปกปิดเรื่องราวของการถูก
กระทำ เกบ็ความรูส้กึไว ้ อกีสว่นหนึง่มาจากธรรมชาตขิอง  
ผูห้ญงิ ทีพ่รอ้มจะใหอ้ภยัแกค่นทีต่นเองรกั จงึทำใหส้ตรสีว่น
ใหญย่อมทนกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ จากการศกึษางานวจิยั
พบวา่สาเหตสุว่นใหญท่ีผู่ห้ญงิไมเ่ขา้มาขอรบัความชว่ยเหลอื
จากสถานพยาบาล สว่นหนึง่คดิวา่ไม่ไดร้บับาดเจบ็ทีร่นุแรง  
สามารถดแูลรกัษาตนเองได ้คดิวา่บคุลากรทางการแพทย์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวได ้ 
และอาจมองสตรีที่ไปขอความช่วยเหลือว่าเป็นผู้หญิงไม่ด ี
เพราะผูห้ญงิทีด่คีงไมถ่กูผูช้ายทำรา้ย และอกีสว่นหนึง่คดิวา่
เป็นเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ต้องการให้
บคุคลอืน่รบัรู ้ ในรายทีม่กีารแสวงหาความชว่ยเหลอื เชน่  
การขอความชว่ยเหลอืจากบา้นพกัฉกุเฉนิเพือ่หาทีป่ลอดภยั
อาศยั การแจง้ความกบัตำรวจเพือ่ดำเนนิคดกีบัผูท้ีท่ำรา้ย  
หรือในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บทางกาย สตรีจะขอความช่วย
เหลอืจากบคุลากรทางการแพทยเ์พือ่ทำการรกัษาบาดแผล
ทางรา่งกายเทา่นัน้15 ผลการวจิยัดงักลา่วอาจสะทอ้นใหเ้หน็
ถงึความคดิของสตรทีี่ไดร้บัความรนุแรงวา่บคุลากรทางการ
แพทย ์คอื ผูท้ีร่กัษาทางดา้นรา่งกายเทา่นัน้ และเปน็บคุคล
ภายนอกไมส่ามารถชว่ยเหลอืไดแ้ละไมเ่ขา้ใจถงึความรนุแรง
ทีเ่กดิขึน้ 
 ดัง้นัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึอตัราความ
ชุกของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรี ในขณะตั้งครรภ ์  
การแสวงหาความชว่ยเหลอืของสตรตีัง้ครรภภ์ายหลงัจาก
ถกูกระทำความรนุแรงและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรนุแรง  
ซึ่งความเข้าใจในประเด็นที่เกิดขึ้นจะเป็นพื้นฐานสำคัญ
สำหรบับคุลากรทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการดแูลสขุภาพสตรทีี่
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จะนำมาใชเ้ปน็แนวทางในการวางแผน ปอ้งกนั คดักรอง
สตร ีและสตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะเสีย่งตอ่การถกูกระทำรนุแรง
ซึง่อาจสง่ผลรา้ยแรงตอ่ทารกในครรภด์ว้ย รวมทัง้การจดัรปู
แบบการดแูลและชว่ยเหลอืสตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรง
ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่สำรวจอตัราความชกุและศกึษาลกัษณะของ
ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัสตรตีัง้ครรภ ์  
 2. ศึกษาการแสวงหาความช่วยเหลือของสตรีตั้ง
ครรภภ์ายหลงัจากถกูกระทำรนุแรง 
 3. เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสว่นบคุคลของ
สตรตีัง้ครรภ ์ สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสและทศันคตขิอง
สตรีต่อบทบาททางเพศ กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตร ี 
ตัง้ครรภ ์  
 
สมมุติฐานการวิจัย
 ปจัจยัพืน้ฐานสว่นบคุคลของสตรตีัง้ครรภ ์ สมัพนัธภาพ
ระหว่างคู่สมรสและทัศนคติของสตรีต่อบทบาททางเพศ   
มคีวามสมัพนัธก์บัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัสตรตีัง้ครรภ ์
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิบรรยาย (Descriptive)  
โดยมวีธิกีารดำเนนิการวจิยัดงันี ้
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็สตรตีัง้ครรภ ์ ทีม่ารบั
บริการฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ ์ โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา มอีายตุัง้แต ่ 18 ปขีึน้ไป 
ไมก่ำหนดอายคุรรภจ์ำนวนทัง้สิน้ 300 คน ไมม่ภีาวะเจบ็
ป่วยหรือภาวะแทรกซ้อนที่ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
และเปน็การศกึษาในประชากร (จงึไมม่กีารสุม่)  
เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ มลีกัษณะเปน็แบบ 
สอบถามและแบบสมัภาษณ ์ 5 สว่น ซึง่ผา่นการตรวจสอบ
ความถกูตอ้งและความเหมาะสมของเนือ้หาจำนวน 5 ทา่น 
โดยตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (content validity) 
ภายหลงัแก้ไขปรบัปรงุไดน้ำไปหาความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื
ในกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจำนวน 30 คน   
ได้ค่าความเชื่อมั่น (alpha coefficient reliability) ของ  

แบบสอบถามอยูร่ะหวา่ง 0.74 ถงึ 0.95 ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้  
   สว่นที ่ 1  แบบสอบถามลกัษณะสว่นบคุคลของสตรี
ตัง้ครรภ ์  สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไป เชน่ อาย ุ อาชพี 
รายได ้ระดบัการศกึษา ประวตักิารตัง้ครรภ ์เปน็ตน้ 
 สว่นที ่ 2 แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส  
ของ วจัมยั สขุวนวฒัน ์ซึง่สรา้งใน พ.ศ. 2541  ซึง่ดดัแปลง
จากแบบวดัการปรบัตวัในชวีติคู ่ ของ สปาเนยีร ์ซึง่สรา้งใน 
ค.ศ.1976 ที่ใชป้ระเมนิคณุภาพของชวีติสมรส ม ี 4 ดา้น 
ไดแ้ก ่1. ความเหน็พอ้งกนัของคูส่มรส 2. ความพงึพอใจใน
คูส่มรส 3. ความกลมเกลยีวของคูส่มรส 4. การแสดงความรกั 
ลกัษณะคำตอบเปน็ rating scales 5 ระดบั โดยใชค้ะแนน
รวมทั้งหมดของแบบสอบถาม ระดับคะแนนที่สูงบอกถึง
ระดบัสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งคูส่มรส  
 สว่นที ่ 3 แบบสอบถามทัศนคติต่อบทบาทหญิงชาย 
ซึง่ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเรือ่ง ทศันคตติอ่บทบาทหญงิชาย
ของกฤตยา อาชวนิจกุลและคณะ2 เป็นส่วนหนึ่งของ
แบบสอบถามที่ใชเ้กบ็ขอ้มลูเรือ่งสขุภาพและประสบการณ์
ชีวิตของผู้หญิง (Women’s Health and Life Events 
Questionnaire) ที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานกลางของ
องคก์ารอนามยัโลกรว่มกบัคณะวจิยัทีร่ว่มโครงการ ลกัษณะ
แบบสอบถามเปน็ขอ้ความใหเ้ลอืกตอบวา่ “เหน็ดว้ย” หรอื 
“ไม่เห็นด้วย” ในคำถามที่มีลักษณะด้านบวกและด้านลบ
เกีย่วกบัทศันคตติอ่บทบาทหญงิชาย หากคะแนนสงูบอกถงึ
การไมย่อมรบัพฤตกิรรมความรนุแรงทีส่ามกีระทำตอ่ภรรยา 
หากคะแนนตำ่บอกถงึการยอมรบัพฤตกิรรมความรนุแรงที่
สามกีระทำตอ่ภรรยา 
 สว่นที ่ 4 แบบคดักรองความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัสตรี
ตัง้ครรภ ์ม ี2 ชดุ คอื ชดุที ่1 Abuse Assessment Screen 
(AAS) ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามของ นนัทนา ธนาโนวรรณ16 ซึง่สรา้งขึน้โดย 
McFarlane, Parker, Soeken, & Bullock ซึ่งสร้างใน 
ค.ศ.1992 มจีำนวน 6 ขอ้ เลอืกตอบวา่ “ใช”่ หรอื “ไม่ใช”่ 
(ขอ้คำถามแสดงใน ตารางที ่ 1) โดยขอ้ที ่ 3-6 คำถามระบุ
ชัดเจนว่าถูกกระทำรุนแรงในขณะตั้งครรภ์ครั้งนี ้ ชุดที ่ 2 
เปน็บนัทกึความรนุแรงดว้ยรปู เปน็รปูภาพผูห้ญงิ หนา้-หลงั 
(ระบถุงึตำแหนง่ทีถ่กูกระทำ วธิทีีถ่กูกระทำ และลกัษณะที่
ไดร้บับาดเจบ็)  
 สว่นที ่5 แนวทางการสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งเกีย่ว
กบัการแสวงหาความชว่ยเหลอืเมือ่สตรตีัง้ครรภถ์กูกระทำ
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รุนแรง ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดจำนวน 6 ข้อ 
สอบถามถึงสถานการณ์ที่คิดว่าเป็นสาเหตุทำให้เกิดความ
รนุแรง การขอความชว่ยเหลอื มปีระวตัไิดร้บับาดเจบ็จน
กระทัง่ไปรบัการรกัษาที่โรงพยาบาลหรอืไม ่ ผลกระทบจาก
ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ บคุคลทีพ่ยายามเขา้มาใหค้วามชว่ย
เหลอื และเหตผุลทีท่ำใหย้งัคงอยูก่บัคูร่กั/สาม ี   
การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนเกีย่วกบัการทดลองในมนษุย ์ ของมหาวทิยาลยั
มหดิล ผูว้จิยัไดต้ระหนกัถงึการเคารพสทิธิม์นษุยชนและได้
วางขั้นตอนในการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้าร่วมการวิจัย โดย  
ผูว้จิยัชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ ประโยชนแ์ละความเสีย่งของการ
วจิยั รวมทัง้สทิธใินการปฏเิสธการเขา้รว่มวจิยั หรอืการถอน
ตวัออกจากการวจิยัไดต้ลอดเวลาทีต่อ้งการ โดยไมม่ผีลกระ
ทบใดๆ ต่อการรับบริการจากโรงพยาบาลและให้สตรีตั้ง
ครรภ์เป็นผู้ตัดสินใจในการเข้าร่วมวิจัยด้วยตนเอง ผู้วิจัย
ทำการเก็บข้อมูลในห้องที่จัดไว้เป็นสัดส่วนมีเฉพาะผู้วิจัย
และสตรตีัง้ครรภเ์ทา่นัน้ การเกบ็รกัษาขอ้มลูเปน็ความลบั 
เชน่ เมือ่สิน้สดุการสมัภาษณแ์บบสอบถามและขอ้มลูจาก
การสมัภาษณจ์ะถกูใส่ไว้ในกลอ่งทบึ โดยไมม่ชีือ่-นามสกลุ
ของผูเ้ขา้รว่มวจิยั นอกจากนีห้ากประเมนิไดว้า่สตรตีัง้ครรภ์
เสีย่งตอ่การทำรา้ยตนเอง หรอืพบวา่มคีวามรนุแรง ผูว้จิยั
ดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือทันทีภายหลังจากการ
สัมภาษณ ์  โดยผู้วิจัยจะส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
และแพทยเ์จา้ของไข ้ หรอืใหข้อ้มลูเกีย่วกบัแหลง่ทีส่ามารถ
ใหค้วามชว่ยเหลอืได ้ เชน่ ศนูยใ์หค้ำปรกึษาแกส่ตรตีัง้ครรภ์
ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา หรือทีมสุขภาพที่
สามารถใหค้ำปรกึษาและใหก้ารชว่ยเหลอื ในงานวจิยัครัง้นี้
ไม่มีหญิงตั้งครรภ์รายใดถอนตัวจากการวิจัยและผู้วิจัยพบ
สตรตีัง้ครรภท์ีต่อ้งสง่ตอ่แกท่มีสขุภาพจำนวน 3 รายเพือ่
ใหก้ารชว่ยเหลอืตอ่ไป 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 เนือ่งจากเปน็การวจิยัทีเ่กีย่วกบัประเดน็ความรนุแรง 
ข้อคำถามที่ใช้ค่อนข้างละเอียดอ่อนดังนั้นผู้วิจัยจะเรียง
ลำดบัการพดูคยุโดยเริม่จากขอ้มลูพืน้ฐานสว่นบคุคลทัว่ไป  
และขอ้มลูทางดา้นภาวะสขุภาพในขณะตัง้ครรภก์อ่น เพือ่
เปน็การสรา้งสมัพนัธภาพและสรา้งความไวว้างใจตอ่ผูเ้ขา้
รว่มวจิยั จากนัน้เริม่พดูคยุเกีย่วกบัสมัพนัธภาพระหวา่งสามี
ภรรยารวมทัง้ทศันคตติอ่บทบาททางเพศ เพือ่เปดิประเดน็

การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
และเริม่เขา้สูป่ระสบการณเ์กีย่วกบัความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบั
ผูเ้ขา้รว่มวจิยั และสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้งเกีย่วกบัการ
แสวงหาความชว่ยเหลอืภายหลงัจากถกูกระทำความรนุแรง  
เนือ่งจากเปน็คำถามทีล่ะเอยีดออ่นตอ่ความรูส้กึผูว้จิยัจงึนำ
มาใช้พูดคุยเป็นประเด็นสุดท้าย ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูระหวา่งวนัที ่1 กนัยายน 2549 ถงึ วนัที ่31 
มกราคม 2550     
การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบคุคล สมัพนัธภาพระหวา่งคู่
สมรส ทัศนคติของสตรีต่อบทบาททางเพศ ความชุกและ
ลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ ์ โดยใช้การ
แจกแจงความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
 2. วเิคราะหต์วัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิความ
รนุแรงในสตรตีัง้ครรภ ์โดยใชส้ถติถิดถอย (Logistic Regression)  
 3. วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพโดยการวเิคราะหเ์นือ้หา 
สรปุประเดน็ของคำตอบ  

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัสรปุและนำเสนอตามลำดบัดงันี ้
 1. ลักษณะส่วนบุคคลของสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกทำร้าย 
สว่นมากอายอุยู่ในชว่ง 20-30 ป ี (รอ้ยละ 59.8) จบชัน้
ประถมศึกษา (ร้อยละ 38.2) ไม่ได้ทำงาน/เป็นแม่บ้าน   
(รอ้ยละ 40.2) มรีายไดน้อ้ยกวา่ 6,000 บาท/เดอืน (รอ้ยละ 
79.4) รายได้ไมเ่พยีงพอตอ่คา่ใชจ้า่ยหรอืพอใชแ้ต่ไมม่เีหลอื
เก็บ (ร้อยละ 74.5) อาศัยในครอบครัวขยายมากกว่า
ครอบครวัเดีย่ว (รอ้ยละ 63.7) และยงัพบอกีวา่กลุม่ตวัอยา่ง
ที่ถูกกระทำรุนแรงมีการหย่าร้างและแยกกันอยู่กับสาม ี 
มากกวา่ มจีำนวนการตัง้ครรภม์ากกวา่หรอืยงัไมเ่คยมบีตุร
มากอ่น มปีระวตัติัง้ครรภใ์นไตรมาสสดุทา้ย อายคุรรภเ์ฉลีย่
อยู่ในชว่ง 27 – 42 สปัดาห ์(รอ้ยละ 78.5)  ยงัไมเ่คยมบีตุร 
หรอืมบีตุรตัง้แต ่ 3 คนขึน้ไป มปีระวตัเิคยแทง้หรอืคลอด
บุตรตาย มีโรคประจำตัว ดื่มเหล้า/เบียร ์ สูบบุหรี ่ และ  
เสพยา/ดมสารระเหย 
 2. อตัราความชกุและลกัษณะของความรนุแรงทีเ่กดิ
ขึน้กบักลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ มสีตรตีัง้ครรภท์ีร่ายงานวา่เคยถกู
สาม/ีคูร่กั หรอืบคุคลทีม่คีวามสำคญัในชวีติ ทำรา้ยรา่งกาย
หรอืจติใจรอ้ยละ 52.7 ระยะตัง้ครรภม์รีอ้ยละ 34.0 ทีเ่คย
ถกูกระทำรนุแรง ระยะ 1 ปกีอ่นตัง้ครรภ ์มรีอ้ยละ 13.0 เคย
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ถกูทำรา้ยรา่งกายให้ ไดร้บับาดเจบ็และในขณะทีต่ัง้ครรภน์ี ้
พบว่าร้อยละ 8.7 เคยถูกทำร้ายร่างกายให้ ได้รับบาดเจ็บ  
รอ้ยละ 12.0 เคยถกูบงัคบัใหร้ว่มเพศหรอืมคีวามสมัพนัธ์
ทางเพศโดยไมส่มคัรใจ รอ้ยละ 5.0 รูส้กึหวาดกลวัสาม/ีคูร่กั 
หรอืบคุคลทีม่คีวามสำคญัในชวีติ ในขณะเดยีวกนัพบวา่มี
จำนวนมากถงึ รอ้ยละ 28.0 ถกูสามทีำรา้ยจติใจอารมณ์
และความรูส้กึ (ตารางที ่1) 
 บรเิวณของรา่งกายทีก่ลุม่ตวัอยา่ง 26 ราย ถกูทำรา้ย
ในขณะตัง้ครรภ ์ พบวา่ ศรีษะและใบหนา้เปน็ตำแหนง่ทีถ่กู
ทำรา้ยมากทีส่ดุ (รอ้ยละ 61.5) รองลงมาคอืแขนทัง้ 2 ขา้ง 

(ร้อยละ 53.8) เกือบทั้งหมดถูกทำร้ายโดยสาม ี (ร้อยละ 
97.1) วธิกีารทำรา้ยสว่นใหญเ่ปน็การตบศรีษะ ตบใบหนา้  
ทบุตทีีศ่รีษะ ตตีามลำตวั ดงึ หรอืกระชาก (รอ้ยละ 46.2) 
และลกัษณะการบาดเจบ็ทีพ่บ คอื มรีอยฟกชำ้ เปน็จำ้เขยีว
และมอีาการเจบ็ปวด (รอ้ยละ 53.9) รองลงมาเปน็รอยแดง
จากการถกูทำรา้ย เชน่ รอยนิว้มอืทีห่นา้ รอยแดงทีข่อ้มอื
แต่ไมเ่จบ็ปวด (รอ้ยละ 26.9) บางรายถกูทำรา้ยจนกระทัง่มี
เลอืดออก (รอ้ยละ 11.5) และในจำนวนนี้ ไมม่สีตรตีัง้ครรภ์
รายใดถกูทำรา้ยบรเิวณทอ้ง 
 

ตารางที ่1 จำนวนและรอ้ยละของคำตอบของกลุม่ตวัอยา่งทีย่อมรบัวา่ถกูกระทำรนุแรงจากการตอบ  แบบสอบถาม  
   การคดักรองความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ (AAS )  (n=300) 

ขอ้คำถาม 
 1. คณุเคยถกูสาม ี/ คูร่กั  หรอืบคุคลทีม่คีวามสำคญัในชวีติคณุ ทำรา้ยรา่งกายหรอื 
  จติใจหรอืไม ่
 2. ภายใน 1 ป ีกอ่นตัง้ครรภ ์ คณุเคยถกูต ี ตบ  เตะ  หรอืทำรา้ยรา่งกายให้ได ้
  รบับาดเจบ็ โดยวธิีใดๆ กต็าม  โดยใครคนใดคนหนึง่หรอืไม ่  
 3. ในขณะทีค่ณุตัง้ครรภ ์ คณุเคยถกูต ี ตบ  เตะ  หรอืทำรา้ยรา่งกายให้ได ้
  รบับาดเจบ็ โดยวธิีใดๆ กต็าม  โดยใครคนใดคนหนึง่หรอืไม ่  
 4. ในขณะทีค่ณุตัง้ครรภ ์ คณุเคยถกูบงัคบัใหร้ว่มเพศหรอืมคีวามสมัพนัธท์างเพศ 
  โดยไมส่มคัรใจหรอืไม ่
 5. ในขณะทีค่ณุตัง้ครรภ ์คณุรูส้กึหวาดกลวัสาม/ีคูร่กั หรอืบคุคลทีม่คีวามสำคญั 
  ในชวีติคณุหรอืไม ่
 6. ในขณะทีค่ณุตัง้ครรภ ์คณุถกูสามทีำรา้ยจติใจ อารมณแ์ละความรูส้กึหรอืไม ่

จำนวน (คน) 
 158 
  
 39 
 
 26 
 
 36 
 
 15 
  
 84 

รอ้ยละ (%) 
 52.7 
 
 13.0 
 
 8.7 
 
 12.0 
 
 5.0 
 
 28.0 

 3. การแสวงหาความชว่ยเหลอืของกลุม่ตวัอยา่ง ภาย
หลังจากถูกกระทำรุนแรง ผลของการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) ไดจ้ากการสมัภาษณด์ว้ยแบบสอบถาม
ปลายเปดิเกีย่วกบัการแสวงหาความชว่ยเหลอืของสตรตีัง้
ครรภภ์ายหลงัจากถกูกระทำรนุแรง สามารถสรปุประเดน็ที่
มคีวามสำคญัตามลำดบัดงันี ้
 - เหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีก่อ่ใหเ้กดิความรนุแรง  
พบว่า เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความรุนแรงมากที่สุดได้แก ่ 
สามีดื่มสุรา เสพยาเสพติด ติดการพนัน เล่นสนุ๊กเกอร ์  
(รอ้ยละ 44.1) รองลงมาเกดิจากสามีไมม่คีวามรบัผดิชอบ 
ทอดทิ้งไม่ดูแล  ละเลย ไม่ใส่ใจ ไม่สนใจค่าใช้จ่ายใน
ครอบครวัที่ไมเ่พยีงพอ (รอ้ยละ 38.3) และขอ้สงัเกตที่ได้
จากการสมัภาษณใ์นกลุม่ตวัอยา่งที่ไม่ไดท้ำงาน พบวา่กอ่น
ตั้งครรภ์กลุ่มตัวอย่างทำงานนอกบ้านและมีรายได้ของ

ตนเอง แต่ไดห้ยดุทำงานเมือ่ทราบวา่ตนกำลงัตัง้ครรภท์ำให้
ตอ้งมกีารพึง่พาดา้นเศรษฐกจิจากสาม ี
 - รปูแบบการชว่ยเหลอืจากบคุคลอืน่ พบวา่ สว่นมาก
ไมม่บีคุคลเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื (รอ้ยละ 78.4) ถา้มกีาร
ชว่ยเหลอืบดิาและมารดาของสามเีปน็ผูท้ีเ่ขา้มาใหค้วามชว่ย
เหลือมากที่สุด (ร้อยละ 52.2) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างพัก
อาศยัทีบ่า้นของสามแีละเมือ่เกดิเหตกุารณค์วามรนุแรงคนที่
สามารถเห็นเหตุการณ์ได้ก่อน คือ ญาติที่อาศัยอยู่ที่บ้าน
หลังเดียวกัน รองลงมา คือ ญาต ิ เช่น น้าสาว พี่สาว   
นอ้งชาย (รอ้ยละ 21.7) วธิกีารเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอื  
เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ถ้ามีการทำร้ายร่างกาย   
จะเขา้มาเพือ่ระงบัเหตรุนุแรง วธิกีารสว่นใหญค่อื เขา้มา
ชว่ยแยกออกจากกนั (รอ้ยละ 60.9) อาจแยกสามีใหอ้อกไป
ไม่ใหม้าทำรา้ย ทบุต ี แตถ่า้เปน็การทะเลาะที่ไมย่อมลงรอย
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กนัจะใชว้ธิกีารพดู เพือ่เตอืนสตทิัง้ฝา่ยสามแีละภรรยา เชน่
พูดเตือนสติให้สามีนึกได้ว่าภรรยากำลังตั้งครรภ์ไม่ควร
ทำรา้ย หรอืเขา้มาวา่กลา่วสามีไม่ใหท้ำรา้ยภรรยา (รอ้ยละ 
52.2)   
 - แหล่งหรือบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือสตรีตั้งครรภ ์ 
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่ (รอ้ยละ 89.2) ขอความชว่ย
เหลอืจากบคุคลตา่งๆ ในรปูแบบของการพดูคยุ เลา่เรือ่งราว
หรอืขอคำปรกึษา โดยกลุม่ตวัอยา่งไปขอความชว่ยเหลอืจาก
เพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ทำงานมากที่สุด (ร้อยละ 26.5) 
เพราะมคีวามไวว้างใจ และเพือ่นบางคนเคยมปีระสบการณ์
ถกูทำรา้ยมากอ่นอาจใหค้ำแนะนำทีด่ีได ้ รองลงมาคอื สตรี
ตัง้ครรภ์ไปเลา่หรอืปรกึษาขอความชว่ยเหลอืจากญาต ิ เชน่  
นอ้งสาว พีส่าว นา้สาว นอ้งชาย (รอ้ยละ 23.5) เพราะเชือ่
วา่เปน็ญาตกินั คงไมเ่ปดิเผยเรือ่งราวของคนในครอบครวั  
ในทางตรงกนัขา้ม สตรตีัง้ครรภอ์กีกลุม่หนึง่รอ้ยละ 26.5  
ไม่ได้เล่าหรือปรึกษาขอความช่วยเหลือจากแหล่งใดเลย 
สำหรับเหตุผลที่ ไม่ ได้ ไปขอความช่วยเหลือพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งครึง่หนึง่ (รอ้ยละ 50.0) มคีวามเชือ่วา่ความรนุแรง
ทีเ่กดิขึน้เปน็เรือ่งสว่นตวั เปน็เรือ่งธรรมดาทีเ่กดิขึน้ ไมม่ี
ใครชว่ยได ้ ตอ้งจดัการชว่ยเหลอืตวัเอง เหตผุลรองลงมาคอื  

กลวัคนอืน่มองวา่สามเีปน็คนไมด่ ี กลวัสามตีอ้งเดอืดรอ้น   
ไดร้บัการตำหนจิากสงัคม (รอ้ยละ 12.8)   
 - การขอความช่วยเหลือจากสถานพยาบาล พบว่า  
ส่วนใหญ่เมื่อถูกทำร้ายร่างกาย สตรีตั้งครรภ์จะไม่ไปขอ
ความชว่ยเหลอื เนือ่งจากคดิวา่ไมร่นุแรง ไมอ่นัตราย คดิวา่
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้และไม่ต้องการเปิดเผย
เรือ่งราวความรนุแรง ยกเวน้ในรายทีเ่หน็วา่ความรนุแรงที่
เกิดขึ้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์และเป็น
อนัตรายตอ่ชวีติตนเอง จงึไปขอความชว่ยเหลอืจากสถาน
พยาบาล 
 4. ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกัษณะสว่นบคุคลของสตรี
ตัง้ครรภ ์(ไดแ้ก ่อาย ุระดบัการศกึษา รายได)้ สมัพนัธภาพ
ระหวา่งคูส่มรส และทศันคตขิองสตรตีอ่บทบาทหญงิชาย
กับความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยลอจิ
สตกิ พบวา่ อายแุละสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส สามารถ
ทำนายความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัสตรีในขณะตัง้ครรภ ์ โดย  
พบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อยและสตรีตั้งครรภ์ที่มี
สมัพนัธภาพที่ไมด่รีะหวา่งคูส่มรส มีโอกาสเกดิความรนุแรง
ในขณะตัง้ครรภ์ไดม้ากกวา่และสามารถทำนายโอกาสเกดิ
ความรนุแรงได ้ รอ้ยละ 23.3  (ตารางที ่2) 

ตารางที ่2 การวเิคราะหถ์ดถอย ลอจสิตกิเพือ่ทำนายการเกดิความรนุแรงของสตรีในขณะตัง้ครรภ ์

ตวัแปร 
อาย ุ
รายได ้
สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส 

β
-.059 
 .000 
-.064 

S.E. 
.022 
.000 
.011 

Wald 
 7.099 
 3.185 
34.243 

Df 
1 
1 
1 

Sig 
.008 
.074 
.000 

Nagelkerke R2 

.233 
 
 

การอภิปรายผล  
อัตราความชุกและลักษณะของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ
สตรตีัง้ครรภ ์  
 อัตราความชุกของกลุ่มตัวอย่างที่ถูกทำร้ายด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านเพศ หากพิจารณาการถูก
ทำรา้ยดา้นรา่งกาย พบวา่มอีตัราความชกุใกลเ้คยีงกบัการ
ศกึษาของ Thananowan16 สำหรบัการถกูทำรา้ยอารมณ ์
ความรูส้กึใกลเ้คยีงกบัการศกึษาของ ดนยา ธนะอดุม3 และ
ดรณุยี ์ บวับญุ17 และการถกูทำรา้ยดา้นเพศ ใกลเ้คยีงกบั
การศกึษาของ Castro และคณะ6 

 จากการศกึษาพบวา่สตรตีัง้ครรภท์ีถ่กูกระทำรนุแรง
จะมอีายอุยู่ในชว่ง 26-30 ปมีากทีส่ดุ มรีะดบัการศกึษานอ้ย 

และไม่ไดท้ำงาน (เปน็แมบ่า้น) ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัการ
ศกึษาของ ดนยา  ธนะอดุม3, Hedin & Janson5 และ 
Johnson และคณะ18 ในสว่นลกัษณะของครอบครวัมคีวาม
คล้ายคลึงกับงานวิจัยของ Faramarzi และคณะ9 และ 
Hedin & Janson5 ทีพ่บวา่ลกัษณะของครอบครวัในกลุม่ที่
ถูกกระทำรุนแรงเป็นลักษณะครอบครัวขยายมากกว่า
ครอบครวัเดีย่ว ซึง่สว่นใหญย่งัคงอยูร่วมกบัครอบครวัเดมิ
ของสามซีึง่มญีาตพิีน่อ้งอยู่ในละแวกเดยีวกนั นอกจากนีย้งั
พบว่าสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง มีการหย่าร้างและ
แยกกนัอยูก่บัสาม ี มจีำนวนการตัง้ครรภม์ากกวา่หรอืยงัไม่
เคยมีบุตรมาก่อน18 มีประวัติตั้งครรภ์ในไตรมาสสุดท้าย 
หรอืยงัไมเ่คยมบีตุร หรอืมบีตุรตัง้แต ่ 3 คนขึน้ไป มปีระวตัิ
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เคยแทง้หรอืคลอดบตุรตาย มีโรคประจำตวั ดืม่เหลา้/เบยีร ์
สบูบหุรี ่และเสพยา/ดมสารระเหย 5, 6, 19  

 สำหรับลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้น วิธีการที่กลุ่ม
ตวัอยา่งถกูทำรา้ยรา่งกายมากทีส่ดุ คอื ถกูตบ ต ี ดงึ และ
กระชาก โดยเฉพาะบรเิวณใบหนา้และศรีษะ อาจเนือ่งจาก
เปน็การทำรา้ยไดง้า่ย ไมต่อ้งใชอ้าวธุ สามารถใชอ้วยัวะของ
รา่งกายในการทำรา้ยและลกัษณะการบาดเจบ็ทีพ่บมากทีส่ดุ 
คือ มีรอยฟกช้ำ จ้ำเขียวตามลำตัวและรู้สึกเจ็บปวด 
สอดคลอ้งกบัหลายงานวจิยั ทัง้ในและตา่งประเทศ2, 3, 5, 16, 17 
สำหรับการถูกกระทำรุนแรงด้านเพศในขณะตั้งครรภ ์  
พบลกัษณะการบงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธโ์ดยไมส่มคัรใจ โดยไม่
คำนึงว่ากลุ่มตัวอย่างจะรู้สึกอย่างไร และการถูกกระทำ
รุนแรงด้านจิตใจพบว่า เป็นการทำร้ายด้านอารมณ์ความ
รู้สึกมากกว่าเป็นการทำให้รู้สึกหวาดกลัว ลักษณะที่ถูก
กระทำ เช่น สามีทอดทิ้ง ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครวัไมเ่พยีงพอ ความคดิเหน็ไมต่รงกนั สามนีอกใจ มี
ความระแวงหึงหวง สอดคล้องกับการศึกษาของ Castro 
และคณะ 6 และ Webster และคณะ 19  
การแสวงหาความชว่ยเหลอืของสตรตีัง้ครรภภ์ายหลงัจาก
ถกูกระทำรนุแรง   
 สว่นใหญม่กีารขอความชว่ยเหลอืเมือ่เกดิปญัหาความ
รุนแรง จากเพื่อนสนิทมากที่สุด เพราะมีความไว้วางใจ   
เชือ่ใจและเพือ่นบางคนมปีระสบการณม์ากอ่นสามารถใหค้ำ
แนะนำ หรอืรบัฟงัและเขา้ใจปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้ รองลงมา 
คอื ญาตขิองตน เพราะเชือ่วา่เปน็ญาตกินั คงไมเ่ปดิเผย
เรือ่งราวใหค้นภายนอกรบัรู ้ อกีทัง้อาศยัอยู่ในละแวกพืน้ที่
เดยีวกนั อยู่ใกลบ้า้น สามารถไปมาหาสู่ได ้ และยงัพบวา่
รอ้ยละ 26.5 ของกลุม่ตวัอยา่งทีถ่กูทำรา้ย ไม่ไดเ้ลา่หรอื
ปรึกษาขอความช่วยเหลือจากแหล่งใดเลยเมื่อเกิดปัญหา
ความรนุแรง อาจเปน็เพราะกลุม่ตวัอยา่งมเีหตผุล 3 ประการ  
คอื 1. กลุม่ตวัอยา่งไมต่อ้งการเปดิเผยเรือ่งราวความรนุแรง
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากต้องการปกป้องคนที่ตนเองรัก ได้แก ่ 
สามีและบุตร กลัวว่าสามีจะเดือดร้อน ถูกผู้อื่นมองไม่ด ี  
ถกูซำ้เตมิ บตุรเปน็เดก็ทีม่ปีญัหาครอบครวั กลวัครอบครวั
เสยีชือ่เสยีง20, 21 2. คดิวา่เปน็เรือ่งปกต ิ เปน็ธรรมดาของ
สามภีรรยา เปน็เรือ่งภายในครอบครวั เลก็นอ้ย ไมค่วรขอ
ความชว่ยเหลอืจากใคร และเชือ่วา่ไมม่ีใครชว่ยได ้เนือ่งจาก
ความรนุแรงสว่นใหญเ่กดิภายในบา้น และอยูก่นัเพยีงลำพงั
สามภีรรยา2 3. ไมท่ราบแหลง่ใหค้วามชว่ยเหลอื เนือ่งจาก

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญม่าจากทีอ่ืน่และไดม้าอาศยัอยูท่ีบ่า้น
ของสามีโดยทีต่นเองไมม่คีนรูจ้กัหรอืญาตทิีน่ี ่ พอเกดิความ
รนุแรงก็ไมท่ราบวา่จะไปปรกึษาหรอืพดูคยุกบัใคร รวมถงึ
การขาดบคุคลทีค่อยชีแ้นะการปฏบิตัติวั การหลกีเลีย่งไม่ให้
เกดิความรนุแรงหรอืแมก้ระทัง่ขาดผูท้ีค่อยประคบัประคอง
ดา้นจติใจ 7, 19 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิความรนุแรงในสตรตีัง้
ครรภ ์
 พบวา่ อาย ุ รายไดแ้ละสมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรสมี
ความสมัพนัธก์บัการเกดิความรนุแรงในสตรตีัง้ครรภอ์ยา่งมี
นัยสำคัญทางสถิต ิ (p-value < .05) จากการใช้สมการ
ถดถอย logistic พบว่า อายุของสตรีตั้งครรภ์และ
สมัพนัธภาพระหวา่งคูส่มรส เปน็สองปจัจยัทีส่ามารถรว่ม
กันทำนายความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสตรีตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 
23.3 โดยสตรตีัง้ครรภท์ีม่อีายนุอ้ยมีโอกาสถกูกระทำความ
รุนแรงได้มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของดนยา ธนะ
อดุม3 และ Thananowan16 และคูส่มรสใดทีม่สีมัพนัธภาพดี
ย่อมมีความเสี่ยงต่อการถูกกระทำความรุนแรงน้อยกว่าคู่
สมรสทีม่สีมัพนัธภาพไมด่ ี สำหรบัรายไดข้องสตรตีัง้ครรภ ์ 
ไม่สามารถร่วมทำนายโอกาสเกิดความรุนแรงได ้ อาจ
เนื่องจากการมองจำนวนรายได้ที่สตรีตั้งครรภ์ ได้รับ   
ไมส่ามารถบอกไดถ้งึการเกดิความรนุแรงเสมอไป ซึง่สตรตีัง้
ครรภบ์างรายทีม่รีายไดน้อ้ยกวา่อาจเกดิความรนุแรงไดม้าก
กวา่ เพราะรายไดท้ี่ไมเ่พยีงพอตอ่การใชจ้า่ย ทำใหส้ตรตีัง้
ครรภต์อ้งอยู่ในภาวะพึง่พาโอกาสทีจ่ะเปน็ผูถ้กูกระทำยอ่ม
เพิม่สงูขึน้ แต่ในขณะเดยีวกนัสตรตีัง้ครรภท์ีม่รีายไดม้ากก็
อาจถูกกระทำความรุนแรงได้เช่นกัน ดังนั้นตัวแปรที่เป็น
รายไดจ้งึอาจตอ้งมองในมติขิองความเพยีงพอตอ่การใชจ้า่ย
ภายในครอบครัวร่วมด้วยจึงจะสามารถบอกได้ว่าสตรีตั้ง
ครรภม์ีโอกาสถกูกระทำความรนุแรงหรอืไม ่
 สว่นปจัจยัที่ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการเกดิความรนุแรง
ในสตรตีัง้ครรภค์อื ระดบัการศกึษาและทศันคตติอ่บทบาท
ทางเพศ (p-value > .05) อาจเนือ่งจาก ไมว่า่สตรตีัง้ครรภม์ี
ระดบัการศกึษาเปน็อยา่งไร ทศันคตติอ่บทบาททางเพศเปน็
อยา่งไร แตห่ากในบรบิทของสงัคม วฒันธรรม ทีผู่ช้ายตอ้ง
มบีทบาทเหนอืกวา่ผูห้ญงิ มอีำนาจ เปน็ใหญ่ในครอบครวั   
ผู้หญิงก็มี โอกาสถูกทำร้ายได ้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Castro และคณะ6 ทีพ่บวา่ในกลุม่ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูก็
พบรายงานความรนุแรงไดเ้ชน่กนั และดลนภา หงษท์อง4   
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ทีศ่กึษาพบวา่ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้พบไดท้ัง้ในกลุม่ทีย่อมรบั
และไมย่อมรบัความเทา่เทยีมกนัระหวา่งหญงิชาย 

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไป ใช้
 1. เจ้าหน้าที่ควรมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสตร ี 
ตั้งครรภ ์ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจต่อการเปิดเผยความ
รุนแรงที่เกิดขึ้น อีกทั้งในแผนกฝากครรภ์ควรมีระบบการ
ชว่ยเหลอืเมือ่พบสตรตีัง้ครรภท์ีถ่กูทำรา้ยอยา่งชดัเจนและมี
ทมีดแูลภาวะสขุภาพในขณะตัง้ครรภอ์ยา่งตอ่เนือ่ง มกีาร
ประชาสมัพนัธถ์งึแหลง่ที่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่ตรตีัง้ครรภ์
ทกุราย   
 2. ควรมกีารคดักรองความรนุแรงในสตรตีัง้ครรภท์กุ
รายทีม่าฝากครรภเ์ปน็ขอ้ปฏบิตัปิระจำ โดยใชแ้บบคดักรอง
ความรนุแรงทีป่ระเมนิไดค้รอบคลมุครบถว้น  
 3. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรอื่นที่มีความสัมพันธ์กับ
ความรนุแรงทีเ่กดิขึน้กบัสตรตีัง้ครรภ ์ เชน่ คณุภาพของการ
สือ่สารระหวา่งคูส่มรส  พฤตกิรรมการดำเนนิชวีติทีส่ง่ผลให้
เกดิความรนุแรงไดง้า่ย เพือ่คน้หาปจัจยัทีม่ีโอกาสเสีย่งตอ่
การถกูทำรา้ยและมองถงึการปอ้งกนัไม่ใหเ้กดิความรนุแรง
ตามมา 
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