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Abstract:
Purpose: To compare and investigate the association between 
physical, emotional, and sexual violence and pregnant women’s 
psychosocial health (stress, social support, self-esteem, and 
depressive symptoms).  
Design: A descriptive comparative design. 
Methods: A convenient sample of 420 pregnant women was 
recruited during antenatal care visits at a university hospital in 
Bangkok. Data collection was performed by interviewing with a 
set of questionnaires including abused status, types of violence, 
and psychosocial health. Descriptive statistics, independent t-test, 
and Pearson’s correlation were used for data analysis.  
Mainfindings: Abused pregnant women had significantly higher 
stress and depressive symptoms, less social support, and lower 
self-esteem compared to non-abused pregnant women (p < .001). 
Abused pregnant women who experienced emotional violence 
had more psychosocial health problems than those who 
experienced physical and sexual violence. Physical, emotional, 
and sexual violence during pregnancy mutually correlated to 
each other in the positive direction (p < .01), and they were 
positively associated with stress and depressive symptoms, but 
negatively associated with social support and self-esteem (p < 
.01). Stress was positively associated with depressive symptoms, 
but negatively associated with self-esteem (p < .01). Self-esteem 
was positively related to social support, but negatively related to 
depressive symptoms (p < .01).   
Conclusionandrecommendations: Violence during pregnancy 
has a significant impact on pregnant women’s psychosocial 
health, therefore performing universal screening of violence and 
psychosocial health during pregnancy is warranted for the better 
health of mother and their unborn child.     
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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่เปรยีบเทยีบและวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่ง
ความรนุแรงทางกาย ทางจติใจ และทางเพศและภาวะจติสงัคมของ
สตรตีัง้ครรภ ์ (ความเครยีด การสนบัสนนุทางสงัคม ความรูส้กึมคีณุคา่
ในตวัเอง และภาวะซมึเศรา้) 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิพรรณนาเปรยีบเทยีบ 
วิธีดำเนินการวิจัย: การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
แบบสะดวกเป็นสตรีตั้งครรภ์จำนวน 420 คน ที่มาฝากครรภ ์ ณ   
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ในเขตกรงุเทพมหานครฯ การเกบ็
ขอ้มลูเปน็การสมัภาษณโ์ดยใชแ้บบสอบถามเกีย่วกบัการถกูทำรา้ย ชนดิ
ของความรุนแรงและภาวะจิตสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิต ิ 
เชงิพรรณนา การทดสอบคา่ทแีละการหาความสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
ผลการวิจัย: สตรีตั้งครรภ์ที่ ได้รับความรุนแรงขณะตั้งครรภ์มี
ความเครยีดและภาวะซมึเศรา้สงู ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมนอ้ย
และมคีวามรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองตำ่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสตรตีัง้ครรภท์ี่
ไม่ไดร้บัความรนุแรงอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .001) สตรตีัง้ครรภ์
ที่ไดร้บัความรนุแรงทางจติใจมปีญัหาทางจติสงัคมทัง้สีด่า้นสงูกวา่สตรี
ตัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางกายและทางเพศ ความรนุแรงทางกาย 
ทางจติใจ และทางเพศขณะตัง้ครรภต์า่งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกซึง่กนั
และกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .01) ความรนุแรงทัง้สามชนดิ  
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความเครยีดและภาวะซมึเศรา้แตม่คีวาม
สัมพันธ์เชิงลบกับการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึกมีคุณค่าใน  
ตวัเองอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .01) ความเครยีดมคีวามสมัพนัธ์
เชงิบวกกบัภาวะซมึเศรา้แตม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความรูส้กึมคีณุคา่
ในตวัเอง (p < .01) ความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัการสนบัสนนุทางสงัคมแตม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัภาวะซมึเศรา้
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .01) 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: การไดร้บัความรนุแรงขณะตัง้ครรภม์ผีลกระทบ
ตอ่ภาวะจติสงัคมของสตรตีัง้ครรภ ์ ดงันัน้ การประเมนิความรนุแรง  
และภาวะจติสงัคมขณะตัง้ครรภม์คีวามจำเปน็อยา่งยิง่เพือ่วางแผน  
ชว่ยเหลอืและดำเนนิการเพือ่สขุภาพทีด่ขีองมารดาและทารกในครรภ ์ 
 
คำสำคญั: ความรนุแรง เครยีด การสนบัสนนุทางสงัคม ความรูส้กึมี
คณุคา่ในตวัเอง ซมึเศรา้ 
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