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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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ความสำคัญของปัญหา
 ความรนุแรงขณะตัง้ครรภก์อ่ใหเ้กดิปญัหาสขุภาพแก่
สตรตีัง้ครรภแ์ละทารกในครรภเ์ปน็อยา่งมาก1-2 เนือ่งจาก
ความรุนแรงขณะตั้งครรภ์มีผลกระทบต่อสุขภาพของสตร ี 
ตัง้ครรภท์ัง้ทางรา่งกาย ทางจติใจ และทางเพศ3 อยา่งไร
ก็ตามความรุนแรงขณะตั้งครรภ์เป็นปัญหาที่ยากแก่การ
ประเมินและวินิจฉัยทางการแพทย ์ ทั้งนี้เนื่องจากสตรีตั้ง
ครรภ์ที่ถูกทำร้ายมักจะไม่ยอมเปิดเผยเรื่องราวของตนให้
บคุคลภายนอกไดร้บัรูเ้พราะไมค่ดิวา่ความรนุแรงดงักลา่ว
เปน็ปญัหาสขุภาพและมกัจะโทษตวัเองวา่เปน็ตน้เหตขุอง
ปัญหาทั้งหมด4 ประกอบกับความเชื่อและค่านิยมที่ถือว่า
เปน็เรือ่งสว่นตวัหรอืเรือ่งภายในครอบครวั สตรตีัง้ครรภท์ี่
ถกูทำรา้ยสว่นใหญจ่ะมาพบแพทยห์รอืพยาบาลกต็อ่เมือ่มี
การบาดเจบ็ทางกายจนถงึขัน้เปน็อนัตรายตอ่ชวีติของตนเอง
และ/หรือทารกในครรภ์5-6 เช่น ศีรษะแตก กระดูกหัก   
มอีาการชอ็กจากการมเีลอืดในชอ่งทอ้ง เปน็ตน้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
รนุแรงขณะตัง้ครรภ์ในประเทศไทยและในตา่งประเทศ7-10 
สามารถแบง่ชนดิของความรนุแรงออกเปน็ 3 ชนดิ ไดแ้ก ่
ความรนุแรงทางกาย ทางจติใจ และทางเพศ ดงัตอ่ไปนี ้  
(1) ความรนุแรงทางกาย (physical violence) หมายถงึ 
ความรนุแรงทีเ่กดิจากการทำรา้ยทางกายจากโดยจงใจหรอื
เจตนาใหเ้กดิขึน้และมผีลทำใหเ้กดิการบาดเจบ็ ทพุพลภาพ 
หรือเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิต (2) ความรุนแรงทางจิตใจ 
(emotional violence) หมายถงึ ความรนุแรงทีก่อ่ใหเ้กดิผล
กระทบทางดา้นจติใจ ไดแ้ก ่การพดูจาเยาะเยย้ถากถางหรอื
กระทำให้ไดอ้ายทัง้ในทีส่ว่นตวัและ/หรอืในทีส่าธารณะ การ
บงัคบัขูเ่ขญ็ การปดิกัน้ไม่ใหรู้ข้า่วสารตา่งๆ การกดีกนัไม่ให้
ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัว การ
ปฏเิสธความรบัผดิชอบไม่ใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นการเงนิ
หรอืเรือ่งอืน่ๆ การเฝา้ตดิตามหรอืคกุคามทีท่ำใหเ้กดิความ
หวาดกลวัหรอืทำอนัตรายแกผู่ท้ีต่กเปน็เหยือ่ ซึง่รวมถงึการ
คกุคามโดยวาจา ทา่ทาง อาวธุ อนัเปน็สาเหตใุหผู้ท้ีต่กเปน็
เหยือ่เกดิการบาดเจบ็หรอืไดร้บัอนัตราย ทพุพลภาพ หรอืเสยี
ชวีติในทีส่ดุ (3) ความรนุแรงทางเพศ (sexual violence) 
หมายถงึ การใชก้ำลงับงัคบัหรอืขม่ขนืกระทำชำเราผูอ้ืน่ โดย
ผูถ้กูกระทำไม่ไดส้มคัรใจหรอืยนิยอมทีจ่ะมเีพศสมัพนัธด์ว้ย 
 การวจิยัเรือ่งความรนุแรงขณะตัง้ครรภเ์ทา่ทีผ่า่นมา
นั้นพบว่าเป็นศึกษาผลกระทบทางกายมากกว่าทางจิตใจ
และ/หรือทางเพศ9-11 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผลกระทบทาง

จติใจนัน้ประเมนิไดย้ากกวา่ผลกระทบทางกายหรอืทางเพศ 
ประกอบกับสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกทำร้ายบางรายไม่เข้ารับการ
รกัษาเพราะรูส้กึอบัอายและกลวัวา่สามจีะทำรา้ยตนเองเพิม่
ขึน้หากเรือ่งราวภายในครอบครวัถกูเปดิเผยแกบ่คุคลภายนอก 
อยา่งไรกต็ามพบวา่ สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรุนแรงทาง
จติใจมผีลกระทบทางจติสงัคมสงูกวา่สตรตีัง้ครรภท์ัว่ไป เชน่ 
มีความเครียดสูง ซึมเศร้า วิตกกังวล หวาดกลัว รู้สึกมี
คณุคา่ในตนเองลดลง ขาดความเชือ่มัน่และการสนบัสนนุ
ทางสงัคม  ซึง่ทำใหส้ตรตีัง้ครรภก์ลุม่นีป้ฏบิตัติวัไมเ่หมาะ
สมในขณะตั้งครรภ์8 เช่น นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ   
รับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน ์ ไม่ดูแลตนเองและ
บตุรในครรภเ์ทา่ทีค่วร เปน็ตน้ หากอาการรนุแรงขึน้อาจ
ทำใหม้กีารคดิไตรต่รองและ/หรอืทบทวนเกีย่วกบัเหตกุารณ์
ทีเ่กดิขึน้ฝนัรา้ยซำ้ๆ มนึงง วติกกงัวล โกรธงา่ย อารมณ์
ออ่นไหวและนอนไมห่ลบั ซึง่ภาวะดงักลา่วเปน็สาเหตขุอง
การฆา่ตวัตายของสตรมีากทีส่ดุ12-13 สำหรบัในประเทศไทย
นั้นพบว่า การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของความรุนแรงทั้ง
สามชนิดต่อภาวะจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์มีจำนวนน้อย
มาก14 เป็นผลทำให้ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการ
อา้งองิซึง่อาจมผีลตอ่การเปลีย่นแปลงเชงินโยบายทางดา้น
สาธารณสขุ โดยเฉพาะการเฝา้ระวงัเกีย่วกบัความรนุแรง
ขณะตัง้ครรภ ์ ตลอดจนการรกัษาพยาบาลสตรตีัง้ครรภท์ี่ได้
รบัความรนุแรงดงักลา่ว ปจัจบุนัพบวา่การบรกิารทางการ
แพทย์และการพยาบาลส่วนใหญ่มักเป็นการช่วยเหลือ
เฉพาะหน้าและเป็นการรักษาผลกระทบทางกายมากกว่า
ดา้นอืน่ๆ จากรายงานพบวา่สภาพจติใจของสตรทีีถ่กูทำรา้ย
เหลา่นีย้งัขาดการบำบดัเปน็อยา่งมาก4 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่เปรยีบเทยีบและวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องความ
รนุแรงทางกาย ทางจติใจและทางเพศตอ่ภาวะจติสงัคมของ
สตรตีัง้ครรภ ์ซึง่ไดแ้ก ่ความเครยีด การสนบัสนนุทางสงัคม 
ความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง และภาวะซมึเศรา้  
 
สมมุติฐานการวิจัย
 1. สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงมคีวามเครยีดและ
ภาวะซึมเศร้าสูง ได้รับการสนับสนุนทางสังคมน้อยและ  
มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสตร ี 
ตัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความรนุแรง 
 2. ความรุนแรงทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ  
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ขณะตั้งครรภ์มีความสัมพันธ์กับภาวะจิตสังคมของสตรีตั้ง
ครรภ ์
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 เปน็การวจิยัเชงิพรรณนาแบบระยะยาวโดยแบง่ออก
เปน็ 3 ระยะคอื ระยะตัง้ครรภ ์(T1) ระยะ 72 ชัว่โมงแรก
หลงัคลอด (T2) และระยะหนึง่เดอืนแรกหลงัคลอด (T3)  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างคัดเลือก  
แบบสะดวกจากสตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ ์ ณ   
โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ในเขตกรงุเทพมหานครฯ 
เกณฑก์ารคดัเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ สตรตีัง้ครรภท์ีม่อีายุ
ตัง้แต ่ 18 ปบีรบิรูณข์ึน้ไป ตัง้ครรภเ์ดีย่ว ไมม่ภีาวะแทรก
ซอ้นใดๆ ระหวา่งการตัง้ครรภ ์ มอีายคุรรภอ์ยูร่ะหวา่ง 38-
42 สปัดาห ์ มาฝากครรภอ์ยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ และมคีวาม
สามารถในการอา่น เขยีนและเขา้ใจภาษาไทยเปน็อยา่งด ี
จำนวนกลุม่ตวัอยา่งคำนวณจาก power analysis15 โดย
กำหนดใหม้ ี effect size ขนาดปานกลาง (f = .25) และ
ระดบั power = .89 ไดจ้ำนวนกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 420 คน 
และเพือ่ปอ้งกนัการสญูหายของกลุม่ตวัอยา่งจงึเพิม่จาํนวน  
กลุม่ตวัอยา่งอกีรอ้ยละ 10 รวมเปน็จำนวนกลุม่ตวัอยา่งที่
ต้องการจำนวน 460 คน ภายหลังการตรวจสอบความ
สมบรูณข์องขอ้มลูทัง้หมด (n = 462) คงเหลอืกลุม่ตวัอยา่ง
ที่ใช้ในการวเิคราะหค์รัง้นีเ้ทา่กบั 420 คน  
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ยแบบสอบถาม
ทั้งหมด 4 ส่วน ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุจิำนวน 3 ทา่น 
โดยตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา (content validity) 
ภายหลงัการแก้ ไขปรบัปรงุไดน้ำไปหาความเทีย่งของเครือ่ง
มอืในสตรตีัง้ครรภจ์ำนวน 30 คน ไดค้า่ความเทีย่ง (alpha 
coefficient reliability) ของแบบสอบถามอยู่ในเกณฑ์ด ี  
ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้
 ส่วนที ่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป   
เปน็แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้เพือ่ใช้ในการเกบ็ขอ้มลู
ในขณะตัง้ครรภ ์ ไดแ้ก ่ อายขุองสตรตีัง้ครรภ ์ อายขุองสาม ี
สถานภาพสมรส ระยะเวลาสมรส การแตง่งานครัง้ทีส่อง 
ลกัษณะครอบครวั ศาสนา รายได ้ การศกึษา อาชพีปจัจยั
เสี่ยงต่างๆ เช่น การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด การเล่น  
การพนนัของสาม ีจำนวน 13 ขอ้ 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามการถกูทำรา้ย ซึง่ใช้ในการเกบ็
ขอ้มลูขณะตัง้ครรภ ์ม ี2 ชดุ คอื 

  2.1 Abuse Assessment Screen (AAS)16 โดย 
McFarlane, Parker, Soeken, & Bullock จำนวน 4 ขอ้ 
AAS เปน็เครือ่งมอืคดักรองความรนุแรงขณะตัง้ครรภท์ี่ใช้
กนัอยา่งแพรห่ลายทัง้ในอเมรกิา ยโุรปและประเทศในแถบ
เอเชยี จงึอาจกลา่วไดว้า่ AAS มคีวามตรงและความเทีย่งที่
เปน็ทีย่อมรบั ประกอบดว้ย (1) คำถามเกีย่วกบัความรนุแรง
ทางกายทีเ่กดิขึน้กอ่นการตัง้ครรภ ์(AAS1) (2) คำถามเกีย่ว
กบัความรนุแรงทางกายทีเ่กดิขึน้ขณะตัง้ครรภ ์ (AAS2) (3) 
คำถามเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ (AAS3) และ (4) 
คำถามเกีย่วกบัความรนุแรงทางจติใจ (AAS4) ลกัษณะการ
ตอบคำถามเป็นแบบสองตัวเลือก (ใช ่ = 1/ไม่ใช ่ = 0)   
คำตอบ “ใช”่ หมายถงึ สตรตีัง้ครรภผ์ูน้ัน้ยอมรบัวา่มกีารใช้
ความรนุแรงทางกาย ทางจติใจ หรอืทางเพศ ตามขอ้คำถาม
ทีก่ำหนดไวข้า้งตน้ สำหรบัการวจิยัครัง้นี ้ ผูว้จิยักำหนดให้
สตรีตั้งครรภ์รายใดก็ตามที่ตอบคำถาม “ใช่” จาก AAS   
ขอ้ใดขอ้หนึง่ ใหถ้อืวา่สตรตีัง้ครรภร์ายนัน้จดัอยู่ในกลุม่สตรี
ตัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรง  
  2.2 Index of Spouse abuse (ISA)17 โดย 
Hudson & McIntosh มจีำนวน 30 ขอ้ ใชว้ดัความรนุแรง
ของการถกูทาํรา้ย (severity of IPV) โดยมขีอ้ความทีว่ดั
ความรนุแรงของการถกูทาํรา้ยทางกาย (ISA-P) จาํนวน 10 
ขอ้ ทางจติใจ (ISA-E) จาํนวน 18 ขอ้ และทางเพศ (ISA-S) 
จาํนวน 2 ขอ้ ลกัษณะคำถามเปน็แบบใหเ้ลอืกตอบ 5 ระดบั 
ตัง้แต ่ 1 (ไมเ่คย) ถงึ 5 (เปน็ประจำ) การแปลผลคดิจาก
คะแนนรวมทัง้หมด แตเ่นือ่งจากขอ้คำถามในแตล่ะดา้นมี
จำนวนไม่เท่ากัน จึงนิยมใช้ค่าเฉลี่ยของความรุนแรงจาก
การถกูทาํรา้ยซึง่มคีา่อยูร่ะหวา่ง 1-5 แทน โดยคะแนนสงู
หมายถงึมคีวามรนุแรงของการถกูทาํรา้ยมาก จากการวจิยัที่
ผา่นมาทัง้ AAS และ ISA ไดน้ำไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่งที่
มลีกัษณะใกลเ้คยีงกอ่นหนา้นีแ้ลว้2,8 และพบมคีา่ความเทีย่ง
ของเครือ่งมอืทัง้หมดมคีา่เทา่กบั .94 โดยแยกเปน็คา่ความ
เทีย่งทีเ่กดิจากความรนุแรงทางกาย ทางจติใจและทางเพศ 
เทา่กบั .85, .89 และ .82 ตามลำดบั สำหรบัการวจิยัครัง้นี้
คา่ความเทีย่งของเครือ่งมอืทัง้หมดมคีา่เทา่กบั .93 โดยแยก
เปน็คา่ความเทีย่งทีเ่กดิจากความรนุแรงทางกาย ทางจติใจ 
และทางเพศ เทา่กบั .82, .90 และ .81 ตามลำดบั  
 ส่วนที ่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลทางจิตสังคม 
(Prenatal Psychosocial Profiles : PPP)18 โดย Curry, 
Burton, & Fields จำนวน 33 ขอ้ ซึง่แบง่เปน็ขอ้ความที่
ประเมนิทางจติสงัคมขณะตัง้ครรภส์ามดา้น (ความเครยีด 
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การสนบัสนนุทางสงัคม และความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง) 
ดา้นละ11 ขอ้ ลกัษณะคำถามเปน็แบบใหเ้ลอืกตอบ ดา้น
ความเครยีดใหเ้ลอืกตอบ 4 ระดบั จาก 1 (ไมเ่คย) ถงึ 4 
(มากที่สุด) ด้านการสนับสนุนทางสังคมให้เลือกตอบ 6 
ระดบั จาก 1 (ไมพ่งึพอใจ) ถงึ 6 (พงึพอใจมากทีส่ดุ) และ
ดา้นความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองใหเ้ลอืกตอบ 4 ระดบั จาก 
1 (เหน็ดว้ยอยา่งยิง่) ถงึ 4 (ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่) คา่ความ
เทีย่ง (test-retest reliability) ของเครือ่งมอืดา้นความเครยีด
เทา่กบั .76 ดา้นการสนบัสนนุทางสงัคมเทา่กบั .98 และ
ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเท่ากับ .72 ตามลำดับ2 
สำหรบัการวจิยัครัง้นีพ้บคา่ความเทีย่งโดยแยกเปน็คา่ความ
เที่ยงด้านความเครียด ด้านการสนับสนุนทางสังคม และ
ดา้นความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง เทา่กบั .72, .95 และ .82 
ตามลำดบั 
 สว่นที ่ 4 แบบสอบถามเกีย่วกบัภาวะซมึเศรา้ (Center 
for Epidemiologic Studies Depression: CES-D)19 โดย 
Radloff จาํนวน 20 ขอ้ ลกัษณะการตอบคำถามเปน็แบบให้
เลอืกตอบ 4 ระดบั จาก 0 (ไมบ่อ่ยนกั) ถงึ 3 (เปน็ประจำ) 
คะแนนที่ไดอ้ยู่ในชว่ง 0 ถงึ 60 โดยกำหนดใหค้ะแนน 16 
หรอืมากกวา่ถอืวา่มภีาวะซมึเศรา้ แตแ่บบสอบถามนี้ ไดน้ำ
ไปใชท้ดสอบในสตรตีัง้ครรภว์ยัรุน่20 โดยกำหนดใหค้ะแนน 
19 หรือมากกว่าให้เป็นค่าคะแนนมาตรฐานที่บ่งชี้ภาวะ  
ซมึเศรา้ของคนไทย เนือ่งจากความแตกตา่งทางขนบธรรมเนยีม
วัฒนธรรม การแสดงออกด้านความรู้สึกนึกคิด และ
โครงสรา้งทางสงัคมทีแ่ตกตา่งกนัของสงัคมตะวนัออกและ
ตะวนัตกทำใหค้ะแนนมาตรฐานของคนไทยสงูกวา่ชาวตา่ง
ชาติ21 การวจิยัครัง้นี้ ไดค้วามเทีย่งของเครือ่งมอืเทา่กบั .92  
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง การวจิยัครัง้นี้ ไดร้บัการ
อนุมัติให้ดำเนินการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
ในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหดิล (หมายเลขโครงการ SiEc 361/2549) ผูว้จิยัยดึหลกั
จริยธรรมในการวิจัยว่าด้วยเรื่องความรุนแรงต่อสตรีของ
องคก์ารอนามยัโลกโดยเนน้เรือ่งความปลอดภยั ความเปน็
ส่วนตัว ความลับของข้อมูลและการคำนึงถึงสิทธิของ  
ผูป้ว่ย22 ชีแ้จงวตัถปุระสงคข์องการวจิยัขัน้ตอนของการเขา้
รว่มวจิยั ประโยชนแ์ละความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ สตรตีัง้ครรภ์
ทีจ่ะเขา้รว่มการวจิยัทกุคนจะตอ้งลงนามเปน็ลายลกัษณอ์กัษร
ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย หากสตร ี 
ตัง้ครรภบ์างทา่นมคีวามรูส้กึไมส่บายใจจากการอา่นคำถาม
หรอืขอ้ความบางขอ้ทีท่ำใหส้ะเทอืนอารมณ ์ สตรตีัง้ครรภ ์ 

ทีเ่ขา้รว่มงานวจิยัทกุคนมสีทิธิห์ยดุหรอืเพกิถอนจากการวจิยั
ไดต้ลอดเวลา แบบสอบถามทกุชดุจะใชร้หสัหมายเลขกำกบั
แทนการใชช้ือ่-นามสกลุของสตรตีัง้ครรภท์ีเ่ขา้รว่มการวจิยั
ทกุคน ดงันัน้ ชือ่และนามสกลุของผูต้อบแบบสอบถามจะ
ไมม่ปีรากฏในแบบสอบถาม จงึไมส่ามารถเปดิเผยหรอืเชือ่มโยง
วา่ใครคอืผูต้อบแบบสอบถาม ภายหลงัการตอบแบบสอบถาม
เสร็จ แบบสอบถามทุกชุดจะถูกบรรจุรวบรวมลงในกล่อง  
ปดิผนกึมดิชดิซึง่เกบ็แยกกบัหนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมเขา้
ร่วมการวิจัย สตรีตั้งครรภ์จะได้รับแจกเอกสารเกี่ยวกับ
สถานทีแ่ละเบอร์โทรศพัทข์องแหลง่ที่ใหก้ารชว่ยเหลอืเมือ่
ถกูทำรา้ยจดัทำโดยมลูนธิเิพือ่นหญงิ   
 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวจิยัครัง้นีท้ำการเกบ็
รวบรวมข้อมูลในสตรีตั้งครรภ ์ โดยพยาบาลประจำการ
หนว่ยฝากครรภจ์ะเปน็ผูค้ดัเลอืกสตรตีัง้ครรภ์โดยใชว้ธิกีาร
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จากนั้นสตรีตั้งครรภ์จะถูกเชิญ
เข้าไปในภายในห้องตรวจครรภ์เพื่อความเป็นส่วนตัวและ
ความลบัของขอ้มลูในขณะตอบแบบสอบถามโดยปราศจาก
การรบกวนจากบคุคลอืน่ๆ เชน่ สตูแิพทย ์ พยาบาล สาม ี
ญาต ิ หรอืบตุรของผูเ้ขา้รว่มวจิยัทีส่ามารถสือ่สารได ้ ผูว้จิยั
สัมภาษณ์สตรีตั้งครรภ์โดยเริ่มจากแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลทั่วไป ชนิดของความรุนแรง ตามด้วยการประเมิน
ภาวะจติสงัคมขณะตัง้ครรภต์ามลำดบั การเกบ็ขอ้มลูชว่งนี้
ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ี 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปโดยแจก 
แจงความถี ่ คำนวณคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบน
มาตรฐานของขอ้มลูทัว่ไปของสตรตีัง้ครรภ ์ ชนดิของความ
รนุแรง และภาวะทางจติสงัคมทัง้สีด่า้น วเิคราะหค์วามแตก
ตา่งของความเครยีด การสนบัสนนุทางสงัคม ความรูส้กึมี
คณุคา่ในตวัเองและภาวะซมึเศรา้แยกตามกลุม่สตรตีัง้ครรภ์
ที่ไดร้บัความรนุแรงและสตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความรนุแรง
ใชส้ถติ ิ Independent t-test สำหรบัการหาความสมัพนัธ์
ระหวา่งความรนุแรงและภาวะทางจติสงัคมทัง้สีด่า้นใชส้ถติ ิ
Pearson’s correlations 
 
ผลการวิจัย
 1. จากข้อมูลทั่วไป ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มอีายรุะหวา่ง 18 ถงึ 44 ป ี(X = 27.70, SD = 6.23) โดยที่
หนึง่ในสามของกลุม่ตวัอยา่ง (รอ้ยละ 29) มอีายรุะหวา่ง 
25-29 ป ีสว่นอายเุฉลีย่ของสามเีทา่กบั 30.46 (SD = 6.96) 
สตรตีัง้ครรภส์ว่นใหญแ่ตง่งาน (รอ้ยละ 98.3) รอ้ยละ 21 
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รายงานว่าการแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานครั้งที่สอง 
ระยะเวลาสมรสโดยเฉลีย่ 2.90 ป ี (SD = 1.32) นบัถอื
ศาสนาพทุธ (รอ้ยละ 98.8) จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่4-6 รอ้ยละ 30 และชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1-6 รอ้ยละ 44 
สตรีตั้งครรภ์ร้อยละ 62.9 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่ ได้
ประกอบอาชพีใดๆ รอ้ยละ 31.2 และเปน็แมบ่า้นรอ้ยละ 6 
สตรีตั้งครรภ์ร้อยละ 40.5 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 
5,000-9,999 บาทตอ่เดอืน สตรตีัง้ครรภส์ว่นใหญม่ฐีานะ
ทางการเงนิพอใชแ้ละมเีงนิเหลอืเกบ็รอ้ยละ 55 สว่นทีม่เีงนิ
พอใชแ้ต่ไมม่เีหลอืเกบ็รอ้ยละ 40.5 และมหีนีส้นิรอ้ยละ 4.5 
ลกัษณะครอบครวัสว่นใหญเ่ปน็ครอบครวัเดีย่ว (รอ้ยละ 94.3) 
 2. สำหรบัชนดิของความรนุแรง พบวา่มสีตรตีัง้ครรภ์
จำนวน 45 คน (รอ้ยละ 9.7) ไดร้บัความรนุแรงขณะตัง้
ครรภช์นดิใดชนดิหนึง่ โดยแบง่ออกเปน็สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บั
ความรนุแรงทางกายกอ่นการตัง้ครรภค์รัง้นีจ้ำนวน 28 คน 
(ร้อยละ 6.1) สตรีตั้งครรภ์ที่ ได้รับความรุนแรงทางกาย  
ขณะตัง้ครรภจ์ำนวน 9 คน (รอ้ยละ 1.9) สตรตีัง้ครรภท์ี่ได้
รับความรุนแรงทางเพศขณะตั้งครรภ์จำนวน 21 คน   

(รอ้ยละ 4.5) และสตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางจติใจ
ขณะตัง้ครรภจ์ำนวน 14 คน (รอ้ยละ 3) ในทีน่ีส้ตรตีัง้ครรภ์
หนึง่คนอาจไดร้บัความรนุแรงมากกวา่หนึง่ชนดิได ้ กลา่วคอื 
สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางกายอยา่งเดยีวจำนวน 
33 คน (รอ้ยละ 73.3) สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทาง
กายและทางจิตใจจำนวน 38 คน (ร้อยละ 84.4) สตร ี 
ตัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางกายและทางเพศจำนวน 44 
คน (รอ้ยละ 97.8) สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางเพศ
และทางจติใจจำนวน 26 คน (รอ้ยละ 57.8)  
 3. จากการวเิคราะหค์วามแตกตา่งของความเครยีด 
การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและ
ภาวะซมึเศรา้แยกตามกลุม่สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรง
และกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่ ไม่ได้รับความรุนแรงโดยใช้สถิต ิ
Independent t-test พบว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ ได้รับความ
รนุแรงขณะตัง้ครรภจ์ะมคีา่เฉลีย่ของความเครยีดและภาวะ
ซมึเศรา้สงู ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมนอ้ย มคีวามรูส้กึมี
คณุคา่ในตวัเองตำ่กวา่สตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความรนุแรง
อยา่งมนียัสำคญัทางสถติทิี ่p < .001 (ตารางที ่1)  
 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความเครยีด การสนบัสนนุทางสงัคม ความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง และภาวะซมึเศรา้แยก 
   ตามกลุม่สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงและกลุม่สตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความรนุแรง               

ตวัแปร 
 
 
ความเครยีด 
การสนบัสนนุทางสงัคม  
ความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง 
ภาวะซมึเศรา้ 

X 
18.38 
45.56 
29.22 
14.53 

 

SD 
4.42 
16.57 
2.58 

10.48 
 

กลุม่สตรตีัง้ครรภท์ี ่
ไม่ไดร้บัความรนุแรง 

X 
13.33 
60.69 
32.07 
4.29 
 

SD 
2.04 
8.13 
1.79 
5.38 

 

t              
  -7.56*** 
   7.64*** 
   7.23*** 
  -6.45*** 

 *** p < .001 

กลุม่สตรตีัง้ครรภท์ี ่
ไดร้บัความรนุแรง 

 4. เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความเครียด การสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง และภาวะซึมเศร้า  
แยกตามประเภทของความรนุแรงทางกาย ทางเพศ และทางจติใจขณะตัง้ครรภ ์(ภาพที ่1) ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้หน็วา่  
  (1) สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางจติใจมคีา่เฉลีย่ของความเครยีดสงูทีส่ดุ (X= 21.29) รองลงมาคอื สตรตีัง้
ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางเพศ (X= 17.92) และทางกาย (X= 16.53) ตามลำดบั ในขณะทีส่ตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความ
รนุแรงมคีา่เฉลีย่ของความเครยีดตำ่ทีส่ดุ (X= 13.33)  
  (2) สตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความรนุแรงมคีา่เฉลีย่ของการสนบัสนนุทางสงัคมสงูทีส่ดุ (X= 60.69) รองลงมาคอื สตร ี 
ตัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางกาย (X= 47.76) และทางเพศ (X= 47.21) ตามลำดบั ในขณะทีส่ตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความ
รนุแรงทางจติใจมคีา่เฉลีย่ของการสนบัสนนุทางสงัคมตำ่ทีส่ดุ (X= 41.65)  
  (3) สตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความรนุแรงมคีา่เฉลีย่ของความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองสงูทีส่ดุ (X= 32.07) รองลงมาคอื 
สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางเพศ (X= 30.17) และทางกาย (X= 29.47) ตามลำดบั ในขณะทีส่ตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บั
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เครยีด การสนบัสนนุ รูส้กึมคีณุคา่ ซมึเศรา้ 

ไม่ไดร้บัความรนุแรง ทางกาย ทางจติใจ ทางเพศ 

X 

ความรนุแรงทางจติใจมคีา่เฉลีย่ของความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองตำ่ทีส่ดุ (X= 28.07)  
  (4) สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางจติใจมคีา่เฉลีย่ของภาวะซมึเศรา้สงูทีส่ดุ (X= 21.50) รองลงมาคอื สตร ี 
ตัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางเพศ (X= 12.25) และสตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางกาย (X= 10.84) ในขณะทีส่ตร ี 
ตัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความรนุแรงมคีา่เฉลีย่ของภาวะซมึเศรา้ตำ่ทีส่ดุ (X= 4.29) 

ภาพที ่1  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของความเครยีด การสนบัสนนุทางสงัคม ความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง ภาวะซมึเศรา้แยกตาม  
   ประเภทของความรนุแรงทางกาย ทางจติใจ และทางเพศ 

 5. จากการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทัง้หมดในตารางที ่2 ผลการวจิยัพบวา่ ความรนุแรงทางกาย ทางจติใจ และ
ทางเพศขณะตัง้ครรภต์า่งมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกซึง่กนัและกนัอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .01) และความรนุแรงทัง้สาม
ชนดิมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความเครยีดและภาวะซมึเศรา้แตม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัการสนบัสนนุทางสงัคมและความ
รูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .01) ความเครยีดมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัภาวะซมึเศรา้แตม่คีวาม
สมัพนัธเ์ชงิลบกบัความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .01) สว่นความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองมคีวาม
สมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการสนบัสนนุทางสงัคมแตม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัภาวะซมึเศรา้อยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ(p < .01) 

ตวัแปร 
1. ความรนุแรงทางกาย  
2. ความรนุแรงทางจติใจ  
3. ความรนุแรงทางเพศ  
4. ความเครยีด  
5. การสนบัสนนุทางสงัคม  
6. ความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง  
7. ภาวะซมึเศรา้ 

1 
- 

.82** 

.37** 

.56** 
-.49** 
-.41** 
.53** 
 

2 
 
- 

.52** 

.61** 
-.57** 
-.44** 
.58** 
 

3 
 
 
- 

.50** 
-.47** 
-.30** 
.38** 
 

4 
 
 
 
- 

-.66** 
-.58** 
.67** 
 

5 
 
 
 
 
- 

.49** 
-.61** 

 

6 
 
 
 
 
 
- 

-.53** 
 

7 
 
 
 
 
 
 
- 
 ** p < .01 (2 tailed) 

ตารางที ่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรนุแรงทางกาย ทางจติใจ และทางเพศ กบัความเครยีดการสนบัสนนุทางสงัคม  
   ความรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเอง และภาวะซมึเศรา้ (n = 420)  
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อภิปรายผล
 ผลการวจิยัครัง้นีส้นบัสนนุสมมตุฐิานการวจิยัทีต่ัง้ไว ้
กลา่วคอื สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางกาย ทางจติใจ 
หรอืทางเพศขณะตัง้ครรภจ์ะมคีวามเครยีดและภาวะซมึเศรา้
สงู ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมนอ้ย มคีวามรูส้กึมคีณุคา่
ในตวัเองตำ่กวา่สตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บัความรนุแรง ผลการ
วจิยัครัง้นีค้วามสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของมารต์นิ (Martin) 
และคณะ23 ทีศ่กึษาความสมัพนัธข์องความรนุแรงทีเ่กดิจาก
คู่สมรสและภาวะซึมเศร้าก่อนการตั้งครรภ์และในขณะ  
ตัง้ครรภแ์ละพบวา่สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางกาย
หรือทางเพศก่อนการตั้งครรภ์หรือในขณะตั้งครรภ์มีอัตรา
การเกดิภาวะซมึเศรา้สงูกวา่สตรตีัง้ครรภท์ัว่ไป เชน่เดยีวกบั
งานวจิยัของพโิค อลัฟอนโซ (Pico-Alfonso) และคณะ24   
ที่พบว่าสตรีที่ ได้รับความรุนแรงทางกายหรือทางจิตใจมี
อตัราการเกดิภาวะซมึเศรา้ เครยีด วติกกงัวลและมคีวามคดิ
ฆา่ตวัตายสงูกวา่สตรทีี่ไม่ไดร้บัความรนุแรง ดงันัน้ ความ
รนุแรงขณะตัง้ครรภช์นดิใดชนดิหนึง่สามารถทำใหเ้กดิภาวะ
ซึมเศร้าได ้ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า สตรีตั้ง
ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรงทางจติใจขณะตัง้ครรภเ์ปน็กลุม่ที่
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้ามากที่สุด (X= 21.50) 
เนือ่งจากสตรตีัง้ครรภ์ในกลุม่นีม้คีา่เฉลีย่ของภาวะซมึเศรา้
มากกวา่คา่ทีก่ำหนดไวน้ัน่เอง (CES-D ≥ 19)  
 ถึงแม้การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการสำรวจผลของความ
รนุแรงและภาวะจติสงัคมของสตรตีัง้ครรภใ์นไตรมาสทีส่าม 
ผลการวิจัยที่ ได้มีความสอดคล้องกับ Thananowan & 
Heidrich25 ทีศ่กึษาภาวะซมึเศรา้จากการถกูทำรา้ยในสตรี
ตัง้ครรภจ์ำนวน 475 คน และพบวา่สตรตีัง้ครรภ์ไตรมาสที่
สามมภีาวะซมึเศรา้สงูกวา่สตรตีัง้ครรภใ์นไตรมาสแรกและ
ไตรมาสทีส่อง นอกจากนีย้งัมงีานวจิยัของทวิาร ี (Tiwari) 
และคณะ26 ทีส่นบัสนนุวา่สตรตีัง้ครรภท์ี่ไดร้บัความรนุแรง
ทางจิตใจขณะตั้งครรภ์สูงจะมีภาวะซึมเศร้าในระยะหลัง  
คลอดสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสตรีตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับความ
รนุแรง (OR: 1.84, 95%, CI: 1.12-3.02) สรปุไดว้า่ ความ
รุนแรงขณะตั้งครรภ์ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้โดยเฉพาะ
สตรีตั้งครรภ์ไตรมาสที่สาม ซึ่งภาวะซึมเศร้านี้ยังมีผลต่อ
เนือ่งไปจนถงึระยะหลงัคลอดได ้ เนือ่งจากความเครยีดและ
ภาวะซมึเศรา้จากการถกูทำรา้ยขณะตัง้ครรภท์ำใหร้ะดบัของ 
corticosteroids hormone เพิ่มขึ้นและลดอัตราการ  
แลกเปลีย่นเลอืดทางสายสะดอื (placental blood flow) 
สตรีตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อน

กำหนดหรอืคลอดบตุรทีม่นีำ้หนกัตวันอ้ยกวา่ปกติ27  
 ผลการวิจัยที่สำคัญพบว่า ความรุนแรงที่เกิดจากคู่
สมรสทางกาย ทางจติใจ และทางเพศขณะตัง้ครรภต์า่งมี
ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัเชงิบวกอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
(p < .01) (ตารางที ่2) กลา่วคอื เมือ่ไดร้บัความรนุแรงชนดิ
หนึง่สงูยอ่มมผีลทำใหเ้กดิความรนุแรงอกีชนดิหนึง่สงูดว้ย 
ตัวอย่างเช่น หากสตรีตั้งครรภ์ได้รับความรุนแรงทางกาย
และ/หรอืทางเพศสงู สตรตีัง้ครรภผ์ูน้ัน้ยอ่มจะไดร้บัความ
รนุแรงทางจติใจสงูดว้ย ซึง่ผลดงักลา่วสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ในตา่งประเทศเชน่กนั28 นอกจากนีย้งัพบวา่ ความรนุแรง
ทางกาย ทางจิตใจและทางเพศขณะตั้งครรภ์ต่างมีความ
สมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความเครยีดและภาวะซมึเศรา้แตม่คีวาม
สัมพันธ์เชิงลบกับการสนับสนุนทางสังคมและความรู้สึก  
มคีณุคา่ในตวัเองอยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ (p < .01) ซึง่
หมายความว่า สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงทางกาย 
ทางจิตใจ และทางเพศขณะตั้งครรภ์สูงจะมีความเครียด
และภาวะซมึเศรา้สงู ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมนอ้ยและ
มคีวามรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองตำ่กวา่สตรตีัง้ครรภท์ี่ไม่ไดร้บั
ความรนุแรง ในขณะทีค่วามรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองมคีวาม
สมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการสนบัสนนุทางสงัคมอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถิต ิ (p < .01) กล่าวคือ สตรีตั้งครรภ์ที่ ได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมทีด่จีะมคีวามรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองสงู  
ขอ้เสนอแนะเพือ่การนำไปใชท้างคลนิกิ 
 1. พยาบาลสตูกิรรมควรทำการประเมนิความรนุแรง
และภาวะจติสงัคมในสตรตีัง้ครรภท์กุคน เนือ่งจากผลการ
วจิยัครัง้นีแ้สดงใหเ้หน็วา่ตวัแปรดงักลา่วมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกซึง่กนัและกนั หากพบสตรตีัง้ครรภม์คีวามเครยีดหรอื
ภาวะซมึเศรา้สงู ประกอบกบัไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม
นอ้ยและมคีวามรูส้กึมคีณุคา่ในตวัเองตำ่ พยาบาลสตูกิรรม
ควรใหค้วามสนใจเปน็พเิศษโดยเฉพาะสตรตีัง้ครรภ์ไตรมาส
ทีส่ามที่ไดร้บัความรนุแรงทางจติใจ  
 2. พยาบาลสูติกรรมควรมีทักษะและไวต่อความรู้สึก   
มีสัมพันธภาพที่ด ี สนทนาด้วยทา่ทางที่เป็นมิตร ให้ความ
สนใจและรบัฟงัปญัหา เปดิโอกาสใหส้ตรตีัง้ครรภ์ไดร้ะบาย
ความรู้สึกคับข้องใจ ตลอดจนให้เวลาและไม่เร่งรัดถาม
คำถามโดยเฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
เพราะการกระทำดงักลา่วอาจทำใหส้ตรตีัง้ครรภเ์กดิความ
อึดอัดใจหรือหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยถึงปัญหา รวมถึงปกปิด
ขอ้มลูทีเ่ปน็ความจรงิ29 

 3. พยาบาลสตูกิรรมควรใหก้ารชว่ยเหลอืสตรตีัง้ครรภ์
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ที่มีประวัติได้รับความรุนแรงทางจิตใจขณะตั้งครรภ ์ โดย
ตดิตามพฒันกจิของการตัง้ครรภอ์ยา่งตอ่เนือ่งนบัตัง้แตเ่ริม่
ฝากครรภ์จนกระทั่งเข้าสู่ระยะคลอดและหลังคลอดตาม
ลำดบั30 ตลอดจนตดิตามเยีย่มบา้นเพือ่ใหก้ารดแูลและชว่ย
เหลือมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดจนถึงระยะหก
เดอืนแรกหลงัคลอด เพือ่ลดความเครยีด สง่เสรมิใหม้ารดา
ไดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคมทีด่แีละมคีวามรูส้กึมคีณุคา่ใน
ตวัเองสงูขึน้อนัจะเปน็ผลดตีอ่การปรบัตวัตอ่บทบาทของการ
เปน็มารดาหลงัคลอด  
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