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Factors and Psychosocial Profiles of Intimate Partner       
Violence among Pregnant Women*
Nanthana Thananowan, Sirirat Leelacharas

Abstract: 
Purpose: To investigate factors and psychosocial profiles (e.g., stress, 
social support, and self esteem) of intimate partner violence (IPV) 
among pregnant women. 
Design: Descriptive comparative design 
Methods: The sample was comprised of 420 pregnant women who 
received their antenatal care visits at a university hospital in Bangkok. 
Data was collected through a set of structured questionnaires which 
were then analyzed by descriptive statistics, chi-square test, and               
independent t-test. 
Main Findings: Compared to non-abused pregnant women, abused 
pregnant women rated significantly higher in areas of divorce,             
separation and remarriage, alcohol abuse, smoking, unplanned and 
unwanted pregnancy (p < .05). They also had significantly shorter length 
of marriage, lower levels of education, and the greater number of 
gravidarum and abortion (p < .05). Moreover, abused pregnant women 
had significantly higher stress, but lower social support and self-esteem 
than non-abused pregnant women (p < .05). 
Conclusion and recommendations: Based on these findings, nurses 
should pay attention and increase awareness of IPV among pregnant 
women as well as perform universal screening of IPV aimed at reducing 
such violence experienced and negative health outcomes during       
pregnancy.  
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บทคดัย่อ: 
วตัถุประสงค์: เพือ่ศกึษาปัจจยัและผลทางจติสงัคม (ได้แก่ ความเครยีด การ
สนบัสนนุทางสงัคม และความรูส้กึมคีณุค่าในตวัเอง) ของความรนุแรงทีเ่กดิ
จากคูส่มรสในสตรตีัง้ครรภ์ 
รปูแบบการวจิยั: การวจิยัเชงิบรรยายเปรยีบเทยีบ
วธีิด�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นสตรตีัง้ครรภ์จ�านวน 420 คน ทีเ่ข้ารบั
การฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึงในเขตกรงุเทพมหานคร 
เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม จากนัน้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์โดย
ใช้สถิตเิชงิพรรณา การทดสอบไคสแควร์ และการทดสอบค่าที 
ผลการวจิยั: เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสตรตีัง้ครรภ์ทีไ่ม่ได้รบัความรนุแรง สตรตีัง้
ครรภ์ทีไ่ด้รบัความรนุแรงมปีระวตัหิย่าร้างหรอืแยกทางกบัสาม ีการแต่งงาน
ครัง้นีเ้ป็นการแต่งงานครัง้ทีส่อง อาศยัอยูก่บับคุคลอืน่ทีไ่ม่ใช่ญาต ิ ดืม่สรุา
และสบูบหุรี ่ ไม่มกีารวางแผนการตัง้ครรภ์ และเป็นการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พงึ
ประสงค์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .05) สตรตีัง้ครรภ์เหล่านีย้งัมรีะยะ
เวลาสมรสสัน้ มรีะดบัการศึกษาน้อยและมจี�านวนครัง้ของการตัง้ครรภ์และ
การแท้งมากกว่าสตรตีัง้ครรภ์ปกตอิย่างมนียัส�าคัญ (p < .05) นอกจากนีย้งั
พบว่า สตรีต้ังครรภ์ที่ได้รับความรุนแรงจะมีความเครียดสูง ได้รับการ
สนบัสนนุทางสงัคมน้อย และมคีวามรูส้กึมคีณุค่าในตวัเองต�า่กว่าสตรตีัง้ครรภ์
ทีไ่ม่ได้รบัความรนุแรงอย่างมนียัส�าคญั (p < .05) 
สรปุและข้อเสนอแนะ: จากผลการวจิยัครัง้นี ้ พยาบาลควรให้ความส�าคญั
และตระหนกัเกีย่วกบัความรนุแรงทีเ่กดิจากคูส่มรสในสตรตีัง้ครรภ์และควร
ท�าการคดักรองความรนุแรงทีเ่กดิจากคูส่มรส และดแูลเพือ่ลดอตัราการเกดิ
ความรนุแรงดงักล่าว รวมทัง้ผลกระทบต่อสขุภาพขณะตัง้ครรภ์
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