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APPENDIX A 

 

INITIAL INTERVIEW GUIDE (ENGLISH VERSION) 

 

General / Opening Question 

1. Please tell me about yourself and your life now 

2. Please tell me about your life while you were in the abusive relationship 

 

Specific/ focused questions 

1. Please tell me about your experience of abuse disclosure 

o When and how did your disclosure happen? 

o What led to your decision to disclose your abusive relationship?/ 

(Probe: Was there any particular reason that led you tell someone 

about the abuse? 

o Who were the persons you told your abusive relationship? / When and 

how did you tell them? 

o Who was the first person you told? / Why did you decide to tell 

her/him? / How did you feel after telling her/him? 

o How did you feel while you disclosed the abuse? What made you feel 

like that? 

o How did others respond to your disclosure? /What happened after you 

disclosed?  

2. I’m interested now in knowing what led you decide to disclose your abuse 

experience to others. 

o Can you tell me if our Thai culture or traditional beliefs in any way 

relate to issue of abuse disclosure? (family culture, social culture and 

beliefs, health system, work, etc.) 

o What could others have done to make it easier for you to tell someone 

about the abuse? 
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o As a woman, did it affect your decision to tell others? / How difference 

to being a man? 

3. Have you ever tried to conceal the abuse from others? Please tell me about it 

in details 

o How did your concealment happen? / Why did you have to conceal it   

  from others? 

o Did anyone suspect or question anything? / How did you respond to 

her/his questions? 

o How did you do to keep the abuse secret? 

o How did you feel of having to conceal what happen to you? 

o What were advantages or disadvantages of concealing the abuse? 

4. If you could return back, what do you think how the abuse disclosure should 

happen? Why? 

o Because you had experience of disclosing the abuse, in you opinion if 

a Thai woman should disclose her abuse experience to others. Why or 

why not? How?  

o What is suggestion about disclosing the abuse you wish to tell other  

 abused women? 

o In your opinion, how the confidants should respond if a woman  

discloses her abuse experience to? 

 

Closing questions 

1. Is there anything else you wish to tell me or that I should ask about? 

2. How do you feel about participating in the interview? 
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INITIAL INTERVIEW GUIDE (THAI VERSION) 

แนวทางในการสัมภาษณ 

 

คําถามท่ัวไป 
1. ชวยเลาเกี่ยวกบัตัวคุณและชีวิตในตอนนีว้าเปนอยางไร 
2. ชวยเลาเหตุการณท่ีถูกสามี /แฟน ทําราย วาเปนอยางไร? 

 
คําถามหลักเก่ียวกับประสบการณการเปดเผยขอมูลการถูกทารุณกรรม 

1. ชวยเลาใหฟงเกี่ยวกับการเปดเผยเร่ืองการถูกสาทีทํารายของคุณวาเปนอยางไร? 
คําถามเฉพาะเจาะจง (ลําดับของคําถามอาจแปล่ียนแปลงไดข้ึนกับคําตอบของผูให

ขอมูล) 
o ผูอ่ืนรูเร่ืองนี้ไดอยางไรหรือดวยวิธีใด  
o อะไรท่ีทําใหผูอ่ืนรูเร่ือง(ถูกสามีทําราย)ของคุณ 
o (กรณีท่ีต้ังใจเลา) คุณเลาใหใครฟงบางเร่ืองถูกสามีทําราย  เลาเม่ือไหร และเลา

อยางไร  
o ใครเปนคนแรกท่ีคุณเลาใหฟง ทําไมจึงเลือกบอกใหคนนั้นรู หลังจากเลาแลว

รูสึกอยางไร 
o ขณะท่ีเลาใหผูอ่ืนฟง คุณรูสึกอยางไร อะไรท่ีทําใหคุณรูสึกอยางนั้น 
o เม่ือคุณเลาเร่ืองถูกสามีทําราย ผูฟงมีปฏิกิริยาอยางไร เกิดอะไรข้ึนภายหลังคุณ

เลาเร่ืองนี้ใหผูอ่ืนฟง 
2. ดิฉันสนใจอยากจะรูวามีส่ิงใด/อะไรท่ีทําใหคุณตัดสินใจเลาเหตุการณการถูกสามี/

แฟนทํารายใหผูอ่ืนฟง? 
คําถามเฉพาะเจาะจง 
o ความเช่ือในครอบครัว และ สังคมไทย มีผลตอการเปดเผยการถูกสามีทําราย

อยางไร ความเช่ือเหลานั้นคืออะไร 
o คุณคิดวาอะไรที่จะชวยใหตัวคุณรวมท้ังผูหญิงอ่ืนท่ีถูกสามีทํารายรูสึกสะดวก

ใจ หรือไมลําบากใจในการเลาเร่ืองนี้ใหผูอ่ืนฟง 
o การที่คุณเปนผูหญิง คุณคิดวามีผลตอการตัดสินใจเลาเร่ืองใหผูอ่ืนฟงหรือไม 

แตกตางจากผูชายอยางไร (gender issue) 
3.  เคยพยายามปกปดเร่ืองท่ีเกิดข้ึนหรือไม ชวยเลารายละเอียดใหฟงวาเปนอยางไร? 
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คําถามเฉพาะเจาะจง 
o คุณเคยปกปดเร่ืองท่ีถูกสามีทํารายอยางไรบาง  ทําไมจึงตองปกปดไมใหผูอ่ืน

รู 
o ผูอ่ืนเคยสงสัย หรือซักถามอะไรบาง และคุณตอบคําถามเหลานั้นอยางไร 
o คุณตองทําอยางไรในการเก็บเร่ืองนี้ไวเปนความลับ 
o คุณรูสึกอยางไรท่ีตองปกปดเร่ืองท่ีเกิดกับคุณ 
o การปกปดเร่ืองถูกทําราย มีผลดีผลเสียอยางไร 

4.  ถายอนเวลากลับไปได คุณคิดวาควรจะเปดเผยเร่ืองการถูกสามีทํารายอยางไร เพราะเหตุ
ใด 

คําถามเฉพาะเจาะจง 
o ในฐานะท่ีคุณผานเหตุการณการเปดเผยเร่ืองนี้มาแลว คิดวาผูหญิงไทยคนอ่ืน

ท่ีถูกสามี/แฟนทํารายควรเลาเร่ืองนี้ใหผูอ่ืนทราบหรือไม อยางไร อะไรทําให
คิดเชนนัน้ 

o มีคําแนะนําอ่ืน ๆ ในการเปดเผยเร่ืองนีแ้กผูหญิงคนอ่ืนท่ีถูกสามีทํารายเชนกนั
อยางไร 

o คิดวาผูท่ีรับฟงเร่ืองนี้ควรมปีฏิกิริยาอยางไร ถาผูหญิงเลาเร่ืองท่ีถูกสามีทําราย
ใหฟง 

 
คําถามกอนจบการสัมภาษณ 

1. มีอะไรท่ีคุณอยากจะเลาหรือคิดวาดิฉันควรถามเพ่ิมเติมอีกไหม 
2. คุณรูสึกอยางไรในการใหสัมภาษณในคร้ังนี้ 
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APPENDIX B 

 
DEMOGRAPHIC DATA FORM (ENGLISH VERSION) 

 

Participant’s Code ……………………… 

Date …………………….. Time ……….. 

Age …………… years  

Ethnicity (   ) Thai (   ) Chinese-Thai (   ) others, specify …………. 

Religion (   ) Buddhist   (   ) Christian 

 (   ) Muslim   (   ) others, specify …………. 

Education Background (highest completed) 

(   ) Primary school  (   ) Junior high school 

(   ) Senior high school (   ) Vocational school 

(   ) University Graduate degree …………. 

Currently Employment 

(   ) Not employed  (   ) Yes, specify occupation ……….. 

Household Income …………………… Baht/month 

Adequacy of Income/Living Expense 

  (   ) No (no debt)  (   ) No (having debt) 

  (   ) Yes (no saving money) (   ) Yes (having saving money) 

Hometown ………………………. 

Family Structure  (   ) Nuclear Family (   ) Extended Family 

Number of Family Members ……… , specify …………………… 

 

Marriage Information 

 Number of Marriage …………………….. 

If married more than one, the history of wife abuse in previous marriage 

  (   ) no   (   ) yes, specify type of abuse ……………. 
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Current Marital Status/ Relationship with partner 

(   ) Living together (   ) Married 

(   ) Divorced  (   ) Separate 

 Duration of Staying in Current partner ………… Years 

Number and Age of Children  

___ Children living with you   ___ Children living elsewhere _____ 

The experience of Wife Abuse 

Types of abuse 

(   ) Physical, specify abusive behaviors ……………………………… 

(   ) Psycho-emotional, specify abusive behaviors …………………… 

(   ) Sexual, specify abusive behaviors ………………………………… 

Perceived Frequency of Abuse 

(   ) Rarely (< twice a year) (   ) Occasionally (2-6 times a year) 

(   ) Regularly (7-12 times a year) (   ) Often (> 13 times a year) 

Perceived Severity of Abuse 

  (   ) Mild  (   ) Moderate 

 (   ) Severe  (   ) Extremely severe   

Duration of wife abuse _______ years 

Whom wife abuse was disclosed 

(   ) Family members, specify …………………………………… 

(   ) Friends or Colleagues, specify ……………………………… 

(   ) Professionals, specify ………………………………………. 

(   ) Others ……………………………………………………….. 
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DEMOGRAPHIC DATA FORM (THAI VERSION) 

แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล 

 
รหัสผูใหขอมูล ……………………………. 
วันท่ี ................................. เวลา ................... 

อายุครบ ……………. ป  
เช้ือชาติ  (   ) ไทย  (   ) จีน  (   ) อ่ืน ๆ ระบุ ........... 
ศาสนา  (   ) พุทธ  (   ) คริสต (   ) อิสลาม (   ) อ่ืน ๆ ระบุ ..........   
การศึกษา  (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาตอนตน (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(   ) ประกาศนยีบัตร (   ) ปริญญาตรีหรือสูงกวา 
อาชีพปจจุบัน (   ) ไมไดทํางาน  (   ) ทํางาน ระบุอาชีพ ................ 
รายไดครอบครัวตอเดือน ......................... บาทตอเดือน   
ความพอเพียงของรายได/รายจาย (   ) ไมพอเพียง (ไมมีหนี้สิน) (   ) ไมพอเพียงและมีหนี้สิน 

(   ) พอเพยีงไมมีเงินออม  (   ) พอเพยีงและมีเงินออม 
ภูมิลําเนาเดิมจงัหวัด ……………………………………… 
ลักษณะครอบครัวปจจุบัน  (   ) ครอบครัวเดี่ยว (   ) ครอบครัวขยาย 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ......... คน  ระบุ …………………………………………………… 
ประวัติการสมรส 
 แตงงานหรืออยูกินกับคนรัก (รวมท้ังสามีปจจุบัน) มา  ……………คน   
 กรณีแตงงานมากกวา 1 คร้ัง ประวัติการถูกทารุณกรรมในการแตงงานคร้ังกอน 
  (   ) ไมมี    (   ) มีระบุประเภท ……………… 
 สถานภาพสมรสปจจุบัน 
  (   ) อยูดวยกันโดยครอบครัว/สังคมรับรู (   ) อยูดวยกันโดยครอบครัว/สังคมไมรับรู 

  (   ) จดทะเบียนสมรส   (   ) จดทะเบียนสมรส 
  (   ) ไมไดจดทะเบียนสมรส  (   ) ไมไดจดทะเบียนสมรส 
  (   ) แยกกันอยู 
  (   ) จดทะเบียนหยา   (   ) ไมไดจดทะเบียนหยา 
  (   ) หมาย   
 ระยะเวลาท่ีอยูกับสามี/คูรักคนปจจุบัน นาน ……………….ป 
 จํานวนบุตรท้ังหมด ……… คน  
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(   ) บุตรท่ีเกดิจากสามีคนปจจุบัน  ……… คน 
(   ) บุตรท่ีอยูกับตนเอง ......... คน (   ) บุตรท่ีอาศัยอยูกับผูอ่ืน .......คน 

ประวัติการถูกทารุณกรรม (ขอมูลไดจากการสัมภาษณเชิงลึกแลวนําขอมูลมาจัดประเภทภายหลัง) 

• ประเภทของการถูกทารุณกรรม ในปจจุบัน 
 (   ) ดานรางกาย ระบุพฤติกรรมการทารุณกรรม ................................นานเทาใด ................ 
 (   ) จิตใจ            ระบุพฤติกรรมการทารุณกรรม ................................นานเทาใด ................ 
 (   ) ลวงละเมิดทางเพศ ระบุพฤติกรรมการทารุณกรรม ......................นานเทาใด ................ 
 (   ) อ่ืน ๆ ระบุ …………………………………………………. 

• ความถ่ีในการถูกทารุณกรรม (โดยภาพรวม) 
(   ) นาน ๆ คร้ัง นอยกวา 2 คร้ังตอป 
(   ) บางคร้ัง ประมาณ 2-6 คร้ังตอป 
(   ) เปนประจาํ ประมาณ 7-12 คร้ังตอป 
(   ) บอยคร้ัง มากกวา 13 คร้ังตอป 

• ความรุนแรงของการถูกทารุณกรรม (โดยภาพรวม) 
(   ) เล็กนอย 
(   ) ปานกลาง 
(   ) รุนแรง 
(   ) รุนแรงมาก 

• บุคคลท่ีรูเร่ืองการถูกทารุณกรรม 
(   ) สมาชิกในครอบครัว   ไดแก ……………………………………………… 
(   ) เพื่อนหรือเพื่อนรวมงาน ไดแก ……………………………………………… 
(   ) บุคลากรวชิาชีพ  ไดแก ……………………………………………… 
(   ) บุคคลอ่ืน ๆ   ไดแก ……………………………………………… 
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APPENDIX C 

 

LIST OF EXPERTS 
 

1. Associate Professor Dr. Warunee  Fongkaew 

Faculty of Nursing, Chiang Mai University 

2. Associate Professor Dr. Areewan  Klunklin 

Faculty of Nursing, Chiang Mai University 

3. Associate Professor Dr. Wanapa Sritanyarat 

Faculty of Nursing, Khon Kaen University 
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APPENDIX D 

 

INFORMATION LETTER 
 

เอกสารคําชี้แจงแกอาสาสมัคร 
 

ดิฉันช่ือนางสาวนิลุบล รุจริประเสริฐ เปนนักศึกษาปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กําลังทําการศึกษาเรื่อง “การเปดเผยการถูกทารุณกรรมของสตรีไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยมี รศ. ดร. เกสรา ศรีพิชญาการ เปนประธานกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ีเพื่อตองการเขาใจกระบวนการเปดเผยการถูกทารุณกรรมของ
สตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวนสตรีท่ีตองการสัมภาษณท้ังหมดประมาณ 20-30 คน ดิฉันขอ
เชิญคุณเขารวมในการศึกษาครั้งน้ีเนื่องจากคุณเปนผูท่ีมีประสบการณการถูกทารุณกรรมท่ีเคยเปดเผย
ขอมูลการถูกทารุณกรรมแกบุคคลอื่น เชน บุคคลใกลชิด ไดแก ญาติพี่นอง เพื่อน เพื่อนรวมงาน และ/หรือ 
บุคลากรทีมสุขภาพ นักสังคมสงเคราะห หรอืตํารวจ ขอมลูท่ีไดรับจากคุณจะชวยใหบุคคลท่ัวไปรวมท้ัง
บุคลากรทีมสุขภาพเขาใจกระบวนการเปดเผยการถูกทารุณกรรม และนําไปสูการตอบสนองตอการ
เปดเผยของสตรดีวยความเขาใจและมีความละเอียดออนตอปญหามากข้ึนรวมท้ังนําไปเปนแนวทางการ
สงเสริมใหสตรไีทยท่ีถูกทารุณกรรมมีความรูสึกสะดวกใจและไมรูสึกคุกคามในการเปดเผยเรื่องราวของ
ตนเอง มีความรูสึกกลาท่ีจะขอและยอมรับความชวยเหลือจากบุคลากรดานสุขภาพและหนวยงานอื่นท่ี
เกี่ยวของ  

ประโยชนท่ีคุณจะไดรับในการเขารวมการศึกษาครั้งน้ีคือ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูสึก 
ระบายและแบงปนขอมูลเกี่ยวกับประสบการณการเปดเผยขอมูลการถูกทารุณกรรม จึงนับเปนโอกาสท่ี
คุณจะไดรวมทําประโยชนใหกับตนเองและสวนรวมรวมกัน ท้ังน้ีสิทธิประโยชนอื่น อันจะเกิดจาก
ผลการวจิัยใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รายละเอียดและข้ันตอนท่ีผูเขารวมการศึกษาจะไดรับการปฏิบัติ ผูวิจัยจะขอพบและพูดคุย
สัมภาษณคุณอยางนอย 2 ครั้งแตไมเกิน 4 ครั้ง แตละครั้งใชเวลาประมาณ 60-90 นาที  สวนสถานท่ีพูดคุย
จะเปนท่ีปลอดภัย มิดชิดและข้ึนอยูกับความสะดวกของคุณเปนหลัก เชน บานของคุณ ท่ีทํางานของดิฉัน
หรือหองทํางานของโรงพยาบาลและบานพักฉุกเฉิน การสัมภาษณดิฉันจะถามคําถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ ความรูสึกและความคิดเห็นของคุณในการเปดเผยการถูกทารุณกรรมตอผูอื่น ซึ่งจะขอ
บันทึกเสียงการพูดคุยเพื่อนําไปถอดเปนขอความเอาไว โดยช่ือของคุณจะไมปรากฏอยูในแบบบันทึก  
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ขอมูลสวนตัว เทปและแบบบันทึกจะถูกเก็บไวเปนความลับในตูท่ีปดกุญแจ โดยลูกกุญแจจะเก็บไวท่ีดิฉัน
คนเดียว  แบบบันทึกการพูดคุยจะถูกนําไปวิเคราะหโดยผูวิจยัและอาจารยท่ีปรึกษาเทาน้ัน   เทปและแบบ
บันทึกจะถูกทําลายเมื่อการวิจัยส้ินสุดลง จะมีการยกคําพูดจากการสัมภาษณของคุณบางประโยคไปอางถึง 
โดยไมเปดเผยช่ือหรือลักษณะสวนบุคคลท่ีจะนําไปสูการรูจักคุณ และการนําขอมูลไปอภิปรายหรอืพิมพ
เผยแพรจะเสนอเฉพาะในเชิงวิชาการเทาน้ัน 
 การเขารวมวิจยั ดิฉันจะคํานึงถึงความปลอดภยัของคุณเปนสําคัญ ความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการเขา
รวมในการศึกษาครั้งน้ีไดแก อาจถูกสามีขูทํารายจากการเปดเผยขอมูล ดิฉันจะปองกันโดยการประเมิน
ความปลอดภัยของคุณ โดยคํานึงถึงวาการเขารวมในการศึกษาจะมีอันตรายหรือไม สามีจะทราบหรือไม 
หากทราบจะเปนอันตรายไหม ถาคิดวาการเขารวมการศึกษาครั้งน้ีจะเปนอันตราย จะไมรับเขารวม
การศึกษา แตจะชวยเหลืออื่น ๆ ตอไป ในระหวางการวิจัยจะประเมินความปลอดภัยของคุณอยูเสมอหาก
พบวาการเขารวมในการศึกษาทําใหนําอันตรายมาสูคุณ จะยุติการสัมภาษณลงทันที ความเส่ียงอื่น ๆ ไดแก 
ความรูสึกเจ็บปวดหรอืกดดันทางอารมณจากการเลาเรื่องเก่ียวกับชีวิตคุณ เพื่อปองกันการเกิดความรูสึก
ดังกลาว หากมคํีาถามท่ีไมสะดวกหรอือึดอัดใจท่ีจะตอบ คุณมีอิสระท่ีจะไมตอบคําถามน้ัน หรือหากคุณ
รูสึกอึดอัดหรอืไมสบายใจท่ีจะใหขอมูลตอไป คุณสามารถท่ีจะบอกใหการสัมภาษณหยุดลงไดทุกเมื่อ
หรือขอขอมลูกลับไดทุกเวลา และดิฉันจะใหความชวยเหลือตอไปในฐานะของผูวิจัยและพยาบาล โดย
การใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงชวยเหลือตาง ๆ ท้ังดานสุขภาพและดานสังคมหรือสงตอไปยังหนวยงานท่ี
สามารถใหความชวยเหลอืท่ีเหมาะสมแกคุณตอไป  
 อนึ่งเม่ือเสร็จสิน้การสัมภาษณ คุณจะไดรับเงินสดจํานวน 300 บาทเพ่ือเปนการชดเชยเวลาและ
การมีสวนรวมในการศึกษา และไดรับคาเดินทางท่ีเกิดข้ึนจากการเขารวมการศึกษา รวมท้ังไดรับเอกสาร
คําแนะนําสําหรับสตรีท่ีถูกสามีทารุณกรรม อยางไรก็ตามการเขารวมในการศึกษาครั้งน้ีจะเปนไปตาม
ความสมัครใจของคุณ และไมวาคุณจะเขารวมการศึกษาหรือไมก็ตาม จะไมมีผลกระทบตอคุณแตอยางใด 
และหากคุณตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอดิฉันไดท่ีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ หมายเลขโทรศัพท 085-003-3733 หรือสามารถติดตอ รศ. ดร. เกสรา 
ศรีพิชญาการ โทรศัพท 0-5394-5019 (ในวันและเวลาราชการ) หากคุณตองการสอบถามเก่ียวกับสิทธิของ
คุณในฐานะผูถูกวิจัย สามารถติดตอไดท่ี ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิจติร ศรีสุพรรณ คณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-6080 (ในวันและเวลาราชการ) 
 ขอขอบคุณในการพิจารณาการมีสวนรวมในการวิจัยครัง้น้ี 
 
 

         (นางสาวนิลุบล รุจิรประเสริฐ) 
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 ETHICAL APPROVAL 

 
 
Ethical Approval of Human Review Committee, Faculty of Nursing, Chiang Mai 

University 
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Ethical Approval for Obtaining Data in Settings, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen 
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