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พู พวิน ไคน์ : ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลและความซึ มเศร้าในผู ้ อพยพวั ยรุ่ นชาวพม่าในเขตบาง
บอน จังหวั ดกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย (Factors Affecting Anxiety and Depression in Myanmar
Migrant Adolescents in Bang Bon District, Bangkok ,Thailand) อาจารย์ ทีปรึ กษา: แอเลสซิ โอ พั นซ่ า
M.D, M.Com.H, D.T.M. &H., 72 หน้า
การศึกษานี มีว ั ตถุประสงค์ในการอธิบายและประเมินความสัมพั นธ์ระหว่างปัจจัยอาทิ ลั กษณะประชากร
ของกลุ่มทีศึกษา ลั กษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ลั กษณะผู ้ เลียงดู ประวั ติและระดั บการศึกษา และปัจจัยทางด้ าน
พฤติกรรม ทีมีอิทธิพลต่อความวิตกกั งวลหรื อความเครี ยดในกลุ่มผู ้ อพยพวั ยรุ่ นชาวพม่าทีอาศั ยอยู่ในเขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร ซึ งทํ าการศึกษาโดยการตอบแบบสอบถามด้ วยการสัมภาษณ์ในเดือนกุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2553
ผลการศึกษาระบุว่ากลุ่มทีศึกษาจํ านวน 271 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 -19 ปี เป็ นโสด เป็ นเชื อสาย
พม่าและกะเหรี ยง ทํ างานเต็มเวลา มีการศึกษาระดั บมั ธยมศึกษา ไม่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสํ าหรับผู ้ อพยพ และอาศัย
อยู่ก ั บเพือน ญาติ หรื อคู่สมรส ร้อยละ 64 ของกลุ่มศึกษามีท ั งบิดาและมารดา ร้อยละ 16 มีบิดามารดาทีหย่าร้างกั น
และ ร้อยละ 19 มีบิดาหรื อมารดาเท่านั น ในกลุ่มวั ยรุ่ นทีมีบุตรพบว่าส่ วนใหญ่มีระดั บการศึกษาเพียงชั น
ประถมศึกษาและร้อยละ 36 ของคนกลุ่มนี มีความวิตกกังวลและความเครี ยด ร้อยละ 35 ของกลุ่มศึกษาดืม
แอลกอฮอล์ ร้อยละ 25 ของกลุ่มศึกษาสู บบุหรี และร้อยละ 5.5 ของกลุ่มศึกษาเคยถูกบั งคั บให้มีเพศสัมพั นธ์ ความ
ชุกของความวิตกกังวลคือร้อยละ 22.1 ความชุกของความเครี ยดเล็กน้อยคือร้อยละ 13 และความชุกของ
ความเครี ยดปานกลางคือร้อยละ 1.8 จากการวิเคราะห์ความสัมพั นธ์พบว่าเชื อชาติ รายได้ ความสัมพั นธ์อ ั นดีกั บ
เพือน และ ความขั ดแย้ งของบิดามารดา มีความสัมพั นธ์ก ับทั งความวิตกกั งวลและความเครี ยด(p<0.05) ปัจจัย
ทางด้ านพฤติกรรมทั งหมดไม่ความสัมพั นธ์ก ับความวิตกกั งวล

มีเพียงปัจจัยทางด้ านพฤติกรรมบางส่ วนทีมี

ความสัมพั นธ์ก ั บความเครี ยด กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตในกลุมวั
่ ยรุ่ นนี ควรได้ รับความสําคั ญและผู ้ มีส่วน
เกียวข้ องกั บการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตในกลุ่มวั ยรุ่ นนี ควรได้ รับการอบรมและมีท ั กษะทีเหมาะสมต่อพั นกิธ์จดั งกล่าว
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This study was conducted on the February 2010, to describe the independents
variables of the demographic factors , socio-economic factors , parental factors,
educational background and the school status, behavioral factors and access the
association of these independent variables with the dependent variables of (anxiety ,
depression )among the Myanmar migrant adolescents in Bang Bon district , Bangkok,
Thailand. The data was collected the interviewer administrated questionnaire.
The majority of the respondents were in the age of 18-19 years old and two
hundred and seventy one adolescents were participated in this study. Most of the
adolescents were single, Myanmar and Karen, full time workers, had attained middle
school education. Most of the adolescents were not attending the migrant school
.Most of the respondents lived together with their friends and relatives, some lived
with their spouse.64%of the adolescents have both parents, 16% had divorce parents
and 19 % had single parents. Majority of the teens mothers’ had primary education
and only 36% of the teens mothers’ had anxiety, depression .35% of the teens were
drinking alcohol and 25% were smoking; only 5.5% of the teens had forced sex
against their will.
The prevalence of anxiety in those migrant teens had 22.1% and depression
was 12.9% mild depression and 1.8% moderate depression.
In bivariate analysis, race, income, good relationship with friends and parental
conflicts were associated with both anxiety and depression (p<0.05). All behavioral
factors were not associated with depression but some associated with anxiety.
A strategy for the mental health for these groups should be seen as a strategic
investment which will create many long term benefits for individuals, societies and
health systems. Professions in mental health such as psychologists, psychiatric nurses
and social workers, should receive special training for appropriate knowledge and
skills among migrant adolescents.
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