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 การศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อพรรณาตัวแปรอิสระต่างๆ ด้านปัจจัยประชากร สงัคม และ
เศรษฐกิจ ภูมิหลังการศึกษา และปจัจัยด้านพฤติกรรม และการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเหล่านี้กบัตัวแปรตาม (ความ
วิตกกังวลและความซึมเศร้า) ในแรงงานอพยพชาวพม่าวัยท างานในจังหวัดราชบุรี ประเทศไทย โดยเก็บตัวอย่างเฉพาะจากแรงงานอพยพ
ชาวพม่าวัยท างานเนื่องจากเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะมากกว่าและสามารถจัดการกับความรู้สึกไม่สมหวังได้ดีกว่าวัยรุ่น การเก็บข้อมูลใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี โดยมีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 300 รายที่เป็นแรงงานอพยพชาวพม่าวัย
ท างานที่ได้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ร้อยละ 55 ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและร้อยละ 45 เป็นเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโสด 
เป็นชาวพม่า เป็นผู้ท างานเต็มเวลา และประมาณครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยร่วมกับเพื่อนและ
ญาติ อีกทั้งบางรายอาศัยอยูก่ับครอบครัว ร้อยละ 32 ของกลุ่มตัวอย่างยังดื่มและร้อยละ 18.7 เป็นผู้สูบบุหรี่  

 ประมาณสองในสามของกลุ่มตัวอย่างมีระดับของความวิตกกังวลระดับรุนแรง (ร้อยละ 64.3) และส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความซึมเศร้าระดับอ่อน (ร้อยละ 42.7) และระดับปานกลาง (ร้อยละ 36.7)  

ในการวิเคราะห์ Bivariate analysis พบว่า สถานภาพการอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับความซึมเศร้า (p<0.05)  
ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลและความซึมเศร้า 

กลยุทธ์ด้านสุขภาพจิตส าหรับกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ควรมองว่าเป็นกลยุทธ์เชิงการลงทุน ซึง่จะยงัประโยชน์ระยะยาวแก่บุคคล 
แก่สังคม และแก่ระบบสุขภาพ นักวิชาชีพด้านสุขภาพจิต เช่น นักจิตวิทยา พยาบาลด้านจิตเวช และนกัสังคมสงเคราะห์ ควรได้รับการ
อบรมพิเศษเพื่อให้มีความรู้และทักษะอันเหมาะสมกับงานการดูแลแรงงานอพยพ  
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This study was conducted in March 2011 to describe the independent variables 

composing of demographic factors, socio-economic factors, educational background and 
behavioral factors and to access the association of these independent variables with the 
dependent variables (anxiety and depression) among adult Myanmar migrant workers in 
Ratchaburi province, Thailand. This study was carried out only among adults Myanmar 
migrant workers because adults are more mature who can manage their frustration better 
than the teenagers. The data was collected by face-to-face interview questionnaire. 

The majority of the respondents were in the age of 25-35 years old and three 
hundred Myanmar migrant workers were participated in this study. Fifty-five percent of 
the respondents were males and forty-five percent were females. Most of the respondents 
were singles, Myanmar, full time workers and about half of them attended primary 
school. Most of the respondents lived together with their friends and relatives, some lived 
with their family. Thirty-two percent of the respondents were drinking and 18.7% were 
smoking.  

About two thirds of respondents were having marked to severe anxiety level 
(64.3%) and majority of respondents were having mild depression (42.7%) and moderate 
depression (36.7%).  

In bivariate analysis, living status was associated with depression (p<0.05). All 
other factors were not associated with anxiety and depression. 

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 workers. 
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