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Abstract:  
 The purpose of this integrative literature review is to report the current knowledge regarding mental health 
problems among migrant workers in Asian countries. Library databases were searched for Thai and English 
published works (for the period 2004-2014) related to mental health problems among migrant workers in Asian 
Countries. Nineteen articles were identified as meeting the search criteria. One-third of the population is  
reported to have mental health problems. Acculturative stress, especially financial problems and interpersonal 
conflicts, was found to have a significant impact on mental health problems. Social support was shown to be a 
buffer against mental health problems; other migrant workers were the main sources of support for migrants. 
Gender differences in social support were reported, with tangible support and emotional support being the most 
important for men and women, respectively. 
 The findings from this review confirm the high prevalence of mental health problems in migrants.  
Psychiatric nurses in particular need to establish routine assessment and intervention protocols within the  
diversity of migrant worker cultures. 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีเป็นรายงานการทบทวนวรรณกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยเก่ียวข้อง

ในแรงงานข้ามชาติในทวีปเอเชีย การทบทวนวรรณกรรมภาษาไทยและอังกฤษย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2547-2557) ในฐานข้อมูลทาง

วิชาการ พบงานวิจัย 19 เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพจิตในแรงงานข้ามชาติ จากผลการวิจัยท้ัง 19 เร่ือง พบว่าหน่ึงในสามของกลุ่ม

ตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพจิต และปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ คือ ความเครียดจากการย้าย

ถ่ินโดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจและสัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้าง แต่อย่างไรก็ตามแรงสนับสนุนท่ีดีจากสังคมเป็นปัจจัยป้องกันท่ี

สำาคัญต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต ซ่ึงแหล่งสนับสนุนทางสังคมท่ีสำาคัญคือกลุ่มเพ่ือนแรงงานข้ามชาติ  และพบว่าความต้องการการ

สนับสนุนทางสังคมมีความแตกต่างกันในเพศหญิงและเพศชาย โดยเพศชายต้องการการสนับสนุนเชิงรูปธรรม ในขณะท่ีเพศหญิง

ต้องการการสนับสนุนด้านอารมณ์ 

 รายงานการทบทวนวรรณกรรมน้ีได้ยืนยันถึงความชุกของปัญหาสุขภาพจิต และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อการเกิดปัญหา 

สุขภาพจิต เพ่ือให้พยาบาลโดยเฉพาะพยาบาลจิตเวชได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มแรงงานข้ามชาติและให้การพยาบาล 

โดยคำานึงถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมร่วมด้วย
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