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บทคัดยอ
วัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาทันตแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางปการศึกษา
2548 กับ 2554
วั ส ดุ แ ละวิ ธี ก าร รู ป แบบการวิ จั ย เป น การสํ า รวจภาคตั ด ขวาง 2 ครั้ ง ในนั ก ศึ ก ษาคณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทั้งหมด 6 ชั้นป จาก 2 ปการศึกษา คือในปการศึกษา 2548 และ 2554 เก็บขอมูลในชวงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ 2549 และ 2555 โดยใชแบบทดสอบดานสุขภาพจิต ฉบับภาษาไทย (Thai General Health
Questionnaire-12) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม OpenEpi version 2.3 และ
ใชสถิติไคสแควรในการทดสอบความแตกตาง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ผลการศึกษา สภาวะสุขภาพจิตในภาพรวมของนักศึกษาในปการศึกษา 2554 มีรอยละสภาวะสุขภาพจิตปกติ
มากกวานักศึกษาในปการศึกษา 2548 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001) คือ รอยละ 89.1 และรอยละ 73.7
ตามลําดับ ทั้งนี้ ชั้นปที่มีสภาวะสุขภาพจิตปกตินอยที่สุด คือ ชั้นปที่ 4 คือ คือ รอยละ 57.9 ในปการศึกษา 2548 และรอยละ
75.8 ในปการศึกษา 2554 นอกจากนั้น ยังพบวา เพศหญิงมีสภาวะสุขภาพจิตปกติมากกวาเพศชายเล็กนอย

บทสรุป การศึกษานี้พบวา สภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาทันตแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2 รุนซึ่งอยูในระบบ
การศึกษาที่หางกัน 6 ป มีความแตกตางกัน
คําสําคัญ : สุขภาพจิต, ความเครียด, นักศึกษาทันตแพทย
Abstract
Objective: To compare psychological status of dental students at Chiang Mai University between
academic year 2005 and 2011
Material and methods: Two cross-sectional surveys were designed for collecting data from all of
the dental students at Chiang Mai University who studied in academic year 2005 and 2011. Data were
collected by using Thai General Health Questionnaire-12 during January and February in 2006 and 2012.
Data were analyzed on OpenEpi version 2.3. Statistical analysis was carried out using Chi-square test and a
p-value of less than 0.05 was considered statistically significant.
Results: The dental students who studied in academic year 2011 significantly showed higher
percentage of normal psychological status than who studied in academic year 2005 (p-value < 0.001),
89.1% and 73.3% respectively. The fourth-year dental students of both academic years had the least
percentage of normal psychological status, 57.9% in 2005 and 75.8% in 2011. Female students slightly
showed higher percentage of normal psychological status than male students.
Conclusions: Psychological status of dental students at Chiang Mai University in academic year
2005 and 2011 showed statistically significant difference.
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