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บรรณาธิการแถลง

สวสัดค่ีะ	ท่านสมาชกิและผูส้นใจตดิตามวารสารสมาคมจติแพทย์แห่งประเทศไทยมาจนถงึปัจจบุนั	วารสาร

ฉบับนี้เป็นฉบับที่	 1	 ของปีที่	 60	ถือเป็นฉบับแรกของปี	พ.ศ.2558	ซึ่งในปีนี้มีผู้นิพนธ์หลายท่านยังคงส่งบทความ

ทางไปรษณีย์มาเป็นจ�านวนไม่น้อย	การส่งผ่านระบบ	OJS	ของ	ThaiJo	ตามแนวทางการใช้ซึ่งเคยแนบไว้เมื่อฉบับ

ที่แล้ว	 (หน้าท้ายสุดของหนังสือ)	 อาจยังไม่สมบูรณ	์อย่างไรก็ตามในช่วงเปลี่ยนถ่าย	 ขอให้ผู้นิพนธ์โปรดให้ความ

สนใจและท�าความเข้าใจกับการส่งบทนิพนธ์ผ่านระบบ	OJS	ของ	ThaiJo	ด้วยค่ะ	หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมา

ที่บรรณาธิการและเลขานุการของวารสารสมาคมฯ	ได้	

มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งการคิดค่าบริการในการพิจารณาบทความท่านละ	 2000	บาท		

ค่าบริการจัดพิมพ์วารสารรูปเล่มหรือ	 reprint	 ตามผู้นิพนธ์ระบุความประสงค์	 ไม่ได้มีการจัดส่งวารสารรูปเล่มให้

กับสมาชิกเหมือนแต่ก่อน	แต่ยังคงส่งรูปเล่มวารสารให้กับห้องสมุดของสถาบันการศึกษา	 โรงพยาบาลศูนย์	 และ	

หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้น	ผลงานวิจัยของผู้นิพนธ์จะวางอยู่บน	website		

2	ที่	 คือ	www.tci-thaijo.org	 	ต้องขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ได้ส่งผลงานมาเพื่อตีพิมพ์	 และขอให้มีการอ้างอิง	

ผลงานของผู้นิพนธ์ท่านอื่นๆ	 ในวารสารสมาคมฯ	 เพื่อท�าให้ดัชนีอ้างอิงวารสารไทยของป	ีพ.ศ.	 2557	 เลื่อนขึ้นใน

ล�าดับต้นๆ	ช่วยให้เป้าหมายของการพัฒนาวารสารสมาคมให้ถึงระดับสากลเป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้นี	้ เนื้อหา	

ฉบับนี้มีทั้งหมด	7	เรื่อง	เป็นนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมด	เกี่ยวกับจิตเวชผู้ใหญ่	5	เรื่อง	และจิตเวชผู้สูงอายุ	2	เรื่อง	เนื้อหา

น่าสนใจมากค่ะ

สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการและดิฉันขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความมาลงวารสารอย่างมากมาย	

ปัจจบุนัมบีทความทีย่งัเหลอือยูท่ัง้หมด	38	เรือ่ง	และบทความทีไ่ด้รบัจากปีที่	60/2558	จ�านวน	8	เรือ่ง	รวมบทความ	

46	 เรื่อง	 ซึ่งคาดว่าจะได้ตีพิมพ์ในปี	พ.ศ.	 2558	ดังนั้นโดยส่งบทความผ่านระบบ	OJS	ของ	 ThaiJo	และแจ้งให้	

ผูน้พินธ์ทราบโดยผ่านทางอเีมล์	ของระบบ	ThaiJo	แต่จะมหีนงัสอืตอบรบัและลงนามเกีย่วกบัรบัรองให้น�าบทความ

ลงตพีมิพ์ในวารสารสมาคมและหนงัสอืยนิดชี�าระเงนิค่าลงตพีมิพ์บทความเพือ่ใช้เป็นค่าตอบแทนพจิารณาบทความ

ส�าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ	2	ท่าน	ท่านๆ	ละ	1,000	บาท	รวมเป็นจ�านวน	2,000	บาท	ต่อ	1	บทความ

	 ดังนั้นหากท่านใดต้องการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารขอให้ส่งผ่านทางระบบ	OJS	 แต่หากยังไม่

สะดวกก็สามารถส่งแบบเดิมได้คือ	CD	1แผ่นบรรจุข้อมูล	พร้อมเอกสารพิมพ์ต้นฉบับ	2	ชุด	หากท่านใดมีข้อสงสัย	

โปรดสอบถามได้ที่

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา	อรุณพงค์ไพศาล	หรือ	เสาวนีย์	ล้อมจันทร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002,	Tel.	043-348384,	085-0018722	E-mail	:	jpatjournal@gmail.com

	 สุวรรณา	อรุณพงค์ไพศาล

	 บรรณาธิการ
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