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บรรณาธิการแถลง

สวัสดีค่ะ	 ท่านสมาชิกและผู้สนใจติดตามวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน	
วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่	2	ของปีที่	60	เวลาผ่านไปเร็วมาก	ตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้ว	บทความก็ทยอยส่งมาเรื่อยๆ	

ดัชนีการการอ้างอิงวารสารจาก	TCI	3	ปีย้อนหลัง	วารสารของเราอยู่ล�าดับที่	6	มีค่าเฉลี่ยของ	Thai	Journal	Impact	

Factor	=	0.295	เมื่อดูแต่ละปีตั้งแต่	2554-2556	ค่า	TIF	อยู่ที่	0.315,	0.347	และ	0.222	ตามล�าดับ	ต้องขอบคุณ

ผู้นิพนธ์หลายท่านที่ได้มีการอ้างอิงผลงานของผู้นิพนธ์ท่านอื่นๆ	 ในวารสารสมาคมฯ	ท�าให้ตัวเลข	TIF	ของวารสาร

สมาคมฯ	ไม่ตกหล่นมากเกินไป	

ในการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล	TCI	รอบที่	3	ปี	2558	ซึ่งประกาศวันที่	31	พฤษภาคม	

2558	วารสารได้รับการรับรองจัดอยู่ในกลุ่มที่	1	แล้ว	จะมรีะยะเวลาการรบัรองคณุภาพวารสารเป็นระยะเวลา	5	ปี	คอื	

ในวนัที	่1	มกราคม	พ.ศ.	2558	-	31	ธนัวาคม	พ.ศ.	2562	และจะถกูคดัเลอืกเข้าสูฐ่านข้อมลู	ASEAN	Citation	Index	

(ACI)	ต่อไป	นบัเป็นข่าวดขีองหมูม่วลสมาชกิวารสารสมาคมจติแพทย์ฯ

ฉบับนี้มีเรื่องน่าสนใจอยู่	 6	 เรื่อง	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ	 depression	 2	 เรื่อง	 substance	 2	 เรื่อง	 เครื่องมือ

ประเมินfunction	 ในเด็กสมาธิสั้น	 1	 เรื่อง	 และเรื่องสุดท้ายเป็นเจตคติของเจ้าของบ้านโฮมสเตย์ต่อผู้ป่วยจิตเวช		

เชญิตดิตามอ่านได้

สุดท้ายนี้	 กองบรรณาธิการและดิฉันขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความมาลงวารสารอย่างต่อเนื่อง	

และหากท่านใดต้องการส่งบทความตพีมิพ์ในวารสารขอให้ส่งผ่านทางระบบ	OJS	หรอืส่งทางไปรษณย์ีประกอบด้วย		

CD	1	แผ่นบรรจุข้อมูล	พร้อมเอกสารต้นฉบับแบบพิมพ์จ�านวน	2	ชุด	หากท่านใดมีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา	อรุณพงค์ไพศาล	หรือ	เสาวนีย์	ล้อมจันทร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

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