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บรรณาธิการแถลง

	 สวัสดีค่ะท่านสมาชิกและผู ้สนใจติดตามวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 วารสารฉบับนี	้
เป็นฉบับแรกของปีที่	 61โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	 เป็นการ	 submission	 online	 เข้า	 website	 คือ		

ที่	 http://www.tci-thaijo.org	 และท�าฉบับพิมพ์เป็นรูปเล่มเพียงหนึ่งร้อยเล่ม	 หน้าแรกของบทความเริ่มด้วย		

ชื่อเรื่องเป็นชื่อไทยและอังกฤษ	ตามด้วยชื่อผู้นิพนธ์ภาษาไทยและอังกฤษ	ถัดลงมาเป็นที่อยู่ผู้นิพนธ์ภาษาไทย	

และอังกฤษ	สุดท้ายจึงเป็นบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	ท้ายกระดาษมีการระบุ	 Corresponding	 author		

ทุกบทความ	ทั้งนี้บทความทุกบทความจะถูกเข้าไปตรวจสอบว่ามีการลอกเลียนบทความจากแหล่งอื่นหรือมีการ	

ลอกเลียนผลงานคนอื่น	 (plagiarism)	โดยไม่ได้อ้างอิงเจ้าของบทความหรือไม่	อันเป็นมาตรฐานสากลของวารสาร

ที่ต้องท�าในแง่จริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน	ฉบับนี้มีทั้งหมด	8	 เรื่อง	 เป็นจิตเวชเด็ก	 4	 เรื่อง	ดังนี	้ 1)	ความชุกของ

พฤติกรรมการดื่มสุราในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของฑิฆัมพร	หอสิริ	 และคณะ	2)	การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้และทัศนคติของผู้ปกครองกับความสม�่าเสมอในการกินยา	methylphenidate	 ของเด็กสมาธิสั้นของวันรวี		

พิมพ์รัตน์และคณะ	 3)	 การศึกษาความชุกของโรคสมาธิสั้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของวัยรุ่นในศูนย์แรกรับเด็ก

และเยาวชนชายบ้านเมตตาของสมบูรณ	์หทัยอยู่สุข	 และคณะ	4)	 การจัดการกับความเครียดของนักเรียนระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายในกรงุเทพมหานครของปรารถนา	สวสัดสิธุา	และคณะ	ส่วนอกี	4	เรือ่งเป็นจติเวชสงูอายแุละ

จติเวชผูใ้หญ่	ได้แก่	5)	การวเิคราะห์รปูแบบความผดิปกตขิองแบบทดสอบการวาดรปูลกูบาศก์ในผูป่้วยโรคอลัไซเมอร์	

และผูท้ีม่คีวามสามารถของสมองบกพร่องเลก็น้อยของดาวชมพ	ูนาคะวโิร	และคณะ	6)	ความสมัพนัธ์ระหว่างความ

รุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับและภาวะซึมเศร้าของ	ศรัชชา	 เทียนสันติสุข	 7)	 การส�ารวจระบาดวิทยา

สุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปี	พ.ศ.	 2556:	ความชุกของโรคจิตเวชของคนในเมืองใหญ่,	 กรุงเทพมหานครของ	

สินเงิน	สุขสมปองและคณะ	และ	8)	ความคิดรู้และพฤติกรรมบ�าบัดส�าหรับภาวะนอนไม่หลับของวรุตม์	อุ่นจิตสกุล

และคณะ	ผลงานวิจัยของผู้นิพนธ์จะวางอยู่บน	website	2	ที่	คือ	www.tci-thaijo.org	และ	www.psychiatry.or.th	

เพื่อท�าให้ดัชนีอ้างอิงวารสารไทยของปี	พ.ศ.	2558	เลื่อนขึ้นในล�าดับต้นๆ	และต้องขอบคุณผู้นิพนธ์หลายท่านที่ได้

มีการอ้างอิงผลงานของผู้นิพนธ์ท่านอื่นๆ	ในวารสารสมาคมฯ	ท�าให้ตัวเลข	Thai	Impact	Factor	ของวารสารสมาคมฯ	

ไม่ตกหล่นมากเกินไป	

	 สุดท้ายนี้	 กองบรรณาธิการและดิฉันขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความมาลงวารสารอย่างมากมาย	

และกราบขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุทิีช่่วยพจิารณาบทความให้มคีณุภาพและมาตรฐานหากท่านใดมข้ีอสงสยัโปรด

สอบถามได้ที่
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