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บรรณาธิการแถลง

เมื่อถึงก�าหนดเวลาไตรมาศท่ี	 3	 วารสารฉบับท่ี	 3	 ของปีท่ี	 61	 ได้ผลิตออกมาจากการร่วมส่งบทนิพนธ์ 

ผ่านการลงทะเบียนเข้า	website	คือ	http://www.tci-thaijo.org	ในฉบับนี้มีทั้งหมด	7	เรื่อง	เป็นจิตเวชเด็ก	4	เรื่อง	

ดังนี้	 1)	 ส่วนสูง	น�้าหนักและดัชนีมวลกายในเด็กและวัยรุ่นกลุ่มโรคออทิสซึม	ของ	สมจิตร	หร่องบุตรศรีและคณะ	 

2)	การติดสื่อสังคมออนไลน์และภาวะสมาธิสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร	 ของ	

กันยา	พาณิชย์ศิริและคณะ	3)	ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิตของมารดาผู้ป่วยสมาธิส้ัน	 ของ	อารีรัตน์	 สิริพงศ์พันธ ์

และคณะ	 4)	 ความภาคภูมิใจในตนเองและพฤติกรรมการติดเฟซบุ ๊กของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร	ของขวัญข้าว	พลเพชร	และคณะ	ส่วนอีก	2	 เรื่องเป็นจิตเวชผู้ใหญ่	และจิตเวชสูงอายุ	คือ	 

5)	 ความรู้	 และทัศนคติของผู้ป่วยไทยต่อการพบจิตแพทย์	 ของ	 จารุรินทร์	 ปิตานุพงศ์และคณะ	6)	 การพัฒนา 

โปรแกรมการฝึกความจ�าด้านเหตุการณ์ที่เน้นกระบวนการด้านอารมณ์ในผู้สูงอายุ	 ของ	ภัทรา	สุดสาครและคณะ	 

7)	 การพัฒนาแบบประเมินระดับความรุนแรงของพฤติกรรมก่อความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช	 ของ	หวาน	 	 ศรีเรือน

ทองและคณะ	บทความวิจัยของผู้นิพนธ์ทุกท่านจะวางอยู่บน	 website	 2	 ที่	 คือ	 www.psychiatry.or.th	 และ	 

www.tci-thaijo.org	เพื่อช่วยให้สืบค้นได้ง่าย	

สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการและดิฉันขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความมาลงวารสารอย่างมากมาย	

และกราบขอบพระคณุผูท้รงคณุวุฒิท่ีช่วยพจิารณาบทความให้มีคณุภาพและมาตรฐาน	หากท่านใดมข้ีอสงสยัโปรด

สอบถามได้ที่
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