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บรรณาธิการแถลง

	 สวัสดีค่ะ	ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่สนใจวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน	ปีนี้เป็นปีสำาคัญ	

ของสมาคมจิตแพทย์ที่ตั้งมาครบรอบ	60	ปี	ฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปีวารสารที่	58	เนื้อหาฉบับนี้มีทั้งหมด	10	เรื่อง		

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า	 ไบโพล่าร์	 และการฆ่าตัวตาย	 ได้แก่	 ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ	

ภาวะซมึเศรา้ในผูป้ว่ยกลุม่โรคกลา้มเนือ้หวัใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั	แบบจำาลองการอธบิายการเจบ็ปว่ยตามการรบัรู	้

ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	 การบำาบัดเสริมด้วยการสวดมนต์แปลในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการรักษาด้วยยา		

Fluoxetine		ผลของการใชย้าทำาใหอ้ารมณค์งทีร่ว่มกบัยาตา้นโรคจติกลุม่เดมิ	กบัการใชย้าทำาใหอ้ารมณค์งทีร่ว่มกบั

ยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่	 ต่อระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้วและมีอาการทางจิต	และ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายสำาเร็จ	:	กรณีศึกษาจังหวัดสุโขทัยระหว่างปี	2549	–	2554		นอกจากนี้ยังมีเรื่อง	

ที่น่าสนใจมากจากทีมอาจารย์ศิริพร	 จิรวัฒน์กุลซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง	 การรับรู้ของวัยรุ่นชายเกี่ยวกับ	

ความรักและความสัมพันธ์ทางเพศ		อีก	4	เรื่องก็น่าติดตาม	คือ	การสนับสนุนทางสังคมต่อผู้ป่วยโรคจิตเภท	รูปแบบ

การสัง่ยาตา้นโรคจติสำาหรบัผูป้ว่ยโรคจติเภททีอ่ยูร่กัษาในโรงพยาบาลศรนีครนิทร	์ผลกระทบจากการดแูลผูป้ว่ยภาวะ

สมองเสื่อมในประเทศไทย		และการพัฒนาแบบสอบถามปัจจัยการผิดนัดของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่	น่าอ่านมากค่ะ

	 นอกจากนี้ดิฉันอยากแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่าปีนี้มีการจัดประชุมใหญ่ระดับนานาชาติคือ	WCAP	2013		

ที่โรงแรมเซนทารา	กรุงเทพฯ	วันที่	 20-23	สิงหาคม	2013	และประชุมวิชาการประจำาปีของราชวิทยาลัยจิตแพทย์

แห่งประเทศไทย	ในวันที่	 21-22	พฤศจิกายน	2013	จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมและนำาเสนอผลงานวิจัย

ของท่านนะคะ	

	 สุดท้ายนี้	 กองบรรณาธิการและดิฉันขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความมาลงวารสาร	 และยินดี	

รับบทความใหม่ๆ	จากผู้นิพนธ์ท่านอื่นๆ	โดยเฉพาะสมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	เพื่อให้เป็นประโยชน์

แก่วงการวิชาชีพในอนาคต		สนใจส่งบทความได้ที่

	 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา	อรุณพงค์ไพศาล

	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40002

	 Tel.	043-347382

	 E-mail	:	suwaru@kku.ac.th

	 Mobile	phone	:	0817080165	

	 สุวรรณา		อรุณพงค์ไพศาล

	 บรรณาธิการ

	 มีนาคม	2556
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