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บรรณาธิการแถลง

	 สวสัดคีะ่	ทา่นสมาชกิและผูอ้า่นทีส่นใจวารสารสมาคมจติแพทยแ์หง่ประเทศไทยทกุทา่น	เวลาผา่นไปเรว็มาก		

ฉบับแรกผ่านไปยังไม่นาน	อ่านยังไม่ทันหมด	ฉบับสองก็ต้องออกมาให้ทันกำาหนด	 เนื้อหาฉบับนี้มีทั้งหมด	8	 เรื่อง		

มีความหลากหลายมาก	ได้แก่	กลุ่มอาการอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำาเดือนในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ	

การไม่เสพยาเสพติดซำ้าในผู้รับการบำาบัดในระบบบังคับบำาบัด	ทั้งสองเรื่องเป็นผลงานวิจัยของแพทย์ประจำาบ้าน	

ที่สอบผ่านได้วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ในปีนี้	 ผลงานวิจัยที่น่าสนใจมากอีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์จิตแพทย์เด็ก		

คือการศึกษาความเชื่อถือได้	(reliability)	และความแม่นตรง	(validity)	ของแบบสัมภาษณ์	Diagnostic	Interview	

for	Children	 and	Adolescents-Revised	 (DICA-R)	 ฉบับภาษาไทยเพื่อการวินิจฉัยหมวดโรคอารมณ์ผิดปกติ		

(mood	 disorders)	 ในวัยรุ่น	 เป็นเครื่องมือช่วยจิตแพทย์ไทยในการวินิจฉัยโรคอารมณ์ผิดปกติในเด็กวัยรุ่นได้		

เรื่องที่	4	เป็นนักวิจัยอาจารย์จิตแพทย์ที่เป็นทหาร	ศึกษาความชุกปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนแพทย์ทหารชั้นปีที่	2		

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	ทั้งก่อนและหลังการฝึกปรับสภาพ	ช่วยให้อาจารย์แพทย์ทหารตระหนักรู้ว่า	

การฝึกปรับสภาพมีผลต่อสุขภาพจิต	 โดยเฉพาะความกังวล	และอาการไม่สบายด้านร่างกาย	ส่วนผลงานที่เหลือ	

ได้จากกลุ่มพยาบาล	 นักจิตวิทยา	 นักศึกษาปริญญาโท	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้โปรแกรม	

มอนเตสซอรีใ่นผูป้ว่ยจติเวชทีม่คีวามพรอ่งทางสตปิญัญา	การบำาบดัโดยใชก้ารเจรญิสตเิปน็ฐานเพือ่ลดความเครยีด

จากความตอ้งการดืม่ในผูต้ดิแอลกอฮอล:์	การปฏบิตัติามหลกัฐานเชงิประจกัษ์	ปญัหาการนอนหลบั	ความเหนือ่ยลา้	

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ	การตระหนักรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับปัจจัยบำาบัดของยาลอม	

ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสาธิตจิตบำาบัด	น่าอ่านมากค่ะ

	 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

	 มิถุนายน	2556
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