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บรรณาธิการแถลง

	 เรียน	 ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่สนใจวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยทุกท่าน	 วารสารฉบับสองผ่านไป

ไม่นาน	 ฉบับสามก็ต้องตามมาติดๆ	 ให้ทันกำาหนด	 เนื้อหาฉบับนี้มีทั้งหมด	 6	 เรื่อง	 บทความพิเศษเป็นผลงานของ	

คณะทำางานที่เป็นจิตแพทย์	 8	ท่านมาร่วมแรงค้นคว้าหาข้อมูลและร่วมคิดพิจารณาเพื่อจัดทำาคำาแนะนำาเกี่ยวกับการใช้	

ยารักษาโรคจิตเวช	 เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยจิตเวชได้มาตรฐานและตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตเวชศาสตร์เชิงประจักษ์		

(evidence-based	psychiatry)	ท่านสามารถสืบค้นรายละเอียดที่เขียนเป็นภาคผนวกจาก	website	ทั้งของราชวิทยาลัย

และสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	ส่วนบทความที่เป็นการสรุปใจความสำาคัญ	11	หน้าเพื่อให้สมาชิกได้อ่านและ

ทำาความเข้าใจ	และสามารถนำาไปใช้ในจิตเวชปฏิบัติได้	 	 นอกจากนี้ยังมีนิพนธ์ต้นฉบับอีก	 5	 เรื่อง	 ได้แก่	 คุณภาพชีวิต	

ของผู้ดูแลเด็กออทิสติกสเปคตรัม	 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือประเมิน	 Eating	 Attitude	 Test-26	 ในหญิงไทย		

ความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม	Distress	Thermometer	(ปรอทวัดทุกข์)	ปัญหาสุขภาพจิตนักศึกษาแพทย์ที่ไม่สำาเร็จ

การศึกษา	และเรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตายในมุมมองที่แตกต่างระหว่างหญิงและชาย		

น่าอ่านมากค่ะ

	 นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องที่อยากแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทุกท่านทราบว่า	 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	

จะปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่	 โดยจะใช้ระบบ	Open	 Journal	 System	 (OJS)ในการรับบทความจากผู้นิพนธ์	 และสื่อสาร

กันทั้ง	 reviewers,	 editors,	manager	 ผ่านระบบนี้อย่างเต็มตัว	 ในปีหน้า	 จะไม่มีเล่มวารสารส่งทางไปรษณีย์เหมือน	

อย่างเก่าแล้ว	 เพราะต้นทุนผลิตวารสารสูงมากแต่เงินของสมาคมเริ่มลดลงเพราะผู้สนับสนุนงานสมาคมเริ่มมีขีดจำากัด	

การทำาวารสารเป็น	OJS	 จะลดต้นทุนลงมาก	 อย่างไรก็ตามวารสารสมาคมจิตแพทย์ก็ยังได้รับความนิยมจากผู้อ่าน		

ผู้สนใจงานวิจัยและสมาชิกอีกหลายท่าน

	 สุดท้ายนี้	 กองบรรณาธิการและดิฉันขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความมาลงวารสารอย่างมากมาย	

บทความที่เหลือจะรีบส่งถึงท่านหลังจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว	 หากท่านใดต้องการตีพิมพ์	

ในวารสารฉบับสุดท้ายที่เป็นเล่มหนังสือ	กรุณาตอบกลับภายใน	30	พฤศจิกายน	2556	ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ส่งขอให้รีบส่ง	

และแก้ไขบทความภายใน	15	ธันวาคมนี้	เพราะจะเริ่มรับบทความผ่าน	OJS	ในเดือนมกราคม	2557	เป็นต้นไป		สำาหรับ

ฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยชุดนี้จะเป็นฉบับปี่ที่	 58	 เล่มที่	 4	 หากท่านใดสนใจ

สามารถส่งบทความได้ที่

	 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา		อรุณพงค์ไพศาล

	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์		คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 อ.เมือง		จ.ขอนแก่น		40002,	Tel.	043-347382	E-mail	:	suwaru@kku.ac.th

	 สุวรรณา		อรุณพงค์ไพศาล

	 บรรณาธิการ

	 กันยายน	2556



วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 58 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556220


