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บรรณาธิการแถลง

ใกล้ถึงวันส่งท้ายปีเก่า	 2013	ต้อนรับปีใหม	่ 2014	ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่สนใจวารสารสมาคมจิตแพทย์
แห่งประเทศไทยทุกท่าน	วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่	4	เป็นฉบับสุดท้ายของปีที่	58		เนื้อหาฉบับนี้มีทั้งหมด	12		เรื่อง	

เป็นนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมด	 เกี่ยวกับสุรา	ยาเสพติด	และโรคซึมเศร้า	 การฆ่าตัวตาย	 เรื่องสุดท้ายน่าสนใจมากเป็น	

การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทในคนไทยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล	น่าอ่านมากค่ะ

ต้องขออภัยอย่างยิ่งต่อท่านอาจารย์ภุชงค์	 เหล่ารุจิสวัสดิ์	 ซึ่งเป็นผู้นิพนธ์ร่วมในบทความชื่อ	ความเที่ยงตรง	

ของแบบสอบถาม	Distress	 Thermometer	 ฉบับภาษาไทย	 (ปรอทวัดทุกข์)	 ที่ลงในวารสารสมาคมจิตแพทย์		

ฉบับที่	3	ปี	58	หน้า	257-270	แล้วตกหล่นชื่อของท่านไป	ทั้งนี้ดิฉันกำาลังดำาเนินการปรุงแก้ไขเพิ่มเติมชื่อของท่าน	

ในบทความดังกล่าวจึงขออภัยมา	ณ	ที่นี้ด้วยค่ะ

มีเรื่องที่เคยแจ้งให้ผู้นิพนธ์ทุกท่านทราบว่า	 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 จะปรับเปลี่ยนวิธี

การใหม่	โดยจะใช้ระบบ	Open	Journal	System	(OJS)	ในระบบ	ThaiJo	ความคืบหน้าคือได้ทำาโครงการนำาเสนอ	

นายกสมาคมจิตแพทย์ฯ	คนใหม่	แล้วพร้อมทั้งติดต่อกับวิทยากรของ	TCI	ไว้	ในปีหน้าจะมีการจัดอบรมเชิงปฎิบัติ

การอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี	 สำาหรับผู้นิพนธ์จะมีการจัดอบรมเรื่องวิธีการเขียน	manuscript	 for	 international		

publication	โดยทีมวิทยากรจากมาเลเซียซึ่งเป็นกองบรรณาธิการวารสาร	ASEAN	Journal	of	Psychiatry	เพื่อให้

นักวิจัยจิตแพทย์รุ่นเยาว์และวัยกลางๆ	ที่ต้องเขียนผลงานวิจัยเพื่อเลื่อนตำาแหน่งได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง		

อย่างไรก็ตาม	ปีหน้านี้ยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่าย	 การรับบทความจากผู้นิพนธ์	 และสื่อสารกันทั้ง	 reviewers,		

editors,	manager	ผ่านระบบนี้ยังไม่เต็มตัว	ในปีหน้าจึงยังคงมีเล่มวารสารส่งทางไปรษณีย์เหมือนเดิม	เพราะได้รับ

การสนับสนุนทุนผลิตวารสารสูงจากบริษัทยาซึ่งผู้สนับสนุนงานสมาคมฯ	อีกประการหนึ่งคาดว่า	การจัดทำาวารสาร

เป็น	OJS	จะมีการคิดอัตราค่าบริการเพื่อจัดทำาบทความกับผู้นิพนธ์ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการ

บริหารสมาคมชุดใหม่	 และขอความคิดเห็นจากมวลสมาชิกเพื่อให้วารสารสมาคมจิตแพทย์ได้รับความนิยมจาก	

ผู้อ่าน	ผู้สนใจงานวิจัยและผู้ที่ต้องการนำาผลงานไปใช้ประกอบการเลื่อนตำาแหน่งวิชาชีพที่ก้าวหน้าต่อไป

สุดท้ายนี้	กองบรรณาธิการและดิฉันขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความมาลงวารสารอย่างมากมาย	
บทความที่เหลือจะรีบส่งถึงท่านหลังจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว	 หากท่านใดต้องการตีพิมพ์	

ในวารสารฉบับสุดท้ายที่เป็นเล่มหนังสือ	กรุณาตอบกลับภายใน	30	พฤศจิกายน	2557	และจะเริ่มรับบทความผ่าน	

OJS	ในเดือนมกราคม	2558	เป็นต้นไป		หากท่านใดสนใจสามารถส่งบทความได้ที่
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