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บรรณาธิการแถลง

	 สวัสดีค่ะ	 ท่านสมาชิกและผู้สนใจติดตามวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ 		

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว	มากจนวารสารฉบับนี้	เป็นฉบับที่	2	ของปีที่	59	ขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานมาเพื่อตีพิมพ	์

และอ้างอิงผลงานของผู้นิพนธ์ท่านอื่นๆ	ในผลงานบทนิพนธ์ของท่าน	ทำาให้ดัชนีอ้างอิงวารสารไทยอยู่ในระดับต้นๆ	

และช่วยให้เป้าหมายของการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพระดับสากลเป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้นี้	 เนื้อหาฉบับนี้	

มีทั้งหมด	7	เรื่อง	เป็นนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมด	เกี่ยวกับจิตเวชเด็ก	3	เรื่อง	ได้แก่	ระดับเชาน์ปัญญาในผู้ป่วยเด็กและ	

วัยรุ่นที่มีความบกพร่องการอ่าน	การคัดกรองโรคสมาธิสั้นด้วยแบบสอบถาม	SNAP-IV	และ	SDQ	ฉบับภาษาไทย	

ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลศิริราช	 เนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับจิตเวชศาสตร์		

3	 เรื่อง	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและตัวตนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 4	 หลังผ่านการเรียนวิชา

จติเวชศาสตร	์ความรูท้ศันคตปิระสบการณก์ารดแูลผูป้ว่ยจติเวชดา้นจติสงัคมในนกัศกึษาแพทยก์บักจิกรรมการเยีย่ม

เครอืขา่ยในชมุชน	ภาวะเหนือ่ยลา้ในการทำางานและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งของแพทยป์ระจำาบา้นโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ	์

เรือ่งสดุทา้ยเปน็เรือ่งใหมท่ีน่า่สนใจคอืตน้ทนุชวีติในนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวชิาการ:กรณศีกึษานกัเรยีน

ในโครงการโอลิมปิกวิชาการประจำาปี	2556

	 จากการทีไ่ดแ้จง้ผูน้พินธท์กุทา่นทราบวา่	วารสารสมาคมจติแพทยแ์หง่ประเทศไทย	จะปรบัเปลีย่นวธิกีารใหม	่	

โดยจะใช้ระบบ	Open	Journal	System	(OJS)	ในระบบ	ThaiJo	ความคืบหน้าคือจะมีการจัดประชุมอบรมเกี่ยวกับ	

การใช้โปรแกรม	OJS	สำาหรับ	reviewers	and	editors	โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	

ชุดใหม่	แล้วพร้อมทั้งติดต่อกับวิทยากรของ	TCI	ไว้	ในวันที่	1	สิงหาคม	2557	ถ้ามีผู้ใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะ

ภายในเดือนกรกฎาคม	2557	ค่ะ	

	 สุดท้ายนี้	 กองบรรณาธิการและดิฉันขอขอบคุณผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความมาลงวารสารอย่างมากมาย	

บทความที่เหลือจะรีบส่งถึงท่านหลังจากการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้ว	 หากท่านใดต้องการตีพิมพ์

ในวารสารฉบับสุดท้ายที่เป็นเล่มหนังสือ	กรุณาตอบกลับภายใน	30	พฤศจิกายน	2557	และจะเริ่มรับบทความผ่าน	

OJS	ในเดือนมกราคม	2558	เป็นต้นไป	หากท่านใดสนใจสามารถส่งบทความได้ที่
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