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สมาคมจิตแพทยฯ ในรอบ 4 ปที่ผานมา  กบัการพฒันาวารสารใหกาวไกล 

   

 ผมไดรับทราบจากเลขาธิการของสมาคมจิตแพทยฯ เมื่อราวตนเดือนกันยายน 2548 วา ผมไดรับ

ความไววางใจจากสมาชิกสมาคมฯ เลือกใหมาทําหนาที่เปนนายกสมาคมฯ วาระ พ.ศ.2549-2550 จึงทําให

ผมมีเวลาในการเตรียมตัวในการบริหารงานสมาคมฯ ตั้งแตเนิ่น ๆ 

 ส่ิงแรกที่ผมทํา คือการทาบทามผูที่จะมาดํารงตําแหนงประธานวารสารของสมาคมฯ ซ่ึงก็คือ

บรรณาธิการวารสารสมาคมจิตแพทยฯ นั่นเอง เนื่องจากผมไดทํา SWOT analysis แลวเห็นวา strength และ 

asset อยางหนึ่งของสมาคมฯ คือการที่มีวารสารทางวิชาการเปนของตัวเอง และนับวาวารสารสมาคมฯ ของ

เรานั้น เปนวารสารวิชาการทางดานจิตเวชศาสตรที่มีอายุเกาแกที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

อยางไรก็ตาม ในชวงป 2547-2548 นั้น วารสารสมาคมฯ ประสบปญหาในการบริหารจัดการบางประการ  

จึงทําใหไมสามารถออกไดทันตามกําหนด 

 คนที่ผมเล็งไวในใจที่จะใหมาชวยงานสมาคมฯ เรื่องนี้มีอยูไมกี่คนเทานั้น  และผมโชคดีมากที่             

รศ.พญ.สุวรรณา  อรุณพงคไพศาล ไดตอบตกลงที่จะมาชวยงานสมาคมฯ ในเรื่องนี้ โดยผมไดเดินทางไป

ทาบทามอาจารยดวยตัวเอง ณ หองอาหารของโรงแรมฮิลตัน กลางกรุงไคโร ประเทศอียิปต เมื่อทราบวา

อาจารยจะไปประชุม World Congress of Psychiatry 2005 ที่นั่น 

 ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงคไพศาล เปนอยางยิ่งที่ไดตอบรับมาเปน

บรรณาธิการใหกับวารสารสมาคมฯ และขอขอบคุณทีมงานของภาควิชาจิตเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกนทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูบังคับบัญชาของอาจารยสุวรรณา คือ ศ.นพ.สุชาติ               

พหลภาคย ซ่ึงใหความสนับสนุนอยางเขมแข็งในเรื่องนี้ 

 ในการบริหารงานของผมนั้น ผมไดกําหนดดัชนีวัดหลัก (key performance indicator, KPI) ของ

ผูรับผิดชอบงานแตละดานเอาไว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประธานวารสาร ผมแจงอาจารยสุวรรณาวา จะตอง

สรางความเชื่อมั่นใหกลับคืนมา ใหสมาชิกมั่นใจไดวาวารสารสมาคมฯ จะออกตรงตามกําหนดทุกฉบับ 

ดังนั้น KPI ที่ผมกําหนดไวคือ  วารสารสมาคมฯ จะตองออกอยางชาไมเกินเดือนสุดทายของวารสารฉบับ

นั้น เชนวารสารฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม 2549 ก็จะตองออกอยางชาไมเกินเดือนมีนาคม 2549 เปนตน 

 ปญหาสําหรับการออกวารสารฉบับแรก (ฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม 2549) ในขณะนั้นก็คือ ไมมี

ผูสงตนฉบับใด ๆ มาเลย ผมจึงรีบติดตอนักวิชาการและผูนิพนธตาง ๆ ขอใหสงตนฉบับมาเพื่อการพิจารณา 

และเนื่องจากวารสารสมาคมฯ ตองตีพิมพรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฯ ใหสมาชิก

ไดรับทราบดวย ดังนั้นสําหรับรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2549 ผมจึงชวยเลขาธิการ ซ่ึงเพิ่งมารับตําแหนงนี้
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ในสมัยนั้น ดวยการเขียนสรุปรายงานการประชุมใหแทน กอนจะนําเขารับรองในการประชุมครั้งที่ 2/2549 

จึงทําใหวารสารสมาคมจิตแพทยฯ ไดเร่ิมออกตามกําหนดอีกครั้ง ตั้งแตฉบับเดือนมกราคม – มีนาคม 2549 

เปนตนมา 

 เพื่อชวยใหอาจารยสุวรรณาทํางานไดตาม KPI ที่กําหนด ผมจึงไดปรับรูปแบบการบริหารงานของ

วารสารหลายอยาง เชน จัดสรรงบประมาณใหอาจารยสุวรรณาจางเจาหนาที่ประจํา มีสํานักงานวารสารแยก

ออกไปตางหากจากสํานักเลขาธิการ จัดใหมีคาตอบแทนใหกับ reviewer ใหมีระบบติดตามตนฉบับที่เขามา

แตละเรื่อง วาขณะนี้กําลัง process อยูในขั้นตอนใด หาก reviewer ไมอานตนฉบับภายในเวลา 3 สัปดาหที่

กําหนด ใหสงตนฉบับใหกับ reviewer คนใหม เปดโอกาสใหผูสงตนฉบับสามารถสงได online ทาง

ไปรษณียอิเลกโทรนิกส หรือ off line พรอมแนบแผน diskette และนําวารสารขึ้นเผยแพรบน website ของ

สมาคมฯ ดวย ซ่ึงเรื่องนี้ตองขอขอบคุณ นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน webmaster ของสมาคมฯ ไว ณ ที่นี้ 

 นอกจากนี้ ผมยังชวยอาจารยสุวรรณา ในการกําหนดทิศทางของวารสารสมาคมฯ ฉบับตาง ๆ                

เชนฉบับเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เชื่อมโยงกับ

สุขภาพจิต, ฉบับ ๑๐๐ ป ชาตกาล ศ.นพ.ฝน แสงสิงแกว รวมทั้งการจัดทําวารสารสมาคมฯ ฉบับผนวก 

(supplementum issue) ไดแกฉบับ การประชุมวิชาการจิตเวชศาสตรไทย-อเมริกัน และฉบับ ๑๒๐ ปจิตเวช

ศาสตรไทย รวมทั้งยังชวยหาผูสนับสนุนจากภาคเอกชนที่สนใจจะลงโฆษณาในวารสารใหดวย เพื่อให

อาจารยสุวรรณาไดมีเวลาเต็มที่ในการปฏิบัติงานดานบริหารวิชาการของวารสาร (Editor in Chief) 

 และเปนที่นายินดีวา วารสารสมาคมจิตแพทยฯ ที่มี รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงคไพศาล เปน

บรรณาธิการ พรอมกองบรรณาธิการที่เขมแข็งนั้น  นอกจากจะทําใหวารสารสมาคมฯ ออกไดทันตาม

กําหนดทุกฉบับแลว ยังทําใหวารสารสมาคมฯ ไดรับการจัดลําดับจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai 

Journal Citation Index Centre) ใหเปนวารสารวิชาการภาษาไทย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคา

ดัชนีอางอิงผลกระทบ (impact factor) ติดลําดับอยูในลําดับตน ๆ (สิบลําดับแรก, Top Ten) ในป             

พ.ศ.2551 อีกดวย 

 อนึ่งในระยะสองปที่ผานมานี้ ผมไดรับการติดตอจากวารสารตางประเทศ 2 ฉบับคือ Asian Journal 

of Psychiatry และ Asia Pacific Psychiatry Journal โดย Asian Journal of Psychiatry เปน official journal 

ของ Asian Federation of Psychiatric Associations (AFPA) ไดขอใหผมคัดเลือกบทความที่ไดตีพิมพแลวใน

ประเทศไทย จํานวน 2 เร่ือง เพื่อแปลบทความนั้นทั้งหมดเปนภาษาอังกฤษ เพื่อไปตีพิมพซํ้าใน Asian 

Journal of Psychiatry ซ่ึงพิมพโดยสํานักพิมพ Elsevier เนื่องจากทางวารสารดังกลาวมีนโยบายที่จะเลือก

นิพนธตนฉบับของผูนิพนธชาวเอเชียที่เคยตีพิมพเปนภาษาทองถ่ินมาแลวไปเผยแพรซํ้าเปนภาษาอังกฤษ  
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ในคอลัมนที่เรียกวา Asian Pearls (ไขมุกแหงเอเชีย) โดยจะหมุนเวียนไปทีละประเทศ ซ่ึงในฉบับที่ผานมา

นั้น ทาง Asian Journal of Psychiatry ไดตีพิมพบทความในคอลัมน Asian Pearls ที่แปลมาจากนิพนธ

ตนฉบับภาษาจีน และภาษาญี่ปุนมาแลว สวนประเทศไทย ผมไดรับการติดตอจากทางวารสารและทาง

สํานักพิมพ Elsevier เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 ใหสงบทความแปลไปให 2 บทความ โดยใหเวลาเตรียม

ตนฉบับแค 4 สัปดาห ผมจึงไดปรึกษากับบรรณาธิการวารสารสมาคมฯ ในที่สุดไดคัดเลือกเรื่องที่เคยตีพิมพ

ในวารสารสมาคมฯ 2 เร่ือง ตามเกณฑที่เขากําหนด แลวติดตอกับผูนิพนธช่ือแรก ซ่ึงทั้ง 2 ทาน (พนม เกตุ

มาน และ สุวรรณา อรุณพงคไพศาล) ตางยินดีที่จะแปลบทความทั้งหมดเปนภาษาอังกฤษตามแนวทางที่

วารสาร Asian Journal of Psychiatry กําหนด และบัดนี้ผมทราบมาวาบทความของผูนิพนธทั้งสอง ไดรับ

การตอบรับที่จะตีพิมพใน Asian Journal of Psychiatry ฉบับที่จะออกมาลาสุดในปลายปนี้แลว 

 ขณะเดียวกันทางวารสาร Asia Pacific Psychiatry Journal ซ่ึงเปน official journal ของ Pacific Rim 

College of Psychiatrists (PRCP) ไดมีคอลัมนที่เรียกวา Psychiatry in Translation  โดยมีวัตถุประสงคที่จะ

ตีพิมพบทคัดยอของนิพนธตนฉบับของผูนิพนธในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ที่ไดตีพิมพบทความเปนภาษา

ทองถ่ิน ไปเผยแพรซํ้าเปนภาษาอังกฤษ ไดติดตอมาใหผมชวยคัดเลือกบทคัดยอของนิพนธตนฉบับ 5 เร่ือง 

ผมและบรรณาธิการวารสารสมาคมฯ จึงไดคัดเลือกนิพนธตนฉบับ 5 เร่ืองตามเกณฑที่เขากําหนด ซ่ึงโชคดี

ที่วารสารสมาคมฯ ไดกําหนดใหผูนิพนธเขียน abstract ภาษาอังกฤษดวย แตกระนั้นผมก็ยังพบวา abstract 

ของผูนิพนธบางทานตองแกไขและปรับปรุงภาษากันใหม โดยบทคัดยอของนิพนธตนฉบับ  5 เร่ือง ที่เคยลง

พิมพในวารสารสมาคมฯ และไดรับการคัดเลือกไปเผยแพรซํ้านั้นไดแก บทความของ ธรณินทร กองสุข 

และคณะ, พีรพนธ ลือบุญธวัชชัย และคณะ, ธัญชนก พรหมภักดีและคณะ, พรรชนก  ตัณฑศุภศิริ และคณะ, 

พิศมัย  ยอดพรหม และคณะ ทั้งนี้ทางสํานักพิมพ Wiley Blackwell ที่จัดพิมพวารสาร Asia Pacific 

Psychiatry Journal ไดแจงมาใหผมทราบวา บทคัดยอภาษาอังกฤษของนิพนธตนฉบับทั้ง 5 เร่ืองนี้ จะไดลง

ในวารสารฉบับที่ 2 ของปนี้  

 นับวา 4 ปที่ผานมา คณะกรรมการอํานวยการสมาคมจิตแพทยฯ ไดพัฒนาวารสารสมาคมฯ ของเรา

ใหกาวไกล ไมเพียงแคติดอันดับ Top Ten ในคาดัชนีอางอิงผลกระทบสําหรับการอางอิงของวารสารวิชาการ

สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเทานั้น แตยังนําบทความและบทคัดยอที่ตีพิมพในวารสารสมาคมฯ ให   

กาวไกลไปสูสากล สูสายตาผูอานอีกหลายพันคนทั่วโลกอีกดวย 

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน 
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