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บรรณาธิการแถลง
วารสารการพยาบาลจิ ต เวชและสุ ข ภาพจิ ต ได้ มี บ ทความวิ ช าการและบทความวิ จั ย ซึ่ ง มี
เนื้อหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในวารสาร
ฉบับที่ 1 ปีที่ 32 (มกราคม – เมษายน 2561) นี้ มีประเด็นที่น่าสนใจและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
การดูแลโดยครอบครัวและการเจ็บป่วยทางจิตครั้งแรก โปรแกรมการจัดการความเจ็บป่วยตนเองกับ
ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท กลุ่มสนับสนุนและให้ความรู้กับความสามารถ
ในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการนอนไม่หลับในผู้ป่วยสูงอายุโรคซึมเศร้า  
โปรแกรมการแก้ปัญหาและอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปัจจัยด้านจิตสังคมกับความผาสุก
ในชีวิตของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของนิสิตครูโดยการให้
การปรึกษากลุ่ม การให้การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการกับแรงจูงใจเป้าหมายในการเรียนของนักศึกษา
โปรแกรมการบ�ำบัดและให้คำ� ปรึกษาโดยใช้สติเป็นฐานกับความเครียดและระดับสติในนักศึกษาพยาบาล  
และความแข็งแกร่งในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณสมาชิกวารสารและผูส้ นใจทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนติดตาม
มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารและส่งบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและวิชาชีพ อนึ่งขอให้ผู้เขียน
บทความ ได้โปรดอ่านท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการเตรียมและการส่งบทความต้นฉบับ
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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