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บรรณาธิการแถลง
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องเสมอมา  ในวารสารฉบับที่ 3
ปีที่ 32 (กันยายน – ธันวาคม 2561) นี้ มีประเด็นที่น่าสนใจและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
โปรแกรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมกับพฤติกรรมการดูแลเด็กของผู้ดูแลเด็กที่มีภาวะบกพร่อง
ด้านการเรียน การเห็นคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมรังแกกันในนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาประสบการณ์ภาวะซึมเศร้าและความเศร้าโศกจากการสูญเสียของ
ผู้สูงอายุไทย  ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความจ�ำของผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง  โปรแกรมการฝึก
ไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจกับอาการซึมเศร้าในผูใ้ หญ่โรคซึมเศร้า  
ปัญหาสุขภาพจิตและความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผลของโปรแกรมการบ�ำบัด
ครอบครัวต่อการท�ำหน้าที่ของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความ
สามารถของผูด้ แู ลต่อภาระการดูแลผูป้ ว่ ยจิตเภทในชุมชน  ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อภาระการดูแลของผูด้ แู ล
ผู้ป่วยจิตเภท และโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความเจ็บป่วยและความเชื่อการกินยากับพฤติกรรมความ
ร่วมมือในการกินยาของผู้ป่วยโรคจิตเภท
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณสมาชิกวารสารและผูส้ นใจทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนติดตาม
มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารและส่งบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและวิชาชีพอนึ่งขอให้ผู้เขียน
บทความได้โปรดอ่านท�ำความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการเตรียมและการส่งบทความต้นฉบับ
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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