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บรรณาธิการแถลง
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องเสมอมา  ในวารสารฉบับที่ 1
ปีที่ 33 (มกราคม – เมษายน 2562) นี้ มีประเด็นทีน่ า่ สนใจและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์เกีย่ วกับ แบบจ�ำลอง
ความเครียดในคนกลุ่มน้อย คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม อารมณ์เหงากับพฤติกรรม
การท่องเทีย่ วของผูส้ งู อายุ  การจัดการความโกรธทีเ่ น้นการปรับความคิดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของผูป้ ว่ ย
จิตเภท ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ ความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียนมัธยมศึกษา ผลของโปรแกรมทักษะชีวิต
ต่อความรูแ้ ละทักษะการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในนักเรียนหญิงชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ผลของ
โปรแกรมการฝึกทักษะชีวิตเพื่อลดการดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นนอกระบบการศึกษา และการพัฒนา
แบบประเมินความสุขของผู้ปกครองผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติก
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณสมาชิกวารสารและผูส้ นใจทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนติดตาม
มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารและส่งบทความวิชาการหรือ
บทความวิจยั เพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สงั คมและวิชาชีพ ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั การส่ง
บทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนั้นผู้เขียน
สามารถส่งทางเว็บไซต์ของวารสารฯ  และขอให้ผู้เขียนบทความได้โปรดอ่านท�ำความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำในการเตรียมและการส่งบทความต้นฉบับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
รองศาสตรจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
บรรณาธิการ
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