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บรรณาธิการแถลง
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ได้มีบทความวิชาการและบทความวิจัยซึ่งมีเนื้อหา
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างต่อเนื่องเสมอมา  ในวารสารฉบับที่ 2
ปีที่ 33 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) นี้ มีประเด็นที่น่าสนใจและมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน โปรแกรมการก�ำกับตนเองกับทัศนคติการใช้ความรุนแรง
และพฤติกรรมการควบคุมตนเองในนักเรียนวัยรุ่น  ความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท   
โปรแกรมการควบคุมตนเองร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวกับพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุรา   
โปรแกรมการฟื้นฟูสภาวะจิตสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยยาเสพติด โปรแกรมครอบครัวบ�ำบัด
แบบผสมผสานกับการเสพยาบ้าในวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า   พฤติกรรมบ�ำบัดโดยครอบครัวมีส่วนร่วมกับ
พฤติกรรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก   คมู่ อื การบ�ำบัดความคิดและพฤติกรรมกับความคิดอัตโนมัตทิ างลบ
ของผูป้ ว่ ยจิตเภท   โปรแกรมการเสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุม่ กับพฤติกรรมการดืม่ สุราของผูป้ ว่ ยจิตเภท
ที่มีปัญหาการดื่มสุรา และปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณสมาชิกวารสารและผูส้ นใจทุกท่านทีใ่ ห้การสนับสนุนติดตาม
มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกวารสารและส่งบทความวิชาการหรือ
บทความวิจยั เพือ่ การตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์แก่สงั คมและวิชาชีพ ทัง้ นีใ้ นปัจจุบนั การส่ง
บทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตนั้นผู้เขียน
สามารถส่งทางเว็บไซต์ของวารสารฯ  และขอให้ผู้เขียนบทความได้โปรดอ่านท�ำความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำในการเตรียมและการส่งบทความต้นฉบับทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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