ฉบับที่ 6/2562 วันที่ 16 – 31 ธันวาคม 2561

แนะนางานวิจัย

การดูแลครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็ง: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
อาจารย์สุมัจฉรา มานะชีวกุล
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลครอบครัว เด็กป่ว ยโรคมะเร็งอย่างเป็นระบบ

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ งานวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลองเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวเด็กป่วย
โรคมะเร็ง ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2561 ที่มีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน 24 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย และแบบบันทึกการสกัดข้อมูล ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 คน มี
ค่าความสอดคล้องตรงกันระหว่างผู้ประเมินเท่ากับร้อยละ 100 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า จากการทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบทาให้ได้ว ิธีการ/รูปแบบสาหรับนาไปใช้ใ นการดูแล
ครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง โดยสามารถจาแนกประเด็นการให้การดูแลครอบครัวเด็กป่วยโรคมะเร็งโดยการแบ่งช่วงเวลาของ
การดาเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 1) ระยะเริ่มต้นการรักษา พบว่างานวิจัยทั้งหมดใช้หลักการการบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม
และส่วนใหญ่ให้การดูแลกับมารดา 2) ระยะระหว่างรับการรักษา พบว่ามีวิธีการดูแลที่เกิดจากหลักการที่หลากหลาย ได้แก่ การ
บาบัดทางความคิดและพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ การแพทย์
ทางเลือก การทาสมาธิ การให้ความรู้ กระบวนการเสริมพลังอานาจ และการดูแลด้านจิตวิญญาณ ให้การดูแลในบิดา มารดา
ผู้ ปกครอง ผู้ ดูแ ล และพี่น้ องของเด็กป่ ว ย และ 3) ระยะหลั ง ได้ รับ การรัก ษา พบงานวิจัย 3 เรื่อ ง ดาเนิน การด้ ว ยวิธี การ
ที่แตกต่างกัน คือการให้บิดามารดาเขียนระบายความรู้สึกเมื่อสิ้นสุดการรักษาทันที การให้ความรู้บิดามารดาเกี่ยวกับการ
ออกกาลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารเมื่อเด็กหยุดการรักษามาระยะหนึ่งและมีน้าหนักเกิน และการดูแลครอบครัวเมื่อเด็กป่วย
เข้าสู่ระยะสุดท้ายของโรค

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างบรรยากาศด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ จึงขอเชิญเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับ
รางวัลรางวัลผลงานวิจัย ประจาปี 2562 โดยผลงานวิจัยต้องมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนด (ดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 และได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
หรือฐานข้อมูลสากลแล้ว) ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล มหาวิทยาลัยมีเงินรางวัลพร้อม
โล่ และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะนักวิจัยด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มได้ที่ http://ird.stou.ac.th/Researchlib/download.php พร้อมแนบ
หลักฐานส่งไปยัง ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวัน
ศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางลัคนา พูลเจริญ
โทร. 7589

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยผ่าน แอพพลิเคชั่นไลน์
(Application Line) ผู้สนใจสามารถ scan QR Code นี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยได้ทันที

“รับข่าวทันใจ ด้วย PR Line สวพ.”

ข่าววิจัยนอกรั้ว
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีค วามประสงค์จ ะจ้า งที่ป รึกษาเพื่อด าเนิน
โครงการศึกษาการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา
08.30 – 16.30 น. ณ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งและจราจรในภูมิภาค สานัก
ส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค โทร. 0 2215 1515 ต่อ 3043 และ 3044
สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินโครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้ อมระดับ ยุ ทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่ มน้าชี ครั้งที่ 2 ผู้ ส นใจสามารถยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561
ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ณ กลุ่ม วิเคราะห์สิ่ง แวดล้อม ส านักงานทรัพ ยากรน้าแห่ง ชาติ อาคารจุฑ ามาศ ชั้น 7
เลขที่ 89/169-170 ถนนวิ ภาวดีรังสิ ต เขตหลั กสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ มวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อม โทร. 090-993-1533
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนิน
โครงการสารวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสาหรับสุขภาพระดับชุมชนจังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์
โดยวิธคี ดั เลือก ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชัน้ 9
เลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โทร. 0 2141 1699
ศูน ย์วิจั ยและจัด การความรู้เ พื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ภายใต้ก ารสนับ สนุน ของส านัก งานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สาคัญของศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ. 2561 - 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัคร
ได้จากเว็บไซต์ http://www.trc.or.th เลื อกเมนู ทุนวิจัย/หัว ข้อนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย ผู้ สนใจสามารถส่ งข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาววันวิสาข์
กัสนุกา นักวิชาการ ศจย. ผู้ประสานงาน โทร. 085-668-0421

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิ จยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ได้จัด ท าวารสารมังรายสาร (Mangrai Saan) เพื่อส่ งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่บทความวิจัย และงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการไทยสู่ระดับสากล ซึ่งมีกาหนดจัดพิมพ์เผยแพร่ จานวน 2 ฉบับ/ปี (ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม) ซึ่งในปัจจุบันได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสาร จากศูนย์
ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดข้อมูลเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับที่
12 ได้ที่ เว็บไซต์ http://www.iiilc.crru.ac.th/iiilc สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาฯ โทร. 0 537 76000 ต่อ 2153
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ได้ จั ด ท าวารสารการพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จั ย (JPR2R) คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสาหรับเผยแพร่
ผลงานวิชาการสู่สังคม ซึ่งวารสารนี้เปิดรับบทความตลอดปี สอบถามข้อมูลได้ที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อม
และทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล e-mail : supalak.waa@mahidol.ac.th หรื อ เว็ บ ไซต์ http://www.
tci-thaijo.org/index.php/jpr2r โทร. 0 2441 5000 ต่อ 2114
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด ท าวารสารนานาชาติ Research & Knowledge เพื่อส่ งเสริมเผยแพร่
การศึกษาค้นคว้าที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิง
วิ ช าการ และการวิ จัย แก่ผู้ ส นใจทั่ ว ไป เผยแพร่ ปีล ะ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ผู้ ส นใจสามารถดาวน์โ หลดแบบฟอร์ มและ
ข้อเสนอแนะการเขียนบทความ และส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https:///rk.msu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 4375 4416
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทาวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทยภายใต้ชื่อวารสาร
มนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อ รวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความ
วิชาการ (Academic Article) โดยขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา
และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบันโดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ฉบับที่ 2
มิถุนายน - กันยายน ฉบับที่ 3 ตุลาคม - มกราคม) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพจากศูน ย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 :
ผู้ ส นใจสามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม และส่ ง บทความผ่ า นระบบออนไลน์ ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ https://www.tci-thaijo.org/
index.php/rpu สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2432 6101-5 ต่อ 1220 หรือ 08 6375 2731

แนะนาการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

