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the nurses themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
in handling
this crisis more efficiently
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other countries. Nurses, therefore,
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ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้�ประสีบ
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self-management,
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can beขีapplied
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guideline
ในี้ด้แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้Recommendations:
วนี้ทุกด้านี้ 1,2,7 ท่This
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and their family members to improve their selfสีร้างเสีริมสีุขีภาพ การป้
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การบำ
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management
ability
in prevention
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คร่ง� /ปีThis
หร้อ 6article
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ก่บ 10.2 ติ่อประช่ากรหนี้้ง� แสีนี้
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ญหนี้้only
�งท้�สีdoes
่งผล
a new
emerging, dangerously
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�งสี้งกว่าค่theาเฉล้
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ช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก
ประเทศไทยก็ได้
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กำ
า
ล่
ง
กล้
า
มเนี้้
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ถึ้งว่ยนี้ดเขี่
ละกว่
า 120นี้รายในี้ช่่
อนี้ม้
นี้าคม 2563 แติ่
11
โรคขี้
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ในี้ภาคเหนี้้
หว่ดลำาพ้ลนี้ด
ช่่สีถึิวงเด้
นี้เมษายนี้
จึำานี้วนี้อผ้พบว่
้ติิดเช่้า จึ่�องรายใหม่
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�งแติ่นี้25
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2563
ไม่
ติ
ิ
ด
เช่้
�
อ
รายใหม่
ลำติิาดพ้ติ่นี้อ13ก่นี้ท่เกิ
ง� นี้้นี้โ� รคขี้
เสี้อ� มพบมากในี้ประช่ากรผ้
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�าในี้การแพร่
ศร้บ่วบานี้
อำา6เภอเม้อง จึ่งหว่ดลำาพ้นี้ ซึ่้�งเป็นี้พ้�นี้ท้�
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
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มกราคม-มีนาคม 2564
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ปฏิิ
วิกฤติการแพร่
บติ่ ไิ ด้ รวมท่รง� ะบาดใหญ่
การให้ความร้
ขีองโรคโควิ
แ้ ละฝ้ึกท่ดก-19
ษะเก้รวมท่
ย� วก่บ�ง
การจึ่
ประสีบการณ์
ดการตินี้เอง
ในี้การปฏิิ
3 เร้�อบง ่ติผ่ิงาานี้ท่
นี้กระบวนี้การจึ่
�งด้านี้การบริดกการ
าร
ตินี้เอง
วิช่าการ6และด้
ขี่�นี้ติอนี้
านี้การวิ
โดยให้
จึ่ยคเก้วามร้
�ยวก่้แบละฝ้ึ
SSMN
กท่ก12,13
ษะผ่เพ้านี้สี้
�อนี้ำ�อา
คอมพิ
เสีนี้อวิวกเติอร์
ฤติการแพร่
(powerรpoint)
ะบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
โดยเนี้้นี้3.เฉพาะท้
เคัร้อ� งมู้
เ� กิอดท่ขี้�นี้ในี้ประเทศไทย
ในำก�รรวิบรวิมูข้
ประกอบด้
อมููล ได้แวก่ย
ขี้อม้ลท่�วไป
3.1สีถึานี้การณ์
แบบสีอบถึามขี้
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านี้มา �เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
11 กุมภาพ่นี้ธิ์3.1.2
2563สี่14วนี้ท้
ว่า� 2“Coronavirus
ขี้อม้ลสี่วนี้บุคdisease
คลขีอง
(COVID-19)”
อโรคติิ
ดเช่้อายุ
�อไวร่ระด่
สีโคโรนี้าท้
สีมาช่ิ
กในี้ครอบคร่หร้
ว ได้
แก่ เพศ
บการศ้ก�เริษา�ม

Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 36 No.1 January-March
January-April 2021
2021

417
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3.2 แบบประเมินี้ความเสี้�ยงติ่Covid-19
อการหกล้ม Pandemic
มาคำานี้วณหาค่าด่ช่นี้้ความติรงขีองเนี้้อ� หาท่ง� ฉบ่บ ได้
สีำาหร่บผ้้สี้งอายุไทยในี้ชุ่มช่นี้ (Thai-FRAT) เป็นี้
ค่าความติรงติามเนี้้Sarinthip
�อหาขีองเคร้
�องม้อเท่าก่Ph.D.*
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care
ให้คะแนี้นี้ ค้อ ถึ้าได้ 0-3 คะแนี้นี้ เป็นี้ผ้้สี้งอายุท้�ไม่ม้
จึำานี้วนี้ 15 คนี้ ทดสีอบ 2 คร่�ง ในี้ระยะเวลาท้�ห่างก่นี้
practice.
ความเสี้�ยงติ่อการหกล้ม ถึ้าได้ 4-11 คะแนี้นี้ เป็นี้ผ้้
ปดาห์ แล้วนี้ำcontagious
าค่าท้ไ� ด้มาหาค่
าสี่มพ่นี้Not
ธิ์ สีเปี
ยร์แdoes
มนี้
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วารสารสภาการพยาบาล
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ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
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ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ โดยพบ

จึำา นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
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ขีองพยาบาลด่งกล่าว สีอดคล้องก่บ “แนี้วคิดการ
พยาบาลด้วยนี้ำ�าใจึไมล์ทสี้� อง (the Spirit of the Second
Mile in Nursing Concept: SSMN Concept)12
บทความนี้้เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์ความ
ร้้ และจึากประสีบการณ์ขีองผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิญก่บช่่วง
วิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19 รวมท่�ง
ประสีบการณ์ในี้การปฏิิบ่ติิงานี้ท่�งด้านี้การบริการ
วิช่าการ และด้านี้การวิจึ่ยเก้�ยวก่บ SSMN12,13 เพ้�อนี้ำา
เสีนี้อวิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
โดยเนี้้นี้เฉพาะท้เ� กิดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย ประกอบด้วย
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
ติ่ อ ภาวะสีุ ขี ภาพจึากโรคโควิ ด -19 รวมท่� ง เสีนี้อ
การนี้ำาแนี้วคิด SSMN มาปฏิิบ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
อย่างม้คุณค่าท้�เป็นี้ร้ปธิรรม ประกอบด้วย แนี้วคิด
ความหมาย และคุณค่าขีอง SSMN

วิิกฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่ของโรคัโคัวิิด-19
ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 256314 ว่า “Coronavirus disease
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
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