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Covid-19
pandemic
as aand
concretely
valuable
power oftosleep
quality,during
pre-operative
serum albumin
level,
post-operative
analgesics,care
on
practice.
acute post-operative delirium (POD) in peripheral arterial disease (PAD) surgery patients
Covid-19
is a newpredictive
emerging,
contagious disease. Not only does
Design: Descriptive
studydangerously
design
Methodology:
Theand
sample
comprised
PAD patients
having
Covid-19
spread easily
quickly,
it also 130
is a disease
for which
thereundergone
is neither vascular
a direct
surgery
tertiary hospitals.
Theapatients
were monitored
during
first to the
seventh
days
cure
norat atwo
vaccine.
As a result,
large number
infections
andthefatalities
have
resulted,
after
the
surgery,
according
to
the
predetermined
requirements.
The
instruments
for
data
mounting increasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
collection
consisted
of
1)
the
Thai
version
of
the
Pittsburg
Sleep
Quality
Index;
2)
a
postpersonnel.
operative analgesic administration record; and 3) the Thai version of the Confusion Assessment
the apparent
risk tousing
theirdescriptive
health, nurses
vital force
this
Method.Despite
The data
were analysed
statisticswere
andabinary
logisticagainst
regression
disease,
performing
their
duty
courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
analysis, with the significance level set at .05.
the patients
(63.8%)
male,Mile’
averagely
aged 65.83byyears
with theResults:
spirit ofThethemajority
secondofmile.
The ‘Spirit
of thewere
Second
is characterised
(i)
(SD = 13.63).
Most casesself-sacrifice,
of PAD found (71.5%)
were of the (ii)
chronic
type, with readiness
86% having
serving
with willingness,
and accountability;
spontaneous
to
critical
limb
ischaemia.
Acute
POD
was
found
in
10.8%
of
the
patients,
with
64.29%
(mean
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to=
42.86 ±accomplishment
31.47 hours) occurring
in the first 24
after surgery.
Multiple symptoms
were
ensure
of the mission;
(iii)hours
affection
and compassion
other
people
50% ofand
whom
had
acute POD
within one tofor
three
days
after
found in 42.86% of the patients,
as
if for (mean
those in= one’s
own days).
family,Ainpredictive
an equal,power
impartial,
andrevealed
boundless,
without
analysis
that manner,
the pre-operative
surgery
3 ± 1.62
return.than 3.5 g/dL was capable of significantly predicting occurrences of
expecting
anything
serum albumin
level ofinlower
acute POD
(OR with
8.51,the
95%
CI [1.06-68.06],
p = .044).
Serving
spirit
of the second mile
could effectively reduce service recipients’
pre-operative
serum
has significant
power
physicalRecommendations:
and mental healthThe
damage
and loss of
lives.albumin
Thus,level
the benefits
and value
of theto
predict
occurrences
of
acute
POD
in
PAD
patients.
Nurse,
therefore,
should
consider
assessing
spirit of the second mile were concretely and evidently recognised as contributing
the albumin level
in order
to preventorganisations,
acute POD. healthcare profession, and
enormously
to thepre-operatively
service recipients,
healthcare
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the nurses themselves, who played an integral part in helping
Thailand become successful
Keyword:
delirium;
peripheral
arterial
disease;
serum albumin;
sleep
quality;
in
handlingpost-operative
this
crisis
more
efficiently
than
several
other
countries.
Nurses,
therefore,
post-operative analgesic administration
became admired as the ‘white gown warriors’ against this unprecedented disease outbreak.
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ปุศริิ
ราภรณ์
นทริ์ทโชคเฉลิ
ิพย์์ ชวพัมนวงศ์
ธุ์์์ และคณะ
และคณะ

คัวิ�มูเป็
บทนำำ
� นำมู�และคัวิ�มูสำำ�คััญของปัญห�
โรคติิดเช่้บ�อสีนี้เฉ้
ภาวะสี่
ไวร่สียโคโรนี้า
บพล่ นี้2019
หล่ ง ผ่(Coronavirus
า ติ่ ด (PostOperative2019)
disease
Delirium:
หร้อโรคโควิ
POD) ดค้-19
อ กลุ(COVID-19
่มอาการท้�การ
1,2
ทำdisease)
า งานี้ขีองสีมองบกพร่
ท้�แพร่ระบาดใหญ่
อ ง ประกอบด้
(Pandemic)ว ยการ
อย่าง
เปล้
รุนี้แรงขียายวงกว้
�ยนี้แปลงขีองระด่
างอย่
บความร้
างรวดเร็
้สีก้ วติ่ไปท่
ว ความสีนี้ใจึ
�วโลก ทำาให้
การม้
2,3,4
จึดจึำ
ผ้ติ้ ดิ าเช่้และการร้
อ� และเสี้ย้คช่้ิดวติิ ความผิ
จึำานี้วนี้มาก
ดปกติิขีองพฤติิ
ประเทศไทยก็
กรรมการ
ได้
5
ร่เคล้
บผลกระทบอย่
� อ นี้ไหวท้� ไ ม่าไงหนี้่
ด้ เ กิ กดหนี้าสีาห่
จึากความผิ
สีเช่่ดนี้ปกติิ
ก่นี้ โดยพบ
ท างจึิ ติ
ล่จึำากนี้วนี้ผ้
ษณะอาการขี้
้ ติิ ด เช่้� อ�นี้รายใหม่
ๆลงๆผ่นี้เ พิผวนี้ได้
� ม ขี้� นี้ เร้ระหว่
� อ ยๆางว่ในี้เด้
นี้ นี้่บอว่นี้า
งท้�สีุดเฉล้ว�ยง
เป็
มกราคม
นี้ภาวะแทรกซึ่้
และกุมอภาพ่
นี้ท้พ� นี้บได้
ธิ์ 2563
ในี้ผ้ป้ และพบสี้
ว่ ยศ่ลยกรรมในี้ช่่
1
ถึ้งว่นี้ว่ละกว่
อาการและความรุ
วงเด้อนี้ม้นี้นี้าคม
แรงขี้
2563
นี้� อย้ก่แติ่่บ
1-3
นี้หล่งาผ่120
าติ่ดรายในี้ช่่
ประเทศไทยม้
ปัจึจึ่ยเสี้�ยงแติ่ลกะบุ
ารเฝ้้
คคลโดยเฉพาะในี้ผ้
าระว่ง ควบคุม และป้
้สีง้ อายุ
องก่2 นี้ภาวะ
การ
สี่ระบาดขีองโรคนี้้
บสีนี้เฉ้ยบพล่นี้�อหล่
ย่างงม้
ผ่าปติ่ระสีิ
ดเป็ทนี้ธิิปัภญาพหาสีุ
สี่งขีผลให้
ภาพท้ติ�ติ่งแติ่
้อง
ได้
ช่่วรงเด้
บ่ การร่
อนี้เมษายนี้
กษาและให้
2563
การพยาบาลท่
จึำานี้วนี้ผ้้ติิดนี้เช่้ท้�อทรายใหม่
่นี้ใด กล่ลาดว
ค้ลงอย่
อ หากผ้
างติ่ป้ อว่ เนี้้ยม้�อภงาวะสี่
จึนี้กระท่
บสีนี้เฉ้
�งติ่ย�งบพล่
แติ่ นี้25หล่พฤษภาคม
งผ่าติ่ดอาจึ
ทำ2563
าให้เกิไม่
ดการเจึ็
พบผ้้ติบิดป่เช่้วยหร้
�อรายใหม่
อภาวะแทรกซึ่้
ภายในี้ประเทศเลย
อนี้เพิ�มขี้�นี้
ผ้ติิป้ดวติ่่ ยติ้
อก่อนี้งได้
เกินี้รบ่ 28
การร่
ว่นี้กษาติ่
ติามหล่
วในี้โรงพยาบาลและ/หร้
กการระบาดวิทยา ค้อ
ร่2กเท่ษาในี้หอผ้
าขีองระยะฟัั
้ป่วยวิ
กติ่กวฤตินี้านี้ขี้
ถึ้อเป็นี้ระยะเสี้
�นี้ สี่งผลให้
ย� งติำ�าในี้การแพร่
ม้ค่าใช่้จึ่าย
6
ระบาดซึ่ำก�าษาพยาบาลสี้
ใหม่
ในี้การร่
งขี้�นี้ และความสีามารถึในี้การ
ดำาเนี้ินี้กิในี้ช่่
จึว่ติวรประจึำ
งการระบาดขีองโรคนี้้
าว่นี้รวมท่ง� การฟั้นี้� � ฟั้พยาบาลเป็
รา่ งกายลดลงนี้
1,3
ภาวะทุมพสีุพลภาพติามมา
บุเกิคดลากรท้
ขีภาพท้�ม้จึำานี้วนี้มากท้�สีุดในี้ประเทศ6
และม้บในี้ติ่
ทบาทสีำ
างประเทศพบผ้
าค่ญในี้การปฏิิ
้ป่วบยโรคหลอดเล้
ติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้
อดแดงา
1,2, 7
สี่ในี้ด้
วนี้ปลายอุ
แลผ้้ร่บดบริ
ติ่นี้ก(Peripheral
ารได้ครบถึ้วarterial
นี้ทุกด้disease:
านี้ ท่PAD)
�งการ
เกิ ดางเสีริ
ภาวะสี่
สีร้
มสีุขีบภาพ
สีนี้เฉ้การป้
ย บพล่
องก่นี้นี้หโรค
ล่ ง ผ่การบำ
า ติ่ ดาบ่11-40
ดร่กษา
5-7
เปอร์
และการฟั้
เซึ่็นี้ติ์�นี้ฟั้สี่สีงภาพ
ผลให้ท้ผ�คป้ รอบคลุ
ว่ ยเกิดปัมญแบบองค์
หาท่ง� ด้านี้ระบบ
รวมท่�ง
ประสีาท
ร่ า งกาย ระบบทางเดิ
จึิ ติ ใจึ อารมณ์
นี้ปัสีสีาวะ
สี่ ง คมระบบทางเดิ
และจึิ ติ วิ ญนี้หายใจึ
ญาณ 8
แผลผ่
พยาบาลติ้
าติ่ดหายช่้
องด้แาลผ้แผลติิ
้ร่บบริดกเช่้ารอย่
�อ รวมถึ้
างใกล้
งในี้ระยะยาวม้
ช่ิดติ่อเนี้้�อง
โอกาสีเกิ
ติลอด 24ดช่่ภาวะบกพร่
ว� โมงซึ่้ง� มากกว่
องด้าาบุนี้การร้
คลากรท้
้คิดมและความจึำ
สีุขีภาพอ้นี้� าๆท้9�
สี่ภายใติ้
งผลติ่คอวามจึำ
คุณภาพช่้
าก่ดขีององค์
วิติขีองผ้
ความร้
้ป่วย4,7
้เก้�ยด่วก่
งนี้่บ�นี้โรคนี้้
การเกิ
� การด
ขีาดแคลนี้บุ
ภาวะสี่บสีนี้เฉ้
คลากรสีุ
ยบพล่นี้ขีภาพ
หล่งผ่และอุ
าติ่ดในี้ผ้
ปกรณ์
้ป่วยโรคหลอด
ป้องก่นี้การ
6,7,9
งได้ดรติ่บ่ นี้ผลกระทบจึากโรคนี้้
ม� าก
ติิเล้ดอเช่้ดแดงสี่
อ� พยาบาลจึ้
ว นี้ปลายอุ
จึ้ ง ถึ้ อ ได้ ว่ า เป็ นี้ ภาวะ
1,6,7,9-11
ท้�สีุด อนี้หล่งหากแติ่
แทรกซึ่้
ผ่าติ่ดท้พสี� ยาบาลได้
ำาค่ญในี้อ่นี้เด่สี้บยสีละ
ติ้นี้ๆทุท้่มติ� เทท่
อ้ งได้�ง
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ

งเหนี้้ดอ� การเช่่
ยยากลำนี้เด้
าบาก
ติ� อ้ รงเผช่ิ
ญความ
ร่อย่บาการจึ่
ยวก่และท้
บกลุม่ าทาย
ผ้ป้ ว่ ท้ยได้
บ่ การผ่
าติ่ด
ห่เสี้วย� ใจึแบบเปิ
าติ่ดเปล้ยด�ยนี้สีะโพกหร้
อขี้อเขี่า1
งติ่อการติิดดเช่้และผ่
อ� ความเคร้
ความกล่ว และความ
เนี้้�องจึากประช่ากรผ้
่วยโรคหลอดเล้อบดแดงสี่
กดด่
นี้รอบด้านี้7,9,11 ท่้ป�งจึากการประสีบก่
ความทุวกนี้ขี์
ปลายอุดติ่นี้ท้�ติ้องได้ร่บการร่้ปก่วษาโดยการผ่
ติ่ดเพิ�ม
ทรมานี้และความติายขีองผ้
ยบ่อยคร่�ง9 าและจึาก
างติ่อเนี้้หอ� ลากหลายในี้การร่
ง และม้ความเสี้ย� งเกิบดม้ภาวะแทรกซึ่้
อนี้�
วิขี้นี้ก� อย่
ฤติการณ์
อก่บโรคร้ายท้
11
อ� ให้ทพธิิยาบาล
ด้าเนี้ระบบห่
ไม่
คยเกิดขี้นี้� วใจึและหลอดเล้
ในี้โลกมาก่อนี้ได้ออดสี้ย่างงม้เพ้
ประสีิ
ภาพ1,2
ม้สี่งคผลให้
วามร้้ ประเทศไทย
ประเมินี้อาการสี่
ยบพล่นี้ได้�ปถึ้กระสีบ
ติ้อง
เป็นี้บหนี้้สีนี้เฉ้
�งในี้ประเทศท้
และสีามารถึให้
การพยาบาลป้
องก่
นี้การเกิไ� ด้ดดภาวะ
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุ
มสีถึานี้การณ์
ขีองโรคนี้้
ท้ สี�้ ดุ
6 ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ดได้
สี่ในี้โลก
บสีนี้เฉ้
พยาบาลจึ้งเป็นี้หนี้้�งในี้บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�
6,11
ในี้ปัจึอจึุงให้
บ่นี้เท่ป็�วนี้โลกพบผ้
่วยโรคหลอดเล้
ได้รบ่ การยกย่
“นี้่กรบชุ่ด้ปขีาว
การปฏิิบติ่ งิ อานี้ด
แดงสี่วนี้ปลายอุงดกล่
ติ่นี้าท้วเ� สีอดคล้
ขี้าร่บการร่
กษาในี้โรงพยาบาล
ขีองพยาบาลด่
องก่
บ “แนี้วคิดการ
8-9
202 ล้ทาสี้� นี้คนี้
ดแดง
เพิ�มขี้�นี้มากกว่
พยาบาลด้
วยนี้ำ�าาใจึไมล์
อง (theโรคหลอดเล้
Spirit of the อSecond
สี่Mile
วนี้ปลายอุ
ดติ่นี้Concept:
เกิดจึากผนี้่
งขีองหลอดเล้
in Nursing
SSMN
Concept)อ12ดแดง
ช่่�นี้ในี้ติ้บแคบลงทำ
อดแดงแขี็
บทความนี้้าให้
เ� ขี้ยเกินี้ขี้ดนี้�ภาวะหลอดเล้
จึากการทบทวนี้องค์
ความง
สี่งผลให้
ยนี้เล้
ร้(Atherosclerosis)
้ และจึากประสีบการณ์
ขีองผ้
้เกขี้ารไหลเว้
ยนี้ขีณะเผช่ิ
ญก่อบดไป
ช่่วง
10
อาการแสีดงขีองโรคขี้
เล้
ย
�
งรยางค์
สี
ว
่
นี้ปลายลดลง
วิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19 รวมท่นี้� �ง
อย้ก่ บ่ ติำาแหนี้่งการติ้บแคบหร้ออุดติ่นี้ และระยะเวลา
ประสีบการณ์ในี้การปฏิิบ่ติิงานี้ท่�งด้านี้การบริการ
ขีองขีาขีาดเล้อด และสี่มพ่นี้ธิ์กบ่ ผ้ป้ ว่ ยกลุ12,13
ม่ โรคระบบ
วิช่าการ และด้านี้การวิจึ่ยเก้�ยวก่บ SSMN เพ้�อนี้ำา
ห่วใจึและหลอดเล้อด เพิ�มความเสี้�ยงติ่อภาวะขีาด
เสีนี้อวิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
เล้อด รวมถึ้งโอกาสีเสี้ยช่้วติิ 9 และพบจึำานี้วนี้ผ้ป้ ว่ ยโรค
โดยเนี้้นี้เฉพาะท้เ� กิดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย ประกอบด้ว11ย
นี้้�มากขี้�นี้ติามจึำานี้วนี้ประช่ากรผ้้สี้งอายุท้�เพิ�มขี้�นี้
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
สีำาหร่บในี้ประเทศไทยพบการเกิดโรคหลอดเล้อด
ติ่แดงสี่
อ ภาวะสีุ
ขี ภาพจึากโรคโควิ
ด -19 รวมท่� ง เสีนี้อ
วนี้ปลายอุ
ดติ่นี้ในี้โรงพยาบาลประมาณ
102
การนี้ำ
า
แนี้วคิ
ด
SSMN
มาปฏิิ
บ
่
ติ
ิ
ใ
นี้ช่่
ว
งวิ
ก
ฤตินี้้
12
รายติ่ อ ประช่ากร 100,000 ราย ซึ่้� ง เป็ นี้ ผ้้ ป่ ว�ได้ย
อย่
างม้คุณค่าท้อ�เดแดงสี่
ป็นี้ร้ปธิรรม
ประกอบด้
วย ดแนี้วคิ
โรคหลอดเล้
ว นี้ปลายอุ
ด ติ่ นี้ ช่นี้ิ
เร้� อ ร่ดง
ความหมาย
และคุ93%
ณค่าขีอง
SSMNมาร่บการร่กษาในี้
(chronic PAD)
สี่วนี้ใหญ่
ระยะขีาขีาดเล้
อดขี่
�นี้วิกฤติ (critical
limb ischemia:
วิิกฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่
ของโรคัโคัวิิ
ด-19
CLI) ซึ่้�งม้อาการแสีดงท้�รุนี้แรงจึนี้กระทบติ่อการ
ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
ดำาเนี้ินี้ช่้วติิ และการปฏิิบติ่ กิ จึิ ว่ติรประจึำาว่นี้13 สีำาหร่บ
องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
ผ้ป้ ว่ ยท้เ� ป็นี้โรคหลอดเล้อดแดงสี่วนี้ปลายอุดติ่นี้ช่นี้ิด
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
เฉ้ยบพล่นี้ (acute PAD)
พบได้ 7% โดยผ้้ป่วยกลุม่ นี้้�
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 256314 ว่า “Coronavirus disease
ติ้องได้ร่บการร่กษาโดยการผ่าติ่ดแบบเร่งด่วนี้12
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
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ปััจจัยทำำ�น�ยก�รเกิ
ภ�วะสัั
ยบพลัั
นหลััที่ง่�สผ่่องใน้ำช่่
�ตััดในผ่้
�ปั่วยโรคหลัอดเลัืขอองโรคโควิ
ดแดงสั่วนปัลั�ยอุ
พยาบาลกัับดกัาร
ปฏิิบบสันเฉีี
ัติิด้้วยน้ำำ
�าใจไมล์
วงกัารระบาด้ใหญ่่
ด้-19 ดตััน

การผ่
าติ่ดเพ้อ� ร่and
กษาผ้ป้ Their
ว่ ยท่ง� 2 ช่นี้ิ‘Spirit
ดประกอบด้
จึากการทบทวนี้วรรณในี้ติ่
างประเทศพบว่า
Nurses
ofวยthe Second
Mile’ Service during
การถึ่างขียายหลอดเล้อดแก้ไขีการอุดติ่นี้ท่�งแบบ
ผ้ป้ ว่ ยท้ม� แ้ บบแผนี้การนี้อนี้หล่บผิดปกติิมอ้ าการปวด
Covid-19
Pandemic
ผ่าติ่ดใสี่สีายสีวนี้และการผ่าติ่ดเปิด (endovascular
และได้ร่บยาแก้ปวดในี้ระยะหล่งผ่าติ่ดม้ผลติ่อการ
and bypass revascularization) หร้อการผ่าติ่ดเอา
เกิ ด ภาวะสี่ บ สีนี้เฉ้Sarinthip
ย บพล่ นี้Chawaphanth,
หล่ ง ผ่ า ติ่ ด ในี้ผ้
้ ป่ ว ย
Ph.D.*
16
บางสี่วนี้ขีองอว่ยวะท้ขี� าดเล้อดออก (minimizing tissue
ศ่ลยกรรมได้ เนี้้�องจึากการเปล้
�ยนี้แปลงสีมดุ
ลขีอง
Panida Sennun,
Dr.P.H.**
loss) เพ้�อลดโอกาสีสี้ญเสี้ยอว่ยวะสี่วนี้ปลาย10,14
สีารสี้�อประสีาทควบคุ
วงจึรหล่บ-ติ้�นี้ จึะกระติุ
RattanapornมTanasirijiranont,
Ph.D.***้นี้
ซึ่้ง� ในี้ระยะหล่งผ่าติ่ดม้Abstract:
โอกาสีเกิดThis
ภาวะแทรกซึ่้
นี้หล่written
ง during
ระบบประสีาทซึ่ิ
มพาเทติิ
รวมถึ้งการหล่
article อwas
the time when
mostก countries
in the�งสีารในี้
world,
ผ่าติ่ดติามมา ได้แก่ including
อาการปวดแผลผ่
ด ปวดขีา
เสีบภายในี้ร่The
างกายและเซึ่ลล์
Thailand,าติ่were
faced with กระบวนี้การอ่
the Covid-19กpandemic.
main purposeประสีาท
of this
propose
whichยบพล่
was implemented
นี้หล่งผ่าติ่ดได้and20
นี้อนี้ไม่หล่บ แผลผ่าติ่article
ดหายช่้isาtoแผลติิ
ดเช่้the
�อ สี่‘Spirit
งผลติ่อof the Second
สี่งเสีริมMile’
ให้เกิดprinciple,
ภาวะสี่บสีนี้เฉ้
proved
to beบสีนี้เฉ้
efficient
during
the Covid-19
pandemic as a concretely valuable nursing care
4,7
ท่
�
ง
นี้้
�
จึ
ากการทบทวนี้วรรณกรรมในี้ประเทศไทย
พบ
ระด่บความร้้สี้กติ่วรวมถึ้
ง
ภาวะสี่
ย
บพล่
นี้
practice.
ภาวะสี่ บ สีนี้เฉ้ ย บพล่
นี้ หล่ ง ผ่ าisติ่ ดa ม้new
สี าเหติุ
กษาท้�สีอดคล้
องก่นี้ว่disease.
า ผ้้ป่วยโรคหลอดเล้
อด
Covid-19
emerging,การศ้
dangerously
contagious
Not only does
Covid-19 spread easily
and quickly,
it alsoวนี้ปลายอุ
is a disease
a direct
จึากปัจึจึ่ ยเสี้� ยงหลายประการเก้
� ยวขี้ องก่
นี้
แดงสี่
ดติ่นี้forสี่วwhich
นี้ใหญ่there
เป็นี้ผ้isสี้ งneither
้ อายุและม้
โรค
16-17cure nor a vaccine. As a result, a large number infections and fatalities have resulted,
(multifactorial) ในี้ติ่างประเทศพบการศ้กษา
ร่วมหลายช่นี้ิด ได้แก่ ความด่นี้โลหิติสี้ง เบาหวานี้ และ
mounting increasing pressure and challenge12on nurses, who are part of the healthcare
ปั จึ จึ่ ย เสี้� ย งท้� สี่ ม พ่personnel.
นี้ ธิ์ ก่ บ การเกิ ด ภาวะสี่ บ สีนี้
สี้บบุหร้� รวมท่ง� ผ้ป้ ว่ ยกลุม่ นี้้ม� าร่บการร่กษาในี้ระยะ
เฉ้ ย บพล่ นี้ หล่ ง ผ่ า ติ่ ด ขีองผ้Despite
้ ป่ ว ยกลุthe่ ม ศ่apparent
ล ยศาสีติร์
ขีาขีาดเล้
อดขี่nurses
�นี้วิกฤติซึ่้
นี้ระยะท้
แรงและม้
risk to their
health,
were�งอย้a ่ใvital
force�รุนี้against
this
13
disease,
performing
their
duty
courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
หลอดเล้อด ประกอบด้วย เพศช่าย โรคหลอดเล้อด
ผลกระทบติ่ อ การดำา เนี้ิ นี้ ช่้ วิ ติ ประจึำา ว่ นี้ ด่ ง นี้่� นี้
with
the
spirit
of
the
second
mile.
The
‘Spiritงผ่ofาติ่theดผ้Second
Mile’ is characterised
by (i)
สีมองติ้บ โรคความด่serving
นี้โลหิติwith
สี้ง ภาวะบกพร่
านี้
ภายหล่
้ป่วยโรคหลอดเล้
อดแดงสี่
วนี้ปลาย
willingness,องด้
self-sacrifice,
and accountability;
(ii) spontaneous
readiness
to
การร้ค้ ดิ ประว่ติสีิ บ่ สีนี้เฉ้
ย
บพล่
นี้
ภาวะพ้
ง
�
พาสี้
ง
ความ
อุ
ด
ติ่
นี้
จึ้
ง
อาจึเกิ
ด
ภาวะสี่
บ
สีนี้เฉ้
ย
บพล่
นี้
หล่
ง
ผ่
า
ติ่
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, toด
ensure
accomplishment
of the �นี้mission;จึากปั
and (iii)
เสี้�ยงในี้การภาวะแทรกซึ่้
อนี้หล่
งผ่าติ่ด 3 คะแนี้นี้ขี้
จึจึ่ยท้affection
�ม้ความสี่and
มพ่compassion
นี้ธิ์ก่บการเกิforดother
ภาวะสี่people
บสีนี้
as if for
those
in one’s
ownบบุfamily,
anยequal,
without
ไป ภาวะเปราะบาง ภาวะซึ่้
มเศร้
า พฤติิ
กรรมสี้
หร้� in เฉ้
บพล่นี้impartial,
หล่งผ่าติ่ดand
ด่งท้boundless,
�กล่าวมาขี้าmanner,
งติ้นี้ได้ อย่
างไร
expecting anything in return.
การได้รบ่ ยาลดความด่นี้โลหิServing
ติกลุม่ เบติ้
อกเกอร์
ก็ติามmile
ท้�ผcould
่านี้มาย่effectively
งไม่พบการศ้
กษาเก้
�ยวก่recipients’
บการเกิด
withา-บล็
the spirit
of the second
reduce
service
ยากลุ่มเบนี้โซึ่ไดอาซึ่ิพphysical
้นี้ ช่นี้ิดand
การผ่mental
าติ่ด การสี้
ย and
ภาวะสี่
ยบพล่
นี้หล่the
งผ่benefits
าติ่ดในี้ผ้and
ป้ ว่ ยหลอดเล้
healthญเสี้
damage
lossบofสีนี้เฉ้
lives.
Thus,
value of อtheด
of าthe
were concretely
and evidently
recognised asด่งนี้่contributing
เล้ อ ดและได้ ร่ บ สีารนี้ำspirit
�า ระหว่
งผ่ าsecond
ติ่ ด ปริ มmile
าณมาก
แดงสี่วนี้ปลายอุ
ดติ่นี้ในี้ประเทศไทย
�นี้ ผ้้วิจึ่ยจึ้ง
enormously
to
the
service
recipients,
healthcare
organisations,
healthcare
profession,
andบ
19-20
ระด่บโพแทสีเซึ่้ยมในี้เล้
อ
ด
≤
3.5mmol/L
สีนี้ใจึศ้
ก
ษาว่
า
คุ
ณ
ภาพการนี้อนี้หล่
บ
และระด่
และ
the nurses themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
การศ้กษากลุ่มผ้้ป่วยโรคหลอดเล้
อดแดงสี่
นี้ปลาย
อ่ลบ้than
มินี้ในี้กระแสีเล้
อนี้ผ่าติ่ด Nurses,
และยาแก้therefore,
ปวดท้�ได้
in handling this
crisis วmore
efficiently
several otherอดก่
countries.
became admired asอthe
this unprecedented
disease
outbreak.
อุ ด ติ่ นี้ ช่นี้ิ ด เร้� อ ร่ ง ในี้ระยะขีาขีาดเล้
ดขี่�‘white
นี้ วิ ก ฤติgown warriors’
ร่บหล่งผ่against
าติ่ด สีามารถึทำ
านี้ายการเกิ
ดภาวะสี่
บสีนี้
ประกอบด้วย อายุ โรคเบาหวานี้
ร่งท้ไ� ด้ Council
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ปุศริิ
ราภรณ์
นทริ์ทโชคเฉลิ
ิพย์์ ชวพัมนวงศ์
ธุ์์์ และคณะ
และคณะ

กรอบแนำวิคัิ
บทนำำ
�
ดก�รวิิจัย่
โรคติิจึดย่ เช่้นี้้�อใช่้ไวร่
การวิ
กรอบแนี้วคิ
สีโคโรนี้า ด2019
ทางพยาธิิ
(Coronavirus
สีร้รวิทยา
(pathophysiological
disease
2019) หร้อframework)
โรคโควิด-19
และปั(COVID-19
จึจึ่ยเสี้ย� งร่วม
1,2
ก่disease)
นี้หลายประการ
ท้�แพร่
(multifactorial)
ระบาดใหญ่ (Pandemic)
ท้สี� ง่ เสีริมเกิดความ
อย่าง
ติ่รุนี้อแรงขียายวงกว้
เนี้้�องก่นี้ไปจึนี้เป็างอย่
นี้การเกิ
างรวดเร็
ดภาวะสี่
วไปท่บสีนี้เฉ้
�วโลก ยทำบพล่
าให้นี้ม้
17,20
2,3,4
หล่
ผ้ติ้ ดิ งเช่้
ผ่ าอ� ติ่และเสี้
ด ยช่้วกระบวนี้การเปล้
ติิ จึำานี้วนี้มาก ประเทศไทยก็
� ย นี้แปลงทาง
ได้
5
ร่สีร้บรผลกระทบอย่
วิทยาย่งไม่ทราบแนี้่
างหนี้่กช่หนี้าสีาห่
ด่ แติ่มง้ านี้วิ
สีเช่่จึนี้ย่ ก่ท้นี้อ� ธิิบโดยพบ
ายการ
จึำเปล้
า นี้วนี้ผ้
�ยนี้แปลงทางสีร้
้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่
รวิทยาท้
เ พิ� ม�เก้ขี้�ย� นี้วก่
เร้บ� อการเกิ
ยๆ ในี้เด้
ดภาวะ
อ นี้
และพบสี้
งท้�สีุดเฉล้�ย
มกราคม
สี่บสีนี้เฉ้ยและกุ
บพล่มนี้ภาพ่
4 สีมมติิ
นี้ธิ์ 2563
ฐานี้ ได้
แก่ การติอบสีนี้อง
ถึ้กระบวนี้การอ่
งว่นี้ละกว่า 120
รายในี้ช่่
วงเด้�มอการซึ่้
นี้ม้นี้มาคม
2563 แติ่
กเสีบ
การเพิ
ขีองสีารผ่
านี้
ประเทศไทยม้
การเฝ้้ผิาดระว่
ง ควบคุ
และป้องก่
blood-brain barrier
ปกติิ
การทำามงานี้ขีองเย้
อ� บุนี้ผการ
นี้่ง
ระบาดขีองโรคนี้้
�อย่าดงม้
ประสีิ
ทธิิภาพสีมดุ
สี่งผลให้
ติ่�งแติ่บ
หลอดเล้อดสีมองผิ
ปกติิ
ความไม่
ลขีองระด่
ช่่สีารสี้
วงเด้อ� อประสีาท
นี้เมษายนี้
2563 จึำานี้วนี้
ผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่
ลด
และการเปล้
ย� นี้แปลงโครงสีร้
างสีมอง
ลงอย่
างติ่อเนี้้า�อมาอธิิ
ง จึนี้กระท่
�งติ่�งแติ่ 25ดภาวะสี่
พฤษภาคม
ซึ่้�งสีามารถึนี้ำ
บายกลไกการเกิ
บสีนี้
2563
บผ้งผ่้ติาิดติ่เช่้ด�อในี้ผ้
รายใหม่
ภายในี้ประเทศเลย
เฉ้ยบพล่ไม่นี้พหล่
้ป่วยโรคหลอดเล้
อดแดง
ติิสี่วดนี้ปลายอุ
ติ่อก่นี้เกิดนี้ติ่28
กการระบาดวิทยา ค้อ
นี้ได้ว่ดนี้่งนี้้ติามหล่
�
2 เท่าขีองระยะฟัั
อเป็นี้ระยะเสี้อย� ดแดงสี่
งติำ�าในี้การแพร่
เนี้้อ� งด้วยกผ้ติ่ป้ ว่ ถึ้ยโรคหลอดเล้
วนี้ปลาย
6
ระบาดซึ่ำ
�าใหม่
อุดติ่นี้ในี้ระยะขีาขีาดเล้
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ในี้ช่่
ว งการระบาดขีองโรคนี้้
� พยาบาลเป็
ในี้ขีณะพ่
ก (rest
pain) ติ่�งแติ่สีะโพกจึนี้ถึ้
งปลายเท้นี้า
บุหร้คอลากรท้
มสีุขีภาพท้
�ม้จึบำานี้วนี้มากท้
�สีุดนี้ในี้ประเทศ
แผลขีาดเล้
อด ร่วมก่
อาการปวดเสี้
ประสีาทซึ่้ง� 6
และม้
ทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิ
บติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้
จึะม้ อบาการปวดมากในี้ช่่
ว งเวลากลางค้
จึ้ ง ทำา ให้า
13 1,2, 7
ในี้ด้
บริการได้ครบถึ้วบนี้ทุ
ผ้้ป่วแยม้ลผ้ค้รุณ่บภาพการนี้อนี้หล่
ไม่ดก้ ด้าร่นี้างกายจึะถึ้
ท่�งการก
สีร้
กระติุ
างเสีริ
้นี้ให้มสีุติขี�้นี้ภาพ
ติ่วมากขี้
การป้
�นี้ อวงจึรการนี้อนี้หล่
งก่นี้โรค การบำาบ่บดร่nonกษา
rapid
และการฟั้
eyes�นี้movement
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�ครอบคลุในี้ระยะท้
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้ป่วยนี้อนี้หล่
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สีนี้ิท8
ทำพยาบาลติ้
าให้วงจึรอNREM
งด้แลผ้้รระยะท้
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3 และ
างใกล้
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ช่ิดติ่องเนี้้
ระยะ
�อง
rapid
ติลอดeyes
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การ
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ก่ นี้
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ติิดเช่้ย� นี้แปลง
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หลอดเล้
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เซึ่ลล์
�ง9 ปและจึาก
ระสีาท
วิการกำ
กฤติการณ์
าซึ่าบออกซึ่ิ
หลากหลายในี้การร่
เจึนี้ลดลงเพิ�มการเกิ
บม้อดก่ภาวะสี่
บโรคร้บายท้
สีนี้�
ไม่
เฉ้ยเคยเกิ
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การ
พยาบาลด้
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ว่ติรประจึำ
Spiritาofว่นี้the
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ความไม่
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วาม
ร้เฉพาะระด่
้ และจึากประสีบการณ์
บอ่ลบ้มินี้ในี้กระแสีเล้
ขีองผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ
อดติำ�า ทำญาให้
ก่บกช่่าร
วง
วิร่กฤติการแพร่
ษาสีมดุลสีารนี้ำ
ระบาดใหญ่
�าเปล้�ยนี้แปลงโดยเคล้
ขีองโรคโควิด-19
�อนี้ออกจึาก
รวมท่�ง
ประสีบการณ์
หลอดเล้อดเขี้าใสี้นี้การปฏิิ
ช่่ อ่ งว่างระหว่
บ่ติิงาานี้ท่
งเซึ่ลล์
�งด้และเคล้
านี้การบริ
อ� นี้เขี้
การา
17 12,13
วิเซึ่ลล์
ช่าการ
ทำาและด้
ให้เซึ่ลล์
านี้การวิ
และเซึ่ลล์
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วก่บ SSMN
ร่วมก่เพ้บ�อเพินี้ำม� า
เสีนี้อวิ
การซึ่้มกผ่ฤติการแพร่
านี้ขีองสีารติ่ราะบาดใหญ่
งๆและไซึ่โติไคนี้์
ขีองโรคโควิ
เขี้าสี้ด่เย้-19
�อบุ
โดยเนี้้
หลอดเล้
นี้เฉพาะท้
อดสีมองเ� กิการไหลเว้
ดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย
ยนี้เล้อดผิดประกอบด้
ปกติิ เกิดการ
วย
ขี้บาดเจึ็
อม้ลท่บ�วและการติายขีองเซึ่ลล์
ไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ
ประสีาทและผลกระทบ
สี่งผลติ่อการ
ติ่ร้้คอิดภาวะสีุ
เพิ�มโอกาสีเกิ
ขี ภาพจึากโรคโควิ
ดภาวะสี่บสีนี้เฉ้
ด -19
ยบพล่
รวมท่
นี้23 ร่� งวเสีนี้อ
มก่บ
การนี้ำ
ร่างกายม้
าแนี้วคิ
ภาวะเคร้
ด SSMN
ยด กระติุ
มาปฏิิ
นี้้ กระบวนี้การอ่
บ่ติิในี้ช่่วงวิกเสีบจึาก
ฤตินี้้�ได้
อย่
การบาดเจึ็
างม้คุณค่บาและการผ่
ท้�เป็นี้ร้ปธิรรม
าติ่ด สี่ประกอบด้
งผลการอ่กวยเสีบระด่
แนี้วคิบด
ความหมาย
เซึ่ลล์ การทำาและคุ
งานี้ขีองเย้
ณค่าขีอง
�อบุผSSMN
นี้่งหลอดเล้อดผิดปกติิ
1
วะติ่างๆขีองร่
างกายทำางานี้เปล้
�ยนี้ไปจึากเดิ
วิิอว่กยฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่
ของโรคัโคัวิิ
ด-19ม
เปล้� ย นี้แปลงระด่ บ สีารสี้� อ ประสีาทโคลิ เ นี้อร์ จึิ ก
อมููลทั�วิไปเก่�ย่ววิกันี้กลางและปลายประสีาทม้
บโรคัโคัวิิด-19
กระติุ้นี้ข้ระบบประสีาทสี่
องค์กดารอนี้าม่
โลกประกาศช่้
�อท้�เป็นี้ทางการ
ผลติ่อการเกิ
ภาวะสี่บยสีนี้เฉ้
ยบพล่นี้17,32
ขีองโรคท้
�เกิดปจึากเช่้
�อไวร่สีงโคโรนี้าสีายพ่
ยาแก้
วดระยะหล่
ผ่าติ่ดเป็นี้อ้กปันี้จึธิุจึ่์ใยหม่
หนี้้เม้ง� ท้�อ�
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11 กุม้นี้ภาพ่
2563บสีนี้เฉ้
ว่า “Coronavirus
กระติุ
การเกินี้ธิ์ดภาวะสี่
ยบพล่นี้หล่งผ่าdisease
ติ่ด2,16
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
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ัติิด้้วยน้ำำ
�าใจไมล์
วงกัารระบาด้ใหญ่่
ด้-19 ดตััน
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สำมูมูติฐ�นำก�รวิิ
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คุณภาพการนี้อนี้หล่บก่อนี้ผ่าติ่ด ระด่บอ่ลบ้มนี้ิ
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บุ คคลรวมถึ้ งในี้กลุ่ มผ้้ สี้งอายุท้�ม้โครงสีร้
างสีมอง Pandemic
ในี้กระแสีเล้ อดก่อนี้ผ่าติ่ด และยาแก้ปวดท้�ได้ร่บ
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เฉ้ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ดในี้ผ้้ป่วยโรคหลอดเล้อดแดง
โคลิเนี้อร์จึกิ และซึ่้โรโทนี้ินี้ รบกวนี้วงจึรการนี้อนี้หล่บ
สี่วนี้ปลายอุRattanaporn
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25
กระติุ้ นี้ ให้ เ กิ ดภาวะสี่Abstract:
บสีนี้เฉ้ยบพล่
หล่ง ผ่was
าติ่ ดwritten during the time when most countries in the world,
This นี้article
�รดำ�เนำินำpandemic.
ก�รวิิจัย่ The main purpose of this
นี้อกจึากนี้้�หากไม่ได้including
ควบคุมความปวดท้
�เพ้ยfaced
งพอ with วิิtheธี่กCovid-19
Thailand, were
article
the ‘Spirit
Mile’จึprinciple,
implemented
ผ้้ป่วยม้อาการปวดอย่
างติ่อisเนี้้to�อpropose
ง ร่างกายไม่
ได้อย้of่ the Second การวิ
่ยคร่�งนี้้�เป็นี้which
การศ้was
กษาความสี่
มพ่นี้ธิ์and
เช่ิง
proved
to
be
efficient
during
the
Covid-19
pandemic
as
a
concretely
valuable
nursing
care
ระยะพ่ก กระติุ้นี้ความเคร้
ทำานี้าย (Correlation predictive study) เพ้�อศ้กษา
practice.ยดและการอ่กเสีบขีอง
ร่ า งกายและเซึ่ลล์ สี มอง เพิCovid-19
� ม การเกิ ดisภาวะสี่
นี้าจึการทำา นี้ายขีองคุ
ภาพการนี้อนี้หล่
อ นี้
a newบ สีนี้
emerging,อำาdangerously
contagiousณdisease.
Not onlyบ ก่does
24
spread easily and quickly,ผ่itาalso
is a บdisease
which thereอดก่
is neither
เฉ้ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ดCovid-19
ได้
ติ่ด ระด่
อ่ลบ้มfor
ินี้ในี้กระแสีเล้
อนี้ผ่าติ่aดdirect
และ
cure
nor
a
vaccine.
As
a
result,
a
large
number
infections
and
fatalities
have
resulted,
จึากกลไกติามพยาธิิสีภาพท้ก� ล่าวมาขี้างติ้นี้จึ้ง
ยาแก้ปวดท้�ได้ร่บหล่งผ่าติ่ดติ่อการเกิดภาวะสี่บสีนี้
mounting increasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
สีรุปได้ว่า คุณภาพการนี้อนี้หล่
เฉ้ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ดในี้ผ้้ป่วยโรคหลอดเล้อดแดง
personnel.บก่อนี้ผ่าติ่ด ระด่บอ่ล
บ้มนี้ิ ก่อนี้ผ่าติ่ด และยาแก้ปวดท้
ไ� ด้รบ่ theหล่apparent
งผ่าติ่ด เป็risk
นี้ to their
สี่วนี้ปลายอุ
ติ่นี้ท้�ได้were
ร่บการร่
กษาโดยการผ่
าติ่ดthis
ณ
Despite
health,ดnurses
a vital
force against
disease,
performing
their
duty
courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
ปั จึจึ่ ยเสี้� ยงท้� ทำาให้ผ้ป่วยโรคหลอดเล้อดแดงสี่วนี้
โรงพยาบาลระด่บมหาวิทยาล่ยเขีติกรุงเทพมหานี้คร
with
the
spirit
of
the
second
mile.
The
‘Spirit of the Second Mile’ is characterised by (i)
ปลายอุดติ่นี้ท้ไ� ด้รบ่ การผ่
าติ่ดม้with
โอกาสีเกิ
ดภาวะสี่self-sacrifice,
บสีนี้
1 แห่
มณฑ์ล
แห่ง ทำาการศ้readiness
กษาติ่�งแติ่
serving
willingness,
andง และเขีติปริ
accountability;
(ii)1spontaneous
to
เฉ้ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ดperform
ได้
เด้
อ
นี้ม้
นี้
าคม
ถึ้
ง
ธิ่
นี้
วาคม
2562
more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
ensure accomplishment of the mission; and (iii) affection and compassion for other people
วิัตถุประสำงคั์ก�รวิิจasัย่if for those in one’s own family, in ประ
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วารสารสภาการพยาบาล
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จึิ ติ ใจึยอารมณ์
ง คม และจึิ
ติ วิ ญ ญาณ
แบบขี่
�นี้ติอนี้เด้
ว (enter สี่mode)
กำาหนี้ดระด่
บนี้่ย
องด้
สีำพยาบาลติ้
าค่ญทางสีถึิ
ติทิ แ�้ ลผ้
.05้ร่บบริการอย่างใกล้ช่ิดติ่อเนี้้�อง9
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ
ผลก�รวิิ
จัย่ าก่ดขีององค์ความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
ภายใติ้ความจึำ
ขีาดแคลนี้บุ
และอุ
กรณ์ป้องก่อนี้ยละ
การ
กลุ่มติ่ควลากรสีุ
อย่างสี่ขีวภาพ
นี้ใหญ่
เป็นี้ปเพศช่าย(ร้
6,7,9
งได้รปีบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้
ม� ากก
ติิดเช่้อ� อายุพยาบาลจึ้
63.8)
เฉล้�ย 65.83
(SD = 13.63) โดยถึ้
1,6,7,9-11
ท้สี่ง�สีติุ่ดวมาร่บการร่
หากแติ่
ยาบาลได้เสี้ยสีละ
กษาติ่อพในี้โรงพยาบาลท้
เ� ก็บทุขี้อ่มม้เทท่
ลท่�ง
งกายพล่
งใจึาปฏิิ
นี้้าท้รท� บ่ ห�้ การร่
นี้่กเกิกนี้ษาจึากท้
กว่าในี้ภาวะปกติิ
2พล่แห่
งเพราะจึำ
เป็นี้บติ้ติ่ อหิ งได้
มแพทย์

ท้อย่� เ ช่้างเหนี้้
� ยวช่าญด้
า นี้ศ่าลบาก
ยศาสีติร์
ลอดเล้
ด (ร้ญอความ
ยละ
อ� ยยากลำ
และท้าหทาย
ท้ติ� อ้ องเผช่ิ
40.8)
านี้พฤติิ
รรมเสี้�ยงกลุ
่มติ่วอย่าวงม้
ประว่ติิ
เสี้ย� งติ่อด้การติิ
ดเช่้อ� กความเคร้
ยด ความกล่
และความ
7,9,11
สี้กดด่
บบุนี้หรอบด้
ร้� (ร้อายละ
และด้�มสีุรา (ร้อบยละ
46.9)
นี้ 56.9)
ท่�งจึากการประสีบก่
ความทุ
กขี์
ม้ทรมานี้และความติายขีองผ้
ภาวะโรคร่วม (ร้อยละ 93.1)
�1
้ป่วด่ยบ่งแสีดงในี้ติารางท้
อยคร่�ง9 และจึาก
กลุม่ ติ่หวลากหลายในี้การร่
อย่างสี่วนี้ใหญ่ได้รบ่ บการวิ
ฉ่ยว่าาเป็ยท้นี้�
วิกฤติการณ์
ม้อก่นี้บจึิ โรคร้
โรคหลอดเล้
อ ดแดงสี่ วอนี้ปลายอุ
นี้ ช่นี้ิทดธิิภเร้าพ
� อ ร่1,2ง
ไม่
เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่
นี้ได้อย่างม้ด ติ่ประสีิ
(ร้
ยละ ประเทศไทย
71.5) อาการสีำ
ค่ญ�งท้ในี้ประเทศท้
�มาร่บการร่ก�ปษาค้
สี่งอผลให้
เป็นี้าหนี้้
ระสีบอ
อาการในี้ระยะขีาขีาดเล้
อดขี่�นี้วิกฤติ
ได้แก่ ม้ไ� ด้เนี้้ด�อท้ เนี้่
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์
ขีองโรคนี้้
สี�้ ดุ า
6
ติายบริ
�วเท้า ง(gangrene
ulcer)
(ร้อยละ
พยาบาลจึ้
เป็นี้หนี้้�งในี้บุ
คลากรท้
มสีุขี63.4)
ภาพท้�
ในี้โลก เวณนี้ิ
ม้ได้แรผลขีาดเล้
ulcer)
บ่ การยกย่อดงให้(ischemic
เป็นี้ “นี้่กรบชุ่
ดขีาว(ร้6,11อยละ
การปฏิิ
14)
บติ่ และ
งิ านี้
ม้ขีองพยาบาลด่
อาการปวดขีาในี้ขีณะพ่
งกล่าว สีอดคล้
ก (restอpain)
งก่บ “แนี้วคิ
(ร้อยละ8.6)
ดการ
โดยกลุ
พยาบาลด้
ม่ ติ่วยนี้ำ
อย่�าใจึไมล์
งม้อาการแสีดงติ่
ทสี้� อง (theาSpirit
งๆเฉล้ofย� the
มากกว่
Second
า1
12
เด้
Mile
อนี้ก่
in อNursing
นี้มาโรงพยาบาล
Concept: SSMN
(Mean=104.8,
Concept) SD=
267.2) และมากกว่
บทความนี้้าเ� ขี้คร้ยนี้ขี้
�ง (ร้นี้� จึากการทบทวนี้องค์
อยละ 56.9) ท้�ม้คะแนี้นี้
ความ
ร้ปวดก่
้ และจึากประสีบการณ์
อนี้ผ่าติ่ดระด่บปานี้กลางถึ้
ขีองผ้้เขี้ยงนี้ขีณะเผช่ิ
มาก (≥ 4 ญคะแนี้นี้)
ก่บช่่วง
วิ(Mean=4.4,
กฤติการแพร่SD=3.6
ระบาดใหญ่
คะแนี้นี้)
ขีองโรคโควิ
ติ้องได้ดร-19
บ่ ยาควบคุ
รวมท่ม�ง
ประสีบการณ์
อาการปวดอย้ใ่ เนี้การปฏิิ
ดิ ม ถึ้ ง ร้ อบยละ
่ติิงานี้ท่
65.4
�งด้าโดยติำ
นี้การบริ
า แหนี้่
การง
วิหลอดเล้
ช่าการ และด้
อ ดแดงอุ
านี้การวิ
ด ติ่จึ่ยนี้เก้พบมากท้
�ยวก่บ SSMN
� สีุ ด ค้12,13
อ บริ
เพ้เ�อวณ
นี้ำา
Femoropopliteal
และTibioperoneal
(ร้อยละ 23.1)
เสีนี้อวิ
กฤติการแพร่
ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิ
ด-19
และพบกลุ
่ ม ติ่ วเ� กิอย่ดขี้านี้� งท้ในี้ประเทศไทย
� ม้ ห ลอดเล้ อ ดแดงอุ
ด ติ่วนี้ย
โดยเนี้้
นี้เฉพาะท้
ประกอบด้
1 ติำสีถึานี้การณ์
าแหนี้่งถึ้งร้อมาติรการ
ยละ 44.6
ด่งแสีดงในี้
ขี้มากกว่
อม้ลท่า�วไป
และผลกระทบ
� 2 ขี ภาพจึากโรคโควิ ด -19 รวมท่� ง เสีนี้อ
ติ่ติารางท้
อ ภาวะสีุ
การนี้ำาแนี้วคิ
ช่นี้ิ ด การผ่
ด SSMN
า ติ่ ดมาปฏิิ
พบมากท้
บ่ติิในี้ช่่
� สีุ ดวค้งวิอกฤตินี้้
minor
�ได้
อย่
amputation
างม้คุณค่า(ร้ท้อ�เป็ยละ
นี้ร้ป30)
ธิรรมรองลงมา
ประกอบด้
percutaneous
วย แนี้วคิด
ความหมาย
transluminalและคุ
angioplasty
ณค่าขีอง(ร้SSMN
อยละ 29.2) โดยกลุ่ม
ติ่วิิกวฤตก�รแพร่
อย่ างสี่ ว นี้ใหญ่
ม้ความเสี้�ยขงในี้การผ่
ติ่� งแติ่
ระบ�ดใหญ่
องโรคัโคัวิิาติ่ดด-19
ระด่บ 3 ขี้�นี้ไป (ร้อยละ 84.6) มากกว่าคร้�งได้ร่บการ
ข้อมููลทั�วิไปเก่
วิกับโรคัโคัวิิ
ดมยาสีลบแบบท่
� ว ร่ า�ย่งกาย
(ร้ อ ยละด-19
60.8) และ
องค์
ก
ารอนี้าม่
ย
โลกประกาศช่้
�
อ
ท้
เป็ นี้ การผ่ า ติ่ ด ท้� ม้ ก ารนี้่ ด หมายล่ ว งหนี้้�เป็า นี้(ร้ทางการ
อ ยละ
ขีองโรคท้
ดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่
นี้ธิุ์ใหม่
ม้�อ
66.9) ใช่้�เรกิะยะเวลาในี้การผ่
าติ่ดเฉล้�ย 3.40
ช่่�วเโมง
14
11
กุมภาพ่
นี้ธิ์ 2563นี้าท้ว่)าม้“Coronavirus
(median
= 221.47
กลุ่มติ่วอย่างเขี้าdisease
ร่บการ
อโรคติิ
ไวร่ยสีงร้โคโรนี้าท้
�เริ�ม
ด้(COVID-19)”
แลในี้หอผ้้ป่วยวิหร้
กฤติหล่
งผ่ดาเช่้
ติ่ด�อเพ้
อยละ 20.8
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ปััจจัยทำำ�น�ยก�รเกิ
ภ�วะสัั
ยบพลัั
นหลััที่ง่�สผ่่องใน้ำช่่
�ตััดในผ่้
�ปั่วยโรคหลัอดเลัืขอองโรคโควิ
ดแดงสั่วนปัลั�ยอุ
พยาบาลกัับดกัาร
ปฏิิบบสันเฉีี
ัติิด้้วยน้ำำ
�าใจไมล์
วงกัารระบาด้ใหญ่่
ด้-19 ดตััน

เล้อดก่อนี้ผ่Mile’
าติ่ด ยาแก้
ปวดท้�ได้รduring
่บหล่งผ่าติ่ด และ
และกลุ่มNurses
ติ่ วอย่างทุกand
รายได้Their
ร่บการจึ่‘Spirit
ดการควบคุ
of มthe Second
Service
ภาวะสี่บสีนี้เฉ้ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ดในี้ผ้้ป่วยโรคหลอด
ความปวดในี้ระยะหล่งผ่าติ่ดด้วยยา ทำาให้ม้คะแนี้นี้
Covid-19
Pandemic
เล้อดแดงสี่วนี้ปลายอุดติ่นี้ ผลการวิเคราะห์ความ
ปวดหล่งผ่าติ่ดอย้ร่ ะด่บนี้้อย (≤ 3 คะแนี้นี้) ร้อยละ
สี่มพ่นี้ธิ์ด้วยสีถึิติิ Chi-Square
และ Fisher’sPh.D.*
Exact
58.5 (Mean=3.2, SD=2.5 คะแนี้นี้) กลุม่ ติ่วอย่าง
Sarinthip Chawaphanth,
พบว่า ปัจึจึ่ยท้�ม้ความสี่มพ่Panida
นี้ธิ์ก่บSennun,
การเกิดภาวะสี่
บสีนี้
สี่วนี้ใหญ่นี้อนี้ร่กษาติ่วในี้โรงพยาบาลเฉล้�ย 4-7 ว่นี้
Dr.P.H.**
เฉ้ยบพล่นี้หล่
งผ่าติ่ด ค้Tanasirijiranont,
อ ระด่บอ่ลบ้มินี้ในี้กระแสี
(ร้อยละ 40) (Mean=5.16, SD= 2.1 ว่นี้) และพบ
Rattanaporn
Ph.D.***
2
เล้อดก่the
อนี้ผ่time
กลุ่มติ่วอย่างเกิดภาวะสี่
บสีนี้เฉ้This
ยบพล่article
นี้หล่งwas
ผ่าติ่written
ด during
าติ่ดwhen
(χ =most
6.77,
p = .017)
าหร่บ
Abstract:
countries
in the สีำworld,
ร้อยละ 10.8 (พบกลุincluding
่มติ่วอย่างThailand,
14 คนี้จึากwere
130faced
คนี้) with คุtheณภาพการนี้อนี้หล่
บก่อนี้ผ่The
าติ่ดmain
และยาแก้
ปวดท้
�ได้
Covid-19 pandemic.
purpose
of this
which
and
ด่งแสีดงในี้ติารางท้� 2article is to propose the ‘Spirit of the Second
ร่บหล่งMile’
ผ่าติ่ดprinciple,
ไม่ม้ความสี่
มพ่was
นี้ธิ์กimplemented
่บการเกิดภาวะ
proved
to
be
efficient
during
the
Covid-19
pandemic
as
a
concretely
valuable
nursing
care
การศ้กษาคร่�งpractice.
นี้้� พบว่าภาวะสี่บสีนี้เฉ้ยบพล่นี้
สี่บสีนี้เฉ้ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ดอย่างม้นี้ย่ สีำาค่ญทางสีถึิติิ
หล่งผ่าติ่ดเกิดในี้ช่่วง 24 ช่่�วCovid-19
โมงแรกหล่isงผ่aาติ่new
ดสี้งemerging,
สีุด
(pdangerously
>.05) ด่งแสีดงในี้ติารางท้
�3
contagious disease.
Not only does
Covid-19
spreadบสีนี้เฉ้
easilyยบพล่
and quickly,
it also เม้
is อ�a ทดสีอบอำ
disease forานี้าจึการทำ
which there
is neither
a direct
(ร้อยละ 64.29) สี่วนี้ใหญ่
ม้อาการสี่
นี้
านี้ายขีองคุ
ณภาพการ
cure
nor
a
vaccine.
As
a
result,
a
large
number
infections
and
fatalities
have
resulted,
แบบผสีม (mixed type) (ร้อยละ 42.86) กลุ่ม
นี้อนี้หล่บก่อนี้ผ่าติ่ด ระด่บอ่ลบ้มินี้ในี้กระแสีเล้อด
mounting increasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
ติ่วอย่างมากกว่าคร้�งpersonnel.
เกิดอาการช่่วงเวลา 16.00ก่อนี้ผ่าติ่ด และยาแก้ปวดท้�ได้ร่บหล่งผ่าติ่ดติ่อการ
24.00 นี้. (ร้อยละ 57.10)Despite
และสี่วthe
นี้ใหญ่
ม้อาการ
เกิดภาวะสี่
งผ่าforce
ติ่ดในี้ผ้
้ป่วยโรค
apparent
risk to their
health,บสีนี้เฉ้
nursesยบพล่
were นี้aหล่
vital
against
this
disease,
performing
their
duty
courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
สี่บสีนี้เฉ้ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ดเป็นี้ระยะเวลา 1-3 ว่นี้
หลอดเล้อดแดงสี่วนี้ปลายอุดติ่นี้ด้วยสีถึิติิ logistic
with
the
spirit
of
the
second
mile.
The
‘Spirit ofanalysis
the Second
Mile’
is characterised
by (i)
(ร้อยละ 50) ( Mean=3.0,
ว่นี้) self-sacrifice,
regression
พบว่
า ล่spontaneous
กษณะขี้
อม้ลreadiness
เป็นี้ไปติาม
servingS.D.=1.6
with willingness,
and accountability;
(ii)
to
กลุม่ ติ่วอย่างสี่perform
วนี้ใหญ่มmore
ค้ ณ
ุ ภาพการนี้อนี้หล่
บ
ขี้
อ
ติกลงเบ้
�
อ
งติ้
นี้
จึ้
ง
นี้ำ
า
ติ่
ว
แปรท่
�
ง
หมดเขี้
า
สีมการ
than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
ensure
the mission;ทำาand
(iii)
and compassion
other people
ไม่ด้ระยะก่อนี้ผ่าติ่ด (ร้
อยละaccomplishment
76.2) (Mean =of9.53,
นี้ายวิ
จึ่ยaffection
แบบขี่�นี้ติอนี้เด้
ยว ผลการวิforเคราะห์
พบว่า
one’s own family,
impartial, and
manner,
ลบ้มinินี้ในี้กระแสีเล้
อด in คุanณequal,
SD = 5.0 คะแนี้นี้) asม้รifะด่forบอ่those
ภาพการนี้อนี้หล่
บก่boundless,
อนี้ผ่าติ่ด ระด่
บอ่ลบ้without
มินี้ในี้
expecting anything in return.
นี้้อยกว่าปกติิกอ่ นี้ผ่าติ่ด (<3.5
g/dL)with
(ร้อthe
ยละspirit
60.8)
กระแสีเล้
ดก่อeffectively
นี้ผ่าติ่ด และยาแก้
ปวดท้recipients’
�ได้ร่บหล่ง
Serving
of the second
mile อcould
reduce service
(Mean = 3.25, SDphysical
= 0.7 g/dL)
และได้
ร่บยาแก้
ผ่ า ติ่loss
ด of
สีามารถึร่
ว มทำาtheนี้ายการเกิ
ด ภาวะสี่
and mental
health
damage and
lives. Thus,
benefits and
value ofบ สีนี้
the
were concretely
as contributing
ปวดระยะหล่งผ่าติ่ดติ่spirit
ง� แติ่ 2ofกลุthe
ม่ ขี้นี้� second
ไป (ร้อmile
ยละ 70)
เฉ้ยบพล่นี้and
หล่งevidently
ผ่าติ่ดได้รrecognised
อ้ ยละ 15.4 (Nagelkerke
R2
recipients, =healthcare
organisations,
healthcare
profession,
and
โดยกลุ่มยาแก้ปวดท้enormously
�the
ใช่้มnurses
ากท้�สีthemselves,
ุดtoค้the
อกลุservice
่ม who
opioids
.154)
อย่
า
งม้
นี้
ย
่
สีำ
า
ค่
ญ
ทางสีถึิ
ติ
ิ
ท
�
้
ร
ะด่
บ
.05
โดย
played an integral part in helping Thailand become successful
(ร้อยละ 71.5) รองลงมาค้
อ paracetamol
อยละ
พบว่than
า กลุseveral
่มติ่วอย่other
างท้�มcountries.
้ระด่บอ่ลบ้มNurses,
ินี้ในี้กระแสีเล้
อด
in handling
this crisis (ร้
more
efficiently
therefore,
admired
this unprecedented
disease
outbreak.
68.5) จึากผลการศ้กbecame
ษา พบกลุ
่มติ่วas
อย่the
าง ‘white
12 รายgown warriors’
นี้้อยกว่าagainst
3.5 g/dL
ม้โอกาสีในี้การเกิ
ดภาวะสี่
บสีนี้
(ร้อยละ 85.7) ท้�เกิดภาวะสี่
ยบพล่
นี้หล่ง Council
เฉ้ยบพล่
นี้หล่36(1)
งผ่าติ่ดเพิ
�มขี้�นี้ 8.51 เท่าเม้�อเท้ยบก่บ
Thaiบสีนี้เฉ้
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of Nursing
2021;
5-17
ผ่าติ่ดนี้่�นี้ ม้คุณภาพการนี้อนี้หล่
บไม่ด้ร่the
วมก่Spirit
บระด่ofบthe Second
กลุ่มติ่Mile
วอย่based
างท้�มperformance;
้ระด่บอ่ลบ้มินี้COVID-19
ในี้ กระแสีเล้pandemic
อดปกติิ
Keywords: nurses;
อ่ลบ้มนี้ิ ในี้กระแสีเล้อReceived
ดก่อนี้ผ่13
าติ่ดJuly
นี้้อ2020,
ยกว่าปกติิ
(3.5
= 8.51,
95% 2020
CI = 1.06-68.06, p =
Revised
28 August(Odd
2020,Ratio
Accepted
30 September
g/dL) ในี้ระยะก่อนี้ผ่าติ่ด ด่งแสีดงในี้ติารางท้� 3
.04) ด่งแสีดงในี้ติารางท้� 4
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ปุศริิ
ราภรณ์
นทริ์ทโชคเฉลิ
ิพย์์ ชวพัมนวงศ์
ธุ์์์ และคณะ
และคณะ

ต�ร�งท่
อย่าขงเหนี้้
ภ�พของกลุ
อ� ยยากลำ่มูาบาก
ตัวิอย่่
และท้
�ง (n
าทาย
= 130)
ท้ติ� อ้ งเผช่ิญความ
บทนำำ� � 1 จำ�นำวินำและร้อย่ละข้อมููลสำ่วินำบุคัคัลและภ�วิะสำุ
เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้ยด ความกล่ว และความ
ข้อมููลโรคติิ
สำ่วินำบุดคัเช่้คัล�อไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
จำ�นำวินำ
ร้อย่ละ
7,9,11
กดด่
นี้
รอบด้
า
นี้
ท่
ง
�
จึากการประสีบก่
บ
ความทุกขี์
disease
เพศ2019) หร้อโรคโควิด-19 (COVID-19
ทรมานี้และความติายขีองผ้้ป83่วยบ่อยคร่�ง9 63.8
และจึาก
1,2
disease)ช่าย
ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
วิกฤติการณ์หลากหลายในี้การร่
หญิง
47 บม้อก่บโรคร้
36.2ายท้�
รุนี้แรงขียายวงกว้
างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
ไม่เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่อนี้ได้อย่างม้ประสีิทธิิภาพ1,2
อายุ
(ปี) ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
ผ้ติ้ ดิ เช่้
อ� และเสี้
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้40�งในี้ประเทศท้30.8
�ประสีบ
18 – 59 างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
ร่บผลกระทบอย่
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์
ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
36 ขีองโรคนี้้27.7
จึำา นี้วนี้ผ้60้ ติิ ด–เช่้69� อ รายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
6
สีุขีภาพท้�
ในี้โลก พยาบาลจึ้งเป็นี้หนี้้�งในี้บุ
– 79มภาพ่นี้ธิ์ 2563 และพบสี้งท้�สีุดเฉล้�ย
30 คลากรท้ม23.1
มกราคม70และกุ
ได้รบ่ การยกย่องให้เป็นี้ “นี้่กรบชุ่
บติ่ งิ านี้
80 า–120
89 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563 แติ่
19ดขีาว6,11 การปฏิิ
14.6
ถึ้งว่นี้ละกว่
> 90 ขี้�นี้ไป
3.8ดการ
ขีองพยาบาลด่งกล่าว สีอดคล้5 องก่บ “แนี้วคิ
ประเทศไทยม้
การเฝ้้าระว่ง ควบคุม และป้องก่นี้การ
(X= 65.83, SD=13.63, range= 25 – 94 ปี)
พยาบาลด้วยนี้ำ�าใจึไมล์ทสี้� อง (the Spirit of the Second
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้ประสีิทธิิภาพ สี่งผลให้ติ่�งแติ่
ประเภทการมาร่บการร่กษา
Mile in Nursing Concept: SSMN Concept)12
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้
2563
จึำ
า
นี้วนี้
ผ้
ติ
้
ด
ิ
เช่้
อ
�
รายใหม่
ล
ด
สี่งติ่วมาร่บการร่กษา
53
40.8ความ
บทความนี้้เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์
ลงอย่างติ่
อ
เนี้้
�
อ
ง
จึนี้กระท่
�
ง
ติ่
�
ง
แติ่
25
พฤษภาคม
มาผ่าติ่ดติามนี้่ด
ร้้ และจึากประสีบการณ์ขีองผ้49
้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ37.7
ญก่บช่่วง
2563 ไม่
พ
บผ้
้
ติ
ิ
ด
เช่้
�
อ
รายใหม่
ภ
ายในี้ประเทศเลย
มาติรวจึแติ่แพทย์ให้นี้อนี้โรงพยาบาล
23
17.7
วิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19 รวมท่�ง
ติิดติ่อก่ฉุนี้กเกิเฉินี้นี้28 ว่นี้ ติามหล่กการระบาดวิทยา ค้อ
5
3.8
ประสีบการณ์
ใ
นี้การปฏิิ
บ
่
ติ
ิ
ง
านี้ท่
�
ง
ด้
า
นี้การบริ
การ
2 เท่าพฤติิ
ขีองระยะฟัั
กรรมสี้บกบุติ่หวถึ้ร้� อเป็นี้ระยะเสี้ย� งติำ�าในี้การแพร่
วิช่าการ และด้านี้การวิจึ่ยเก้�ยวก่บ SSMN12,13 เพ้�อนี้ำา
ระบาดซึ่ำไม่
�าใหม่
สี้บบุ6หร้�
56
43.1
เสีนี้อวิ
ก
ฤติการแพร่
ร
ะบาดใหญ่
ขี
องโรคโควิ
ด-19
ในี้ช่่
� พยาบาลเป็ นี้
สี้บบุวหงการระบาดขีองโรคนี้้
ร้�
74
56.9
โดยเนี้้นี้เฉพาะท้เ� กิดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย ประกอบด้วย
การด้�มมสีุสีุรขีาภาพท้�ม้จึำานี้วนี้มากท้�สีุดในี้ประเทศ6
บุคลากรท้
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ
และผลกระทบ
ไม่ด้�มสีุราาค่ญในี้การปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
69
53.1
และม้บทบาทสีำ
ติ่
อ
ภาวะสีุ
ขี
ภาพจึากโรคโควิ
ด
-19
รวมท่
� ง เสีนี้อ
1,2,
7
า การได้ครบถึ้วนี้ทุกด้านี้ ท่�งการ
61
46.9
ในี้ด้แลผ้ด้�ม้ร่บสีุรบริ
การนี้ำาแนี้วคิด SSMN มาปฏิิบ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
โรคร่มวสีุมขีภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่กษา
สีร้างเสีริ
อย่างม้คุณค่าท้�เป็นี้ร้ปธิรรม 9ประกอบด้วย 6.9
แนี้วคิด
ไม่ม�นี้้ ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
และการฟั้
ความหมาย และคุณค่าขีอง SSMN
ร่ า งกายม้จึิ ติ ใจึ อารมณ์ สี่ ง คม และจึิ ติ วิ ญ ญาณ 8
ม 1 โรค
พยาบาลติ้อโรคร่
งด้แวลผ้
้ร่บบริการอย่างใกล้ช่ิดติ่อเนี้้�อง
โรคร่วม 2 โรค
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ9
โรคร่วม 3 โรคขี้�นี้ไป
ภายใติ้ความจึำาก่ดขีององค์ความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
ขีาดแคลนี้บุคลากรสีุขีภาพ และอุปกรณ์ป้องก่นี้การ
ติิดเช่้อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้งได้รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้ม� าก
ท้�สีุด 1,6,7,9-11 หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ

วิิกฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่26ของโรคัโคัวิิ20.0
ด-19
27
20.8
ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิ
68 ด-1952.3

องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 256314 ว่า “Coronavirus disease
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
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ปััจจัยทำำ�น�ยก�รเกิ
ภ�วะสัั
ยบพลัั
นหลััที่ง่�สผ่่องใน้ำช่่
�ตััดในผ่้
�ปั่วยโรคหลัอดเลัืขอองโรคโควิ
ดแดงสั่วนปัลั�ยอุ
พยาบาลกัับดกัาร
ปฏิิบบสันเฉีี
ัติิด้้วยน้ำำ
�าใจไมล์
วงกัารระบาด้ใหญ่่
ด้-19 ดตััน

ต�ร�งท่� Nurses
2 จำ�นำวินำและร้
ย่ละก�รเจ็
บป่วิย่และก�รรั
วิอย่่�ง (n
= 130) during
andอTheir
‘Spirit
of theกษ์�ของกลุ
Second่มูตัMile’
Service

ข้อมููลสำ่วินำบุคัคัล
จำ�นำวินำ
ร้อย่ละ
Covid-19
Pandemic
ช่นี้ิดขีองโรคและอาการสีำาค่ญท้�มาโรงพยาบาล
Chronic peripheral arterial disease
93 Chawaphanth,71.5
Sarinthip
Ph.D.*
ปวดขีาขีณะเดินี้
13
14.0
Panida
Sennun, Dr.P.H.**
- ปวดขีาขีณะพ่ก
8
8.6
Rattanaporn 13
Tanasirijiranont, Ph.D.***
- ม้แผลขีาดเล้อดท้�เท้า
14.0
- ม้เนี้้�อเย้�อเนี้่าติาย
59
63.4
Abstract:
This
article
was
written
during
the
time
when
most
countries
in
the
world,
Acute peripheral arterial disease
37
28.5
including
Thailand,
were
faced
with
the
Covid-19
pandemic.
The
main
purpose
of this
- Acute embolism
17
45.9
article is to propose the ‘Spirit of the Second Mile’ principle, which
- Late embolism
20 was implemented
54.1 and
proved(ว่toนี้)be efficient during the Covid-19 pandemic as a concretely valuable nursing care
ระยะเวลาก่อนี้มาพบแพทย์
นี้้อยกว่า 14 practice.
41
31.5
14 – 30
21 disease. Not only
16.2does
Covid-19 is a new emerging, dangerously contagious
มากกว่า 30
68
Covid-19 spread easily and quickly, it also is a disease for which there is neither52.3
a direct
(X = 104.84, SD = cure
267.21,
= 1, Max
30) infections and fatalities have resulted,
nor aMin
vaccine.
As=a2,555,
result, Median
a large =number
ล่กษณะการอุดติ่นี้ขีองหลอดเล้
mountingอดincreasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
Single occlusion personnel.
72
55.4
Multiple occlusion
58
44.6
Despite the apparent risk to their health, nurses were a vital force against
this
คะแนี้นี้ปวดก่อนี้ผ่าติ่ด (คะแนี้นี้)
disease,
performing
their
duty
courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
นี้้อยกว่าหร้อเท่าก่บ 3
56
43.1
with
the
spirit
of
the
second
mile.
The
‘Spirit
of
the
Second
Mile’
is
characterised
มากกว่า 3
74
56.9by (i)
serving
with
willingness,
self-sacrifice,
and
accountability;
(ii)
spontaneous
readiness
to
(X = 4.4, SD = 3.6, Min = 0, Max = 10, Median = 4)
perform more
ติำาแหนี้่งการอุดติ่นี้ขีองหลอดเล้
อด * than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
compassion for other
people
Aortoiliac artery ensure accomplishment of the mission; and (iii) affection and 16
12.3
Iliac artery
as if for those in one’s own family, in an equal, impartial, and 12
boundless, manner,9.2
without
Iliofemoral arteryexpecting anything in return.
14
10.8
Femoral artery
14reduce service recipients’
10.8
Serving with the spirit of the second mile could effectively
Femoropopliteal artery
30
23.1of the
physical and mental health damage and loss of lives. Thus, the benefits and value
Bilateral Femoropopliteal
artery
15
11.5
spirit of the second mile were concretely and evidently recognised as contributing
Popliteal artery enormously to the service recipients, healthcare organisations,11healthcare profession,
8.5
Tibioperoneal artery
30
23.1 and
the nurses
become successful
Bilateral Tibioperoneal
arterythemselves, who played an integral part in helping Thailand
10
7.7
in
handling
this
crisis
more
efficiently
than
several
other
countries.
Nurses, therefore,
Peroneal artery
2
1.5
became
admired
as
the
‘white
gown
warriors’
against
this
unprecedented
disease
outbreak.
Femoropopliteal-tibioperoneal Artery
5
3.8
ช่นี้ิดการร่กษาขีองการผ่าติ่ด Thai Journal of Nursing Council 2021; 36(1) 5-17
Minor amputation & Debridement
39
30.0
Keywords:Angioplasty
nurses; the Spirit of the Second Mile based performance;
Percutaneous Transluminal
38 COVID-19 pandemic
29.2
Percutaneous Transluminal
with stent
31 2020
23.8
Received 13Angioplasty
July 2020, Revised
28 August 2020, Accepted 30 September
Bypass
31
23.8
Embolectomy
24
18.5
*Corresponding Author, Assistant Professor, McCormick Faculty of Nursing, Payap University. Email: sarinthip_c@hotmail.com
Endarterectomy
9
6.9
** Independent Scholar
*หมายเหติุ
่วย 1 ราย อาจึพบหลอดเล้
อดแดงอุ
ดติ่University.
นี้มากกว่า 1 ติำาแหนี้่ง
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ปุศริิ
ราภรณ์
นทริ์ทโชคเฉลิ
ิพย์์ ชวพัมนวงศ์
ธุ์์์ และคณะ
และคณะ

ต�ร�งท่
อย่างเหนี้้่มูอ� ยยากลำ
ตัวิอย่่�างบาก
(n และท้
= 130)
าทาย(ต่ท้ติ� ออ้ )งเผช่ิญความ
บทนำำ� � 2 จำ�นำวินำและร้อย่ละก�รเจ็บป่วิย่และก�รรักษ์�ของกลุ
เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้
ข้อมููลสำ่โรคติิ
วินำบุคัดเช่้
คัล�อไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
จำ�นำวินำยด ความกล่วร้และความ
อย่ละ
7,9,11
กดด่
นี้
รอบด้
า
นี้
ท่
ง
�
จึากการประสีบก่
บ
ความทุ
Fasciotomy
9
6.9 กขี์
disease
2019) หร้อโรคโควิด-19 (COVID-19
Intra-Operative
Thrombolysis
5 ้ป่วยบ่อยคร่�ง9 3.8
ทรมานี้และความติายขีองผ้
และจึาก
1,2
disease)
ท้
�
แ
พร่
ร
ะบาดใหญ่
(Pandemic)
อย่
า
ง
Thromboembolectomy
4
3.1
วิกฤติการณ์หลากหลายในี้การร่บม้อก่บโรคร้ายท้�
รุนี้แรงขียายวงกว้
างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
Major amputation
1
0.8 1,2
ไม่
เ
คยเกิ
ด
ขี้
นี้
�
ในี้โลกมาก่
อ
นี้ได้
อ
ย่
า
งม้
ป
ระสีิ
ท
ธิิภาพ
2,3,4
(คะแนี้นี้)
ผ้ASA
ติ้ ดิ เช่้score
อ� และเสี้
ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก ประเทศไทยก็ได้
ASA < 3
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็20
นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้15.4
�ประสีบ
5
ร่บผลกระทบอย่
ASA ≥ 3 างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ โดยพบ
110
84.6
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
จึำประเภทการผ่
า นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้าติ่� อดรายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
สีุขีภาพท้�
ในี้โลก6 พยาบาลจึ้งเป็นี้หนี้้
Elective
caseมภาพ่นี้ธิ์ 2563 และพบสี้งท้�สีุดเฉล้�ย
87�งในี้บุคลากรท้ม66.9
มกราคม
และกุ
Emergency case
33.1
ได้รบ่ การยกย่องให้เป็นี้ “นี้่43
กรบชุ่ดขีาว6,11 การปฏิิ
บติ่ งิ านี้
ถึ้ประเภทขีองการดมยาสีลบ
งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563 แติ่
ขีองพยาบาลด่งกล่าว สีอดคล้
องก่บ “แนี้วคิ
ดการ
ประเทศไทยม้
การเฝ้้าระว่ง ควบคุม และป้องก่นี้การ
General Anesthesia
79
60.8
พยาบาลด้วยนี้ำ�าใจึไมล์ทสี้� 51
อง (the Spirit of the39.2
Second
การใช่้ยาสีลบแบบอ้
ระบาดขีองโรคนี้้
�อย่างม้�นี้ปๆระสีิทธิิภาพ สี่งผลให้ติ่�งแติ่
12
ระยะเวลาในี้การผ่าติ่ด (นี้าท้)
Mile in Nursing Concept: SSMN Concept)
ช่่วงเด้
นี้เมษายนี้
จึำานี้วนี้ผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ลด
นี้้ออยกว่
าหร้อเท่2563
าก่บ 221
75นี้� จึากการทบทวนี้องค์
57.7ความ
บทความนี้้
เ
�
ขี้
ย
นี้ขี้
ลงอย่มากกว่
างติ่อาเนี้้221
�อง จึนี้กระท่�งติ่�งแติ่ 25 พฤษภาคม
55
42.3
ร้
้
และจึากประสีบการณ์
ขี
องผ้
เ
้
ขี้
ย
นี้ขีณะเผช่ิ
ญก่บช่่วง
(X
=
221.47,
SD
=
159.95,
Min
=
0,
Max
=
30,
Median
=
925)
2563 ไม่พบผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
ประว่ติิการอย้่ในี้หอผ้้ป่วยวิกฤติหล่งผ่าติ่ด
วิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19 รวมท่�ง
ติิดติ่ไม่
อก่นี้นี้อนี้หอผ้
เกินี้ 28้ป่วว่ยวินี้กติามหล่
ฤติ กการระบาดวิทยา ค้อ
79.2 การ
ประสีบการณ์ในี้การปฏิิ103
บ่ติิงานี้ท่�งด้านี้การบริ
2 เท่นี้อนี้หอผ้
าขีองระยะฟัั
กติ่กวฤติ
ถึ้อเป็นี้ระยะเสี้ย� งติำ�าในี้การแพร่
้ป่วยวิ
27
20.8
12,13
วิ
ช่
าการ
และด้
า
นี้การวิ
จึ
ย
่
เก้
ย
�
วก่
บ
SSMN
เพ้�อนี้ำา
6
คะแนี้นี้ปวดหล่
ระบาดซึ่ำ
�าใหม่ งผ่าติ่ด
นี้้อยกว่าหร้อเท่าก่บ 3
76
58.5
เสีนี้อวิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่
ขีองโรคโควิ
ด-19
ในี้ช่่าว3งการระบาดขีองโรคนี้้� พยาบาลเป็ นี้
มากกว่
54
41.5
โดยเนี้้นี้เฉพาะท้เ� กิดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย ประกอบด้วย
บุ(Xคลากรท้
�ม้จึMin
ำานี้วนี้มากท้
= 3.23,มสีุSDขีภาพท้
= 2.50,
= 0, Max�สีุด=ในี้ประเทศ
10, Median6 = 3)
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
ระยะว่บนี้ทบาทสีำ
นี้อนี้โรงพยาบาล
(ว่นี้)บติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
และม้
าค่ญในี้การปฏิิ
นี้้อยกว่า 2
9 ด -19 รวมท่6.9
ติ่ อ ภาวะสีุ ขี ภาพจึากโรคโควิ
� ง เสีนี้อ
ในี้ด้2-3
แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้วนี้ทุกด้านี้ 1,2,7 ท่�งการ
21
16.2
การนี้ำาแนี้วคิด SSMN 52
มาปฏิิบ่ติิในี้ช่่วงวิ40.0
กฤตินี้้�ได้
สีร้า4-7
งเสีริมสีุขีภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่กษา
อย่างม้คุณค่าท้�เป็นี้ร้ปธิรรม
แนี้วคิด
มากกว่า�นี้7ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
48 ประกอบด้วย36.9
และการฟั้
(X = 5.16, SD = 2.1, Min = 1, Max = 7)
ความหมาย และคุณค่าขีอง SSMN
ร่ า งกาย จึิ ติ ใจึ อารมณ์ สี่ ง คม และจึิ ติ วิ ญ ญาณ 8
ภาวะสี่บสีนี้เฉ้ยบพล่นี้หล่งผ่าติ่ด
พยาบาลติ้
องด้แบลผ้
้ร่บยบริ
การอย่
ไม่เกิดภาวะสี่
สีนี้เฉ้
บพล่
นี้หล่งาผ่งใกล้
าติ่ด ช่ิดติ่อเนี้้�อง
เกิ
ด
ภาวะสี่
บ
สีนี้เฉ้
ย
บพล่
นี้
หล่
ง
ผ่
า
ติ่
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้ดมสีุขีภาพอ้นี้� ๆ9

116 ของโรคัโคัวิิ89.2
วิิกฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่
ด-19
14

10.8

ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
ภายใติ้
ความจึำ
ขีององค์
ความร้
้เก้�ยกวก่ษาด้
บโรคนี้้
� การ
*หมายเหติุ
ผ้้ป่วายก่1ดราย
อาจึพบช่นี้ิ
ดการร่
วยการผ่
าติ่ดมากกว่า 1 ติำาองค์
แหนี้่กง ารอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
ขีาดแคลนี้บุคลากรสีุขีภาพ และอุปกรณ์ป้องก่นี้การ
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
ติิดเช่้อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้งได้รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้ม� าก
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 256314 ว่า “Coronavirus disease
1,6,7,9-11
ท้�สีุด
หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ
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ปััจจัยทำำ�น�ยก�รเกิ
ภ�วะสัั
ยบพลัั
นหลััที่ง่�สผ่่องใน้ำช่่
�ตััดในผ่้
�ปั่วยโรคหลัอดเลัืขอองโรคโควิ
ดแดงสั่วนปัลั�ยอุ
พยาบาลกัับดกัาร
ปฏิิบบสันเฉีี
ัติิด้้วยน้ำำ
�าใจไมล์
วงกัารระบาด้ใหญ่่
ด้-19 ดตััน

ต�ร�งท่� Nurses
3 แสำดงจำand
�นำวินำ Their
ร้อย่ละของก�รเกิ
บสำนำเฉุ่ย่บพลั
นำหลังService
ผ่�ตัดในำกลุduring
่มูตัวิอย่่�ง โรคั
‘Spirit ofดภ�วิะสำั
the Second
Mile’
หลอดเล้อดแดงสำ่วินำปล�ย่อุดตันำ จำ�แนำกต�มูคัุณ์ภ�พก�รนำอนำหลับ ระดับอัลบูมูินำในำกระแสำเล้อด
และย่�แก้ปวิดท่ไ� ด้รบั หลัCovid-19
งผ่�ตัด วิิเคัร�ะห์Pandemic
ดวิย่สำ
้ ถิติ Chi-square และ Fisher’s Exact (n=130)
Sarinthip
Ph.D.*
P-value
จำ�นำวินำ
ไมู่เกิด POD
เกิด POD Chawaphanth,
2
ตัวิแปรท่�ศึกษ์�
c
Panida Sennun, Dr.P.H.**
n (%)
n (%)
n (%)
Rattanaporn Tanasirijiranont, Ph.D.***
คุณภาพการนี้อนี้หล่บก่อนี้ผ่าติ่ด
0.185
คุณภาพด้
Abstract: This article 31
was(23.8)
written during
the time when1 (7.1)
most countries in the world,
30 (25.9)
(0-4 คะแนี้นี้) including Thailand, were faced with the Covid-19 pandemic. The main purpose of this
คุณภาพไม่ด้
article is to propose the 99
‘Spirit
of the Second
Mile’ principle,
which was implemented and
(76.2)
86 (74.1)
13 (92.9)
(5 คะแนี้นี้ขี้�นี้ไป) proved to be efficient during the Covid-19 pandemic as a concretely valuable nursing care
range = 0-19 คะแนี้นี้)
(X = 9.53, SD = 5.0,practice.
does
ระด่บอ่ลบ้มินี้ในี้กระแสีเล้อดก่อCovid-19
นี้ผ่าติ่ด is a new emerging, dangerously contagious disease.
6.77Not only
0.017*
Covid-19 spread easily and quickly, it also is a disease for which there is neither a direct
เกณฑ์์ปกติิ
cure nor a vaccine. As51a (39.2)
result, a large50number
and fatalities have resulted,
(43.1) infections
1 (7.1)
(serum albumin ≥ 3.5 mounting
g/dL) increasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
นี้้อยกว่าปกติิ personnel.
79 (60.8)
66 (56.9)
13 (92.9)
(serum albumin < 3.5 g/dL) Despite the apparent risk to their health, nurses were a vital force against this
performing
duty courageously, like frontline soldiers, to fight this pandemic
min = 1.1,
max = 4.9their
g/dL)
(X = 3.25, SD = 0.7,disease,
by (i)
ยาแก้ปวดท้�ได้ร่บหล่งผ่with
าติ่ด the spirit of the second mile. The ‘Spirit of the Second Mile’ is characterised
0.910
serving
with
willingness,
self-sacrifice,
and
accountability;
(ii)
spontaneous
readiness
to
ไม่ได้ร่บยาแก้ปวด
15 (11.5)
14 (12.1)
1 (6.7)
perform more than the duty
requirements
and beyond the(12.5)
predetermined standards, to
ได้ร่บยาแก้ปวด 1 กลุ่ม
(18.5)
21 (18.1)
ensure accomplishment24
of the
mission; and
(iii) affection 3and
compassion for other people
ได้ร่บยาแก้ปวด 2 กลุ
ม
่
ขี้
นี้
�
ไป
91
(70.0)
81
(69.8)
10
(11.0)
as if for those in one’s own family, in an equal, impartial, and boundless, manner, without
ช่นี้ิดยาแก้ปวดท้�ได้ร่บหล่
งผ่าติ่ด anything in return.
expecting
กลุ่ม Opioids
(77.6)
12 (85.7)
.733
Serving with the102
spirit(78.5)
of the second90mile
could effectively
reduce service recipients’
physical
and
mental
health
damage
and
loss
of
lives.
Thus,
the
benefits
and
value
of the
Morphine
93 (71.5)
83 (89.2)
10 (10.8)
1.000
spirit of the second mile
were concretely
and evidently
recognised as contributing
Fentanyl
20 (15.4)
15 (75.0)
5 (25.0)
.041
enormously
to
the
service
recipients,
healthcare
organisations,
healthcare
profession,
Pethidine
2 (1.5)
2 (100.0)
0 (0.0)
1.000and
the nurses themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
Paracetamol
89 (68.5)
80 (89.9)
.764
in handling this crisis more
efficiently than
several other9 (10.1)
countries. Nurses, therefore,
กลุ่มบำารุงปลายประสีาทbecame admired as the ‘white
42 (32.3)
37 (88.1)
(11.9)
.769
gown warriors’
against this 5unprecedented
disease outbreak.
กลุ่มคลายก่งวล
18 (13.8)
13 (72.2)
5 (27.8)
.026
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0 (0.0)
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ปุศริิ
ราภรณ์
นทริ์ทโชคเฉลิ
ิพย์์ ชวพัมนวงศ์
ธุ์์์ และคณะ
และคณะ

อย่างเหนี้้
อ� ยยากลำ
าบากบและท้
ท้ติ� อ้ งเผช่ิอญดก่
ความ
ต�ร�งท่
บก่อนำผ่
�ตัด ระดั
อัลบูมูานำิ ทาย
ในำกระแสำเล้
อนำ
บทนำำ� � 4 แสำดงอำ�นำ�จก�รทำ�นำ�ย่ของคัุณ์ภ�พก�รนำอนำหลั
ย� งติ่อการติิ
ดเช่้บอ� สำนำเฉุ่
ความเคร้
ยดนำความกล่
�ตั�อดไวร่และย่�แก้
วิดท่�ไ(Coronavirus
ด้รับหลังผ่�ตัด ต่อเสี้ก�รเกิ
ดภ�วิะสำั
ย่บพลั
หลังผ่�วตัและความ
ดในำกลุ่มู
โรคติิดผ่เช่้
สีโคโรนี้า ป2019
7,9,11
ตัวิอย่่หร้
�งอโรคัหลอดเล้
อดแดงสำ่
วินำปล�ย่อุดตันำกดด่
วิิเคัร�ะห์
นี้รอบด้
ดวิ้ าย่สำถิ
นี้ ติ logistic
ท่�งจึากการประสีบก่
regression (enter
บความทุ
mode)
กขี์
disease 2019)
โรคโควิด-19
(COVID-19
ทรมานี้และความติายขีองผ้้ป่วยบ่อยคร่�ง9 และจึาก
disease) 1,2 ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
CI ายท้�
วิDf
กฤติการณ์
หลากหลายในี้การร่
บม้95%
อก่บโรคร้
B วไปท่S.E.
Wald
P-value
Exp (B)
รุVariables
นี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็
�วโลก ทำาให้
ม้
ไม่เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่อนี้ได้อย่Lower
างม้ประสีิทUpper
ธิิภาพ1,2
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
คุณภาพการนี้อนี้หล่บก่อนี้ผ่าติ่ด
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้�ประสีบ
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
ภาพด้้ ติrefิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
จึำคุาณนี้วนี้ผ้
6
นี้หนี้้�งในี้บุ.399
คลากรท้ม28.897
สีุขีภาพท้�
ในี้โลก
คุณภาพไม่และกุ
ด้ มภาพ่นี้ธิ์ 2563
1.220และพบสี้
1.093
1.252
1 พยาบาลจึ้
.263 งเป็3.395
งท้�สีุดเฉล้
�ย
มกราคม
ได้รบ่ การยกย่องให้เป็นี้ “นี้่กรบชุ่ดขีาว6,11 การปฏิิบติ่ งิ านี้
ถึ้ระด่
งว่นี้บละกว่
รายในี้ช่่อวดก่
งเด้ออนี้ผ่นี้ม้าติ่นี้ดาคม 2563 แติ่
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ปุศริิ
ราภรณ์
นทริ์ทโชคเฉลิ
ิพย์์ ชวพัมนวงศ์
ธุ์์์ และคณะ
และคณะ

โดยพบอาการแสีดงแบบกลุ
่มติ้�นี้ติ่วติำ�า (hypoactive
บทนำำ�
type) 5โรคติิ
ซึ่้� ง เป็
ดเช่้นี้�อไปติามกลไกการติอบสีนี้องขีอง
ไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
กระบวนี้การอ่
ก
เสีบ
พบว่ า การหล่
สีารติ้ า นี้การ
disease 2019) หร้อโรคโควิ
ด-19 � ง(COVID-19
อ่กเสีบเพิ1,2�มขี้ท้�นี้�แพร่
ทำาให้
ระด่บสีารไซึ่โติไคนี้์
ในี้กระแสี
disease)
ระบาดใหญ่
(Pandemic)
อย่าง
เล้
อ
ดสี้
ง
ขี้
�
นี้
ยิ
�
ง
เพิ
�
ม
โอกาสีเกิ
ด
ภาวะสี่
บ
สีนี้เฉ้
ย
บพล่
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก32ทำาให้นี้ม้
โดยเฉพาะในี้ช่่
ช่่�วโมงหล่
2,3,4 งผ่าติ่ด
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้วยงช่้ว48-72
ติิ จึำานี้วนี้มาก
ประเทศไทยก็ได้
จึากการทดสีอบสีมมติิ
ฐ
านี้
คุ
ณ
ภาพการนี้อนี้หล่
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบบ
ก่จึำาอนี้วนี้ผ้
นี้ผ่ า ติ่้ ติดิ ด เช่้ระด่
บ อ่ ล บ้ มเ พิิ นี้� มในี้กระแสีเล้
อ ดก่ ออ นี้นี้
� อ รายใหม่
ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้
ผ่มกราคม
าติ่ด และยาแก้
ปวดท้นี้ธิ์�ได้2563
ร่บหล่และพบสี้
งผ่าติ่ดสีามารถึร่
งท้�สีุดเฉล้วม�ย
และกุมภาพ่
ทำถึ้งาว่นี้ายการเกิ
ดภาวะสี่
บสีนี้เฉ้
ยอบพล่
หล่ง2563
ผ่าติ่ดแติ่
ได้
นี้ละกว่า 120
รายในี้ช่่
วงเด้
นี้ม้นี้นี้าคม
2
ร้ประเทศไทยม้
อยละ 15.4 (Nagelkerke
= .154,
p<.05)
การเฝ้้าระว่ง Rควบคุ
ม และป้
องก่โดยม้
นี้การ
เพ้
ย
งค่
า
อ่
ล
บ้
ม
ิ
นี้
ในี้กระแสีเล้
อ
ดก่
อ
นี้ผ่
า
ติ่
ด
สีามารถึ
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้ประสีิทธิิภาพ สี่งผลให้ติ่�งแติ่
ทำช่่วางเด้
นี้ายการเกิ
ดภาวะสี่
บสีนี้เฉ้
ยบพล่
งผ่าติ่ดลได้ด
อนี้เมษายนี้
2563
จึำานี้วนี้
ผ้้ติิดนี้เช่้หล่
�อรายใหม่
อย่
างม้านี้งติ่่ยอสีำาเนี้้ค่�อญงทางสีถึิ
ติิ กล่�งติ่าวค้
ติ่วอย่างท้�ม้
ลงอย่
จึนี้กระท่
�งแติ่อ กลุ
25่มพฤษภาคม
ระด่
บอ่ไม่
ลบ้พมบผ้
ินี้ในี้กระแสีเล้
อดนี้้ภอายในี้ประเทศเลย
ยกว่า 3.5 g/dL
2563
้ติิดเช่้�อรายใหม่
ม้ติิดโอกาสีเกิ
ยบพล่
นี้หล่งผ่าติ่ดทเพิ
ติ่อก่นี้เกิดนี้ภาวะสี่
28 ว่บนี้สีนี้เฉ้
ติามหล่
กการระบาดวิ
ยา�มค้ขี้นี้� อ
8.51
เท่าเม้อ� เท้ยกบก่
วอย่างท้ย� �มงติำร้ ะด่
บอ่ลบ้มนี้ิ
2 เท่าขีองระยะฟัั
ติ่วบถึ้กลุ
อเป็ม่ นี้ติ่ระยะเสี้
�าในี้การแพร่
ในี้กระแสีเล้
ระบาดซึ่ำ�าใหม่อ6ดปกติิ (OR 8.51, 95% CI 1.0668.06,ในี้ช่่
p = .04)สีอดคล้
องก่บสีมมติิฐ� านี้การวิ
จึย่ และนี้
ว งการระบาดขีองโรคนี้้
พยาบาลเป็
รวิทยา โดยร่
างกายติอบ6
บุกรอบแนี้วคิ
คลากรท้มสีุดขีทางพยาธิิ
ภาพท้�ม้จึสีำาร้นี้วนี้มากท้
�สีุดในี้ประเทศ
สีนี้องกระบวนี้การอ่
กเสีบจึากการบาดเจึ็
และการา
และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิ
บติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้บแนี้วหนี้้
ผ่ในี้ด้
าติ่ดแลผ้
หล่้รง� ่สีารติ้
นี้การอ่ครบถึ้
กเสีบวร่นี้ทุ
วมก่
ม่ ติ่7วท่อย่�งการ
างม้
บบริกาารได้
กด้บากลุ
นี้ 1,2,
ภาวะโปรติ้
(ระด่บการป้
อ่ลบ้อมงก่
ินี้)ในี้เล้
ดติำ�า าทำบ่าดให้ร่กเกิษาด
สีร้างเสีริมสีุนี้ขีภาพ
นี้โรค อการบำ
การบวมขีองเซึ่ลล์
เนี้้อ� งจึากกระบวนี้การอ่
กเสีบทำ
าให้�ง
และการฟั้�นี้ฟั้สีภาพ
ท้�ครอบคลุมแบบองค์
รวมท่
โปรติ้
นี้ด้งนี้ำจึิ�าติภายในี้หลอดเล้
ร่ า งกาย
ใจึ อารมณ์ สี่องดออกมานี้อกหลอดเล้
คม และจึิ ติ วิ ญ ญาณอด8
การทำ
าหนี้้าอท้งด้
�ขีองเย้
อดรวมถึ้
พยาบาลติ้
แลผ้�อ้รบุ่บผบรินี้่กงหลอดเล้
ารอย่างใกล้
ช่ิดติ่องเซึ่ลล์
เนี้้�อง
ประสีาทจึ้
ง
เปล้
�
ย
นี้แปลง
สีารติ่
า
งๆถึ้
ก
ด้
ด
ซึ่้
ม
ผ่
า
นี้เขี้
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆาสี้9่
กระแสีเล้
อดเพิาม� ก่ขี้ดนี้� ขีององค์
เกิดการบาดเจึ็
ภายใติ้ความจึำ
ความร้้เบก้และการติายขีอง
�ยวก่บโรคนี้้� การ
เซึ่ลล์
ป
ระสีาท
นี้อกจึากนี้้
�
ร
่
า
งกายจึะม้
ซึ่้ม
ขีาดแคลนี้บุคลากรสีุขีภาพ และอุปกรณ์เมติาบอลิ
ป้องก่นี้การ
เพิ
จึากการสีลายโปรติ้
มาใช่้ในี้ร่างกาย ทำม� าให้
พยาบาลจึ้งได้รบ่ นี้ผลกระทบจึากโรคนี้้
าก
ติิด�มเช่้ขี้อ� �นี้6,7,9
เปล้
�
ย
นี้แปลงภาวะสีมดุ
ล
ขีองร่
า
งกาย
สี่
ง
ผลติ่
อ
ระบบ
1,6,7,9-11
ท้�สีุด
หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
ประสีาทซึ่ิ
ม
พาเทติิ
นี้และ
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ กหิ นี้้หล่าท้�งท� สีารแคทท้
ห�้ นี้่กเกินี้กว่โาคลาม้
ในี้ภาวะปกติิ

นี้อร์
อย่างเหนี้้
อ้พิเนี้ฟัฟัี
อ� ยยากลำ
นี้ไปย่
าบาก
งปลายประสีาท
และท้าทาย ท้ติ� อ้รบกวนี้ระบบ
งเผช่ิญความ
ภ้เสี้มย� ิคงติุ่้มอก่การติิ
นี้ ระด่ดบเช่้สีารสี้
อ� ความเคร้
�อประสีาทท้
ยด ความกล่
�ม้ผลติ่อว สีมองโดย
และความ
7,9,11
ลดระด่
กดด่นี้รอบด้
บสีารอะซึ่ิ
านี้ ทิลโคล้
ท่�งจึากการประสีบก่
นี้ เพิ�มระด่บโดปาม้
บความทุ
นี้ ทำากให้ขี์
เพิ
ทรมานี้และความติายขีองผ้
� ม การเกิ ด ภาวะสี่ บ สีนี้เฉ้
้ป่วยยบ่บพล่
อยคร่
นี้ หล่
�ง9 และจึาก
ง ผ่ า ติ่ ด
วิสีอดคล้
กฤติการณ์
องก่บหการศ้
ลากหลายในี้การร่
กษาท้ผ� า่ นี้มาในี้ผ้
บม้ป้ อว่ ก่ยศ่บลโรคร้
ยกรรม
ายท้27�
1,2
ไม่
และสีนี้่
เคยเกิบดสีนีุ้
ขี้นี้� นี้ในี้โลกมาก่
ความสี่มพ่อนี้นี้ได้
ธิ์ระหว่
อย่างม้
งระด่
ประสีิ
บอ่ทลธิิบ้ภมาพ
ินี้ในี้
กระแสีเล้
สี่งผลให้ ประเทศไทย
อดติ่อการเกิเป็ดนี้ภาวะสี่
หนี้้�งในี้ประเทศท้
บสีนี้เฉ้ยบพล่
�ประสีบ
นี้ในี้
ผ้ความสีำ
้ป่วยโรคหลอดเล้
าเร็จึในี้ควบคุอมดแดงสี่
สีถึานี้การณ์
วนี้ปลายอุ
ขีองโรคนี้้
ดติ่ไ� นี้ด้ในี้การ
ดท้ สี�้ ดุ
6
5
ศ้ในี้โลก
กษาท้�ผพยาบาลจึ้
่านี้มา งเป็นี้หนี้้�งในี้บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�
6,11
ได้รบ่ การยกย่
นี้อกจึากนี้้
องให้� เด้ป็วนี้ยกลุ
“นี้่ก่มรบชุ่
ติ่วดอย่ขีาว
างสี่
วนี้ใหญ่
การปฏิิเบป็ติ่ นี้งิ ว่านี้ย
สี้ขีองพยาบาลด่
งอายุ ม้การเปล้งกล่
�ยนี้แปลงโครงสีร้
าว สีอดคล้องก่างสีมอง
บ “แนี้วคิ
โดยอายุ
ดการท้�
เพิ
พยาบาลด้
ม� ขี้นี้� ทำาวให้ยนี้ำก�าารกำ
ใจึไมล์
าซึ่าบขีองเย้
ทสี้� อง (the
อ� บุSpirit
ภายในี้หลอดเล้
of the Second
อด
12
ขีองสีมองลดลง
Mile in Nursing รวมถึ้
Concept:
งเนี้้�อSSMN
สีมองฝ้่Concept)
อลงติามมา และ
การเปล้ย� นี้แปลงด้
บทความนี้้านี้ร่
เ� ขี้ยางกายท้
นี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์
ป� ริมาณมวลกล้ามเนี้้
ความอ�
ร้และนี้ำ
้ และจึากประสีบการณ์
�าลดลง ปริมาณร้เขีซึ่พเติอร์
องผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ
โปรติ้นี้ท้�จึญ่บก่บสีาร
ช่่วง
วิติ่กางๆไม่
ฤติการแพร่
เพ้ยงพอ
ระบาดใหญ่
ทำาให้ระด่ขีบองโรคโควิ
ความเขี้มขี้ดนี้-19
ขีองยาหร้
รวมท่อ�ง
ประสีบการณ์
สีารติ่างๆท้อ� ย้ใ่ นี้กระแสีเล้
นี้การปฏิิบอ่ติดกระจึายติ่
ิงานี้ท่�งด้าวนี้การบริ
นี้านี้ขี้นี้� ระยะ
การ
วิเวลาการออกฤทธิิ
ช่าการ และด้านี้การวิ
�นี้านี้ขี้
จึ่ย�นี้เก้การกำ
�ยวก่บาจึ่SSMN
ดยาได้12,13
ช่้าลง
เพ้�อโดย
นี้ำา
เฉพาะท้ก�มฤติการแพร่
้ผลติ่อระบบประสีาท
�มการเกิดดภาวะ
เสีนี้อวิ
ระบาดใหญ่จึ้งขีเพิ
องโรคโควิ
-19
สี่บสีนี้เฉ้
ยบพล่นี้เ� หล่
ติ่ดได้2
โดยเนี้้
นี้เฉพาะท้
กิดงขี้ผ่นี้� าในี้ประเทศไทย
ประกอบด้วย
ขี้อม้ลท่อย่
�วไปา งไรก็
สีถึานี้การณ์
ติ าม จึากการศ้
มาติรการ
ก ษาคร่
และผลกระทบ
� ง นี้้� พบว่ า
ติ่คุณ
อ ภาวะสีุ
ภาพการนี้อนี้หล่
ขี ภาพจึากโรคโควิ
บก่อนี้ผ่าติ่ดด-19
ไม่สีามารถึทำ
รวมท่� ง เสีนี้อ
านี้าย
การนี้ำ
การเกิาดแนี้วคิ
ภาวะสี่
ด บSSMN
สีนี้เฉ้ ยมาปฏิิ
บพล่ นี้บ่หล่
ติิในี้ช่่
ง ผ่วางวิ
ติ่ ดกได้
ฤตินี้้อาจึ
�ได้
อย่
เนี้้� อางม้
งจึากการศ้
คุณค่าท้�เป็กนี้ษาคร่
ร้ปธิรรม
� ง นี้้� ถึ้ประกอบด้
ง แม้ ว่ า กลุว่ มยติ่แนี้วคิ
ว อย่ าดง
ความหมาย
สี่วนี้ใหญ่มค้ และคุ
ณ
ุ ภาพการนี้อนี้หล่
ณค่าขีอง SSMN
บไม่ด้ (ร้อยละ 76.2)
จึากคะแนี้นี้คุ
ณภาพการนี้อนี้หล่
บเฉล้�ย 9.53
± 5.0
วิิกฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่ของโรคัโคัวิิ
ด-19
คะแนี้นี้ แติ่กลุม่ ติ่วอย่างสี่วนี้ใหญ่ (ร้อยละ 71.5) เป็นี้
ข้อมููลอทัดแดงสี่
�วิไปเก่�ย่ววิกั
บโรคัโคัวิิ
โรคหลอดเล้
นี้ปลายอุ
ดติ่ดนี้-19
ช่นี้ิดเร้�อร่งม้
องค์
ก
ารอนี้าม่
ย
โลกประกาศช่้
�
อ
ท้
ป็นี้ทางการม
ประว่ ติิ ไ ด้ ร่ บ การร่ ก ษาอย้่ เ ดิ ม ได้ ร่ บ�เยาควบคุ
ขีองโรคท้
�เกิดจึากเช่้
�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่
นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
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