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ปั จึ จึ่ ย ท้� สี่ ง ผลกระทบก่ บ ผ้้ ป่ ว ยได้ อ ย่ า งท่ นี้ ท่ ว งท้
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564
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บทนำำ� เม้�อได้ร่บบาดเจึ็บ ผ้้บาดเจึ็บจึะม้การปร่บติ่ว
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และการฟั้
สีภาพนี้ท้แรงขีองการเปล้
�ครอบคลุมแบบองค์
รวมท่�ง
การบาดเจึ็�นี้บฟั้ความรุ
�ยนี้แปลงทาง
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ร่สีร้า งกาย
ติ ใจึ อารมณ์ สี่ ง คม
และจึิ ติ วิ ญ�รญาณ
รวิทยาจึิคะแนี้นี้โอกาสีรอดช่้
วิติ ระยะเวลาท้
่บการ
แลผ้้ร่บบริการอย่างใกล้ช่ิดติ่อเนี้้�อง
ร่พยาบาลติ้
กษา และอ่อติงด้ราการติายในี้โรงพยาบาล
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ9
ก�รพิ
ษ์์สำิทาก่ธีิดกขีององค์
ลุ่มูตัวิอย่่ความร้
�ง ้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
ภายใติ้ทคักวามจึำ
ขีาดแคลนี้บุ
ขีภาพงได้และอุ
ปกรณ์
ป้องก่นี้การ
การศ้คกลากรสีุ
ษานี้้ภ� ายหล่
รบ่ การร่
บรองโครงการ
6,7,9
ผลกระทบจึากโรคนี้้
ม� าก
อ� พยาบาลจึ้งได้รยบ่ ธิรรมการวิ
วิติิจึด่ยเช่้จึากคณะกรรมการจึริ
จึย่ ในี้คนี้ คณะ
1,6,7,9-11
ท้แพทยศาสีติร์
�สีุด
หากแติ่
พยาบาลได้หมายเลขีเอกสีาร
เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
ศิ ริ ร าช่พยาบาล
งกายพล่งใจึ
ปฏิิบติ่ No.)
หิ นี้้าท้Siท� ห�้ 816/2018
นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ
ร่พล่บรองเลขีท้
� (COA
และได้ร่บ

อนีุ้
าติให้อ� ใยยากลำ
ช่้และเก็าบาก
บขี้อและท้
ม้ลได้าผ้ทาย
ว้ จึิ ย่ ท้เขี้ติ� าอ้ ถึ้งเผช่ิ
งขี้อญ
ม้ลความ
ผ่านี้
อย่าญงเหนี้้
งานี้เวช่ระเบ้
นี้ขีองโรงพยาบาลท้
� เ ป็ นี้วแหล่
ง วิ จึ่ ย
เสี้ย� งติ่อการติิดยเช่้
อ� ความเคร้ยด ความกล่
และความ
7,9,11
เจึ้
าหนี้้
าท้�สีถึิติานี้ิคด่ แฟั้ท่ม�งประว่
ติิท้�คาดว่าจึะเขี้
าเกณฑ์์กผ้ขี์้
กดด่
นี้รอบด้
จึากการประสีบก่
บความทุ
วิทรมานี้และความติายขีองผ้
จึ่ยติรวจึสีอบและบ่นี้ท้กขี้อ้ปม้่วลยบ่
จึากแฟั้
ติิในี้
อยคร่ม�ง9ประว่
และจึาก
งท้ง� านี้เวช่ระเบ้
ยนี้จึ่ดไว้ให้เฉพาะเพ้
งก่นี้าและ
วิห้กอฤติการณ์
หลากหลายในี้การร่
บม้อก่อ� ป้บอโรคร้
ยท้�
ร่กเษาความล่
บผ้้ป่วย ม้อเนี้ได้
พ้ยงผ้
านี้่�ทนี้ธิิท้ภ�เขี้าพาถึ้1,2ง
ไม่
คยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่
อย่้วาิจึงม้่ยปเท่ระสีิ
ขี้สี่องผลให้
ม้ลได้ประเทศไทย
เม้�อบ่นี้ท้กขี้เป็
อม้นี้ลหนี้้
ในี้แบบบ่
นี้ท้กขี้อ�ปม้ลระสีบ
แล้ว
�งในี้ประเทศท้
เสีร็
จึ ผ้า้วเร็ิจึจึ่ยในี้ควบคุ
ค้นี้แฟั้มมประว่
ติิท่นี้ท้ ขีในี้การบ่
ความสีำ
สีถึานี้การณ์
องโรคนี้้นี้ไ� ด้ท้ดกท้ ไม่สี�้ มดุ ้
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ขี้ในี้โลก
อม้ลสี่วพยาบาลจึ้
นี้บุคคลท้ง�สีเป็
ามารถึระบุ
นี้หนี้้�งในี้บุติ่วคบุลากรท้
คคลได้มสีุไม่
ขีภาพท้
ม้การ�
บ่นี้รท้บ่ กการยกย่
ได้
ขี้อม้ลนี้อกเหนี้้
องให้เป็นี้อ“นี้่
จึากท้
กรบชุ่�มใ้ดนี้แฟั้
ขีาว6,11มประว่
การปฏิิติิ บขี้ติ่ องิ ม้านี้ล
จึากการบ่นี้ท้กนี้ำงากล่
ขีองพยาบาลด่
มาจึ่าวดสีอดคล้
ทำาเป็นี้ไฟัล์
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ว้ จึิ ย่ Spirit
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การใช่้
Mile inขี้อNursing
ม้ลร่วมก่Concept:
บบุคคลอ้SSMN
�นี้ท้�ไม่ใConcept)
ช่่คณะผ้้วิจึ่ย การ
วิเคราะห์แบทความนี้้
ละนี้ำาเสีนี้อขี้
เ� ขี้ยอนี้ขี้ม้ลนี้� เป็
จึากการทบทวนี้องค์
นี้ในี้ภาพรวมเท่าคนี้่วาม
�นี้
ร้ก�รวิิ
้ และจึากประสีบการณ์
เคัร�ะห์ข้อมููล ขีองผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิญก่บช่่วง
วิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19 รวมท่�ง
ผ้้วิจึ่ยนี้ำใานี้การปฏิิ
ขี้อม้ลมาวิบเ่ติคราะห์
กสีถึิติิกโดย
ประสีบการณ์
ิงานี้ท่ติ�งามหล่
ด้านี้การบริ
าร
ปรแกรมสีำ
จึร้ป จึด่่ยงนี้้เก้� �ยวก่บ SSMN12,13 เพ้�อนี้ำา
วิใช่้ช่โาการ
และด้าาเร็
นี้การวิ
ขี้อม้ลสี่วนี้บุระบาดใหญ่
คคลและขี้อขีม้องโรคโควิ
ลทางคลินี้ดิก-19
โดย
เสีนี้อวิก1.ฤติการแพร่
ใช่้สีถึิตินี้ิเเฉพาะท้
ช่ิงบรรยาย
ก่ การแจึกแจึงความถึ้
โดยเนี้้
เ� กิดขี้ได้นี้� แในี้ประเทศไทย
ประกอบด้�และ
วย
ร้ขี้ออยละ
วิ
เ
คราะห์
ติ
ว
่
แปรจึ่
ด
กลุ
ม
่
ได้
แ
ก่
เพศ
กลไกการ
ม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
บ การวิ
นี้ิจึฉ่ยโรคหล่ก ช่นี้ิดด-19
การผ่รวมท่
าติ่ด โรคร่
วม
ติ่บาดเจึ็
อ ภาวะสีุ
ขี ภาพจึากโรคโควิ
� ง เสีนี้อ
ระด่บความฉุ
นี้ และอ่มาปฏิิ
ติราการติายในี้โรงพยาบาล
การนี้ำ
าแนี้วคิกดเฉิSSMN
บ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
สีำาหร่
อม้ค่ลาท้ท้�เ�เป็ป็นี้นี้ร้ติ่ปวธิรรม
แปรค่าประกอบด้
ติ่อเนี้้�องได้วยแก่แนี้วคิ
ความด
อย่
างม้บคขีุ้ณ
รุนี้แรงขีองการบาดเจึ็
นี้แรงขีองการเปล้ย� นี้แปลง
ความหมาย
และคุณบค่ความรุ
าขีอง SSMN
ทางสีร้รวิทยา คะแนี้นี้โอกาสีรอดช่้วิติ และระยะเวลา
วิิร่บกการร่
ฤตก�รแพร่
กษา ใช่้รสีะบ�ดใหญ่
ถึิติิวิเคราะห์ของโรคัโคัวิิ
ค่าม่ธิยฐานี้ดค่-19
าพิสี่ย
ระหว่างควอไทล์
ข้อมููลทั�วิไปเก่
ค่าติำ�า�ย่สีุวิกั
ด และค่
บโรคัโคัวิิ
าสี้งสีุดด-19
ค่าเฉล้�ยและ
สี่วนี้เบ้�ยองค์
งเบนี้มาติรฐานี้
การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้
และวิเคราะห์�ออท้ายุ�เป็แนี้ติ่ทางการ
ละกลุ่ม
ขีองโรคท้
ด้วยค่าเฉล้�เกิ�ยดและสี่
จึากเช่้
วนี้เบ้
�อไวร่�ยงเบนี้มาติรฐานี้
สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
14
11 กุม2.
ภาพ่
วิเคราะห์
นี้ธิ์ 2563
ความแติกติ่
ว่า “Coronavirus
างขีองเพศ กลไกการ
disease
บาดเจึ็
(COVID-19)”
บ การวินี้ิจึฉ่หร้
ยโรคหล่
อโรคติิกดช่นี้ิ
เช่้�อดไวร่
การผ่
สีโคโรนี้าท้
าติ่ด โรคร่�เริว�ม
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การศึึกษาเปรียพยาบาลกัั
บเทีียบปัจบจักัาร
ยทีางคลิิ
งผู้้�บาดเจ็
บจากอุุวงกัารระบาด้ใหญ่่
บัติิเหติุว่ัยผู้้�ใหญ่่ ขผู้้องโรคโควิ
�สู้งอุายุติอุนิติ�
นิ แลิะผู้้�สู้งอุายุ
ปฏิิบัตินิิด้ก้วระหว่่
ยน้ำำ�าาใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
ด้-19

ระด่บความฉุ
กเฉินี้ และอ่
ผลก�รวิิจัย่Mile’ Service during
Nurses
andติราการติายในี้โรงพยาบาล
Their ‘Spirit of the Second
ท่�ง 3 กลุ่มติ่วอย่าง กำาหนี้ดระด่บนี้่ยสีำาค่ญทางสีถึิติทิ ้�
ผ้้บาดเจึ็บท่� งหมด 627 คนี้ เป็นี้ว่ยผ้้ใหญ่
Covid-19
ระด่บ .05 ก่อนี้การวิเคราะห์ผ้วิจึ่ยทดสีอบขี้
อติกลง Pandemic
ร้อยละ 57.4 (อายุ 18-54 ปี เฉล้�ย 33.6±10.9)
เบ้อ� งติ้นี้ขีองสีถึิติไิ คสีแควร์ (Chi-square test) พบว่า
ผ้้สี้งอายุติอนี้ติ้นี้ร้อSarinthip
ยละ 10.1Chawaphanth,
(อายุ 55-64 ปีPh.D.*
เฉล้�ย
ม้ความถึ้�ท้�คาดหว่ง (Ei) ติำ�าสีุดด่งนี้้� เพศ (Ei = 22, df
Panida
Sennun,
Dr.P.H.**
60.1±3.1) และผ้้สี้งอายุร้อยละ 32.5 (อายุ 65 ปี
= 2) กลไกการบาดเจึ็บ (Ei = 3.3, df = 10) การ
Ph.D.***
ขี้�นี้ไป เฉล้�ยRattanaporn
78.9±7.9)Tanasirijiranont,
เป็นี้เพศช่ายร้อยละ
83.6,
วินี้ิจึฉ่ยโรคหล่ก (Ei =Abstract:
4.5, df =This
8) ช่นี้ิ
ด
การผ่
า
ติ่
ด
article was written during
the33.8
time ติามลำ
whenาด่most
countries
in the
world,ง
60.3 และ
บ โดยพบผ้
้บาดเจึ็
บเพศหญิ
วม (โรคความด่
สี้ง Ei with มากขี้
(Ei = 7.4, df = 6) โรคร่
including
Thailand,นี้โลหิ
wereติfaced
the Covid-19
pandemic.
The
main
purpose
this
นี้� เม้อ� อายุสีง้ ขี้นี้� มากท้สี� ดุ ในี้ว่ยสี้งอายุถึง้ ร้ofอยละ
article is toE propose
Mile’ principle, which was implemented and
= 18.6, df = 2; โรคเบาหวานี้
= 8.8, dfthe=‘Spirit
2; โรคof the Second
i
66.2 ด่pandemic
งติาราง 1as a concretely valuable nursing care
proved
to
be
efficient
during
the
Covid-19
ไขีม่นี้ในี้เล้อดสี้ง Ei practice.
= 10.6, df = 2) ระด่บความ
โรคร่วมพบมากท้�สีุด 3 ลำาด่บแรกในี้แติ่ละ
ฉุกเฉินี้ (Ei = 9.7, df = 2)
และอ่ติราการติายในี้
Covid-19
is a new emerging,กลุdangerously
disease.
Not นี้only
่ ม อายุ ด่ ง นี้้� contagious
ในี้ว่ ย ผ้้ ใ หญ่
พ บความด่
โลหิdoes
ติ สี้ ง
Covid-19
it also is a disease for which there is neither a direct
โรงพยาบาล (Ei = 2.5,
df = 2)spread
ซึ่้�งม้จึำาeasily
นี้วนี้ช่่and
องท้quickly,
�ม้
เบาหวานี้
และไขีม่
นี้ในี้เล้and
อดสี้fatalities
งร้อยละhave
4.2, resulted,
1.9 และ
cureาnor
vaccine.
number
infections
ความถึ้�ท้�คาดหว่งนี้้อยกว่
5 นี้้aอยกว่
า 20%As21 a result, a large
1.7 โดยสี่onวนี้ใหญ่
ม้โรคร่
มร้อยละ
ในี้ว่ย
mounting increasing pressure and challenge
nurses,ไม่who
areวpart
of the90.3
healthcare
3. วิเคราะห์คpersonnel.
วามแติกติ่างขีองความรุนี้แรง
ผ้สี้ ง้ อายุติอนี้ติ้นี้พบความด่นี้โลหิติสี้ง ไขีม่นี้ในี้เล้อดสี้ง
ขีองการบาดเจึ็บ ความรุนี้แรงขีองการเปล้
�ยนี้แปลง
Despite the apparent
risk to their
health, nurses
this
และเบาหวานี้ร้
อยละwere
39.7,a vital
27.0force
และ against
22.2 ติาม
disease,
performing
their
duty
courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
ทางสีร้รวิทยา คะแนี้นี้โอกาสีรอดช่้วิติ ระยะเวลาท้�ร่บ
ด่บ สี่วนี้ในี้ว่
ผ้สี้ ง้ อายุMile’
พบ ความด่
นี้โลหิติสี้งby
ไขีม่(i)นี้
the
spirit
ofป้ the
second
mile. Theลำา‘Spirit
of theยSecond
is characterised
การร่กษาโดยรวม ในี้ห้with
อ
งฉุ
ก
เฉิ
นี้
หอผ้
ว
่
ยวิ
ก
ฤติิ
และ
ในี้เล้and
อดสี้
ง และเบาหวานี้
ยละ 71.1, readiness
42.2 และ
serving with willingness, self-sacrifice,
accountability;
(ii)ร้อspontaneous
to
หอผ้ป้ ว่ ยสีาม่ญ และอ่perform
ติราการติายในี้โรงพยาบาลขีอง
more than the duty requirements
and beyond
the predetermined
to
32.8 ติามลำ
าด่บ โดยไม่
ม้โรคร่วมเพ้ยงร้standards,
อยละ 13.2
accomplishment of the
(iii)
affection
and
compassion
for
other
people
กลุม่ ติ่วอย่างท่ง� 3 กลุม่ ensure
ทดสีอบการกระจึายขีองขี้
อม้ลmission;ผ้้บand
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ท่�ง 3 กลุ่มand
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ติ่วแปรพบว่าไม่ปกติิasด่ifงนี้้for� กลุthose
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= in ความฉุ
กเฉินี้แบบเร่งด่วนี้ (Urgent) ร้อยละ 80, 74.6
expecting anything in return.
-1.9, 1.8, -5.0, 5.1, 6.5,
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และ
Serving with the spirit of the second
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of the
second mile
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Abstract: This article was written during the time when most countries in the world,
including Thailand, were faced with the Covid-19 pandemic. The main purpose of this
article is to propose the ‘Spirit of the Second Mile’ principle, which was implemented and
proved to be efficient during the Covid-19 pandemic as a concretely valuable nursing care
practice.
Covid-19 is a new emerging, dangerously contagious disease. Not only does
Covid-19 spread easily and quickly, it also is a disease for which there is neither a direct
cure nor a vaccine. As a result, a large number infections and fatalities have resulted,
mounting increasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
personnel.
Despite the apparent risk to their health, nurses were a vital force against this
disease, performing their duty courageously, like frontline soldiers, to fight this pandemic
with the spirit of the second mile. The ‘Spirit of the Second Mile’ is characterised by (i)
serving with willingness, self-sacrifice, and accountability; (ii) spontaneous readiness to
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
ensure accomplishment of the mission; and (iii) affection and compassion for other people
as if for those in one’s own family, in an equal, impartial, and boundless, manner, without
expecting anything in return.
Serving with the spirit of the second mile could effectively reduce service recipients’
physical and mental health damage and loss of lives. Thus, the benefits and value of the
spirit of the second mile were concretely and evidently recognised as contributing
enormously to the service recipients, healthcare organisations, healthcare profession, and
the nurses themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
in handling this crisis more efficiently than several other countries. Nurses, therefore,
became admired as the ‘white gown warriors’ against this unprecedented disease outbreak.
Thai Journal of Nursing Council 2021; 36(1) 5-17
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โรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
disease 2019) หร้อโรคโควิด-19 (COVID-19
disease) 1,2 ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
จึำา นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
มกราคม และกุมภาพ่นี้ธิ์ 2563 และพบสี้งท้�สีุดเฉล้�ย
ถึ้งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563 แติ่
ประเทศไทยม้การเฝ้้าระว่ง ควบคุม และป้องก่นี้การ
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้ประสีิทธิิภาพ สี่งผลให้ติ่�งแติ่
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้ 2563 จึำานี้วนี้ผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ลด
ลงอย่างติ่อเนี้้�อง จึนี้กระท่�งติ่�งแติ่ 25 พฤษภาคม
2563 ไม่พบผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
ติิดติ่อก่นี้เกินี้ 28 ว่นี้ ติามหล่กการระบาดวิทยา ค้อ
2 เท่าขีองระยะฟัักติ่วถึ้อเป็นี้ระยะเสี้ย� งติำ�าในี้การแพร่
ระบาดซึ่ำ�าใหม่6
ในี้ช่่ ว งการระบาดขีองโรคนี้้� พยาบาลเป็ นี้
บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�ม้จึำานี้วนี้มากท้�สีุดในี้ประเทศ6
และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
ในี้ด้แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้วนี้ทุกด้านี้ 1,2,7 ท่�งการ
สีร้างเสีริมสีุขีภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่กษา
และการฟั้�นี้ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
ร่ า งกาย จึิ ติ ใจึ อารมณ์ สี่ ง คม และจึิ ติ วิ ญ ญาณ 8
พยาบาลติ้องด้แลผ้้ร่บบริการอย่างใกล้ช่ิดติ่อเนี้้�อง
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ9
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

อย่างเหนี้้อ� ยยากลำาบาก และท้าทาย ท้ติ� อ้ งเผช่ิญความ
เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้ยด ความกล่ว และความ
กดด่นี้รอบด้านี้7,9,11 ท่�งจึากการประสีบก่บความทุกขี์
ทรมานี้และความติายขีองผ้้ป่วยบ่อยคร่�ง9 และจึาก
วิกฤติการณ์หลากหลายในี้การร่บม้อก่บโรคร้ายท้�
ไม่เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่อนี้ได้อย่างม้ประสีิทธิิภาพ1,2
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้�ประสีบ
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
ในี้โลก6 พยาบาลจึ้งเป็นี้หนี้้�งในี้บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�
ได้รบ่ การยกย่องให้เป็นี้ “นี้่กรบชุ่ดขีาว6,11 การปฏิิบติ่ งิ านี้
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
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ยทีางคลิิ
งผู้้�บาดเจ็
บจากอุุวงกัารระบาด้ใหญ่่
บัติิเหติุว่ัยผู้้�ใหญ่่ ขผู้้องโรคโควิ
�สู้งอุายุติอุนิติ�
นิ แลิะผู้้�สู้งอุายุ
ปฏิิบัตินิิด้ก้วระหว่่
ยน้ำำ�าาใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
ด้-19
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0.4

.044**
6.3
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Abstract: This article was written during the time when most countries in the world,
including Thailand, were faced with the Covid-19 pandemic. The main purpose of this
article is to propose the ‘Spirit of the Second Mile’ principle, which was implemented and
proved to be efficient during the Covid-19 pandemic as a concretely valuable nursing care
practice.
Covid-19 is a new emerging, dangerously contagious disease. Not only does
Covid-19 spread easily and quickly, it also is a disease for which there is neither a direct
cure nor a vaccine. As a result, a large number infections and fatalities have resulted,
mounting increasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
personnel.
Despite the apparent risk to their health, nurses were a vital force against this
disease, performing their duty courageously, like frontline soldiers, to fight this pandemic
with the spirit of the second mile. The ‘Spirit of the Second Mile’ is characterised by (i)
serving with willingness, self-sacrifice, and accountability; (ii) spontaneous readiness to
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
ensure accomplishment of the mission; and (iii) affection and compassion for other people
as if for those in one’s own family, in an equal, impartial, and boundless, manner, without
expecting anything in return.
Serving with the spirit of the second mile could effectively reduce service recipients’
physical and mental health damage and loss of lives. Thus, the benefits and value of the
spirit of the second mile were concretely and evidently recognised as contributing
enormously to the service recipients, healthcare organisations, healthcare profession, and
the nurses themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
in handling this crisis more efficiently than several other countries. Nurses, therefore,
became admired as the ‘white gown warriors’ against this unprecedented disease outbreak.
Thai Journal of Nursing Council 2021; 36(1) 5-17
Keywords: nurses; the Spirit of the Second Mile based performance; COVID-19 pandemic
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564
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ระยะเวลารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤติ
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1>3
ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา

1 < 3, 2 < 3

1.000f
.355

.477f

* กลุ่ม 1 วัยผู้ใหญ่ (อายุ 18-54 ปี) กลุ่ม 2 วัยผู้สูงอายุตอนต้น (อายุ 55-65 ปี) และกลุ่ม 3 วัยผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป)
** p<.001, *** p<.05, NS = Non-significance (Pairwise comparisons were not performed due to insignificance across samples) , f = Fisher’s Exact test

1 > 2, 1 > 3

1.000f
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ระยะเวลารับการรักษาในหอผู้ป่วย

ระยะเวลารับการรักษา (โดยรวม)
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กำรเปรียบเทียบรำยคู่
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ

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

โดยรวม (N=627)

กลไกกำรบำดเจ็บแบบกระเทก
(n=532)
กลุ่ม 1-2* กลุ่ม 1-3* กลุ่ม 2-3*

โรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
disease 2019) หร้อโรคโควิด-19 (COVID-19
disease) 1,2 ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
จึำา นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
มกราคม และกุมภาพ่นี้ธิ์ 2563 และพบสี้งท้�สีุดเฉล้�ย
ถึ้งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563 แติ่
ประเทศไทยม้การเฝ้้าระว่ง ควบคุม และป้องก่นี้การ
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้ประสีิทธิิภาพ สี่งผลให้ติ่�งแติ่
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้ 2563 จึำานี้วนี้ผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ลด
ลงอย่างติ่อเนี้้�อง จึนี้กระท่�งติ่�งแติ่ 25 พฤษภาคม
2563 ไม่พบผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
ติิดติ่อก่นี้เกินี้ 28 ว่นี้ ติามหล่กการระบาดวิทยา ค้อ
2 เท่าขีองระยะฟัักติ่วถึ้อเป็นี้ระยะเสี้ย� งติำ�าในี้การแพร่
ระบาดซึ่ำ�าใหม่6
ในี้ช่่ ว งการระบาดขีองโรคนี้้� พยาบาลเป็ นี้
บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�ม้จึำานี้วนี้มากท้�สีุดในี้ประเทศ6
และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
ในี้ด้แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้วนี้ทุกด้านี้ 1,2,7 ท่�งการ
สีร้างเสีริมสีุขีภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่กษา
และการฟั้�นี้ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
ร่ า งกาย จึิ ติ ใจึ อารมณ์ สี่ ง คม และจึิ ติ วิ ญ ญาณ 8
พยาบาลติ้องด้แลผ้้ร่บบริการอย่างใกล้ช่ิดติ่อเนี้้�อง
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ9
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

อย่างเหนี้้อ� ยยากลำาบาก และท้าทาย ท้ติ� อ้ งเผช่ิญความ
เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้ยด ความกล่ว และความ
กดด่นี้รอบด้านี้7,9,11 ท่�งจึากการประสีบก่บความทุกขี์
ทรมานี้และความติายขีองผ้้ป่วยบ่อยคร่�ง9 และจึาก
วิกฤติการณ์หลากหลายในี้การร่บม้อก่บโรคร้ายท้�
ไม่เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่อนี้ได้อย่างม้ประสีิทธิิภาพ1,2
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้�ประสีบ
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
ในี้โลก6 พยาบาลจึ้งเป็นี้หนี้้�งในี้บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�
ได้รบ่ การยกย่องให้เป็นี้ “นี้่กรบชุ่ดขีาว6,11 การปฏิิบติ่ งิ านี้
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

.713f
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ปฏิิบัตินิิด้ก้วระหว่่
ยน้ำำ�าาใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
ด้-19

ผลการวิ
เคราะห์
ติอบสีมมุติduring
ิฐานี้การวิจึ่ยเพ้ยง
สี่วNurses
นี้การวิเคราะห์
าดเจึ็บท้ม� ‘Spirit
ก้ ารวินี้จึิ ฉ่ยofโรคthe Second
andผบ้ Their
Mile’
Service
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Covid-19
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คะแนี้นี้โอกาสีรอดช่้วิติ (χ = 60.0, p<.001) และ
แบบกระแทกในี้แติ่ละกลุม่ อายุ พบความแติกติ่างขีอง
2
ระยะเวลาร่บการร่กษาในี้หอผ้้ปว่ ยสีาม่ญ (χ = 6.3,
ความรุนี้แรงขีองการบาดเจึ็
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ระด่ บ ความรุ นี้ แรงการบาดเจึ็
บ ท้อ� ไยคร่
ด้ ร่ บ�ง917,20
ทรมานี้และความติายขีองผ้
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การบาดเจึ็ บ และร่
บม้กอษาสีมดุ
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องก่บการศ้
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และผลกระทบ
างผ้บ้ าดเจึ็บ
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าดเจึ็บประกอบด้
ว่ยผ้้ใหญ่แวละผ้
้สี้งอายุด
ความหมาย
ไม่แติกติ่างก่และคุ
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ท้�รุนี้main
แรงกว่
าการศ้ofกษานี้้
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