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าติ่างถึิ�นี้
1,2
disease)
มากขี้�นี้สี่งผลให้
ท้�แพร่
เกิรดะบาดใหญ่
ครอบคร่วขี้(Pandemic)
ามรุ่นี้ (Skippedอย่าง
รุgeneration
นี้แรงขียายวงกว้
family)างอย่
ท้ม� เ้ ฉพาะคนี้รุ
างรวดเร็วนี้่ไปท่
ป้ย่ �วา่ โลก
ติายายอาศ่
ทำาให้มย้
1
2,3,4
ผ้ก่บติ้ ดรุิ นี้่ เช่้หลานี้
อ� และเสี้หลายประเทศท่
ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก
ว� โลกให้ประเทศไทยก็
ความสีำาค่ญก่ไบด้
ร่ปรากฏิการณ์
บผลกระทบอย่
นี้้�เนี้้างหนี้่
�องจึากปรากฏิการณ์
กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้นี้้�ได้5 สีโดยพบ
ะท้อนี้
คุจึำาณนี้วนี้ผ้
ภาพขีองความสี่
้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่
มพ่นี้ธิ์เใพินี้ครอบคร่
� ม ขี้� นี้ เร้� อวยๆ
ปัจึจึุในี้เด้
บ่นี้ จึาก
อ นี้
และพบสี้
งท้ย�สีุดพบว่
เฉล้�ยา
การศ้
มกราคม
ก ษาครอบคร่
และกุมภาพ่วนี้ขี้ธิ์า มรุ
2563
่ นี้ ในี้ทว้
ป เอเช่้
ถึ้งว่นี้ละกว่นี้าและประเทศไทยเป็
120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้นี้ม้
นี้าคม 2563
แติ่
ประเทศจึ้
ประเทศท้
�ม้จึำานี้วนี้
2
ประเทศไทยม้
าระว่
ควบคุม าและป้
ระหว่อางก่
งปีนี้พ.ศ.
การ
ครอบคร่
วขี้ามรุกนี้่ ารเฝ้้
มากท้
สี� ดุ ง โดยพบว่
2530–2556
ระบาดขีองโรคนี้้
จึำานี้วนี้ครอบคร่
�อย่างม้ประสีิทวขี้ธิิาภมรุ
าพนี้่ ในี้ประเทศไทย
สี่งผลให้ติ่�งแติ่
เพิ
ช่่วงเด้
� ม ขี้�อนี้นี้เมษายนี้
เป็ นี้ สีองเท่2563
า ปั จึจึำจึุานี้วนี้
บ่ นี้ ม้ผ้ค้ติรอบคร่
ิดเช่้�อรายใหม่
ว ขี้ า มรุล่ นี้ด
มากกว่
ลงอย่าางติ่400,000
อเนี้้�อง จึนี้กระท่
ครอบคร่�งวติ่หร้�งแติ่
อคิด25
เป็นี้พฤษภาคม
ร้อยละ 5.5
ขีองครอบคร่
2563 ไม่พบผ้
วท่้ติง� หมดในี้ประเทศไทย
ิดเช่้�อรายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
และม้แนี้วโนี้้ม
3
ท้ติิด�คติ่าดว่
อก่านี้จึะเพิ
เกินี้ �ม28
สี้งขี้ว่�นี้เร้ติามหล่
�อยๆ กครอบคร่
การระบาดวิ
วขี้ามรุ
ทยา
่นี้สี่ค้วนี้อ
ใหญ่
2 เท่ารขีองระยะฟัั
้อยละ 76 อย้
กติ่่ใวนี้พ้
ถึ้อเป็
�นี้ท้นี้�ช่ระยะเสี้
นี้บท ร้ย� องติำ
ยละ�าในี้การแพร่
47 อย้่ในี้
6
ระบาดซึ่ำ�าใหม่
ภาคติะว่
นี้ ออกเฉ้ ย งเหนี้้ อ ม้ ผ้ สี้ ง อายุ ท้� อ าศ่ ย ในี้
ครอบคร่
ในี้ช่่ว ขี้วางการระบาดขีองโรคนี้้
มรุ่ นี้ ถึ้ ง ร้ อ ยละ 10.1 � เป็
พยาบาลเป็
นี้ ผ้้ ท้� ม้ อ ายุนี้
บุมากกว่
คลากรท้
า 80มสีุปีขีเพิ
ภาพท้
�มขี้�นี้�มเป็้จึนี้ำานี้วนี้มากท้
สีองเท่าจึากร้
�สีุดอในี้ประเทศ
ยละ 4 เป็นี้6
ร้และม้
อยละบ8ทบาทสีำ
และเก้าอค่บร้
ญในี้การปฏิิ
อยละ 90 เป็
บติ่ นี้หิ ผ้นี้้ห้ าญิท้งเ� เล้
ป็นี้ย� แนี้วหนี้้
งด้หลานี้า
4
1,2, 7
เพ้
ในี้ด้ยงลำ
แลผ้
าพ่้รง่บบริ
ารได้ครบถึ้
วนี้ทุกด้านี้ ท่นี้�งออก
บิดกามารดาว่
ยแรงงานี้ในี้ภาคติะว่
การ
สีร้
เฉ้ยางเหนี้้
งเสีริมอสีุสี่ขีวนี้ใหญ่
ภาพ การป้
ไม่ได้อเล้งก่ย� งล้
นี้โรค
กเองการบำ
โดยสี่าวบ่นี้ใหญ่
ดร่กษาม้
5
และการฟั้
ป้่ ย่ า ติายายช่่
�นี้ฟั้วสียเล้
ภาพ� ย งท้�คผ้รอบคลุ
้ สี้ ง อายุมร้ อแบบองค์
ยละ 43.5
รวมท่ในี้�ง
ร่ครอบคร่
า งกาย วจึิขี้ติามรุ
ใจึ ่นี้อารมณ์
ย่งติ้องทำสี่างานี้เพ้
ง คม และจึิ
�อติอบสีนี้องความ
ติ วิ ญ ญาณ 8
พยาบาลติ้
ติ้องการขีองบุ
องด้ติแรหลานี้
ลผ้้ร่บบริ
ผ้้สีกง้ อายุ
ารอย่ร้อายละ
งใกล้16
ช่ิดม้ติ่สีอุขีเนี้้ภาพ
�อง
ติลอด
ไม่แขี็ง24
แรงช่่ว�นี้อกจึากนี้้
โมงซึ่้ง� มากกว่
�ร้อยละ
าบุค20
ลากรท้
ม้รายได้
มสีุขีติภาพอ้
ำ�ากว่านี้� เสี้ๆนี้9
ภายใติ้
ความยากจึนี้
ความจึำ6 าก่ดขีององค์ความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
ขีาดแคลนี้บุ
การศ้คกลากรสีุ
ษาในี้ติ่ขีาภาพ
งประเทศพบว่
และอุปกรณ์
าป้ป่ย้อ่าติายายท้
งก่นี้การ�
6,7,9
รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้
ม� าก
ติิเล้ดย� เช่้งหลานี้โดยลำ
อ� พยาบาลจึ้
าพ่งสี่งงได้
ผลกระทบติ่
อความม่นี้� คงทาง
1,6,7,9-11
ท้จึิติ�สีใจึ
ุด ป้่ย่าติายายท้
หากแติ่
ยาบาลได้เสี้ยสีละวทุขี้า่มมรุ
เทท่
�เล้�ยพงหลานี้ในี้ครอบคร่
่นี้ม้�ง
7
พล่
งกายพล่
่ หิ นี้้และม้
าท้ท� ห�้ อนี้่าการซึ่้
กเกินี้กว่มาเศร้
ในี้ภาวะปกติิ
ามากกว่า
ความเคร้
ยดงใจึ
วิติปฏิิ
กก่บงติวล

8
อย่า่มงเหนี้้
การเล้
าทาย�ยท้งหลานี้ทำ
ติ� อ้ งเผช่ิาญให้ความ
เกิด
กลุ
ท้�ไม่อ�ได้ยยากลำ
เล้�ยงด้าบาก
หลานี้และท้
ความเหนี้้
เสี้ย� งติ่อการติิ
อ� ยล้ดาเช่้ไม่อ� มความเคร้
เ้ วลาด้แลสีุยดขีภาพตินี้เอง
ความกล่ว และความ
สี่งผลติ่อ
7,9,11 5
สีุกดด่
ขีภาพท้
นี้รอบด้
ท� รุดาโทรมลง
นี้ ท่�งอ้จึากการประสีบก่
กท่ง� การม้ภาระด้บานี้ค่
ความทุ
าใช่้จึกา่ ยขี์
ทรมานี้และความติายขีองผ้
ท้�สี้งขี้�นี้1 ป้่ย่าติายายติ้องเปล้้ป�ย่วนี้แนี้วทางดำ
ยบ่อยคร่�ง9าเนี้ิ
และจึาก
นี้ช่้วิติ
9
วิไปจึากท้
กฤติการณ์
ค� าดหว่
หลากหลายในี้การร่
ง ขีาดความเป็นี้อิสีบระม้อสี้ก่ญบเสี้
โรคร้
ยแผนี้ท้
ายท้�
เคยวางไว้
ไม่เคยเกิดสีขี้ำานี้� หร่ในี้โลกมาก่
บอนี้าคติอการศ้
นี้ได้อกย่ษาท้
างม้ผ� ปา่ ระสีิ
นี้มาสี่
ทธิิวภนี้ใหญ่
าพ1,2
เป็
สี่งนี้ผลให้
การศ้ประเทศไทย
กษาในี้ป้ย่ า่ ติายายทุ
เป็นี้หนี้้ก�งช่่ในี้ประเทศท้
วงว่ยท้เ� ล้ย� งหลานี้ในี้
�ประสีบ
ครอบคร่
ความสีำาเร็วจึขี้ในี้ควบคุ
ามรุ่นี้ ไม่มได้สีถึานี้การณ์
ศก้ ษาเฉพาะในี้กลุ
ขีองโรคนี้้่มไ� ผ้ด้้สีด้งท้ อายุ
สี�้ ดุ
6
เป็นี้หนี้้
�งในี้บุ
ภาพท้�
จึ้ในี้โลก
งพบช่่อพยาบาลจึ้
งว่างองค์คงวามร้
ใ้ นี้กลุ
ม่ ผ้คสี้ ลากรท้
ง้ อายุทมเ้� ล้สีุย� ขีงหลานี้
ได้รบ่ การยกย่วอขี้งให้
ขีาว6,11
การปฏิิ
งิ านี้นี้
ในี้ครอบคร่
ามรุเป็่นี้นี้อ้“นี้่
กท่ก�งรบชุ่
ผ้้สีด้งอายุ
และเด็
กนี้่บ�นี้ติ่ เป็
ขีองพยาบาลด่
งกล่าแวลท่
สีอดคล้
การ
กลุ
่มท้�ติ้องการการด้
�งค้่ ผ้้สีอ้งงก่
อายุบม้สี“แนี้วคิ
ภาพร่าดงกาย
วยนี้ำ�าใจึไมล์
ทสี้� อง (the Spirit
ofกtheก็ มSecond
ท้พยาบาลด้
� ท รุ ด โทรมติามว่
ย และหลานี้ในี้ว่
ย เด็
้ ค วาม
12
in NursingแลConcept:
Concept)
ติ้Mile
องการการด้
ด่งนี้่�นี้เม้SSMN
�อผ้้สี้งอายุ
และเด็กติ้อง
ความ
มาอย้ด่ ว้ ยก่บทความนี้้
นี้โดยลำาพ่เ� ขี้งยถึ้นี้ขี้อนี้�ว่าจึากการทบทวนี้องค์
ม้ความเปราะบางและม้
ร้ความสีำ
้ และจึากประสีบการณ์
ญก่บช่่10วง
าค่ญอย่างมากแติ่ขียองผ้
่งไม่้เขี้ได้ยรนี้ขีณะเผช่ิ
่บการคุ้มครอง
วิกฤติการแพร่
ผ้้วิจึ่ยจึ้งรศ้ะบาดใหญ่
กษาประสีบการณ์
ขีองโรคโควิ
ช่้วิติดขีองผ้
-19 รวมท่
้สี้งอายุ�ง
ประสีบการณ์
ท้�เล้�ยงหลานี้ในี้ครอบคร่
ในี้การปฏิิวขี้บา่ติมรุิงานี้ท่
่นี้ เพ้�ง�อด้สีร้านี้การบริ
างองค์ความร้
การ้
วิเก้ช่ย� าการ
วก่บช่้และด้
วติิ ความเป็
านี้การวินี้อย้
จึ่ยเก้
ขี่ องผ้
�ยวก่สี้ บง้ อายุ
SSMN
ทเ้� ล้12,13
ย� งหลานี้ในี้
เพ้�อนี้ำา
เสีนี้อวิ
ครอบคร่
กฤติการแพร่
ว ขี้ า มรุ่ นี้ และปั
ระบาดใหญ่
ญ หาท้ขี� อองโรคโควิ
าจึจึะเกิ ด ขี้ด� นี้-19
ก่ บ
โดยเนี้้
ผ้้สี้งอายุ
นี้เฉพาะท้
กลุ่มนี้้� เพ้
เ� กิ�อดเป็
ขี้นี้� นี้ในี้ประเทศไทย
แนี้วทางการพ่ฒประกอบด้
นี้าการด้แวลย
ขี้ผ้อสี้ งม้้ อายุ
ลท่�วในี้ครอบคร่
ไป สีถึานี้การณ์
วขี้ามรุนี้่ มาติรการ
และสีามารถึช่้
และผลกระทบ
นี้� ำานี้โยบาย
ติ่ระบบสีนี้่
อ ภาวะสีุบขีสีนีุ้
ภาพจึากโรคโควิ
นี้ สีว่สีดิการ พิทด่ก-19
ษ์สีิทรวมท่
ธิิ�ผ้สี้ง� งอายุ
เสีนี้อ
ในี้
การนี้ำ
ครอบคร่
าแนี้วคิ
วขี้ามรุ
ด ่นี้SSMN
ติ่อไป มาปฏิิบ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
อย่
างม้คุณค่าดท้ในำก�รวิิ
�เป็นี้ร้ปธิรรม
กรอบแนำวิคัิ
จัย่ ประกอบด้วย แนี้วคิด
ความหมาย และคุณค่าขีอง SSMN
ก า ร วิ จึ่ ย ค ร่� ง นี้้� ใ ช่้ ฐ า นี้ คิ ด ขี อ ง ป ร่ ช่ ญ า
วิิปรากฏิการณ์
กฤตก�รแพร่
ของโรคัโคัวิิ
ด-19
วิทรยาะบ�ดใหญ่
(Phenomenology)
โดยม้
ความ
เช่้�อว่าความร้
ข้อมููล้คทัวามจึริ
�วิไปเก่ง�ย่เกิวิกัดบจึากผ้
โรคัโคัวิิ
้ท้�ม้ปดระสีบการณ์
-19
ใช่้
ระเบ้ ยบวิ
องค์ธิก้วิารอนี้าม่
จึ่ยขีองปรากฏิการณ์
ยโลกประกาศช่้
วิท�อยาเช่ิ
ท้�เป็นี้งทางการ
ติ้ความ
ขีองโรคท้
(Interpretive
�เกิดจึากเช่้
phenomenology)
�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่
เนี้้�องจึากติ้
นี้ธิุ์ใหม่
องการ
เม้�อ
14
11
ศ้กษาประสีบการณ์
กุมภาพ่นี้ธิ์ 2563
ช่ว้ ติิ ขีองผ้
ว่า สี้“Coronavirus
ง้ อายุทเ้� ล้ย� งหลานี้
disease
โดย
ผ้(COVID-19)”
้วิจึ่ยติ้ความจึากภาษา
หร้อโรคติิ
การแสีดงออกขีองผ้
ดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้
้สี้งอายุ
�เริ�ม
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�ยงหลี้านของผู้้
�สู้งอายุวในครอบครั
วข�ามรุ�นของโรคโควิด้-19
พยาบาลกัับกัารภาระการเลี้้
ปฏิิบัติิด้้วยน้ำำ
�าใจไมล์ที่่�สองใน้ำช่่
งกัารระบาด้ใหญ่่

เพ้�อทำาความเขี้
าใจึประสีบการณ์
ิติขีองผ้้สี้งof
อายุthe Second
ขี้ามรุ่นี้ท้�ม้คMile’
วามหลากหลายขีองอายุ
ผ้สี้งอายุและ
Nurses
and Theirช่้ว‘Spirit
Service during
ซึ่้�งผ้้วิจึ่ยไม่สีามารถึท้�จึะเอาติ่วเองออกจึากการศ้กษา
หลานี้ เพศขีองผ้สี้ ง้ อายุและหลานี้ จึำานี้วนี้หลานี้ท้เ� ล้ย� ง
Covid-19
Pandemic
ได้ แติ่ผ้วิจึ่ยติ้องอย้่ก่บประสีบการณ์และแก่นี้สีาระท้�
สีถึานี้ภาพสีมรสี ฐานี้ะทางเศรษฐกิจึขีองผ้สี้ ง้ อายุ เพ้อ�
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ผลกระทบจึากโรคนี้้
าก
ติิความสีะดวกขีองผ้
ดเช่้อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้
แบบไม่
ม
้
สี
่
ว
นี้ร่
ว
มในี้ระหว่
า
งการสี่
ม
ภาษณ์
ไ
ด้
โดย
1,6,7,9-11
ท้�สีุด
หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
สี่พล่งเกติพฤติิ
ก
รรม
ความร้้สี้ก
งกายพล่งใจึ ปฏิิบการแสีดงออก
ติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกิอารมณ์
นี้กว่าในี้ภาวะปกติิ

ล่กาษณะการเล้
�ยงหลานี้
ปฏิิสี่มาทาย
พ่นี้ธิ์ท้ทติ� ้�มอ้ ้กงเผช่ิ
่บหลานี้และ
อย่
งเหนี้้อ� ยยากลำ
าบาก และท้
ญความ
คนี้ในี้ครอบคร่
นี้ติ้นี้ โดยใช่้
ระยะเวลาในี้การ
เสี้
ย� งติ่อการติิดเช่้วอ� เป็ความเคร้
ยด ความกล่
ว และความ
7,9,11
สี่มภาษณ์
คร่า�งนี้ละประมาณ
45-60 นี้าท้บความทุ
อาจึม้กการขี์
กดด่
นี้รอบด้
ท่�งจึากการประสีบก่
สี่มภาษณ์เพิ�มเติิม 2-3 คร่้ป�ง่วขี้ยบ่
ทรมานี้และความติายขีองผ้
�นี้อย้อยคร่
่ก่บขี้�งอ9ม้และจึาก
ลท้�ได้ม้
วิความครอบคลุ
กฤติการณ์หมลากหลายในี้การร่
มากเพ้ยงพอหร้อไม่
บม้และม้
อก่บกโรคร้
ารบ่นี้ายท้
ท้ก�
ไม่
ภาคสีนี้ามไปพร้
เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่
อมๆก่นี้อเม้
นี้ได้
�อสี่อมย่ภาษณ์
างม้ประสีิ
และวิ
ทธิิเคราะห์
ภาพ1,2
ขี้สี่องผลให้
ม้ลแล้ประเทศไทย
วพบว่าไม่ม้แเป็ก่นี้หนี้้
ความคิ
�งในี้ประเทศท้
ดใหม่เกิด�ปขี้ระสีบ
�นี้ จึะ
ประเมิ
ความสีำนี้าเร็ความอิ
จึในี้ควบคุ
�มติ่วขีองขี้
มสีถึานี้การณ์
อม้ล (Saturated
ขีองโรคนี้้ไ� ofด้ดdata)
ท้ สี�้ ดุ
6
หากขี้
ในี้โลกอม้พยาบาลจึ้
ลม้ความอิง�มเป็ติ่นี้วหนี้้
แล้ว�งจึ้ในี้บุ
งยุติคิกลากรท้
ารเก็บมขี้สีุอขีม้ภาพท้
ล �
6,11
ได้
รบ่ การยกย่
ก�รวิิ
เคัร�ะห์องให้
ข้อเมููป็ลนี้ “นี้่กรบชุ่ดขีาว การปฏิิบติ่ งิ านี้
ขีองพยาบาลด่งกล่าว สีอดคล้องก่บ “แนี้วคิดการ
การวิ
เคราะห์
ขีอ้ ทม้สี้� ลองปรากฏิการณ์
ยาติ้Second
ความ
พยาบาลด้
วยนี้ำ
�าใจึไมล์
(the Spirit ofวทิ the
ในี้คร่
� ใ ช่้ วิ ธิ้ ก Concept:
ารขีองไดเคลแมนี้
และ อ่12ล เลนี้
Mile in� ง นี้้Nursing
SSMN Concept)
(Diekelmann
& Allen)
7 ขี่�นี้ติอนี้ ด่งนี้้�12 ความ
บทความนี้้
เ� ขี้ยนี้ขี้ซึ่้�งนี้� ม้จึากการทบทวนี้องค์
1. ฟัังเทปหลายๆคร่
ร้้ และจึากประสีบการณ์
ขีองผ้�ง้เขี้และถึอดเทปออกมา
ยนี้ขีณะเผช่ิญก่บช่่วง
ขี้อความคำราะบาดใหญ่
ติ่อคำาท้�ได้ขีจึองโรคโควิ
ากการสี่มภาษณ์
โดยใสี่�ง
วิเป็กนี้ฤติการแพร่
ด-19 รวมท่
โค้ดเป็นี้ติ่วอ่กใษรและติ่
้อม้ลในี้การ
ประสีบการณ์
นี้การปฏิิวบเลขีระบุ
่ติิงานี้ท่ผ�ง้ใด้ห้าขีนี้การบริ
การ
ภาษณ์และด้
เช่ิงล้ากนี้การวิ
แติ่ละราย
อ่านี้ขี้อ12,13
ความท้
วิสี่ช่มาการ
จึ่ยเก้จึากนี้่
�ยวก่บ�นี้SSMN
เพ้�อนี้ำ�ได้า
จึากการเนี้้
�อหาท่�งหมดเพ้
�อให้เกิดขีความเขี้
าใจึ ด-19
เสีนี้อวิ
กฤติการแพร่
ระบาดใหญ่
องโรคโควิ
เขี้ยนี้สีรุ
�แปลความได้
จึากการ
โดยเนี้้นี้2.เฉพาะท้
เ� กิปดขี้ขี้อนี้� ความท้
ในี้ประเทศไทย
ประกอบด้
วย
สี่ขี้อมม้ภาษณ์
ผ
ใ
้
ห้
ขี
อ
้
ม้
ล
แติ่
ล
ะคนี้
หร้
อ
ถึอดรห่
สี
ขี้
อ
ความ
ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
coding)
โดยการเขี้ยนี้ลงในี้ติารางเพ้
อ� สีามารถึ
ติ่(open
อ ภาวะสีุ
ขี ภาพจึากโรคโควิ
ด -19 รวมท่
� ง เสีนี้อ
นี้ำการนี้ำ
าไปวิาเแนี้วคิ
คราะห์ดติSSMN
่อไป มาปฏิิบ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
อ ความติามท้
ากการด
อย่างม้3.
คุณวิค่เ าคราะห์
ท้�เป็นี้ร้ปขี้ธิรรม
ประกอบด้� ไ วด้ยจึ แนี้วคิ
สี่มภาษณ์ เพ้และคุ
�อเล้อณกคำค่าาให้
ภาษณ์ (transcribed)
ความหมาย
ขีองสี่มSSMN
4. ติ้ความขี้อม้ลท้ไ� ด้จึากการวิเคราะห์ เพ้อ� หา
วิิประเด็
กฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่
องโรคัโคัวิิ
นี้ย่อย (categories)
เพ้อ� ขอธิิ
บายขี้อม้ลดท้-19
ค� นี้้ พบ
ข้5.อเปร้
มููลทัย�วิบเท้
ไปเก่ยบความเหม้
�ย่วิกับโรคัโคัวิิ
อนี้ความติ่
ด-19 างขีอง
ขี้อม้ลท้องค์
�ได้วกิเคราะห์
ารอนี้าม่จึากคำ
ยโลกประกาศช่้
าให้สี่มภาษณ์
�อท้�เป็การสี่
นี้ทางการ
งเกติ
ขีองโรคท้
แบบไม่มสี้ �เกิ่วนี้ร่
ดจึากเช่้
วม และการบ่
�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่
นี้ท้กภาคสีนี้าม
นี้ธิุ์ใเพ้หม่อ� เป็
เม้นี้�อ
14
แบบอย่
11 กุมภาพ่
าง (exemplars)
นี้ธิ์ 2563 ในี้การอธิิ
ว่า “Coronavirus
บายประสีบการณ์
disease
ช่้(COVID-19)”
วิตินี้้�ได้
หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
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�ยงหลี้านของผู้้
�สู้งอายุวในครอบครั
วข�ามรุ�นของโรคโควิด้-19
พยาบาลกัับกัารภาระการเลี้้
ปฏิิบัติิด้้วยน้ำำ
�าใจไมล์ที่่�สองใน้ำช่่
งกัารระบาด้ใหญ่่

ทางในี้การติรวจึสีอบหร้
อการทบทวนี้ติรวจึสีอบหล่
6.Nurses
ค้นี้หาความสี่
มพ่นี้Their
ธิ์ขีองประเด็
นี้ย่อยสีำof
าค่ญthe Second
and
‘Spirit
Mile’ Service
during ก
ฐานี้รายงานี้กระบวนี้การเก็บรวบรวมขี้อม้ล และการ
ท้�เกิดขี้�นี้ ท้�ม้เนี้้�อหาเป็นี้กลุ่มเด้ยวก่นี้ (subtheme) ท้�
Covid-19
Pandemic
วิเคราะห์ขี้อม้ลโดยอาจึารย์ติลอดการวิจึ่ย
เกิดขี้�นี้ในี้ประสีบการณ์ขีองผ้้สี้งอายุท้�เล้�ยงหลานี้ในี้
3. Confirmability
� อ เพิ� ม ความม่Ph.D.*
� นี้ ใจึว่ า
ครอบคร่วขี้ามรุ่นี้
Sarinthipเพ้Chawaphanth,
ผลล่พธิ์จึะได้ร่บการย้นี้ย่Panida
นี้โดยบุSennun,
คคลอ้�นี้ๆเพ้
7. นี้ำาเสีนี้อเค้าโครงขีองประเด็นี้ย่อยท้�สีำาค่ญ
�อความ
Dr.P.H.**
รวบยอดเขี้าเป็นี้เร้�องเด้ยวก่นี้ สีรุปเป็นี้ประเด็นี้หล่ก
เป็นี้กลางขีองขี้
อม้ล โดยม้
การสีะท้อนี้และผ่
านี้การ
Rattanaporn
Tanasirijiranont,
Ph.D.***
(themes) ซึ่้�งเป็นี้เค้าโครงสีุ
ดท้ายThis article was written during
ทบทวนี้โดยอาจึารย์
ทป้� most
ร้กษาcountries
เก้ย� วก่บขี้inอสีรุtheปท้world,
ผ� ว้ จึิ ย่
Abstract:
the time when
ม้ ล ม้ ก ารติรวจึสีอบก่
บ ผ้้ ใ ห้ ขีof้ อthis
ม้ ล
Covid-19อpandemic.
The main purpose
ก�รตรวิจสำอบคัวิ�มูincluding
ถ้อได้Thailand,
ของข้อมููwere
ล faced with ติ้theค วามขีองขี้
article is to propose the ‘Spirit of the Second
Mile’
principle,เพ้which
(member
checking)
�อให้ผwas
้ให้ขีimplemented
้อม้ลย้นี้ย่นี้ว่าand
ผล
proved
to
be
efficient
during
the
Covid-19
pandemic
as
a
concretely
valuable
nursing
care
ผ้้วิจึ่ยติรวจึสีอบความนี้่าเช่้�อถึ้อ (Trustworการวิจึย่ เป็นี้จึริงติรงก่บประสีบการณ์ขีองพวกเขีา การ
thiness) ขีองขี้อค้นี้practice.
พบซึ่้�งติ้องแสีดงให้เห็นี้ติลอด
บขี้อม้ลในี้สีถึานี้ท้
�ท้�ติ่างก่disease.
นี้ และเก็บNot
ขี้อม้only
ลในี้ว่does
นี้Covid-19 is a new emerging,เก็dangerously
contagious
13
กระบวนี้การ ด่งนี้้� Covid-19 spread easily and quickly,เวลาท้
it also�ติis่างก่
a disease
neither
a direct
นี้ นี้ำาขี้อfor
ม้ลwhich
มาเปร้there
ยบเท้isยบก่
นี้ จึากนี้่
�นี้จึ้ง
1. Credibilitycure
เพ้�อnor
สีร้างความม่
�นี้ใจึว่Asาผลการ
a vaccine.
a result, a large
number
infections
and
fatalities
have
resulted,
ติรวจึสีอบผลการวิเคราะห์ขีอ้ ม้ลโดยอาจึารย์ทป้� ร้กษา
mounting
increasing
pressure
and
challenge
on nurses, who are part of the healthcare
วิ จึ่ ย เป็ นี้ จึริ ง และนี้่ า เช่้� อ ถึ้ อ โดยม้ แ บบสี่ ม ภาษณ์
ก่อนี้นี้ำาเสีนี้อผลการวิจึ่ย
personnel.
ก้�งโครงสีร้าง ท้�ผ่านี้การติรวจึสีอบจึากผ้
้ทรงคุณวุrisk
ฒิ to their health,
4. Transferability
ขียายขีอบเขีติขีองการ
Despite the apparent
nurses were เพ้
a �อvital
force against this
ก่ อ นี้เก็ บ ขี้ อ ม้ ล ผ้้ วิ จึdisease,
่ ย ผ่ า นี้การฝ้ึ
ก ปฏิิ บtheir
่ ติิ ก ารวิ
performing
dutyจึ่ ยcourageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
ถึ่ายโอนี้ผลการวิจึ่ย ซึ่้�งการวิจึ่ยคร่�งนี้้�เthis
ป็นี้ขี้pandemic
อม้ลจึาก
second
‘Spirit of theจึริSecond
Mile’
is
characterised
by (i)นี้
เช่ิงคุณภาพก่บท้มผ้ว้ จึwith
ิ ย่ ผ้ท้ the
รงคุspirit
ณวุฒofิ ม้the
การเก็
บขี้อม้mile.
ล Theประสีบการณ์
งและม้(ii)
เนี้้�อหาท้
�เขี้มขี้นี้ สีามารถึเป็
serving
with
willingness,
self-sacrifice,
and
accountability;
spontaneous
readiness
to
หลากหลายวิธิค้ วบค้ก่ นี้่ ไป ได้แก่ การสี่มภาษณ์เช่ิงล้ก
ขี้
อ
ม้
ล
ในี้การศ้
ก
ษาวิ
จึ
่
ย
ติ่
อ
ยอดในี้กลุ
่
ม
ผ้
้
ใ
ห้
ขี
้
อ
ม้
ล
อ้
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to�นี้
การสี่งเกติแบบไม่ม้สีensure
่วนี้ร่วมaccomplishment
ม้การติรวจึสีอบขี้
อม้ลmission;หร้and
of the
(iii)บaffection
อในี้บริ
ทอ้�นี้ได้ and compassion for other people
ก่บอาจึารย์ท้�ปร้กษา (peer
as if fordebriefing)
those in one’s own family, in an equal, impartial, and boundless, manner, without
ผลก�รวิิจัย่
return.
expecting
2. Dependability เพ้�อให้anything
แนี้่ใจึว่าinการค้
นี้พบ
with the spirit of the second mile could effectively reduce service recipients’
เช่ิงคุณภาพสีอดคล้อphysical
งก่บขี้Serving
อม้and
ล โดยม้
ยด and lossสำ่ofวินำท่
� 1 Thus,
ข้อมููลthe
ทั�วิbenefits
ไปของผูand
้สำูงvalue
อ�ยุ่ทof่�เล่the
�ย่ง
mentalรายละเอ้
health damage
lives.
ติ่างๆติลอดกระบวนี้การวิ
่ยการ
างคำาพ้ดmile
โดยติรง
หล�นำในำคัรอบคัรั
วิข้�มูรุrecognised
่นำ
spirit จึof
the อ้second
were concretely
and evidently
as contributing
enormously
to
the
service
recipients,
healthcare
organisations,
healthcare
profession, and
ขีองผ้้ให้ขี้อม้ล (direct quote) ระบุหล่กฐานี้ขีองเสี้นี้
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.
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

เกิิดสิิศริิ
ริิ หงษ์์
จงอุุดมกิาริณี์
นทริ์ไททย
ิพย์์และดาริุ
ชวพันธุ์์ณี์ ีและคณะ

ต�ร�งท่
อย่างเหนี้้
วิข้�อ� มูรุ
ยยากลำ
่นำ าบาก และท้าทาย ท้ติ� อ้ งเผช่ิญความ
บทนำำ� � 1 ข้อมููลทั�วิไปของผู้สำูงอ�ยุ่ท่�เล่�ย่งหล�นำในำคัรอบคัรั
ย� งติ่อการติิ
ดเช่้อ� ความเคร้
ด ความกล่ภ�วิะสำุ
ว และความ
ลำ�ดับ โรคติิ
อ�ยุ่ ดเช่้
เพศ
ร�ย่ได้ เสี้คัวิ�มู
จำ�นำวินำ
อ�ยุ่ ยเพศของ
ขภ�พ
�อไวร่สำถ�นำภ�พ
สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
7,9,11
กดด่
นี้
รอบด้
า
นี้
ท่
ง
�
จึากการประสีบก่
บ
ความทุ
กขี์
)
สำมูรสำ ด-19 (COVID-19
สำัมูพันำธี์ หล�นำ หล�นำ
หล�นำ
disease(ปี2019)
หร้อโรคโควิ
กับหล�นำ
(ปี) ้ป่วยบ่อยคร่�ง9 และจึาก
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วารสารสภาการพยาบาล
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เป็นี้ลมติาย…นี้อนี้คิดพรุ่งนี้้�จึะเอาขี้าว หลานี้ 3 คนี้
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(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
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า ซึ่้ง� ติามพ่นี้�อธิกิ
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ลงไปอ้
กดด่นี้รอบด้
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ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์
ความเคร้ยดอย้่แคล้วาม
ว16
ร้เม้้ และจึากประสีบการณ์
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าการเล้บ�ย่ติงหลานี้หลายคนี้ม้
ิงานี้ท่�งด้านี้การบริระด่
การบ
12,13 7
วิความซึ่้
ช่าการมและด้
เศร้าสี้านี้การวิ
งกว่าเล้จึ�ย่ งหลานี้เพ้
เก้�ยวก่บ SSMN
ยงคนี้เด้
ยวเพ้�อและ
นี้ำา
เสีนี้อวิ
พบว่าย่กายายท้
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