ศริินทริ์ทิพย์์ ชวพันธุ์์์ และคณะ

อย่าที่
งเหนี้้
อ� ยยากลำาวงกัารระบาด้ใหญ่่
บาก และท้าทาย ท้ติ� อ้ งเผช่ิญความ
บทนำำ� พยาบาลกัับกัารปฏิิบัติิด้้วยน้ำำ�าใจไมล์
่�สองใน้ำ

เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้ยด ความกล่ว และความ
โรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
ของโรคโควิกดด่
ด้-19
นี้รอบด้านี้7,9,11 ท่�งจึากการประสีบก่บความทุกขี์
disease 2019) หร้อโรคโควิด-19 (COVID-19
ศริิ้ปนทริ์
ทิพอย์์ยคร่
ชวพั�ง9นธุ์์และจึาก
์ Ph.D.*
ทรมานี้และความติายขีองผ้
่วยบ่
disease) 1,2 ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
พนิดบาม้เซ็็อนก่นับนโรคร้
ท์ ส.ด.**
วิกฤติการณ์หลากหลายในี้การร่
ายท้�
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
ริัตนาภริณ์์
ิจิิริานนท์
ไม่เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่
อนี้ได้ธุ์นศิ
อย่าริงม้
ประสีิทPh.D.***
ธิิภาพ1,2
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้�ประสีบ
บทคัั
ดย่่อ: สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่
กหนี้าสีาห่
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
จึำา นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
6 ง
บทความนี้้เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� ในี้ช่่วงท้ท� ว่� โลก
รวมท่
� ประเทศไทยกำ
าล่ง�งเผช่ิ
บการระบาดใหญ่
พยาบาลจึ้
งเป็นี้หนี้้
ในี้บุญคก่ลากรท้
มสีุขีภาพท้�
ในี้โลก
มกราคม และกุมภาพ่นี้ธิ์ 2563 และพบสี้งท้�สีุดเฉล้�ย
6,11
ขีองโรคโควิด-19 ซึ่้�งเป็นี้โรคอุบ่ติิใหม่
ติรายท้
ได้รบ่ และเป็
การยกย่นี้โรคติิ
องให้เดป็ติ่นี้อ“นี้่อ่กนี้รบชุ่
ดขีาว�ระบาดได้
การปฏิิง่าบยและ
ติ่ งิ านี้
ถึ้งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563 แติ่
รวดเร็วแติ่ย่งไม่ม้ยาร่กษาโดยติรงและไม่
ม
ว
้
ค
่
ซึ่้
นี้
ป้
อ
งก่
นี้
จึ้
ง
ม้
ผ
ติ
้
ด
ิ
เช่้
อ
�
และเสี้
ย
ช่้
ว
ติ
ิ
จึำ
า
ขีองพยาบาลด่งกล่าว สีอดคล้องก่บ “แนี้วคิดนี้วนี้
การ
ประเทศไทยม้การเฝ้้าระว่ง ควบคุม และป้องก่นี้การ
มาก ซึ่้�งสีร้างความกดด่นี้และท้าทายให้พยาบาลด้
ก่บพยาบาลผ้
ป็นี้หนี้้ท�งสี้� ในี้บุ
คลากรสีุ
วยนี้ำ�า้เใจึไมล์
อง (the
Spiritขีภาพ
of the Second
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้ประสีิทธิิภาพ สี่งผลให้ติ่�งแติ่
แม้ติ้องเผช่ิญความเสี้�ยงติ่อช่้วิติMile
แติ่พinยาบาลได้
ป
ฎิิ
บ
่
ติ
ิ
ห
นี้้
า
ท้
�
เ
ป็
นี้
พล่
ง
สีำ
าค่ญ12เสีม้อนี้
Nursing Concept: SSMN Concept)
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้ 2563 จึำานี้วนี้ผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ลด
กองท่พแนี้วหนี้้าผ้้กล้าหาญในี้การติ่อสี้้กบ่ โรคนี้้บทความนี้้
�ด้วย “นี้ำ�าใจึไมล์
้�สีอง” ซึ่้�งหมายถึ้ง ค“การ
เ� ขี้ยนี้ขี้นี้�ทจึากการทบทวนี้องค์
วาม
ลงอย่างติ่อเนี้้�อง จึนี้กระท่�งติ่�งแติ่ 25 พฤษภาคม
อุทิศตินี้อย่างเติ็มใจึ เสี้ยสีละ และร่บร้ผิ้ และจึากประสีบการณ์
ดช่อบในี้การปฏิิบ่ติิเพิขี�องผ้
มนี้อกเหนี้้
อ
จึากหนี้้
า
ท้
�
ห
้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิญก่บช่่ล่วกง
2563 ไม่พบผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
และสี้งกว่ามาติรฐานี้ท้�กำาหนี้ดโดยอ่ติวิกโนี้ม่
ติิจึนี้งานี้สีำระบาดใหญ่
าเร็จึด้วยความร่
ก และการให้
ความ�ง
ฤติการแพร่
ขีองโรคโควิ
ด-19 รวมท่
ติิดติ่อก่นี้เกินี้ 28 ว่นี้ ติามหล่กการระบาดวิทยา ค้อ
เมติติากรุณาติ่อผ้้อ�้นี้เสีม้อนี้คนี้ในี้ครอบคร่
วอย่างเท่
าเท้ยม บไม่
้ขีอบเขีติ
และไม่หกว่ารง
ประสีบการณ์
ในี้การปฏิิ
่ติิงมานี้ท่
�งด้านี้การบริ
2 เท่าขีองระยะฟัักติ่วถึ้อเป็นี้ระยะเสี้ย� งติำ�าในี้การแพร่
12,13
สีิ�งติอบแทนี้” จึนี้สีามารถึลดการสี้ญเสี้ยวิช่สีุาการ
ขีภาพท่
�งทางร่
างกายจึจึิ่ยติเก้ใจึ�ยวก่
และช่้
วิติขีองผ้
้ร่บเพ้
บริ�อกนี้ำารา
และด้
านี้การวิ
บ SSMN
ระบาดซึ่ำ�าใหม่6
ได้อย่างม้ประสีิทธิิภาพ จึ้งเป็นี้ท้�ประจึ่เสีนี้อวิ
กษ์อย่ากงเป็
นี้ร้ปธิรรมในี้คุ
ณค่าขีองการ
“ปฎิิบด่ติ-19
ิการ
ฤติการแพร่
ระบาดใหญ่
ขีองโรคโควิ
ในี้ช่่ ว งการระบาดขีองโรคนี้้� พยาบาลเป็ นี้
พยาบาลด้วยนี้ำ�าใจึไมล์ท้�สีอง” ท้�สี่งผลด้
และสีร้
างคุณค่เ� กิาติ่ดอขี้นี้�ท่ในี้ประเทศไทย
�งผ้้ร่บบริการ องค์
กร วิช่าช่้วพย
โดยเนี้้
นี้เฉพาะท้
ประกอบด้
บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�ม้จึำานี้วนี้มากท้�สีุดในี้ประเทศ6
และติ่วพยาบาลผ้เ้ ป็นี้สี่วนี้หนี้้ง� ท้ท� ำาให้ขี้ปอระเทศไทยประสีบความสีำ
าเร็จึในี้การก้
าวผ่านี้วิกฤติ
ม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ
และผลกระทบ
และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
นี้้�ไปได้ด้กว่าหลายประเทศในี้โลก พยาบาลจึ้
งได้ขีร่บภาพจึากโรคโควิ
การยกย่องให้เป็นี้ด -19
“นี้่กรบชุ่
ดขีาว”
ในี้
ติ่ อ ภาวะสีุ
รวมท่
� ง เสีนี้อ
ในี้ด้แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้วนี้ทุกด้านี้ 1,2,7 ท่�งการ
การติ่อสี้ก้ ่บโรคนี้้ท� ท�้ ว่� โลกย่งไม่เคยร้จึ้ การนี้ำ
่กมาก่าอแนี้วคิ
นี้ บทความนี้้
ม� ว้ ติ่ มาปฏิิ
ถึุประสีงค์
พ้อ� วเสีนี้อ
การนี้ำ�ได้า
ด SSMN
บ่ติิใเนี้ช่่
งวิกฤตินี้้
สีร้างเสีริมสีุขีภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่กษา
แนี้วคิดการพยาบาลด้วยนี้ำ�าใจึไมล์ท้�สีอย่องมาปฏิิ
ะบาดใหญ่วขียองโรคโค
างม้คุณบค่่ติาิใท้นี้ช่่
�เป็วนี้งการแพร่
ร้ปธิรรม รประกอบด้
แนี้วคิด
และการฟั้�นี้ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
วิด-19 ได้อย่างม้คุณค่าท้�เป็นี้ร้8ปธิรรมความหมาย และคุณค่าขีอง SSMN
ร่ า งกาย จึิ ติ ใจึ อารมณ์ สี่ ง คม และจึิ ติ วิ ญ ญาณ
วารสารสภาการพยาบาล 2564; 36(1) 05-17
พยาบาลติ้องด้แลผ้้ร่บบริการอย่างใกล้ช่ิดติ่อเนี้้�อง
วิิกฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่ของโรคัโคัวิิด-19
9่ติิด้วยนี้ำ�าใจึไมล์ท้�สีอง/ การระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
คัำ
�
สำำ
�
คัั
ญ
:
พยาบาล/
การปฏิิ
บ
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ
ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
ภายใติ้ความจึำาก่ดขีององค์
้เก้�ย63วก่บว่นี้โรคนี้้
การ
ว่นี้ท้�ได้ค
ร่บวามร้
13 ก.ค.
ท้�แก้ไ� ขีบทความเสีร็
จึ 28 สี.ค.
ว่นี้ท้�ร่บติ้พยิมโลกประกาศช่้
พ์ 30 ก.ย. 63 �อท้�เป็นี้ทางการ
องค์63การอนี้าม่
ขีาดแคลนี้บุคลากรสีุขีภาพ และอุปกรณ์ป้องก่นี้การ
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
ง
ได้
ร
บ
่
ผลกระทบจึากโรคนี้้
ม
�
าก
ติิ* ผู้้ดป� เช่้ระสานการพิิ
อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้
11 กุมมคิ ภาพ่
ว่า “Coronavirus
disease
มพิ์เผู้ยแพิร่ ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์ คณะพิยาบาลศาสตร์แมคคอร์
มหาวินี้ทธิ์ยาลั2563
ยพิายัพิ14 Email:
sarinthip_c@hotmail.com
1,6,7,9-11
ท้**�สีนัุดกวิช่าการอิสหากแติ่
พ
ยาบาลได้
เ
สี้
ย
สีละ
ทุ
่
ม
เทท่
�
ง
ระ
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
***
อาจารย์
คณะพิยาบาลศาสตร์
ทยาลัยพิายัพิ
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้แมคคอร์
นี้่กเกินี้มกว่ิค ามหาวิ
ในี้ภาวะปกติิ
Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 36 No.1 January-March
2021
January-April 2021

75

พยาบาลกัับกัารปฏิิบัติิด้้วยน้ำำ�าใจไมล์ที่่�สองใน้ำช่่วงกัารระบาด้ใหญ่่ของโรคโควิด้-19

Nurses and Their ‘Spirit of the Second Mile’ Service during
Covid-19 Pandemic
Sarinthip Chawaphanth, Ph.D.*
Panida Sennun, Dr.P.H.**
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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.
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บทนำำ�
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

วิิกฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่ของโรคัโคัวิิด-19
ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 256314 ว่า “Coronavirus disease
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
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พยาบาลกัับกัารปฏิิบัติิด้้วยน้ำำ�าใจไมล์ที่่�สองใน้ำช่่วงกัารระบาด้ใหญ่่ของโรคโควิด้-19
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วารสารสภาการพยาบาล
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ปัสี่งญผลให้
หาการนี้อนี้หล่
ประเทศไทยบเป็นี้จึนี้ไม่
หนี้้�งในี้ประเทศท้
สีภาวะอารมณ์
ด้ า นี้ลบให้
ผ่ า นี้พ้ขีนี้องโรคนี้้
ช่่ ว งเวลาท้
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุ
มสีถึานี้การณ์
ไ� ด้ดท้ � ยสี�้ ากดุ
ลำในี้โลก
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กฤติ�
งเป็นี้หนี้้�งในี้บุ
คลากรท้
สีุได้ขีรภาพจึิ
ติ” อซึ่้งให้
�งเป็เนี้ป็ภาวะเสี้
ยสีมดุ
ทางอารมณ์
บ่ การยกย่
นี้ “นี้่กรบชุ่
ดขีาวล6,11
การปฏิิบติ่ แงิ ละ
านี้
จึิขีองพยาบาลด่
ติใจึ ทำาให้เกิดงความว้
า
วุ
นี้
่
สี่
บ
สีนี้
และความผิ
ด
ปกติิ
กล่าว สีอดคล้องก่บ “แนี้วคิดการ
จึนี้ไม่
สีามารถึใช่้
วิธิ้คิดทและการปฏิิ
บ่ติิทof้�เคยใช่้
ได้ในี้
พยาบาลด้
วยนี้ำ�าใจึไมล์
สี้� อง (the Spirit
the Second
10
ภาวะปกติิ
Mile in Nursing Concept: SSMN Concept)12
ผลกระทบต่
จึากการแพร่ระบาด
บทความนี้้เ�อขี้พย่�บ�ล
ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์
ความ
หนี้่
ก
อย่
า
งกะท่
นี้
ห่
นี้
ยิ
�
ง
จึำ
า
นี้วนี้ผ้
้
ติ
ิ
ด
เช่้
�
อ
เพิ
�
ม
ร้้ และจึากประสีบการณ์ขีองผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิญก่บมาก
ช่่วง
ยิวิก� งฤติการแพร่
ทำา ให้ ค วามติ้
อ
งการพยาบาลเพิ
�
ม
ขี้
�
นี้
ในี้ขีณะท้
ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19 รวมท่�ง�
พยาบาลท้�ม้ความเช่้�ยวช่าญเฉพาะในี้การด้แลผ้้ป่วย
ประสีบการณ์ในี้การปฏิิบ่ติิงานี้ท่�งด้านี้การบริ
การ
โรคติิ ด เช่้� อ และผ้้ ป่ ว ยหนี้่ ก ม้ จึำ า นี้วนี้จึำ า12,13
ก่ ด 7สี่ ง ผล
วิช่าการ และด้านี้การวิจึ่ยเก้�ยวก่บ SSMN เพ้�อนี้ำา
ให้พยาบาลติ้องทำางานี้หนี้่กขี้�นี้ เร่งด่วนี้ขี้�นี้ ม้ความ
เสีนี้อวิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
ร่บผิดช่อบสี้งขี้นี้� ติิดติ่อก่นี้เป็นี้ระยะเวลายาวนี้านี้1,9,11
โดยเนี้้นี้เฉพาะท้เ� กิดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย ประกอบด้วย
จึ้งหล้กเล้�ยงไม่ได้ท�้พยาบาลท้�ได้ร่บการอบรมระยะ
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
สี่�นี้ๆ และพยาบาลจึากแผนี้กอ้�นี้ติ้องเขี้าไปเสีริมในี้
ติ่การด้
อ ภาวะสีุ
รวมท่
แลผ้ป้ ขีว่ ภาพจึากโรคโควิ
ยเหล่านี้้� สี่งผลให้เกิดด-19
ความวิ
ติกก่� งงเสีนี้อ
วลก่บ
การนี้ำ
า
แนี้วคิ
ด
SSMN
9มาปฏิิ บ่ ติิ ใ นี้ช่่ ว งวิ ก ฤตินี้้� ไ ด้
การทำางานี้ท้�ไม่คุ้นี้เคย จึ้งไม่พร้อมท้�จึะร่บม้อก่บ
อย่
างม้ไ� ด้คอุณย่าค่งม้
าท้ป�เป็ระสีิ
นี้ร้ทปธิิธิรรม
ประกอบด้บวความจึำ
ย แนี้วคิ
าก่ดด
โรคนี้้
ภาพ7 ประกอบก่
ความหมาย
และคุ
ขีององค์ความร้
เ้ ก้ย� ณวก่ค่บาขีอง
โรคนี้้SSMN
� การขีาดแคลนี้บุคลากร
ยา เวช่ภณ่
ฑ์์ อุปกรณ์
การแพทย์ ดอุ-19
ปกรณ์
วิิสีุกขีภาพ
ฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่
ของโรคัโคัวิิ

ป้ องก่ นี้การติิ ดเช่้� อ และสีถึานี้ท้� รองร่ บผ้้ป่วยแล้ว
ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
ย่ ง ติ้ อ งอาศ่ ย ความร่ ว มม้ อ จึากหลายภาคสี่ ว นี้ท้�
องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
เก้ย� วขี้อง 6,7,9 ยิง� สี่งผลกระทบติ่อสีุขีภาพร่างกายทำาให้
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่
นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
พยาบาลเกิ ด ความเหนี้้
� อ ยล้ า 1,7,10 เสี้� ย งติ่ อ ความ
14
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 2563 ว่า “Coronavirus disease
ผิดพลาด และการเกิดอุบ่ติิเหติุในี้การทำางานี้ รวมท่�ง
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
เสี้�ยงติ่อการติิดเช่้�อ และแพร่เช่้�อให้ผ้ใกล้ช่ิด1,6,7,10
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องค์กTheir
ารอนี้าม่ย‘Spirit
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ก�รพย่�บ�ลด้
วิย่นำำ��Service
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of าthe Second
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คำาอธิิบายและความเขี้าใจึเก้�ยวก่บ SSMN ท้�
Covid-19
20,000 รายในี้ 52 ประเทศ สี่วนี้ประเทศไทยติิ
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จึากท่ง� ในี้สีถึานี้ท้ท� ำางานี้ และจึากชุ่มช่นี้แล้ว 102 ราย
Sarinthip
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ทำางานี้หนี้่กในี้ช่่วงโรคระบาดนี้้
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ซึ่้
ง
�
นี้อกจึากจึะทำ
า
ให้
Abstract: This article was written during
timeงประจึ่
whenกmost
in the
และหล่the
กฐานี้เช่ิ
ษ์ทางวิcountries
ทยาศาสีติร์
จึ้งย่งworld,
ม้การ
ขีาดบุคลากรในี้การด้including
แลผ้้ป่วยแล้
ว ย่งสี่งผลติ่
ขีว่ญ with แปลความหมายและการนี้ำ
Thailand,
wereอfaced
the Covid-19 pandemic. The
main
purpose
of
า SSMN ไปใช่้แติกติ่this
าง
is toด-19
propose
Mile’ principle, which was implemented and
กำาล่งใจึในี้การติ่อสี้้ก่บarticle
โรคโควิ
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รวมท่
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กระทบด้านี้สีุขีภาพจึิติproved
ใจึ
เกิ
ด
พ
�
ยาบาลติ้
พยาบาล (nursing concept) ท้�เป็นี้ระด่บร้ปธิรรม
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วารสารสภาการพยาบาล
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ศริินทริ์ทิพย์์ ชวพันธุ์์์ และคณะ

สี้บทนำำ
งกว่�ามาติรฐานี้ท้�กำาหนี้ดโดยอ่ติโนี้ม่ติิจึนี้งานี้สีำาเร็จึ
ด้วยความร่
ความเมติติากรุ
ณา ปรารถึนี้า
โรคติิกดและการให้
เช่้�อไวร่สีโคโรนี้า
2019 (Coronavirus
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เสีม้อนี้คนี้ในี้ครอบคร่
อย่างเท่
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หร้อโรคโควิดว-19
(COVID-19
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อ� และเสี้�สีุดยช่้วติิความหมายนี้้
จึำานี้วนี้มาก2,3,4
ได้
5 3 หมวด
และสี่
ง
เคราะห์
ผ
ลการวิ
จึ
ย
่
นี้้
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ซึ่้
ง
�
ประกอบ
ด้
ว
ย
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ โดยพบ
หม้
่หล่กค้้ ติอิ ดพยาบาล
การปฏิิ
จึำา นี้วนี้ผ้
เช่้� อ รายใหม่
เ พิ� มบขี้่ติ� นี้ิกเร้ารพยาบาล
� อ ยๆ ในี้เด้และ
อ นี้
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บ
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่
ิ
SSMN
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่ พ ย่�บ�ล
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ษณะขีอง
ถึ้งว่นี้ละกว่
า 120 รายในี้ช่่
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ร้้และสี่
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การเฝ้้ท้า�ผระว่
ควบคุม บและป้
องก่
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สีอดคล้
อ งก่ บ หลายงานี้วิ
จึ่ ยทธิิภาพค้ อสี่งเป็ผลให้
นี้ ผ้้ ทติ�้ ม่�งแติ่
้ ท�่ ง
ระบาดขีองโรคนี้้
�อย่างม้ประสีิ
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คุ ณอนี้เมษายนี้
ล่ ก ษณะขีองพยาบาลท้
้� ห นี้้� ง ติาม
ช่่วงเด้
2563 จึำานี้วนี้ผ้� ม้ติ้ ไิดมล์
เช่้�อทรายใหม่
ลด
8,20
ลงอย่
างติ่อช่เนี้้าช่้�อพงสีภาการพยาบาลกำ
จึนี้กระท่�งติ่�งแติ่ า25
มาติรฐานี้วิ
หนี้ดพฤษภาคม
ซึ่้�งผ้้ให้
2563
บผ้้ติิดหเช่้่ ว ใจึบริ
�อรายใหม่
ายในี้ประเทศเลย
ขี้ อ ม้ ล เนี้้ไม่นี้พการม้
ก าร ภ(service
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ติิม้ดคติ่วามร้
อก่นี้้คเกิวามสีามารถึติามสีมรรถึนี้ะขีองพยาบาล
นี้ 28 ว่นี้ ติามหล่กการระบาดวิทยา ค้อ
8,17,18,20,21
2วิช่เท่าช่้าขีองระยะฟัั
กติ่วถึ้อเป็competencies)
นี้ระยะเสี้ย� งติำ�าในี้การแพร่
พ (professional
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ระบาดซึ่ำ
ม้สีำานี้้กร่�าบใหม่
ผิดช่อบท่
�งในี้การกระทำาด้ และการกระทำา
ในี้ช่่ วดงการระบาดขีองโรคนี้้
พยาบาลเป็
ท้เ� กิดความผิ
พลาด (accountability)� 17,18,21
และ 2)นี้
6
บุคุณ
คลากรท้
มสีุขีภาพท้�ม้จึำานี้วนี้มากท้
�สีุดในี้ประเทศ
ล่กษณะเฉพาะขีองพยาบาลท้
�ม้ SSM
ได้แก่ เป็นี้
ทบาทสีำนี้าอกเห็
ค่ญในี้การปฏิิ
บติ่ หิ และเอาใจึใสี่
นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้
ผ้และม้
้ท้�ม้คบวามเห็
นี้ใจึ ห่วงใย
ผ้อ้�นี้า
1,2,
7
ในี้ด้แลผ้้ร่บ17,19
บริกม้ารได้
ครบถึ้
วนี้ทุกด้านี้การพยาบาล
ท่�งการ
(empathy)
ความเติ็
มใจึในี้การให้
17,18
สีร้
างเสีริมสีุขีภาพ
การป้
งก่นี้โรค
(willingness)
ม้ คอวามยิ
นี้ ด้ ใการบำ
ห้ อ ภ่ายบ่ติ่ดอร่ผ้ก้ อษา้� นี้
และการฟั้�นี้ฟั้17,19
สีภาพ
�ครอบคลุ
มแบบองค์
รวมท่
(forgiveness)
ม้คท้วามเสี้
ยสีละเพ้
�อประโยช่นี้์
ขีอง�ง
8
ร่ผ้า้ องกาย
จึิ ติ ใจึ อารมณ์
ง คม และจึิอติมถึ่
วิ ญอญาณ
17
�้ นี้ (sacrifice)
ม้ คสี่วามออนี้นี้้
มตินี้
พยาบาลติ้อ17งด้
ลผ้้ร่บติบริ
การอย่
ช่ิดติ่อาเท้
เนี้้ย�อมง
(humility)
ม้คแวามยุ
ิธิรรมติ่
อทุากงใกล้
คนี้โดยเท่
24าช่่งไม่
ว� โมงซึ่้
นี้� ๆ9
ท่ติลอด
�วถึ้ง อย่
สีิ�นี้สีุง� ดมากกว่
ไม่ม้ขีา้อบุจึำคาลากรท้
ก่ด หร้มอสีุไม่ขีภาพอ้
ม้ขีอบเขีติ
ภายใติ้
ความจึำา17,19
ก่ดขีององค์
ความร้้เก้(patience)
�ยวก่บโรคนี้้� 17,19
การ
(borderless)
ม้ความอดทนี้
ขีาดแคลนี้บุคลากรสีุขีภาพ และอุปกรณ์ป้องก่นี้การ
ม้ ค วามร่ บ ผิ ด ช่อบช่่ ว ยเหล้ อ ผ้้ อ�้ นี้ จึนี้งานี้สีำา เร็ จึ
ติิดเช่้อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้งได้รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้ม� าก
(responsible until success) และม้ท่าท้ท�้แสีดงถึ้ง
ท้�สีุด 1,6,7,9-11 หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ17-19,21
่มเทท่�ง
ความสี่มพ่นี้ธิ์ท้�อบอุ่นี้ (warm relationship)
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ

อย่างเหนี้้
2.อ� หมูวิดหมูู
ยยากลำาบาก
่ก�รปฏิิ
และท้บาัตทาย
ิก�รพย่�บ�ล
ท้ติ� อ้ งเผช่ิญได้ความ
การ
ปฏิิ
เสี้ย� บงติ่่ติอิ SSMN
การติิดเช่้ท้อ� เป็ความเคร้
นี้ร้ปประธิรรม
ยด ความกล่
ซึ่้�งสีอดคล้
ว และความ
องก่บ
17,19
7,9,11
หลายงานี้วิ
กดด่นี้รอบด้จึย่ านี้ ค้อท่การแสีดงออกขีองพยาบาลท่
�งจึากการประสีบก่บความทุกขี์�ง
ทรมานี้และความติายขีองผ้
กิรยิ า และวาจึาซึ่้ง� ผ้ร้ บ่ บริการ้ปและผ้
่วยบ่อท้ ยคร่
เ�้ ก้ย� วขี้
�ง9อและจึาก
งร่บร้ไ้ ด้
วิประกอบด้
กฤติการณ์
วยห1)ลากหลายในี้การร่
ม้ความร้้ และการปฏิิ
บม้บอติ่ ก่กิ บารพยาบาล
โรคร้ายท้�
ไม่
ไมล์เคยเกิ
ท้� ห นี้้ด� งขี้ติามท้
นี้� ในี้โลกมาก่
� ก ฎิหมาย
อนี้ได้และมาติรฐานี้วิ
อย่างม้ประสีิทธิิภช่าพ
าช่้1,2พ
8,17,18,20
สี่กำางหนี้ด
ผลให้(the
ประเทศไทย
standard เป็
nursing
นี้หนี้้�งcare)
ในี้ประเทศท้
�ปซึ่้ระสีบ
�งผ้้ให้
ขี้ความสีำ
อม้ลเนี้้าเร็นี้การด้
จึในี้ควบคุ
แลท้เ� มขี้สีถึานี้การณ์
าใจึ ไวติ่อความร้
ขีองโรคนี้้
สี้ ก้ และความ
ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
6
ติ้ในี้โลก
องการขีองขีองผ้
พยาบาลจึ้ง้รเป็่บนี้บริหนี้้ก�งารในี้บุ(sensitivity)
คลากรท้มสีุขี19ภาพท้
การ�
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ได้
ปฏิิรบ่ ่ติการยกย่
ิอย่างสีุอภงให้
าพเป็นีุ้นี้ม่ “นี้่
นี้วลกรบชุ่
(gentleness)
ดขีาว6,11 การปฏิิ
เป็บนี้ติ่ ท้งิ �พานี้�ง้
ช่่ขีองพยาบาลด่
วยแก้ไขีปัญหาติ่
งกล่
างาๆว สีอดคล้
ได้ (problem
องก่บsolving)
“แนี้วคิ21ดและ
การ
พยาบาลด้
2) การปฏิิวยนี้ำ
บ่ติ�าิ ใจึไมล์
SSMNทสี้� เป็
องนี้(the
การแสีดงออกติ่
Spirit of the Second
อผ้้ร่บ
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Mile
บริการโดยอ่
in Nursing
ติโนี้ม่Concept:
ติิ (spontaneous)
SSMN Concept)
ด้วยความเมติติา
กรุณา และปรารถึนี้าด้
บทความนี้้เ� ขี้ยตินี้ขี้่อนี้�ผ้จึากการทบทวนี้องค์
้อ�้นี้ (compassion)ค17-21
วาม
ร้ด้้ แและจึากประสีบการณ์
ลผ้้อ้�นี้เสีม้อนี้คนี้ในี้ครอบคร่
ขีองผ้้เขี้ยวนี้ขีณะเผช่ิ
(caring asญก่family
บช่่วง
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วิmembers)
กฤติการแพร่
ปฏิิรบะบาดใหญ่
ติ่ สีิ ง้ กว่ามาติรฐานี้
ขีองโรคโควิ
(above
ด-19standard)
รวมท่�ง
ประสีบการณ์
ปฏิิบ่ติิเพิ�มนี้อกเหนี้้
ในี้การปฏิิ
อจึากหนี้้
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การ
วิรวมท่
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เสีนี้อวิ
good relationship)
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โดยเนี้้นี้3.เฉพาะท้
หมูวิดหมูู
เ� กิด่ผขี้นี้�ลของก�ร
ในี้ประเทศไทย
พย่�บ�ล
ประกอบด้
ได้ผลขีอง
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อม้ลท่ท้�วไป
�สีอดคล้
สีถึานี้การณ์
องก่บหลายงานี้วิ
มาติรการ
จึ่ย และผลกระทบ
ค้อ ม้ผลติ่อท่�ง
ติ่1)อ ภาวะสีุ
ผ้้ร่บบริขีกภาพจึากโรคโควิ
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การนี้ำ
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อหายจึากการเจึ็
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บ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้
from
�ได้
อย่
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ค่าท้�เป็นี้ได้
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่ บ การด้ประกอบด้
แ ลด้ า นี้จึิวติยวิแนี้วคิ
ญ ญาณด
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ความหมาย
และคุณและได้
ค่าขีองร่บSSMN
(spiritual care)
การเคารพจึากพยาบาล
ผ้้ร่บบริ
การร้้สี้กว่าขตินี้เองม้
คุณค่ดา-19
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กฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่
องโรคัโคัวิิ
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esteem) 2) ญาติิขีองผ้้ร่บบริการได้ร่บการแจึ้ง
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�วิไปเก่
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ขี้อม้ล และคำ
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ได้
องค์
ก
ารอนี้าม่
ย
โลกประกาศช่้
�
อ
ท้
�
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ป็
นี้
ทางการ
ร่บการช่่วยติิดติ่อประสีานี้งานี้ (coordination) ได้ร่บ
ขีองโรคท้บ�เกิประคองด้
ดจึากเช่้�อาไวร่
นี้ธิุ์ใหม่และ
เม้�อ
การประค่
นี้จึิสีติโคโรนี้าสีายพ่
ใจึ (mental support)
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นี้ธิ์ 2563
ว่า “Coronavirus
ได้ร่กุบมกำภาพ่
าล่งใจึให้
เกิดความหว่
ง และความสีุdisease
ขีสีบาย
(COVID-19)” for
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Pandemic
8,17
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ด้ จึ้งได้รบ่ การยกย่องจึากสี่งคม ด่งเช่่นี้การปฏิิบติ่ ิ
แรงจึ้งใจึในี้การทำางานี้Abstract:
(enthusiasm)
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ท้�เกิดขี้�นี้pandemic.
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การแพร่
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
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ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
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21.
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นี้ธิ์ 2563models
in the students of sirindhorn college of public health.
ถึ้งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563 แติ่
Journal of Nursing and Education 2018;11(3):95ประเทศไทยม้
การเฝ้้าระว่ง ควบคุม และป้องก่นี้การ
111. (in Thai)

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
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2018;32(3):1018-26.
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

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