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Abstract:
during
countries
the world,
วิัตถุปThis
ระสำงคั์article
: เพ้อ� ศ้was
กษาอำwritten
านี้าจึการทำ
านี้ายปัthe
จึจึ่ยtime
ท้ม� อ้ ทิ when
ธิิพลติ่อmost
ความเคร้
ยดจึากกิin
จึกรรมการด้
แล
including
Thailand,
were
faced
with
the
Covid-19
pandemic.
The
main
purpose
of this
ขีองญาติิผ้ด้แลผ้้สี้งอายุติิดเติ้ยงท้�บ้านี้
article ก�รออกแบบก�รวิิ
is to propose the ‘Spirit
จัย่: การวิofจึthe
่ยเช่ิงSecond
ทำานี้าย Mile’ principle, which was implemented and
proved ก�รดำ
to be�เนำิefficient
during
the
Covid-19
pandemic as a concretely
นำก�รวิิจัย่: ค่ดเล้อกกลุม่ ติ่วอย่างแบบเฉพาะเจึาะจึง
เป็นี้ญาติิvaluable
ผ้ด้แล อายุnursing
18 ปีขีcare
้�นี้ไป
practice.
ทำาหนี้้าท้�เป็นี้ผ้้ด้แลหล่กในี้การด้แลผ้้สี้งอายุติิดเติ้ยงท้�บ้านี้ จึำานี้วนี้ 117 ราย เก็บรวบรวมขี้อม้ลระหว่าง
a new
contagious
Not only
เด้อนี้มิถึCovid-19
ุนี้ายนี้ ถึ้ง ติุisลาคม
พ.ศ.emerging,
2562 เคร้dangerously
�องม้อท้�ใช่้ในี้การวิ
จึ่ย ได้แก่disease.
แบบสีอบถึามขี้
อม้ลท่does
�วไป
Covid-19
spread
easily
and
quickly,
it
also
is
a
disease
for
which
there
is
neither
a
direct
แบบสีอบถึามการร่บร้ภ้ าวะสีุขีภาพโดยรวม แบบประเมินี้ความพร้อมขีองญาติิผด้ แ้ ล แบบประเมินี้ความ
As a นี้result,
large
number
infections and
fatalities
haveจึresulted,
นี้ทางสี่
งคม และแบบประเมิ
นี้ความเคร้
ยดจึากกิ
กรรมการ
สี่cure
มพ่นี้nor
ธิ์ติา่ aงเก้vaccine.
�อก้ล แบบประเมิ
แรงสีนี้่aบสีนีุ้
mounting
increasing
pressure
and
challenge
on
nurses,
who
are
part
of
the
healthcare
ด้แล วิเคราะห์ขี้อม้ลด้วยสีถึิติิเช่ิงบรรยาย การหาค่าสี่มประสีิทธิิ�สีหสี่มพ่นี้ธิ์ขีองสีเปียร์แมนี้ และการ
personnel.
วิเคราะห์การถึดถึอยเช่ิงพหุค้ณ
Despite
apparent
to their health,
nurses
were aผ้ดvital
forceขีภาพขีองญาติิ
against this
ผลก�รวิิจthe
ัย่: อายุ
ความเพ้risk
ยงพอขีองรายได้
ความพร้
อมขีองญาติิ
้แล ภาวะสีุ
disease,
performing
their
duty
courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
ผ้้ด้แล ความสี่มพ่นี้ธิ์ติ่างเก้�อก้ล และแรงสีนี้่บสีนีุ้นี้ทางสี่งคมสีามารถึร่วมก่นี้ทำานี้ายความเคร้
ยดจึาก
with
the
spirit
of
the
second
mile.
The
‘Spirit
of
the
Second
2 Mile’ is characterised by (i)
กิจึกรรมการด้แลขีองญาติิผ้ด้แลผ้้สี้งอายุติิดเติ้ยงได้ร้อยละ 31.9 (R = .319, F = 8.574, p < .05 ) โดย
serving
withขีภาพขีองญาติิ
willingness,ผ้ดself-sacrifice,
accountability;
(ii) spontaneous
พบว่าภาวะสีุ
้แลม้อำานี้าจึการทำand
านี้ายสี้
งสีุด (Beta = -.285,
p = .001) readiness
รองลงมา ค้toอ
perform
more than
duty=requirements
andอายุ
beyond
predetermined
standards,
to
ความพร้อมขีองญาติิ
ผ้ด้แthe
ล (Beta
-.254, p = .002)
(Beta =the.220,
p = .008) และความเพ้
ยงพอ
ensure
accomplishment
of
the
mission;
and
(iii)
affection
and
compassion
for
other
people
ขีองรายได้ (Beta = -.214, p = .014) ติามลำาด่บ อย่างไรก็ติาม ความสี่มพ่นี้ธิ์ติา่ งเก้อ� ก้ล และแรงสีนี้่บสีนีุ้นี้
as
if งfor
in one’s
own family,
in anจึกรรมการด้
equal, impartial,
and
ทางสี่
คมthose
ไม่สีามารถึทำ
านี้ายความเคร้
ยดจึากกิ
แลขีองญาติิ
ผ้ดboundless,
้แลผ้้สี้งอายุติิดmanner,
เติ้ยงได้ without
return.
expecting
anything
in
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Serving
with the spirit ofอมขีองญาติิ
the secondผ้ดmile
effectively
reduce
service recipients’
สี่งเสีริมภาวะสีุขีภาพและความพร้
้แลเพ้could
�อลดความเคร้
ยดจึากกิ
จึกรรมการด้
แลขีองญาติิ
physical
and
mental
health
damage
and
loss
of
lives.
Thus,
the
benefits
and value of the
ผ้้ด้แลผ้้สีง้ อายุติิดเติ้ยง และสีามารถึด้แลผ้้สี้งอายุระยะยาวท้�บ้านี้ได้
spirit of the second mile were concretely and evidently recognised as contributing
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enormously
to the service recipients,
organisations, healthcare profession, and
the
themselves,
whoจึกรรมการด้
played anแลintegral
คัำ�สำnurses
ำ�คััญ: ความเคร้
ยดจึากกิ
/ ญาติิผpart
้ด้แลin/ helping
ผ้้สี้งอายุติThailand
ิดเติ้ยง become successful
in
handling
this
crisis
more
efficiently
than
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other
countries.
Nurses, therefore,
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became admired as the ‘white gown warriors’ against this unprecedented disease outbreak.
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Abstract:
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่
กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
าเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
examine
of predicting caregivers’ strain caused by caregiving activities
จึำา นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิObjective:
� ม ขี้� นี้ เร้� อToยๆ
ในี้เด้factors
อ นี้ capableความสีำ
6
ในี้โลก พยาบาลจึ้งเป็นี้หนี้้�งในี้บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�
older adults
งท้�สีatุดhome
เฉล้�ย
มกราคม และกุมภาพ่forนี้ธิ์bed-bound
2563 และพบสี้
Design: Predictive research
ได้รบ่ การยกย่องให้เป็นี้ “นี้่กรบชุ่ดขีาว6,11 การปฏิิบติ่ งิ านี้
ถึ้งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้
อนี้ม้นี้Purposive
าคม 2563
แติ่ was performed
thodology:
sampling
to recruit a sample of 117 family caregivers aged 18
ขีองพยาบาลด่
กล่าว สีอดคล้
บ “แนี้วคิ
and
higher
who
serve
as
primary
caregiver
for
bedridden
older งpersons.
Data wereอ งก่
collected
betweenด การ
June
ประเทศไทยม้การเฝ้้าระว่ง ควบคุม และป้องก่นี้การ
and October 2019 using these instruments:
1) a demographic
questionnaire;
a health
พยาบาลด้
วยนี้ำ�าใจึไมล์
ทสี้� อง (the2)Spirit
of theperception
Second
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้
ประสีิทธิิภ3)าพtheสี่งPreparedness
ผลให้ติ่�งแติ่for Caregiving
questionnaire;
Scale;
4)
the
Mutuality
Scale;
5)
a
Social
12Support
MileScale.
in Nursing
Concept: SSMN Concept)
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้ 2563
จึำานี้วนี้ผ้and
้ติิดเช่้
รายใหม่
ลด Activities
Questionnaire;
6)�อthe
Caregiving
The data were analysed using descriptive statistics,
บทความนี้้
เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์ความ
Spearman’s
coefficients, and multiple regression
analysis.
ลงอย่างติ่อเนี้้�อง จึนี้กระท่
�งติ่�งRho
แติ่correlation
25 พฤษภาคม
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ร้้ และจึากประสีบการณ์
ขีองผ้mutuality,
้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ
ญก่support
บช่่วง
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�อรายใหม่
ภายในี้ประเทศเลย
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predicted caregiver role strain from caregiving activities for bed bound older adults with
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องโรคโควิhealth
ด-19status
รวมท่
by 31.9%
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was�ง
ติิดติ่อก่นี้เกินี้ 28 ว่นี้statistical
ติามหล่significance
กการระบาดวิ
ทยา ค้(Rอ2 = .319,
ประสีบการณ์
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ิงานี้ท่
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as the most powerful predictor (Beta
= -.285, p ใ=นี้การปฏิิ
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ย
า
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and adequacy
= -.214,
p =เพ้
.014),
านี้การวิofจึ่ยincome
เก้�ยวก่(Beta
บ SSMN
�อนี้ำา
ระบาดซึ่ำ�าใหม่6
respectively. On the other hand, mutuality and social support were unable to predict strain caused by
เสีนี้อวิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
caregiving activities� for
bed-bound นี้older adults.
ในี้ช่่ ว งการระบาดขีองโรคนี้้
พยาบาลเป็
Recommendations: The findings
studyนี้เฉพาะท้
could be used
providersประกอบด้
as a guideline
โดยเนี้้
เ� กิดขี้byนี้� healthcare
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นี้ายภาวะ
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จึ จึ่ ย
with
the
spirit
of
the
second
mile.
The
‘Spirit
of
the
Second
Mile’
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สีุขีภาพขีองผ้้ด้แลผ้้สีserving
้งอายุท้�มwith
้ภาวะสีมองเสี้
�อมself-sacrifice,
ขีอง
ท้�ทำาand
การศ้
กษาคร่�งนี้้� ได้(ii)
แก่ spontaneous
อายุ ความเพ้readiness
ยงพอขีอง
willingness,
accountability;
to
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ช่ยุติรา สีุทธิิล่กษณ์ และคณะ
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า
ภาวะสีุ
ขี
ภาพ
รายได้
ภาวะสีุ
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ภาพขีองญาติิ
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ความพร้
อ
มขีอง
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
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the mission;ญาติิ
andผ(iii)
people
ขีองญาติิผ้ด้แลม้ความสี่
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้ ด้ แ ลaffection
ความสี่and
ม พ่compassion
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ล และแรง
as if for those
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family,
an บequal,
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boundless, manner,
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า in สีนี้่
สีนีุ้นี้ทางสี่
งคม ด่and
งแสีดงในี้แผนี้ภ้
มิท้� 1 without
expecting anything in return.
อายุ 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 ยofงพอขีองรายได้
the second mile were concretely and evidently recognised as contributing
ความเพ้
enormously to the service recipients, healthcare organisations, healthcare profession, and
the nurses
ภาวะสีุ
ขีภาพ themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
in handling this crisis more efficiently than several other countries. Nurses, therefore,
becameอมขีองญาติิ
admired as the ‘white gown warriors’
against
thisจึunprecedented
ความเคร้
ยดจึากกิ
กรรมการด้แล disease outbreak.
ความพร้
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่างเก้�อก้ลthe Spirit of the Second Mile based performance; COVID-19 pandemic
Keywords:
Received
July 2020,
แรงสีนี้่
บสีนีุ้13นี้ทางสี่
งคม Revised 28 August 2020, Accepted 30 September 2020

*Corresponding Author, Assistant Professor, McCormick Faculty of Nursing, Payap University. Email: sarinthip_c@hotmail.com
แผนำภูมูิท่� 1 กรอบแนี้วคิดในี้การวิจึ่ยประยุกติ์ติามแนี้วคิดขีอง Archbold และคณะ10
** Independent Scholar
ร่วมก่
บการทบทวนี้วรรณกรรม
*** Lecturer, McCormick Faculty of Nursing, Payap
University.

6154

วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
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ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
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ความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
ในี้การคำ
า
นี้วณกลุ
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�ใช่้ศ้กษาในี้การวิจึบ่ยม้คร่อ�งก่นี้้บ� โรคร้
6 ติ่วแปร
ายท้�
1,2
ไม่
ได้เกคยเกิ
ลุ่มติ่ดวอย่
ขี้นี้� าในี้โลกมาก่
งท่�งหมด 98
อนี้ได้
รายอย่ผ้างม้
้วิจึ่ยปจึ้ระสีิ
งเพิท�มธิิจึำภาาพ
นี้วนี้
สี่กลุงผลให้
่มติ่วอย่ประเทศไทย
างอ้กร้อยละเป็20
นี้หนี้้เพ้�ง�อในี้ประเทศท้
ทดแทนี้ในี้กรณ้
�ประสีบ
ท�้ม้
ความสีำ
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ผ้้ร่บผิดช่อบด้านี้ค่าใช่้Abstract:
จึ่าย ผ้้ร่บผิThis
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บสีนีุ้purpose
นี้ทางสี่of
งคมท้
ติรวจึติามนี้่ด สีิทธิิในี้การร่
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
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ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
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ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
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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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