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ownเวณท้
family,
ำ�เนำินำimpartial,
ก�รวิิจัย่ and boundless, manner, without
ติ่�งติรง เป็นี้การกระติุas้นี้ifการ
synapse
ค้อ บริ
� in วิิanธี่ดequal,
expecting anything in return.
ปลายขีองแอกซึ่อนี้ (axon) ขีองประสีาทเซึ่ลล์
หนี้้ง� ซึ่้ofง� the second mile
การวิ
จึย่ คร่
ง� นี้้เ� ป็นี้การวิ
จึย่ ก้ง�service
ทดลองrecipients’
แบบสีอง
Serving with the spirit
could
effectively
reduce
ใกล้ช่ิดก่บปลายขีองเดนี้ไดรติ์
ขีองใย
physical and(dendrite)
mental health
damage and
Thus,
the benefits and value of the
กลุ่มloss
ว่ดก่ofอlives.
นี้และหล่
งการทดลอง
the second
mile were concretely and evidently recognised as contributing
ประสีาทอ้ ก เซึ่ลล์ หspirit
นี้้� ง เป็ofนี้ ทางผ่
า นี้ขีองกระแสี
กรและกลุ
่มูตัวิอย่่healthcare
�ง
enormously
to
the
service
recipients, ประ
healthcare
organisations,
profession, and
ประสีาทจึากเซึ่ลล์ประสีาทหนี้้
�
ง
ไปสี้
่
อ
้
ก
เซึ่ลล์
ป
ระสีาท
the nurses themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
ค้อ ผ้countries.
้สี้งอายุท�ม้ ้อNurses,
ายุติ่�งแติ่therefore,
60 ปีขี้�นี้
หนี้้�งขีองกระแสีประสีาทไปสี้
่สีมอง
วยให้ผmore
้สี้งอายุ
in handling
thisช่่crisis
efficiently thanประ
severalกรother
ไปท่�งเพศช่ายและเพศหญิ
ง ท้�ได้ร่บdisease
การวินี้outbreak.
ิจึฉ่ยโดย
‘white
against this unprecedented
เกิดการร่บร้ด้ า้ นี้ติ่างๆbecame
ได้ดขี้ นี้้� admired
และย่งเป็asนี้the
การสี่
งเสีริมgown warriors’
แพทย์
เจึ้าขีองไขี้
ว่าเป็5-17
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ทิพย์์และจิิ
ชวพัรนาพร
ธุ์์์ และคณะ
นัันัทิิยาศริิแก้้นวทริ์
วงษา
เก้ศพิชญวัฒนัา

โรงพยาบาลมะเร็
งอุบลราช่ธิานี้้ กำ�หนำดขนำ�ดของ
บทนำำ�
27
กลุ่มูตัวิโรคติิ
อย่่�ดงเช่้จึากการเปิ
ดติารางอำ
�อไวร่สีโคโรนี้า
2019านี้าจึทดสีอบ
(Coronavirus
กำาหนี้ดค่2019)
าอำานี้าจึการทดสีอบท้
ขีนี้าดอิทธิิพล
disease
หร้อโรคโควิ� ด0.80
-19ค่า(COVID-19
ท้� 0.5 และระด่
บนี้่รยะบาดใหญ่
สีำาค่ญทางสีถึิ
ติิท้� .05 ได้อย่
กลุา่มง
1,2
disease)
ท้�แพร่
(Pandemic)
างกลุ่มละ 22
คนี้างรวดเร็
รวมได้วขีไปท่
นี้าดกลุ
รุติ่นี้วอย่
แรงขียายวงกว้
างอย่
�วโลก่มติ่ทำวาอย่
ให้ามง้
คนี้ ยแบ่
กลุม่ ควบคุ
2,3,4ม 22 คนี้ และกลุม
ผ้ท่ติ้ง� หมด
ดิ เช่้อ� 44
และเสี้
ช่้วงติิ เป็จึำนี้านี้วนี้มาก
ประเทศไทยก็ไ่ด้
22 คนี้ เกณ์ฑ์์
ดเข้�สีได้
อายุ 60
ร่ทดลอง
บผลกระทบอย่
างหนี้่กก�รคัั
หนี้าสีาห่
เช่่แนี้ก่ก่1)
นี้ 5 โดยพบ
ปีจึำาขีนี้วนี้ผ้
นี้้� ไป ท่้ง�ติเพศช่ายและเพศหญิ
บ่ การวิ
นี้จึิ อฉ่นี้ย
ิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� มงขี้� นี้2)เร้ได้� อรยๆ
ในี้เด้
จึากแพทย์
เจึ้าขีองไขี้
โรคมะเร็
งได้รบ่ งร่ท้ก�สีษาแบบ
และพบสี้
ุดเฉล้�ย
มกราคม และกุ
มภาพ่วา่ นี้เป็ธิ์ นี้2563
ประค่
บ
ประคอง
3)
สี้
�
อ
สีารได้
ติ
ามปกติิ
4)
ได้แติ่
ร่บ
ถึ้งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563
อนีุ้
ญ าติจึากแพทย์
า ขีองไขี้
ใ ห้มสี ามารถึเขี้
วม
ประเทศไทยม้
การเฝ้้เาจึ้ระว่
ง ควบคุ
และป้องก่านี้ร่การ
โปรแกรมฯ
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้ประสีิทธิิภาพ สี่งผลให้ติ่�งแติ่
ก�รยุ่2563
ติ (Terminate
1)ลม้ด
ช่่วงเด้อเกณ์ฑ์์
นี้เมษายนี้
จึำานี้วนี้ผ้้ติิดcriteria)
เช่้�อรายใหม่
ภาวะแทรกซึ่้
นี้ หมดสีติิ
2) ม้
ลงอย่างติ่อเนี้้อ�อนี้งเช่่จึนี้กระท่
�งติ่�งเล้แติ่อดออกมาก
25 พฤษภาคม
ความประสีงค์
จึ่ย 3)
เขี้าร่วมโปรแกรม
2563 ไม่พบผ้ออกจึากการวิ
้ติิดเช่้�อรายใหม่
ภายในี้ประเทศเลย
ไม่
�กำาหนี้ดกการระบาดวิทยา ค้อ
ติิดคติ่รบติามระยะเวลาท้
อก่นี้เกินี้ 28 ว่นี้ ติามหล่
เคัร้�องมู้อกท่ติ่� วถึ้ในำก�รวิิ
จัย่ แบ่ย� งงติำ
ออกเป็
นี้ 2 สี่วนี้
2 เท่าขีองระยะฟัั
อเป็นี้ระยะเสี้
�าในี้การแพร่
ด่ระบาดซึ่ำ
งนี้้� �าใหม่6
1. เคัร้
�องมู้อท่� ในำก�รวิิจัย่ � คั้พยาบาลเป็
อ โปรแกรมนี้
ในี้ช่่
ว งการระบาดขีองโรคนี้้
การพยาบาลประค่
จึ้ดในี้6
บุคลากรท้มสีุขีภาพท้บ�ประคองแบบฮั่ิ
ม้จึำานี้วนี้มากท้�สีวุดแมนี้นี้ิ
ในี้ประเทศ
ผ้และม้
้ สี้ ง อายุ
โ รคมะเร็
ท้� ไ ด้ ร่ บ การร่
บทบาทสีำ
าค่ญงในี้การปฏิิ
บติ่ หิ กนี้้ษาแบบประค่
าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้บา
ประคอง
หร่กบารได้
พยาบาล)
1,2,�นี้7 โดยการ
ในี้ด้แลผ้้(สีำ
ร่บาบริ
ครบถึ้ท้ว�ผนี้ทุ้วิจึกย่ ด้สีร้านี้างขี้
ท่�งการ
ศ้สีร้กาษาจึากเอกสีารและงานี้วิ
จึ
ย
่
ท้
เ
�
ก้
ย
�
วขี้
อ
งติามแนี้วคิ
งเสีริมสีุขีภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่กษาด
การด้
แ ลแบบฮั่ิ
ว แมนี้นี้ิ
้ ด (Humanitude)
ขีอง�ง
และการฟั้
�นี้ฟั้สีภาพ
ท้13�คจึรอบคลุ
มแบบองค์รวมท่
Gineste
แลเพ้
งเสีริม8
ร่ า งกาย &จึิ ติMarescotti
ใจึ อารมณ์ สี่และการด้
ง คม และจึิ
ติ วิ�อญสี่ญาณ
ความสีุ
ขีสีบายในี้ผ้
่บการด้
แลแบบประค่
พยาบาลติ้
องด้แลผ้้ป้ร่ว่บยท้บริ�ได้กรารอย่
างใกล้
ช่ิดติ่อเนี้้�อบง
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ประคอง
นี้โปรแกรมท้
สีานี้องค์
ติลอด 24 ช่่เป็ว� โมงซึ่้
ง� มากกว่าไ� บุด้คผลากรท้
มสีุปขีระกอบขีอง
ภาพอ้นี้� ๆ9
การด้
จึด้ ค้คอวามร้
ได้แก่้เก้การพ้
(speech),
ภายใติ้แลแบบฮั่ิ
ความจึำาวก่แมนี้นี้ิ
ดขีององค์
�ยวก่บดโรคนี้้
� การ
การมอง
(gaze),
การสี่
ม
ผ่
สี
(touch),
การจึ่
ด
ท่
า
ทาง
ขีาดแคลนี้บุคลากรสีุขีภาพ และอุปกรณ์ป้องก่นี้การ
(verticality)
ผสีานี้เขี้
บ การพยาบาลประค่
งได้ราบ่ ก่ผลกระทบจึากโรคนี้้
ม� ากบ
ติิดเช่้อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้
แ ลผ้
้ ป่ ว ย ใช่้ รเสี้ะยะเวลาติลอด
ท้ประคองในี้การด้
�สีุด 1,6,7,9-11 หากแติ่
พยาบาลได้
ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
โปรแกรมนี้านี้
5
ว่
นี้
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ

อย่างเหนี้้
2.อ� เคัร้
ยยากลำ
�องมู้าอบาก
ท่� และท้
ก�รเก็
าทาย
บรวิบรวิมูข้
ท้ติ� อ้ งเผช่ิอญมููความ
ล
เสี้ย� งติ่อการติิ
2.1ดแบบสำอบถ�มูข้
เช่้อ� ความเคร้ยดอมููความกล่
ลสำ่วินำบุวคัและความ
คัล ได้แก่
7,9,11
เพศ
กดด่นี้อายุ
รอบด้ระด่
านี้ บ การศ้
ท่�งจึากการประสีบก่
ก ษา สีถึานี้ภาพสีมรสี
บความทุโรค
กขี์
ประจึำ
ทรมานี้และความติายขีองผ้
าติ่ว หอผ้้ป่วย การวินี้ิ้จึปฉ่่วยยบ่โรค
อยคร่
การร่
�ง9 กและจึาก
ษาแบบ
วิประค่
กฤติการณ์
บประคองท้
หลากหลายในี้การร่
�ได้ร่บในี้การร่กบษาโรงพยาบาลในี้
ม้อก่บโรคร้ายท้�
ไม่
คร่เ�งคยเกิ
นี้้� ดขี้นี้� ในี้โลกมาก่อนี้ได้อย่างม้ประสีิทธิิภาพ1,2
สี่งผลให้ ประเทศไทย
2.2 แบบสำอบถ�มูคัวิ�มูสำุ
เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้
ข สำบ�ย่ของ
�ประสีบ
ผูความสีำ
้ป่วิย่ าเป็
เร็จึนี้ในี้ควบคุ
แบบประเมิ
มสีถึานี้การณ์
นี้ท้�สีร้างและพ่
ขีองโรคนี้้
ฒนี้ามาจึาก
ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
6
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เป็นี้หนี้้�งในี้บุคลากรท้
แปลโดย
มสีุขีภาพท้
ยุพินี้�
Hospice
ในี้โลก พยาบาลจึ้
ComfortงQuestionnaire
6,11
ถึนี้่
ได้รดบ่ วนี้ิ
การยกย่
ช่ย์7 ซึ่้อง� แบบประเมิ
งให้เป็นี้ “นี้่กนี้รบชุ่
นี้้ผ� ดแ้ ขีาว
ปลใช่้
ในี้การประเมิ
การปฏิิบติ่ งิ านี้นี้
ขีองพยาบาลด่
ความสีุขีสีบายในี้ผ้
งกล่สี้ าง้ วอายุ
สีอดคล้
โรคมะเร็
องก่งท้บไ� ด้“แนี้วคิ
รบ่ การร่ดกการ
ษา
พยาบาลด้
แบบประค่วยนี้ำ
บ ประคองในี้โรงพยาบาลแห่
�าใจึไมล์ทสี้� อง (the Spirit of theง หนี้้
Second
� ง ในี้
12
Mile
จึ่งหว่in
ดเช่้Nursing
ยงใหม่ Concept:
เม้�อปี 2554
SSMN
หาค่Concept)
าความเท้�ยงติรง
ขีองเคร้อ� งม้
บทความนี้้
อได้เท่าก่เ� ขี้บย0.89
นี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์
ประกอบด้วยขี้อคำาคถึาม
วาม
ร้49้ และจึากประสีบการณ์
ขี้อแบ่งเป็นี้ขี้อความทางบวก
ขีองผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ
จึำานี้วนี้ 25ญขี้ก่อบและ
ช่่วง
วิเป็กนี้ฤติการแพร่
ขี้อความทางลบ
ระบาดใหญ่
จึำานี้วนี้ขีองโรคโควิ
24 ขี้อ เป็ดนี้-19
การประเมิ
รวมท่นี้�ง
ประสีบการณ์
เก้�ยวก่บความสีุในี้การปฏิิ
ขีสีบาย ติามความร้
บ่ติิงานี้ท่�ง้สีด้้กานี้การบริ
ขีองผ้้ป่วยในี้
การ
12,13
วิขีณะนี้่
ช่าการ�นี้และด้
ล่กษณะคำ
านี้การวิ
าติอบเป็
จึ่ยเก้�ยนี้วก่
มาติราสี่
บ SSMN
วนี้ประมาณค่
เพ้�อนี้ำา
6 ระด่บกฤติการแพร่
(ระด่บ 1 หมายถึ้
ง ไม่เห็ขีนี้องโรคโควิ
ด้วยอย่างมากถึ้
เสีนี้อวิ
ระบาดใหญ่
ด-19ง
ระด่บ นี้6เฉพาะท้
หมายถึ้เ� กิงดเห็
ด้วยอย่างมาก)ประกอบด้
โดยในี้ขี้วอย
โดยเนี้้
ขี้นี้� นี้ในี้ประเทศไทย
บให้คะแนี้นี้ในี้ทางติรงขี้
าม การ
ขี้คำอาถึามในี้ทางลบกล่
ม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์
มาติรการ และผลกระทบ
ติ่คิ อดภาวะสีุ
คะแนี้นี้รวมท่
ขี ภาพจึากโรคโควิ
� ง ชุ่ ด แล้ ว หารด้
ด -19
ว ยจึำรวมท่
า นี้วนี้วนี้ขี้
� ง เสีนี้ออ
การนี้ำ
คะแนี้นี้ขีองแบบว่
าแนี้วคิด SSMN
ด ท่� ง มาปฏิิ
ชุ่ ด อย้่บร ะหว่
่ติิในี้ช่่า งวงวิ
49.00
กฤตินี้้ถึ้�ได้ง
อย่
294.00
างม้คุณโดยคะแนี้นี้มากหมายถึ้
ค่าท้�เป็นี้ร้ปธิรรม ประกอบด้
งม้ความสีุ
วย แนี้วคิ
ขีสีบายด
ความหมาย
มาก คะแนี้นี้นี้้
และคุ
อย หมายถึ้
ณค่าขีองง ม้SSMN
ความสีุขีสีบายนี้้อย

วิิก�รตรวิจสำอบคัุ
กฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่
ณ์ภ�พเคัร้�อขงมู้
องโรคัโคัวิิ
อ
ด-19
ผ้ข้อ้ วมููิ จึ่ลยทันี้ำ�วิาไปเก่
โปรแกรมการพยาบาลประค่
�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
บ
ประคองแบบฮั่ิ
องค์การอนี้าม่
วแมนี้นี้ิยโลกประกาศช่้
จึ้ดในี้ผ้้สี้งอายุ�อโท้รคมะเร็
�เป็นี้ทางการ
งท้�ได้
ร่บการด้แ�เลแบบประค่
ขีองโรคท้
กิดจึากเช่้�อไวร่
บประคอง
สีโคโรนี้าสีายพ่
(สีำาหร่บนี้พยาบาล)
ธิุ์ใหม่เม้�อ
14
นี้ำ11าไปติรวจึสีอบความติรงเช่ิ
กุมภาพ่นี้ธิ์ 2563 ว่างเนี้้
“Coronavirus
อ� หาโดยผ้ท้ รงคุ
disease
ณวุฒิ
5(COVID-19)”
ท่านี้ ได้แก่ อาจึารย์
หร้อโรคติิ
พยาบาลผ้
ดเช่้�อไวร่
้เช่้�ยสีวช่าญด้
โคโรนี้าท้
านี้การ
�เริ�ม
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พยาบาลกัับกัารปฏิิบัติิด้้วยน้ำำ�าใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่วงกัารระบาด้ใหญ่่
ของโรคโควิ
ด้-19
ผลของโปรแกรมการพยาบาลประคัั
บประคัองแบบฮิิ
วแมนนิจููดต่่อคัวามสุุ
ขสุบายของ
ผู�สุูงอายุโรคัมะเร็งที่่�ได�รับการดูแลแบบประคัับประคัอง

ประโยช่นี้์ทาง
การศ้กService
ษาเท่านี้่�นี้ during
ภายหล่งการช่้�แจึง
พยาบาลผ้Nurses
สี้ ง้ อายุ 2 ท่and
านี้ พยาบาลผ้
วช่าญด้านี้การ
Theirเ้ ช่้ย�‘Spirit
of the Second
Mile’
พยาบาลแบบประค่ บ ประคอง 2 ท่ า นี้ พยาบาล
รายละเอ้ยด ผ้้วิจึ่ยให้เวลากลุ่มติ่วอย่างในี้การพิจึารณา
Covid-19
Pandemic
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ท่ง� 5 คนี้ได้ผา่ นี้การอบรมการด้แลผ้ป้ ว่ ยแบบฮั่ิวแมนี้
โครงการวิจึย่ อย่างเพ้Sarinthip
ยงพอ เม้Chawaphanth,
อ� กลุม่ ติ่วอย่าง ยิPh.D.*
นี้ยอม
นี้ิจึ้ดมาแล้ว หล่งจึากนี้่�นี้นี้ำามาปร่บติามขี้อเสีนี้อแนี้ะ
เขี้ า ร่ ว มการวิ จึ่ ย จึ้ ง ให้ ลPanida
งนี้ามเอกสีารแสีดงความ
Sennun, Dr.P.H.**
ขีองผ้ท้ รงคุณวุฒคิ อ้ การใช่้ภาษาท้เ� ขี้าใจึง่าย การเพิม�
ยิ นี้ ยอมเขี้ Rattanaporn
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การเก็ บ
คำาว่ากล่าวสีว่สีด้/ไหว้Abstract:
ติามขี่�นี้ติอนี้ขีองหล่
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ทิพย์์และจิิ
ชวพัรนาพร
ธุ์์์ และคณะ
นัันัทิิยาศริิแก้้นวทริ์
วงษา
เก้ศพิชญวัฒนัา

บทนำำ� 1. การเก็บรวบรวมขี้อม้ลในี้กลุม่ ควบคุมติาม

ขี่�นี้ติอนี้โรคติิ
ด่งนี้้ด� เช่้�อไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
1.1 คร่หร้
�งท้อ� 1โรคโควิ
(ว่นี้ท้ด� 1)
ิจึ่ยสี่มภาษณ์
disease 2019)
-19ผ้้ว(COVID-19
ขี้อม้ลสี่วนี้บุ
1,2 คคลขีองกลุ่มควบคุม โดยบ่นี้ท้กขี้อม้ล
disease)
ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
สี่รุนี้วนี้บุ
ค
คลลงในี้แบบบ่
ท้กขี้อม้วไปท่
ลสี่วนี้บุ
คคล
และม้
แรงขียายวงกว้างอย่านี้งรวดเร็
�วโลก
ทำาให้
่ยประเมิ
ขีสีบายขีอง
ผ้ผ้ติ้้ช่่วดิ ยวิ
เช่้อ� จึและเสี้
ยช่้นี้วแบบสีอบถึามความสีุ
ติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็
ได้
ผ้ร่บ้ปผลกระทบอย่
่วย (ฉบ่บภาษาไทย)
และสี่
ง
ค้
นี้
ผ้
้
ว
ิ
จึ
่
ย
5ภายหล่ ง
างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ โดยพบ
ประเมิ
นี้
เสีร็
จึ
สีิ
นี้
�
ก่
อนี้ได้รบ่ เการประเมิ
และด้ในี้เด้
แลติาม
จึำา นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่
พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อนี้ยๆ
อ นี้
แนี้วปฏิิ
บ
่
ติ
ิ
ก
ารพยาบาลแบบประค่
บ
ประคองขีองหอ
มกราคม และกุมภาพ่นี้ธิ์ 2563 และพบสี้งท้�สีุดเฉล้�ย
ถึ้ผ้ง้ปว่่วนี้ยละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563 แติ่
1.2 กคร่ารเฝ้้
�งท้�า2-5
นี้ท้� ม2-และป้
5) ได้
ประเทศไทยม้
ระว่ง (ว่
ควบคุ
องก่ร่บนี้การ
การ
พยาบาลแบบประค่
บ
ประคองติามแนี้วปฏิิ
บ
ติ
่
ขี
ิ
องหอ
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้ประสีิทธิิภาพ สี่งผลให้ติ่�งแติ่
ว่ ย อติามปกติิ
จึากพยาบาลวิ
ช่าช่้ผ้พ้ติิดประจึำ
าการในี้หอ
ช่่ผ้ว้ปงเด้
นี้เมษายนี้
2563 จึำานี้วนี้
เช่้�อรายใหม่
ลด
ผ้ลงอย่
ป้ ว่ ยซึ่้างติ่
ง� เป็อนี้เนี้้ร้ป�อแบบการพยาบาลแบบปกติิ
ท
บ
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้
ค
ุ
ลากร
ง จึนี้กระท่�งติ่�งแติ่ 25 พฤษภาคม
พยาบาลในี้หอผ้
ยปฏิิ
บติ่ เิ ป็นี้ปกติิ
กบ่ ผ้ป้ ว่ ยทุกคนี้
2563 ไม่พบผ้้ติป้ ิดว่ เช่้
�อรายใหม่
ภายในี้ประเทศเลย
คร่�งว่ท้นี้� 6ติามหล่
(ว่นี้ท้� ก5)การระบาดวิ
ผ้้ช่่วยวิจึย่ ทประเมิ
ติิดติ่อก่นี้เกิ1.3
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ยา ค้นี้อ
ย �า(ฉบ่
บภาษา
2แบบสีอบถึามความสีุ
เท่าขีองระยะฟัักติ่วถึ้ขีอสีบายขีองผ้
เป็นี้ระยะเสี้้ปย� ่วงติำ
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
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