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mile.(44.08%),
The ‘Spirit
of thepneumonia
Second Mile’
is characterised
by (i)
VAP were
Acinetobacter
baumannii
Klebsiella
(25.42%),
and Pseudomonas
aeruginosa
(16.95%).
Factors
associated withand
VAPaccountability;
in the young and(ii)
adolescent
brain trauma
patients
serving
with
willingness,
self-sacrifice,
spontaneous
readiness
to
were
the
use
of
cooling
blankets
(OR
Adj
7.39;
95%
CI
=
2.60,
21.02;
p
<
.001)
and
continuous
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
fentanyl
(ORand
Adj(iii)
12.28;
95%CI
4.04, 37.36;forpother
< .001).
intravenous
administrationofofthe
ensure
accomplishment
mission;
affection
and=compassion
peopleA
comparison
of
effects
of
VAP
showed
statistically
significant
differences
between
the
patients
with
as if for those in one’s own family, in an equal, impartial, and boundless, manner, without
and
without
VAP.
That
is,
the
patients
without
VAP
spent
less
time
on
ventilators
(4
days
VS
18
expecting anything in return.
day; p <Serving
.001), shorter
time
in
the
intensive
care
unit
(4
days
VS
20
day;
p
<
.001),
fewer
days
with the spirit of the second mile could effectively reduce service recipients’of
hospitalisation (8 days VS 28 day; p < .001), and lower hospitalisation costs (57,862.75 baht VS
physical
health
andVAP.
loss However,
of lives. no
Thus,
the benefits
and value
of thein
183,202 and
baht;mental
p < .001)
thandamage
those with
statistically
significant
difference
spirit
of theratesecond
milebetween
were the
concretely
evidently
recognised
as contributing
the mortality
was found
two groupsand
(4.44%
VS 15.79%;
p = .059).
enormously
to
the
service
recipients,
healthcare
organisations,
healthcare
and
Recommendations: Nurses and multidisciplinary team caring for young andprofession,
adolescent brain
the
nurses
themselves,
antointegral
in helping
Thailand
become
trauma
patients
should paywho
closeplayed
attention
factors part
associated
with VAP,
namely,
the usesuccessful
of cooling
in
handling
this
crisis
more
efficiently
than
several
other
countries.
Nurses,
therefore,
blankets and continuous intravenous administration of fentanyl. Also, clinical nursing
practice
became
the ‘whiteto gown
against
unprecedented
disease
outbreak.
guidelinesadmired
should beasdeveloped
preventwarriors’
VAP in young
and this
adolescent
brain trauma
patients.
Further
prospective
studies
on
other
VAP
factors
in
young
and
adolescent
brain
trauma
patients
are
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ัย สมกิ
ศริินทริ์ทิพวุฒ
ย์์ ิชชวพั
นธุ์์์ จและคณะ

ท่�มู�และคัวิ�มูสำำ
บทนำำ
�
�คััญ
โรคติิดเช่้�อไวร่
ภาวะปอดอ่
กเสีบจึากการใช่้
สีโคโรนี้า 2019
เคร้(Coronavirus
�องช่่วยหายใจึ
(Ventilator-associated
disease 2019) หร้อโรคโควิ
pneumonia;
ด-19VAP)
(COVID-19
เป็นี้ภาวะ
1,2
ติิdisease)
ดเช่้�อท้�พบมากท้
ท้�แพร่�สีรุดะบาดใหญ่
ในี้ผ้้ป่วยท้�ม(Pandemic)
้การบาดเจึ็บสีมอง
อย่าง
1
ท่รุนี้ง� ว่แรงขียายวงกว้
ยเด็กและว่ยผ้ใ้ าหญ่
งอย่าจึากการศ้
งรวดเร็วกไปท่
ษาในี้ติ่
�วโลก
างประเทศ
ทำาให้ม้
2,3,4
ผ้พบอุ
ติ้ ดิ เช่้บ่ติอ� ิกและเสี้
ารณ์กยารเกิ
ช่้วติิ จึำดานี้วนี้มาก
VAP ในี้ผ้้ป่วประเทศไทยก็
ยเด็กและว่ยรุไ่นี้ด้
ร่ท้บ� มผลกระทบอย่
้ ก ารบาดเจึ็ บาสีมองท้
งหนี้่กหนี้าสีาห่
� ใ สี่ ท่ อ ช่่สีวเช่่
ยหายใจึและใช่้
นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
เคร้
จึำา นี้วนี้ผ้
อ� งช่่วยหายใจึอย่
้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่
างนี้้อยเ2พิว่� มนี้ขี้หร้
� นี้ เร้อ� อ48ยๆช่่ว� โมงขี้
ในี้เด้นี้� อไปนี้
2-3
ประมาณร้
อยละม6-40
ในี้ผ้้ป่วและพบสี้
ยเด็กท้�ม้กงารบาดเจึ็
ท้�สีุดเฉล้บ�ย
มกราคม และกุ
ภาพ่นี้ธิ์ 2563
สีมองระด่
ถึ้งว่นี้ละกว่บาปานี้กลางถึ้
120 รายในี้ช่่
งรุนี้วแรง
งเด้พบได้
อนี้ม้นี้ปาคม
ระมาณร้
2563
อยละ
แติ่
4
36
ประเทศไทยม้
และในี้ผ้้กปารเฝ้้
่ ว ยเด็าระว่
ก ท้� มง ้ กควบคุ
ารบาดเจึ็
ม และป้
บ โดยไม่
องก่นี้รการ
วม
จึมนี้ำ
ระบาดขีองโรคนี้้
�าหร้อได้รบ่ สีารพิ
�อย่างม้ษปพบได้
ระสีิทรธิิ้อภยละ
าพ สี่0.2-4.4
งผลให้ติหร้
่�งแติ่อ
5
13.83
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้
คร่�ง ติ่อ 1,000
2563 ventilator-day
จึำานี้วนี้ผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่
ซึ่้�งเม้�อเกิลด
VAP
ลงอย่ในี้ผ้
างติ่้ปอ่วเนี้้ยเด็
�องกและว่
จึนี้กระท่
ยรุ่นี้�งท้ติ่�ม�ง้กแติ่
ารบาดเจึ็
25 พฤษภาคม
บสีมองจึะ
สี่2563
ง ผลกระทบติ่
ไม่พบผ้้ติอิดผ้เช่้
้ ป่ ว�อยและสีถึานี้พยาบาล
รายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
ได้ แ ก่
6-10
เพิ
ติิด�มติ่ระยะเวลาการใช่้
อก่นี้เกินี้ 28 ว่นี้เคร้
ติามหล่
�องช่่วยหายใจึ
กการระบาดวิเพิท�มยาระยะ
ค้อ
6-10
2เวลาว่
เท่าขีองระยะฟัั
นี้นี้อนี้หอผ้กติ่้ปว่วถึ้ยวิอเป็
กฤติ
นี้ระยะเสี้เพิย� �มงติำระยะเวลาว่
�าในี้การแพร่นี้
6 5-10
ระบาดซึ่ำ�าใหม่
นี้อนี้โรงพยาบาล
การพยากรณ์โรคเลวลง6,8-10
9-10
และเพิในี้ช่่
� ม อ่ ติวราติาย
งการระบาดขีองโรคนี้้
อย่ า งม้ นี้่ ย สีำ� าพยาบาลเป็
ค่ ญ ทางสีถึินี้ติิ
บุเม้ค� อลากรท้
เท้ ย บก่
มสีุบขีกลุ
ภาพท้
่ ม ท้�มไ ม่้จึำาเ นี้วนี้มากท้
กิ ด ซึ่้� ง ม้ ผ�สีลติ่
ุดในี้ประเทศ
อ ค่ า ร่ ก ษา6
พยาบาลท้
และม้บทบาทสีำ
เ� พิม� ขี้านี้� ค่สีำญาในี้การปฏิิ
หร่บในี้ประเทศไทยย่
บติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็งนี้ไม่แนี้วหนี้้
พบการา
1,2, 7
ศ้ในี้ด้
กษาอุ
แลผ้
บติ่ ้รกิ่บารณ์
บริกการได้
นี้ทุกป้ ด้ว่ ยเด็
านี้ กและว่
ารเกิดครบถึ้
VAPวในี้ผ้
ท่�งยการ
รุนี้่
สีร้
ท้�มา้กงเสีริ
ารบาดเจึ็
มสีุขีภาพ
บสีมอง
การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่กษา
และการฟั้
จึากการทบทวนี้วรรณกรรม
�นี้ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุพบว่
มแบบองค์
าในี้ติ่างประเทศ
รวมท่�ง
ม้ร่ ากงกาย
ารศ้กษาปั
จึิ ติ ใจึ
จึจึ่ยอารมณ์
ท้�ม้ความสี่
สี่ งมคม
พ่นี้ธิ์และจึิ
ก่บการเกิ
ติ วิ ญดญาณ
VAP8
ในี้ผ้
พยาบาลติ้
้ป่วยเด็อกงด้
และว่
แลผ้ย้รรุ่บนี้บริ
ท้�มก้ ารอย่
ารบาดเจึ็
างใกล้
บสีมอง
ช่ิดติ่อได้
เนี้้แ�อก่ง
ระด่
ติลอด
บความรุ
24 ช่่ว� โมงซึ่้
นี้แรงขีองการบาดเจึ็
ง� มากกว่าบุคลากรท้
บ พบว่
มสีุขีาภาพอ้
ผ้้ป่วยเด็
นี้� ๆก9
และว่
ภายใติ้ยครุวามจึำ
่นี้ท้�ม้ากก่ารบาดเจึ็
ดขีององค์บคสีมองรุ
วามร้้เก้นี้�ยแรงท้
วก่บโรคนี้้
�ม้คะแนี้นี้
� การ
Injury
ขีาดแคลนี้บุ
Severity
คลากรสีุ
Scoreขี(ISS)
ภาพ และอุ
ติ่�งแติ่ป16
กรณ์คะแนี้นี้ขี้
ป้องก่นี้�นี้การ
ไป
6,7,9
พยาบาลจึ้
รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้
ม้ติิดคเช่้
วามเสี้
อ� ย� งติ่
อการเกิงดได้VAP
เป็นี้ 5 เท่า เม้อ� ก่บผ้ป้ม� ว่ากย
1,6,7,9-11
ท้�มสีุด้ ISS นี้้อยกว่
หากแติ่
พยาบาลได้
เสี้ยสีละ
ทุ่ม้ปเทท่
าหร้อเท่
าก่บ 9 คะแนี้นี้
สี่วนี้ผ้
่วยท้�ง�
กายพล่งGlasgow
ใจึ ปฏิิบติ่ หิ Coma
นี้้าท้ท� ห�้ นี้่Scale
กเกินี้กว่
าในี้ภาวะปกติิ
ม้พล่คงะแนี้นี้
(GCS)
score

งเหนี้้าหร้
อ� ยยากลำ
าทาย
ติ� อ้ งเผช่ิ
ญความ
นี้้อย่อายกว่
อเท่าก่าบบาก
8 และท้
คะแนี้นี้
ม้คท้วามเสี้
�ยงติ่
อการ
เสี้ย�ดงติ่VAP
อการติิ
ความเคร้
ความกล่
และความ
เกิ
เป็ดนี้เช่้2อ� เท่
า เม้�อเท้ยดยบก่
บผ้้ป่ววยท้
�ม้ GCS
7,9,11
กดด่นี้รอบด้
านี้ ท่ซึ่้�งจึากการประสีบก่
บความทุ
กขี์
มากกว่
า 8 คะแนี้นี้
ผ้้ป่วยท้�ม้การบาดเจึ็
บสีมอง
9
และจึาก
รุทรมานี้และความติายขีองผ้
นี้แรงและม้การบาดเจึ็บร่ว้ปม่วยบ่
เป็อนี้ยคร่
ผ้้ป่ว�งยท้
�ม้พยาธิิ
วิสีภาพรุ
กฤติการณ์
หลากหลายในี้การร่
ก่บโรคร้ายท้นี้�
นี้ แรงจึำ
า เป็ นี้ ติ้ อ งใช่้ เ คร้� อบงช่่ม้อว ยหายใจึเป็
1,2
ไม่
เคยเกิดขี้เป็นี้� ในี้โลกมาก่
นี้ได้อย่�ยางติ่
งม้อปการเกิ
ระสีิทธิิดภาพ
เวลานี้านี้
นี้ผลให้ม้คอวามเสี้
VAP
สี่งผลให้า2,6,8
ประเทศไทย
ภาวะโรคร่
เป็วนี้มหนี้้(co-morbidity)
�งในี้ประเทศท้�ปพบว่
ระสีบา
มากกว่
ผ้ความสีำ
้ป่วยเด็าเร็กท้จึในี้ควบคุ
�ม้การบาดเจึ็
มสีถึานี้การณ์
บร่วมและม้
ขีองโรคนี้้
โรคร่วมติ่
ไ� ด้�งดแติ่
ท้ สี�้ ดุ2
6
ม้ความเสี้
งเป็�ยงติ่
นี้หนี้้
อการเกิ
�งในี้บุดคลากรท้
VAP เป็
มสีุนี้ขีภาพท้
2 เท่า�
โรคขี้
ในี้โลก�นี้ไปพยาบาลจึ้
6,11
ได้
เม้ร�อบ่ เท้การยกย่
ยบก่บผ้องให้
้ป่วยท้
เป็นี้�ไม่“นี้่ม้โกรคร่
รบชุ่วดมขีาวโดยเฉพาะโรคทาง
การปฏิิบติ่ งิ านี้
ขีองพยาบาลด่
ระบบภ้ มิ คุ้ ม ก่ นี้งกล่โรคระบบเมติาบอลิ
าว สีอดคล้องก่บ “แนี้วคิ
สี มและการ
ดการ
พยาบาลด้
บาดเจึ็บร่วมติ่
ยนี้ำ�าใจึไมล์
ง ๆ ท่ท�งสี้� นี้้อง
�เนี้้�อ(the
งจึากภายหล่
Spirit of theงเกิSecond
ดการ
12
Mile
บาดเจึ็inบNursing
สีมองจึะเกิ
Concept:
ด กระบวนี้การอ่
SSMN Concept)
ก เสีบภายในี้
ร่างกายซึ่้�งบทความนี้้
ม้ผลติ่อระด่
เ� ขี้ยบนี้ขี้
ภ้มนี้� ิคจึากการทบทวนี้องค์
ุ้มก่นี้ท้�ลดลง ภาวะโรค
ความ
ร้ร่้วและจึากประสีบการณ์
มด่งกล่าวจึ้งเป็นี้ปัจึจึ่ยขีสี่องผ้
งเสีริ้เขี้มยให้
นี้ขีณะเผช่ิ
เกิดการติิญดก่เช่้บอ� ช่่ในี้
วง
8
วิระบบติ่
กฤติการแพร่
าง ๆ เพิระบาดใหญ่
�มขี้�นี้ โดยเฉพาะการเกิ
ขีองโรคโควิดด-19
VAPรวมท่
อายุ�ง
ประสีบการณ์
พบว่าผ้้ปว่ ยเด็ใกนี้การปฏิิ
โติและว่ยบรุ่นี้ติิงม้านี้ท่
ความเสี้
�งด้าย� นี้การบริ
งติ่อการเกิ
การด
วิVAP
ช่าการเป็และด้
นี้ 2 เท่
านี้การวิ
า เม้�อจึเท้่ยเก้
ยบก่
�ยวก่บผ้บ้ปSSMN
่วยท้�อ12,13
ายุนี้้เพ้
อยกว่
�อนี้ำา
เสีนี้อวิ
1 ปี ท่ก�งนี้้ฤติการแพร่
�เป็นี้ผลจึากกลไกการบาดเจึ็
ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิ
บและพยาธิิ
ด-19
โดยเนี้้
สีภาพท้นี้�เเฉพาะท้
กิดขี้�นี้ม้เ� คกิวามรุ
ดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย
นี้แรงมากกว่า ประกอบด้
ผ้้ป่วยจึำาเป็วนี้ย
ขี้ติ้อม้งใช่้
ลท่เคร้
�วไป�องช่่สีถึานี้การณ์
วยหายใจึเป็มาติรการ
นี้เวลานี้านี้และผลกระทบ
ทำาให้ม้ความ
ติ่เสี้อ�ยภาวะสีุ
งติ่อการเกิ
ขี ภาพจึากโรคโควิ
ด VAP เพิ�มขี้�นี้4,8ด -19
การได้รวมท่
ร่บเล้�อง เสีนี้อ
ดและ
การนี้ำ
สีารประกอบขีองเล้
าแนี้วคิด SSMN
อดม้คมาปฏิิ
วามเสี้บ�ย่ติงติ่
ิในี้ช่่
อการเกิ
วงวิกฤตินี้้
ด VAP
�ได้
อย่
เป็นี้างม้
2.54
คุณเท่ค่าท้เม้�เป็อ� เท้
นี้ร้ยปบก่
ธิรรม
บผ้ป้ ประกอบด้
ว่ ยท้ไ� ม่ได้รวบ่ ยเล้แนี้วคิ
อดและด
ความหมาย
สีารประกอบขีองเล้
และคุณอค่ดาขีอง
เนี้้�องจึากภายหล่
SSMN งได้ร่บเล้อด
และสีารประกอบขีองเล้
อด ระบบภ้
มคิ มุ้ ก่นี้ร่ดางกายจึะ
วิิกฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่
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oropharynx

Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 36 No.1 January-March
January-April 2021
2021

917
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ที่่�สองใน้ำช่่วงกัารระบาด้ใหญ่่
ของโรคโควิ
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จึนี้ทำาให้เกิดการ
and Their
of the Second
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กษณะสีถึานี้พยาบาล
ท่�ง
proved
to
be
efficient
during
the
Covid-19
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ผลให้การติิดเช่้�อเพิ�มpractice.
ขี้�นี้และการแขี็งติ่วขีองเล้อดผิด
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วงว่ยagainst
การศ้กthis
ษา
the apparentจึาก
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และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
ในี้ด้แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้วนี้ทุกด้านี้ 1,2,7 ท่�งการ
สีร้างเสีริมสีุขีภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่กษา
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ติิดเช่้อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้งได้รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้ม� าก
ท้�สีุด 1,6,7,9-11 หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
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กำาหนี้ดระด่
ช่่วงความเช่้
�นี้ร้อยละ
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ยคร่�ง9 และจึาก
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ไม่เคยเกิดขี้inflation
นี้� ในี้โลกมาก่
factor;อนี้ได้
VIF)อย่ขีองติ่
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6
งเป็นี้เคราะห์
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ราย เกิ12ด VAP
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จึำานี้วนี้ 45บทความนี้้
ราย (59เ� ขี้คร่
�ง)นี้� อุจึากการทบทวนี้องค์
บ่ติิการณ์การเกิด คVAP
ยนี้ขี้
วาม
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งสี่วนี้ใหญ่ขีเกิองโรคโควิ
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คร่�ง จึำรวมท่
านี้วนี้�ง
วิday
กฤติการแพร่
34
ราย คิดเป็นี้ในี้การปฏิิ
ร้อยละ 75.56
เช่้�อ�งจึุด้ลช่้านี้การบริ
พก่อโรคสี่กวารนี้
ประสีบการณ์
บ่ติิงานี้ท่
ใหญ่
ค้อและด้
Acinetobacter
ร้อยละ
12,13 44.08
วิช่าการ
านี้การวิจึ่ยเก้baumannii
�ยวก่บ SSMN
เพ้�อนี้ำา
รองลงมา
ค้
อ
Klebsiella
pneumonia
ร้
อ
ยละ
เสีนี้อวิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิ25.42
ด-19
และ
ร้อยละประกอบด้
16.95 ติาม
โดยเนี้้Pseudomonas
นี้เฉพาะท้เ� กิดaeruginosa
ขี้นี้� ในี้ประเทศไทย
วย
ลำขี้อาด่ม้บลท่(ติารางท้
�
1)
�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
ติ่ อ ภาวะสีุ ขี ภาพจึากโรคโควิ ด -19 รวมท่� ง เสีนี้อ
การนี้ำาแนี้วคิด SSMN มาปฏิิบ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
อย่างม้คุณค่าท้�เป็นี้ร้ปธิรรม ประกอบด้วย แนี้วคิด
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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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อุบัติการณ์ ปัจจัยที่มพยาบาลกัั
ีความสัมบพักัาร
นธ์แปฏิิ
ละเปรี
บผลกระทบจากการเกิ
ดภาวะปอดอั
กเสบจากการใช้
บัติิด้ย้วบเที
ยน้ำำ�ายใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่วงกัารระบาด้ใหญ่่
ของโรคโควิ
ด้-19เครื่องช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีการบาดเจ็บสมอง

ต�ร�งท่� Nurses
1 จำ�นำวินำและร้
ย่ละของกลุ
่มูตัวิอย่่of
�งจำthe
�แนำกต�มูข้
อมูุลก�รเกิ
(n = 121)
andอTheir
‘Spirit
Second
Mile’ด VAP
Service
during
ข้อมููลก�รเกิดCovid-19
VAP

Pandemic

จำ�นำวินำ

ร้อย่ละ

การเกิด VAP
Sarinthip Chawaphanth, Ph.D.*
ไม่เกิด
76 Panida Sennun,
62.81
Dr.P.H.**
Rattanaporn
Ph.D.***
เกิด
45 Tanasirijiranont,
37.19
จึำานี้วนี้คร่�งขีองการเกิAbstract:
ด VAP This article was written during the time when most countries in the world,
including Thailand, were faced with the Covid-19 pandemic.
1 คร่�ง
34 The main purpose
75.55 of this
article is to propose the ‘Spirit of the Second Mile’ principle, which was implemented and
2 คร่�ง
proved to be efficient during the Covid-19 pandemic as a 8concretely valuable17.78
nursing care
practice.
3 คร่�ง
3
6.67
Covid-19 is a new emerging, dangerously contagious disease. Not only does
อุบ่ติิการณ์ (คร่�ง/ 1,000
ventilatorCovid-19
spread day)
easily and quickly, it also is a disease for which46.83
there is neither a direct
cure
nor
a
vaccine.
As
a
result,
a
large
number
infections
and
fatalities
have resulted,
เช่้�อจึุลช่้พก่อโรค
mounting increasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
Acinetobacter baumannii
26
44.08
personnel.
were a vital force25.42
against this
Klebsiella pneumonia Despite the apparent risk to their health, nurses15
disease, performing their duty courageously, like frontline soldiers, to fight this pandemic
Pseudomonas aeruginosa
10 Mile’ is characterised
16.95 by (i)
with the spirit of the second mile. The ‘Spirit of the Second
serving
with willingness,
self-sacrifice,
readiness to
Methicillin - resistant
Staphylococcus
aureus
(MRSA) and accountability;
1 (ii) spontaneous1.69
perform more than the duty requirements and beyond the
standards, to
Streptococcus pneumonia
1 predetermined
ensure accomplishment of the mission; and (iii) affection and
compassion for1.69
other people
Staphylococcus aureus
1 boundless, manner,
1.69 without
as if for those in one’s own family, in an equal, impartial, and
return.
expecting
anything
in
อ้�นี้ ๆ
5
8.48
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
จึากจึำานี้วนี้กลุspirit
่มติ่วอย่ofางthe121
ราย สี่mile
วนี้ใหญ่
cooling blanket
ร้อยละ 46.28
ได้รบ่ ยา
ทาง
second
were concretely
and evidently
recognised
as fentanyl
contributing
enormously
to
the
service
recipients,
healthcare
organisations,
healthcare
profession,
เป็นี้เพศช่าย ร้อยละ 73.55 กลุ่มติ่วอย่างสี่วนี้ใหญ่
หลอดเล้อดดำาแบบหยดติ่อเนี้้�อง ร้อยละ 30.58and
ได้
the nurses themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
อายุ 11–15 ปี ร้อยละin 43.8
(Mean
SD; 13.40
±
ร่บยาลดความด่
ในี้กะโหลกศ้
รษะNurses,
ช่นี้ิด 3%NaCl
ทาง
handling
this±crisis
more efficiently
than several นี้other
countries.
therefore,
4.61ปี) ได้ร่บการใสี่became
tracheostomy
ร้อยละgown warriors’
หลอดเล้against
อดดำา ร้this
อยละ
39.67 และได้
ร่บยากระติุ
admired astube
the ‘white
unprecedented
disease
outbreak.้นี้
12.40 กลุม่ ติ่วอย่างสี่วนี้ใหญ่Thai
มโ้ รคร่
วมติ่ง� แติ่
3 ภาวะ Council
ความด่
นี้โลหิ36(1)
ติทางหลอดเล้
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of Nursing
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5-17 อดดำาแบบหยดติ่อเนี้้�อง
ขี้�นี้ไป ร้อยละ 67.77Keywords:
สี่วนี้ใหญ่มnurses;
้การบาดเจึ็
บสีมอง
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หร้อ epinephrine
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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

ัย สมกิ
ศริินทริ์ทิพวุฒ
ย์์ ิชชวพั
นธุ์์์ จและคณะ

ต�ร�งท่
ษ์�ระหวิ่
อ� ยยากลำ
�งกลุาบาก
่มูท่�ไและท้
มู่เกิดาและกลุ
ทาย ท้ติ� ่มูอ้ งเผช่ิ
ท่�เกิดญความ
VAP
บทนำำ� � 2 เปร่ย่บเท่ย่บจำ�นำวินำและคั่�เฉุล่�ย่ของปัจจัย่ท่อย่�ศาึกงเหนี้้
121)
เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้ยด ความกล่ว และความ
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ป
่
ว
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วิกฤติการณ์
ลากหลายในี้การร่
บม้อก่บโรคร้ายท้�
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
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ไมู่เกิด VAP
ไม่เคยเกิ
ดขี้นี้� (ร้ในี้โลกมาก่
ย่าองม้ย่ละ)
ประสีิทธิิภาพ1,2
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จำ�นำวินำ
อย่ละ) จำอ�นี้ได้
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สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้.966
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ร่เพศ
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ในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์
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บติ่ งิ bานี้
ถึ้อายุ
งว่นี้(ปี
ละกว่
< 1 ปี
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และม้
บ
ทบาทสีำ
า
ค่
ญ
ในี้การปฏิิ
บ
ติ
่
ห
ิ
นี้้
า
ท้
เ
�
ป็
นี้
แนี้วหนี้้
า
1 โรคร่วม
14 (11.57)
11 (78.57)
3 (21.43)
ติ่
อ
ภาวะสีุ
ขี
ภาพจึากโรคโควิ
ด -19 รวมท่� ง เสีนี้อ
1,2, 7
ในี้ด้
แลผ้ว้รม่บบริการได้ครบถึ้วนี้ทุกด้านี้ ท่20�งการ
2 โรคร่
(16.53)
11 (55.00)
9 (45.00)
การนี้ำา49
แนี้วคิ
ด SSMN มาปฏิิ
บ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
3 โรคร่
(59.76)
33 (40.24)
สีร้≥างเสีริ
มสีุวขีมภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ด82
ร่ก(67.77)
ษา
อย่างม้คุณค่าท้�เป็นี้ร้ปธิรรม ประกอบด้วย .441
แนี้วคิa ด
ระด่บความรุ
บสีมอง
ใช่้คะแนี้นี้
GCS
และการฟั้
�นี้ฟั้นี้สีแรงการบาดเจึ็
ภาพ ท้�ครอบคลุ
มแบบองค์
รวมท่
�ง
ความหมาย
และคุณค่าขีอง34SSMN
8
นี้แรง (3สี่-ง คม
8 คะแนี้นี้)
49 (59.04)
(40.96)
ร่ าบาดเจึ็
งกาย บจึิสีมองรุ
ติ ใจึ อารมณ์
และจึิ ติ วิ ญ 83
ญาณ(68.60)
บาดเจึ็บสีมองปานี้กลาง
- 12างใกล้ช่ิดติ่อ25เนี้้(20.66)
18 (72.00)
7 (28.00)
พยาบาลติ้
องด้แลผ้้ร่บบริก(9ารอย่
�อง
วิิกฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่
ของโรคัโคัวิิด-19
คะแนี้นี้)
9
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ
ข้9อ(69.23)
มููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับ4 โรคัโคัวิิ
บาดเจึ็บสีมองไม่รุนี้แรง (13 - 15
13 (10.74)
(30.77)ด-19
ภายใติ้ความจึำาก่ดขีององค์ความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
คะแนี้นี้)
ขีาดแคลนี้บุ
ค
ลากรสีุ
ขี
ภาพ
และอุ
ป
กรณ์
ป
้
อ
งก่
นี้
การ
�เกิด±จึากเช่้
โคโรนี้าสีายพ่
Mean6,7,9
± SD
7.51±3.23ขีองโรคท้
7.91
3.20 �อไวร่สี6.84
± 3.20 นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
พยาบาลจึ้งได้รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้8ม� (5
าก- 9) 11 กุมภาพ่
ติิดMedian
เช่้อ� (IQR)
14
8 (6นี้-ธิ์ 9)
(5 - 8)
2563 ว่า7 “Coronavirus
disease
ท้�สีุด 1,6,7,9-11 หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ
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อุบัติการณ์ ปัจจัยที่มพยาบาลกัั
ีความสัมบพักัาร
นธ์แปฏิิ
ละเปรี
บผลกระทบจากการเกิ
ดภาวะปอดอั
กเสบจากการใช้
บัติิด้ย้วบเที
ยน้ำำ�ายใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่วงกัารระบาด้ใหญ่่
ของโรคโควิ
ด้-19เครื่องช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีการบาดเจ็บสมอง

ต�ร�งท่� Nurses
2 เปร่ย่บเท่
ย่บจำTheir
�นำวินำและคั่
�เฉุล่�ย่of
ของปั
จจัย่Second
ท่�ศึกษ์�ระหวิ่Mile’
�งกลุ่มูService
ท่�ไมู่เกิดและกลุ
่มูท่�เกิด VAP
and
‘Spirit
the
during
(n = 121) (ต่อ)
ปัจจัย่

Covid-19 Pandemic
รวิมู
จำ�นำวินำ (ร้อย่ละ)

ก�รเกิด VAP
p – value
Sarinthip Chawaphanth, Ph.D.*
Panida
เกิด VAP
ไมู่เกิดSennun,
VAP Dr.P.H.**
จำ�นำวินำRattanaporn
(ร้อย่ละ) จำTanasirijiranont,
�นำวินำ (ร้อย่ละ) Ph.D.***
a
การได้ร่บเล้อดและสีารประกอบขีองเล้
อด was written during the time when most countries in the.008
Abstract: This article
world,
ไม่ได้ร่บ
(39.67)
37 (77.08)
including Thailand, were48faced
with the Covid-19
pandemic.11The(22.92)
main purpose of this
article is to propose the ‘Spirit
of the Second39
Mile’
principle, which
was implemented and
ได้ร่บ
73 (60.33)
(53.42)
34 (46.58)
proved
to
be
efficient
during
the
Covid-19
pandemic
as
a
concretely
valuable nursing
a
การใช่้ cooling blanket
< .001care
practice.
ไม่ได้ใช่้
65 emerging,
(53.72) dangerously
57 (87.69)
(12.31)Not only does
Covid-19 is a new
contagious8disease.
ได้ใช่้
37 (66.07)
Covid-19 spread easily 56
and(46.28)
quickly, it also19
is a(33.93)
disease for which
there is neither a direct
การได้ร่บยา fentanylcure
ทางหลอดเล้
อดดำาแบบหยดติ่
ง number infections and fatalities have <resulted,
.001a
nor a vaccine.
As a result,อเนี้้a �อlarge
ไม่ได้ร่บ
84 (69.42)
mounting increasing pressure
and challenge69on(82.14)
nurses, who 15
are (17.86)
part of the healthcare
personnel.
ได้ร่บ
37 (30.58)
7 (18.92)
30 (81.08)
a
Despite
the
apparent
risk
to
their
health,
nurses
were
a vital force against
การได้ร่บยาลดความด่นี้ในี้กะโหลกศ้รษะ ช่นี้ิด 3%NaCl ทางหลอดเล้อดดำา
< .001this
disease, performing their73
duty(60.33)
courageously,57like(78.08)
frontline soldiers,
to fight this pandemic
ไม่ได้ร่บ
16 (21.92)
with the spirit of the second mile. The ‘Spirit of the Second Mile’ is characterised by (i)
ได้ร่บ
(39.67) and19
(39.58) (ii)29spontaneous
(60.42) readiness to
serving with willingness,48
self-sacrifice,
accountability;
การได้ร่บยากระติุ้นี้ความด่
อดดำrequirements
าแบบหยดติ่and
อเนี้้�อbeyond
ง
.025a to
performนี้โลหิ
moreติทางหลอดเล้
than the duty
the predetermined standards,
ช่นี้ิด norepinephrineensure
หร้อ epinephrine
หร้อofdopamine
accomplishment
the mission; and (iii) affection and compassion for other people
as if for those in one’s own
in an equal,
manner, without
ไม่ได้ร่บ
94family,
(77.69)
64 impartial,
(68.09) and boundless,
30 (31.91)
return.
expecting
anything
in
ได้ร่บ
27 (22.31)
12 (44.44)
15 (55.56)
Serving with the spirit of the second mile could effectively reduce service recipients’
a = Chi-Square Test,physical
b = Fisher
c =damage
Mann Whitney
and exact
mentaltest,
health
and loss UofTest
lives. Thus, the benefits and value of the
spirit of the second mile
were concretely
and evidently
recognised asบาทเท้
contributing
เปร้ ย บเท้ ย บผลกระทบจึากการเกิ
ด VAP
กษาพยาบาลถึ้
กกว่า (57,862.75
ยบก่andบ
enormously to the service
recipients, ร่healthcare
organisations,
healthcare profession,
พบว่าผ้้ป่วยกลุ่มท้�ไม่the
เกิดnurses
VAPthemselves,
ม้ระยะเวลาการใช่้
บาท,
p < .001)
เม้�อเท้
ยบก่บกลุ
่มท้�เกิด
who played an183,202
integral part
in helping
Thailand
become
successful
in handling
thisยบก่
crisis
thanซึ่้�งseveral
countries.
therefore,
เคร้�องช่่วยหายใจึนี้้อยกว่
า (4 ว่นี้เท้
บ 18more
ว่นี้,efficiently
p
VAP
แติกติ่าother
งก่นี้อย่
างม้นี้่ยสีำาNurses,
ค่ญทางสีถึิ
ติิ สี่วนี้
became
admired
as
the
‘white
gown
warriors’
against
this
unprecedented
disease
outbreak.
< .001) ระยะว่นี้นี้อนี้หอผ้้ป่วยวิกฤตินี้้อยกว่า (4 ว่นี้
อ่ ติราติายท่�ง 2 กลุ่ มพบว่ าไม่ม้ความแติกติ่ างก่ นี้
Thai Journal
of Nursing Council
2021;
เท้ยบก่บ 20 ว่นี้, p < .001) ระยะว่
นี้นี้อนี้โรงพยาบาล
(ร้อยละ
4.4436(1)
เท้ยบก่5-17
บ ร้อยละ 15.79, p = .059)
Keywords:
the Spirit
Mile� 3)
based performance; COVID-19 pandemic
นี้้อยกว่า (8 ว่นี้เท้ยบก่
บ 28 ว่นี้,nurses;
p < .001)
และค่ofาthe Second
(ติารางท้
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ัย สมกิ
ศริินทริ์ทิพวุฒ
ย์์ ิชชวพั
นธุ์์์ จและคณะ

ต�ร�งท่
�ไมู่าเกิงเหนี้้
ดและกลุ
อ� ยยากลำ
่มูท่า�เบาก
กิด VAP
และท้า(nทาย= ท้121)
ติ� อ้ งเผช่ิญความ
บทนำำ� � 3 เปร่ย่บเท่ย่บผลกระทบระหวิ่�งกลุ่มูผู้ป่วิย่ท่อย่
เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้ยด ความกล่ว และความ
โรคติิ
(Coronavirus
ปัจึดจึ่เช่้
ย �อไวร่สีโคโรนี้า 2019รวม
การเกิ
VAPท่�งจึากการประสีบก่pบ–ความทุ
valueกขี์
กดด่นี้รอบด้
านี้ด7,9,11
disease 2019) หร้อโรคโควิจึำดา-19
(COVID-19
นี้วนี้ (ร้อยละ)
้ป่วยบ่อยคร่�ง9 และจึาก
1,2
disease) ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง เกิทรมานี้และความติายขีองผ้
VAP หลากหลายในี้การร่
ไม่เกิด VAP บม้อก่บโรคร้ายท้�
วิดกฤติการณ์
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้ จึำานี้วนี้
อยละ)
จึำานี้วนี้อ(ร้นี้ได้
อยละ)
ไม่(ร้
เคยเกิ
ดขี้นี้� ในี้โลกมาก่
อย่างม้ประสีิทธิิภาพ1,2
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
ระยะเวลาการใช่้เคร้�องช่่วยหายใจึ (ว่นี้)
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้�ประสีบ
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
20.18±13.35
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุ
มสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
จึำาMean
นี้วนี้ผ้±้ ติSD
ิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� ม10.41±11.35
ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้ 4.63±3.20
6
c
เป็นี้(13
หนี้้-�งในี้บุ
สีุขีภาพท้
�
Medianและกุ
(IQR)
5 (3 - 14)
(3 - 5)พยาบาลจึ้ง18
23)คลากรท้<ม.001
งท้�สีุดเฉล้�ย 4 ในี้โลก
มกราคม
มภาพ่นี้ธิ์ 2563 และพบสี้
ได้รบ่ การยกย่องให้เป็นี้ “นี้่กรบชุ่ดขีาว6,11 การปฏิิบติ่ งิ านี้
นี้อนี้หอผ้
้ป่ววยวิ
) 2563 แติ่
ถึ้ระยะเวลาว่
งว่นี้ละกว่านี้120
รายในี้ช่่
งเด้กฤติ
อนี้ม้(ว่นี้นี้าคม
ขีองพยาบาลด่งกล่21.89±12.87
าว สีอดคล้องก่บ “แนี้วคิดการ
Mean ± SD การเฝ้้าระว่ง ควบคุ
11.49±11.5
ประเทศไทยม้
ม และป้องก่นี้การ 5.33±3.32
ทสี้� อง-(the
Second
c
ระบาดขีองโรคนี้้
ผลให้ติ่�งแติ่ 4 พยาบาลด้
Median (IQR)�อย่างม้ประสีิทธิิภ6าพ
(4 สี่-ง16)
(3 - 6) วยนี้ำ�าใจึไมล์
20 (14
26)Spirit of<the.001
12
Mile in Nursing Concept: SSMN Concept)
ช่่ระยะเวลาว่
วงเด้อนี้เมษายนี้
2563 จึำานี้วนี้(ว่
ผ้้ตินี้ิด)เช่้�อรายใหม่ลด
นี้นี้อนี้โรงพยาบาล
เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์ความ
ลงอย่
างติ่±อSD
เนี้้�อง จึนี้กระท่�งติ่19.46
�งแติ่ 25± 16.86
พฤษภาคม 10.83±10.01บทความนี้้34.04±16.06
Mean
ร้้ และจึากประสีบการณ์ขีองผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิญก่บช่่วง
2563
ไม่
พ
บผ้
้
ติ
ิ
ด
เช่้
�
อ
รายใหม่
ภ
ายในี้ประเทศเลย
c
Median (IQR)
12 (7 - 26)
8 (6
- 12) ระบาดใหญ่
28 (22ขี-องโรคโควิ
44) ด-19
< .001
วิ
ก
ฤติการแพร่
รวมท่
�ง
ติิดติ่อก่นี้เกินี้ 28 ว่นี้ ติามหล่กการระบาดวิทยา ค้อ
ค่าร่กษาพยาบาล (บาท)
ประสีบการณ์ในี้การปฏิิบ่ติิงานี้ท่�งด้านี้การบริการ
2 เท่าขีองระยะฟัักติ่วถึ้อเป็นี้ระยะเสี้ย� งติำ�าในี้การแพร่
Mean �า±ใหม่
SD6
138,785.30 ±
78684.18
± านี้การวิ
240289.30
วิช่าการ และด้
จึ่ยเก้�ยวก่บ± SSMN12,13 เพ้�อนี้ำา
ระบาดซึ่ำ
128,507.60
เสีนี้อวิกฤติการแพร่146051.90
ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
ในี้ช่่ ว งการระบาดขีองโรคนี้้
� พยาบาลเป็ นี้ 63767.40
โดยเนี้้นี้เฉพาะท้เ� กิดขี้183,202
นี้� ในี้ประเทศไทย ประกอบด้
102,210
< .001c วย
บุคMedian
ลากรท้ม(IQR)
สีุขีภาพท้�ม้จึำานี้วนี้มากท้
�สีุดในี้ประเทศ6 57,862.75
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิบติ่ (48,107
หิ นี้้าท้เ� ป็นี้-แนี้วหนี้้า (38,697.75
-ขี ภาพจึากโรคโควิ
(132,885.50ด -19
- รวมท่� ง เสีนี้อ
ติ่
อ
ภาวะสีุ
1,2, 7
ในี้ด้แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้วนี้ทุ160,565)
กด้านี้ ท่�งการ 105,512.80)
337,229.50)
การนี้ำาแนี้วคิด SSMN
มาปฏิิบ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
สีร้ขี้อาม้งเสีริ
ม
สีุ
ขี
ภาพ
การป้
อ
งก่
นี้
โรค
การบำ
า
บ่
ด
ร่
ก
ษา
a
ลอ่ติราติาย (ร้อยละ)
.059
อย่
า
งม้
ค
ุ
ณ
ค่
า
ท้
�
เ
ป็
นี้
ร้
ป
ธิรรม
ประกอบด้
ว
ย
แนี้วคิ
ด
และการฟั้�นี้ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
ไม่เสี้ยช่้วิติ
107 (88.43)
64ความหมาย
(84.21) และคุณ43
(95.56)
ค่าขีอง
SSMN
ร่ า งกาย จึิ ติ ใจึ อารมณ์ สี่ ง คม และจึิ ติ วิ ญ ญาณ 8
เสี้ยช่้วิติ องด้แลผ้้ร่บบริการอย่14างใกล้
(11.57)
2 (4.44)
พยาบาลติ้
ช่ิดติ่อเนี้้�อง 12วิิ(15.79)
กฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่
ของโรคัโคัวิิด-19
aติลอด
= Chi-Square
Test,
c
=
Mann
Whitney
U
Test
9
24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ
ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
ภายใติ้ความจึำาก่ดขีององค์ความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
ขีาดแคลนี้บุคลากรสีุขีภาพ และอุปกรณ์ป้องก่นี้การ
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
ติิดเช่้อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้งได้รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้ม� าก
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 256314 ว่า “Coronavirus disease
1,6,7,9-11
ท้�สีุด
หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ
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อุบัติการณ์ ปัจจัยที่มพยาบาลกัั
ีความสัมบพักัาร
นธ์แปฏิิ
ละเปรี
บผลกระทบจากการเกิ
ดภาวะปอดอั
กเสบจากการใช้
บัติิด้ย้วบเที
ยน้ำำ�ายใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่วงกัารระบาด้ใหญ่่
ของโรคโควิ
ด้-19เครื่องช่วยหายใจ
ในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีการบาดเจ็บสมอง

เล้อดดำาแบบหยดติ่
เนี้้�อง (ORcrudeduring
วิเNurses
คราะห์ความสี่
มพ่นี้Their
ธิ์แบบติ่ว‘Spirit
แปรเด้�ยวofพบthe Second
19.71; 95%CI
and
Mile’อService
ว่าปัจึจึ่ยท้�ม้ความสี่มพ่นี้ธิ์ก่บการเกิด VAP ในี้ผ้้ป่วย
= 7.29, 53.28; p < .001) การได้ร่บยาลดความด่นี้
Covid-19
Pandemic
เด็กและว่ยรุ่นี้ท้�ม้การบาดเจึ็บสีมอง อย่างม้นี้่ยสีำาค่ญ
ในี้กะโหลกศ้รษะ ช่นี้ิด 3%NaCl ทางหลอดเล้อดดำา
ทางสีถึิติิ ท้�ระด่บ .05 ได้แก่ โรคร่วมมากกว่า 1 โรค
(ORcrude 5.44; 95%CI
= 2.44,
12.12; p <Ph.D.*
.001)
Sarinthip
Chawaphanth,
(ORcrude 3.72; 95%CI = 1.02, 13.63; p = .046)
และการได้ ร่ บ ยากระติุ
้ นี้ ความด่
นี้ โลหิ
ติ ทาง
Panida
Sennun,
Dr.P.H.**
การได้ร่บเล้อดและสีารประกอบขีองเล้อด (ORcrude
หลอดเล้อดดำ
าแบบหยดติ่Tanasirijiranont,
อเนี้้อ� งช่นี้ิด norepinephrine
Rattanaporn
Ph.D.***
2.93; 95%CI = 1.30,
6.63;This
p = article
.010) was
การใช่้
หร้อ epinephrine
หร้อmost
dopamine
2.67;
crude world,
Abstract:
written during
the time when
countries(OR
in the
13.88;
95%CIwere
= 5.51,
cooling blanket (ORincluding
= 1.11,pandemic.
6.39; p =The
.028)
Thailand,
faced with 95%CI
the Covid-19
main(ติารางท้
purpose� 4)
of this
crude
articleร่บisยา
to propose
‘Spirit of the Second Mile’ principle, which was implemented and
34.95; p < .001) การได้
fentanylthe
ทางหลอด
proved to be efficient during the Covid-19 pandemic as a concretely valuable nursing care
ต�ร�งท่� 4 ก�รวิิเคัร�ะห์
ปัจจัย่ท่�มู่คัวิ�มูสำัมูพันำธี์กับก�รเกิด VAP แบบตัวิแปรเด่�ย่วิ (n = 121)
practice.
Covid-19 is a new emerging, dangerously contagious disease. Not only does
ก�รเกิ
VAP it also is a diseaseUnivariate
Covid-19 spread easily
andดquickly,
for which analysis
there is neither a direct
cure
nor
a
vaccine.
As
a
result,
a
large
number
infections
and
fatalities
resulted,
ไมู่เกิด VAP
เกิด VAP
ORCrude [95%CI] havep-value
ปัจจัย่
mounting
increasing
pressure จำand
challenge
on nurses, who are part of the healthcare
จำ�นำวินำ
(ร้อย่ละ)
�นำวินำ
(ร้อย่ละ)
personnel.
อายุ
Despite the apparent risk to their health, nurses were a vital force against this
< 1 ปี
1 (25.00)
3 (75.00)like frontline soldiers,
Referenceto fight this pandemic
disease, performing
their duty courageously,
with the spirit
of the second mile. 2The
‘Spirit of the Second
Mile’ is2.82]
characterised.214
by (i)
1 - 5 ปี
4 (66.67)
(33.33)
0.17 [0.01,
serving
with
willingness,
self-sacrifice,
and
accountability;
(ii)
spontaneous
readiness
to
6 - 10 ปี
7
(63.64)
4
(36.36)
0.19
[0.01,
2.50]
.207
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
11 – 15 ปี
39 (73.58) of the mission;
14 (26.42)
0.12
1.25]for other.076
ensure accomplishment
and (iii) affection
and[0.01,
compassion
people
> 15 ปี
25 in(53.19)
0.29
3.03]manner,.303
as if for those
one’s own family,22in(46.81)
an equal, impartial,
and[0.03,
boundless,
without
return.
expecting
anything
in
การใสี่ tracheostomy tube
Serving with the spirit of the second mile could effectively reduce service recipients’
ไม่ใสี่
76mental
(71.70)
30and
(28.30)
N/A
N/A
physical and
health damage
loss of lives. Thus, the
benefits and value
of the
ใสี่
0
15
(100.00)
N/A
N/A
spirit of the second mile were concretely and evidently recognised as contributing
enormously to the service recipients, healthcare organisations, healthcare profession, and
ภาวะโรคร่วม
themselves,
integral part in helpingReference
Thailand become successful
โรคร่วม 0 – 1 โรคthe nurses 16
(84.21)who played3an(15.79)
in handling this crisis more efficiently than several other countries. Nurses, therefore,
โรคร่วมมากกว่า 1 became
โรค admired
60 (58.82)
42warriors’
(41.18)against this
3.73
[1.02,13.63]
.046*
as the ‘white gown
unprecedented
disease outbreak.
ระด่บความรุนี้แรงการบาดเจึ็บสีมอง ใช่้คะแนี้นี้ GCS
Thai Journal of Nursing Council 2021; 36(1) 5-17
> 8 คะแนี้นี้
27 (71.05)
11 (28.95)
Reference
Keywords:
nurses;
the
Spirit
of
the
Second
Mile
based
performance;
COVID-19 pandemic
≤ 8 คะแนี้นี้
49 (59.04)
34 (40.96)
1.70 [0.75,3.89]
.207
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37 (77.08)
*Corresponding
McCormick Faculty11of (22.92)
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ัย สมกิ
ศริินทริ์ทิพวุฒ
ย์์ ิชชวพั
นธุ์์์ จและคณะ

ต�ร�งท่
VAPอ� ยยากลำ
แบบตัาวิบาก
แปรเด่
�ย่วิาทาย
(n =ท้121)
อ)
อย่ดางเหนี้้
และท้
ติ� อ้ งเผช่ิ(ต่
ญความ
บทนำำ
� � 4 ก�รวิิเคัร�ะห์ปัจจัย่ท่�มู่คัวิ�มูสำัมูพันำธี์กับก�รเกิ

เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้ยด ความกล่ว และความ
โรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
ก�รเกิด VAP
Univariate analysis
7,9,11
กดด่
นี้
รอบด้
า
นี้
ท่�งจึากการประสีบก่บความทุกขี์
disease 2019)
-19
เกิด(COVID-19
VAP
เกิด VAP
ORCrude [95%CI] 9p-value
ปัจจัย่ หร้อโรคโควิดไมู่
ทรมานี้และความติายขีองผ้้ป่วยบ่อยคร่�ง และจึาก
disease) 1,2 ท้�แพร่ระบาดใหญ่
(Pandemic)
จำ�นำวินำ
(ร้อย่ละ)อย่างจำ�นำวินำ (ร้อย่ละ)
วิกฤติการณ์หลากหลายในี้การร่บม้อก่บโรคร้ายท้�
รุการใช่้
นี้แรงขียายวงกว้
างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
cooling blanket
ไม่เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่อนี้ได้อย่างม้ประสีิทธิิภาพ1,2
2,3,4
ผ้ติ้ ไม่ดิ ใเช่้ช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก57
ประเทศไทยก็ได้ 8 (12.31)
(87.69)
Reference
สี่
ง
ผลให้
ประเทศไทย
นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้
�ประสีบ
5
ร่บใช่้ผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่
เช่่นี้ก่นี้ โดยพบ 37 (66.07)
19สี(33.93)
13.88เป็[5.51,34.95]
< .001*
จึำการได้
า นี้วนี้ผ้
� อ รายใหม่
เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้อ� อดดำยๆ
ในี้เด้ อ นี้ อเนี้้�อความสีำ
ร่บ้ ติยาิ ด เช่้fentanyl
ทางหลอดเล้
าแบบหยดติ่
ง 6าเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
นี้หนี้้�งในี้บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�
ในี้โลก พยาบาลจึ้งเป็Reference
และพบสี้
งท้�สีุดเฉล้�ย 15 (17.86)
มกราคม
ไม่ได้ร่บและกุมภาพ่นี้ธิ์ 256369
(82.14)
ได้รบ่ การยกย่องให้
เป็นี้ “นี้่
กรบชุ่53.28]
ดขีาว6,11 การปฏิิ
บติ่ งิ านี้
่บ า 120 รายในี้ช่่วงเด้อ7นี้ม้(18.92)
19.71
[7.29,
< .001*
ถึ้งได้
ว่นี้รละกว่
นี้าคม 2563 แติ่ 30 (81.08)
ขีองพยาบาลด่
การได้ร่บยาลดความด่
นี้ในี้กะโหลกศ้
รษะ อช่นี้ิ
อดดำงกล่
า าว สีอดคล้องก่บ “แนี้วคิดการ
ประเทศไทยม้
การเฝ้้าระว่
ง ควบคุม และป้
งก่ดนี้3%NaCl
การ ทางหลอดเล้
พยาบาลด้วยนี้ำ�าใจึไมล์Reference
ทสี้� อง (the Spirit of the Second
ไม่ได้ร่บ
(78.08)
ระบาดขีองโรคนี้้
�อย่างม้ประสีิทธิิ57
ภาพ
สี่งผลให้ติ่�งแติ่ 16 (21.92)
12
Mile in Nursing5.44
Concept:
Concept)
[2.44,SSMN
12.12]
< .001*
ช่่วได้
งเด้ร่บอนี้เมษายนี้ 2563 จึำานี้วนี้19
ผ้้ติ(39.58)
ิดเช่้�อรายใหม่ลด 29 (60.42)
เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์ความ
การได้างติ่
ร่บอยากระติุ
้นี้ความด่นี้�งติ่โลหิ
อดดำาแบบหยดติ่อเนี้้บทความนี้้
�อง ช่นี้ิด norepinephrine
ลงอย่
เนี้้�อง จึนี้กระท่
�งแติ่ติทางหลอดเล้
25 พฤษภาคม
ร้้ และจึากประสีบการณ์ขีองผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิญก่บช่่วง
หร้อ epinephrine
dopamine
2563
ไม่พบผ้้ติิดหร้
เช่้�อรายใหม่
ภายในี้ประเทศเลย
วิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่
ขีองโรคโควิด-19 รวมท่�ง
(68.09)ทยา ค้อ 30 (31.91)
Reference
ติิดไม่ติ่ไอด้ก่รนี้่บเกินี้ 28 ว่นี้ ติามหล่ก64
การระบาดวิ
ประสีบการณ์ในี้การปฏิิ
บ่ติิงานี้ท่
�งด้านี้การบริ
ได้ารขีองระยะฟัั
่บ
12 (44.44)
2.67 [1.11,
6.39]
.028*การ
2 เท่
กติ่วถึ้อเป็นี้ระยะเสี้
ย� งติำ�าในี้การแพร่ 15 (55.56)
และด้านี้การวิจึ่ยเก้�ยวก่บ SSMN12,13 เพ้�อนี้ำา
6
* ม้นี้่ยสีำา� ค่ใหม่
ญทางสีถึิ
ติิ ท้�ระด่บ .05 (p-value = .05), N/Aวิช่=าการ
not available
ระบาดซึ่ำ
เสีนี้อวิกฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
ในี้ช่่
ว
งการระบาดขีองโรคนี้้
�
พยาบาลเป็
นี้
ไม่พบนี้Multicollinearity
ขีองติ่วแปรติ้
นี้ท่�งหมด
วิเคราะห์ความสี่มพ่นี้ธิ์แบบติ่วแปรพหุ โดยค่ด6
โดยเนี้้
เฉพาะท้เ� กิดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย
ประกอบด้
วย
บุเล้คอลากรท้
ม
สีุ
ขี
ภาพท้
�
ม
้
จึ
า
ำ
นี้วนี้มากท้
�
สี
ุ
ด
ในี้ประเทศ
(VIF<
4,
Tolerance
>
0.2)
พบว่
า
ปั
จึ
จึ่
ย
ท้
�
ม
้
ค
วาม
กติ่ ว แปรติ้ นี้ ท้� ม้ ค่ า p-value < .20 จึากการ
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
และม้
บ
ทบาทสีำ
า
ค่
ญ
ในี้การปฏิิ
บ
ติ
่
ห
ิ
นี้้
า
ท้
เ
�
ป็
นี้
แนี้วหนี้้
า
นี้ธิ์ก่บขีการเกิ
ด VAP ในี้ผ้้ปด่ว-19
ยเด็กรวมท่
และว่ย� งรุเสีนี้อ
่นี้ท้�ม้
วิเคราะห์ความสี่มพ่นี้ธิ์แบบติ่วแปรเด้ย� ว 1,2,
เขี้า7สี้สี่ มการ
ติ่สี่มอพ่ภาวะสีุ
ภาพจึากโรคโควิ
ในี้ด้
แ
ลผ้
้
ร
่
บ
บริ
ก
ารได้
ค
รบถึ้
ว
นี้ทุ
ก
ด้
า
นี้
ท่
�
ง
การ
การบาดเจึ็
บสีมอง
อย่างม้มาปฏิิ
นี้่ยสีำาบค่่ติญิใทางสีถึิ
ท้�ระด่�ไบด้
วิ เ คราะห์ แ บบติ่ ว แปรพหุ ได้ แ ก่ อายุ 11–15 ปี
การนี้ำ
าแนี้วคิ
ด SSMN
นี้ช่่วงวิติกิ ฤตินี้้
สีร้
า
งเสีริ
ม
สีุ
ขี
ภาพ
การป้
อ
งก่
นี้
โรค
การบำ
า
บ่
ด
ร่
ก
ษา
.05างม้
เม้ค�อุณ
วิเค่คราะห์
มพ่นี้ประกอบด้
ธิ์แบบติ่วแปรพหุ
โรคร่ ว มมากกว่ า 1 โรค การได้ ร่ บ เล้ อ ดและ
อย่
าท้�เป็คนี้วามสี่
ร้ปธิรรม
วย แนี้วคิค้ดอ
และการฟั้
�
นี้
ฟั้
สี
ภาพ
ท้
�
ค
รอบคลุ
ม
แบบองค์
ร
วมท่
�
ง
การใช่้ cooling
(OR
7.39; 95% CI =
สีารประกอบขีองเล้อด การใช่้ cooling blanket การได้8
ความหมาย
และคุblanket
ณค่าขีอง
SSMN
Adj
ร่ร่บา งกาย
จึิ
ติ
ใจึ
อารมณ์
สี่
ง
คม
และจึิ
ติ
วิ
ญ
ญาณ
2.60, 21.02; p <.001) และการได้ร่บยา fentanyl
ยา fentanyl ทางหลอดเล้อดดำาแบบหยดติ่อเนี้้�อง
พยาบาลติ้
อ
งด้
แ
ลผ้
้
ร
่
บ
บริ
ก
ารอย่
า
งใกล้
ช่
ิ
ด
ติ่
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