ผลของโปรแกรมส่่
งเส่ริบมกัาร
การรั
งตนต่
อความส่ามารถในการดู้
�ที่่�ม่ที่วารให่ม่
พยาบาลกัั
ปฏิิบบร้ัติ�ส่ิด้มรรถนะแห่่
้วยน้ำำ�าใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
วงกัารระบาด้ใหญ่่แขลตนเองของผ้
องโรคโควิด้-19

ผลของโปรแกัรมส่
Nurses and Their
งเสริ‘Spirit
มกัารรัofบรูthe
้สมรรถน้ำะแห่
Second Mile’
งติน้ำติ่Service
อความสามารถใน้ำ
during
กัารดู้แCovid-19
ลติน้ำเองของผู
Pandemic
ที่้ ม่� ่ที่วารใหม่*
ศิริิพริริณ์ ภมริพล,
พย์.ม.(ก้าริพย์าบาลผู้้
หญ่)**
Sarinthip
Chawaphanth,้ใPh.D.*
บังอริ น้อย์อำ�า, พย์.ม.(ก้าริพย์าบาลผู้้
้ใหญ่)***
Panida Sennun, Dr.P.H.**
ปริะพนธุ์์
ก้าญจินศิลป์,Ph.D.***
พ.บ****
Rattanaporn
Tanasirijiranont,
บทคัั
ดย่่อ This article was written during the time when most countries in the world,
Abstract:
including
faced
with
the Covid-19
pandemic.
The main purpose of this
วิัตถุThailand,
ประสำงคั์: were
เพ้�อเปร้
ยบเท้
ยบการร่
บร้้สีมรรถึนี้ะแห่
งตินี้และความสีามารถึในี้การด้
แล
article
is
to
propose
the
‘Spirit
of
the
Second
Mile’
principle,
which
was
implemented
and
ตินี้เองขีองผ้้ท้�มท้ วารใหม่ก่อนี้และหล่งได้ร่บโปรแกรมสี่งเสีริมการร่บร้้สีมรรถึนี้ะแห่งตินี้
proved to be efficient during the Covid-19 pandemic as a concretely valuable nursing care
practice.ก�รออกแบบก�รวิิจัย่: การวิจึ่ยก้�งทดลองแบบสีองกลุ่มว่ดก่อนี้และหล่งการทดลอง
ก�รดำ�เนำินำก�รวิิ
ย่ั : กลุemerging,
ม่ ติ่วอย่างเป็dangerously
นี้ผ้ป้ ว่ ยท้ม� าร่contagious
บการร่กษาด้disease.
วยการผ่าติ่Not
ดเปิดonly
ทวารใหม่
Covid-19
is a จnew
does
ช่นี้ิดถึาวรแบบนี้่
ดล่วeasily
งหนี้้าand
ในี้โรงพยาบาลมหาวิ
ยแห่งหนี้้forง� ค่which
ดเล้อกกลุ
อย่างติามเกณฑ์์
Covid-19
spread
quickly, it also ทisยาล่
a disease
there่มติ่isวneither
a direct
cure
nor
a
vaccine.
As
a
result,
a
large
number
infections
and
fatalities
have
resulted,
ท้�กำาหนี้ด จึ่ดเขี้ากลุ่มทดลองหร้อกลุ่มควบคุมด้วยวิธิ้การสีุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นี้กลุ่มควบคุมท้�ได้
mounting
increasing pressure
andและกลุ
challenge
on nurses,
who are งpart
theบร้healthcare
ร่บการพยาบาลติามมาติรฐานี้
29 ราย
ม่ ทดลองท้
ไ� ด้รบ่ โปรแกรมสี่
เสีริมofการร่
สี้ มรรถึนี้ะ
personnel.
แห่งตินี้Despite
28 ราย รวบรวมขี้
อม้ลโดยใช่้
ม้ลท่�วไปwere
แบบสีอบถึามการร่
ร้้สีมรรถึนี้ะ
the apparent
risk toแบบสีอบถึามขี้
their health,อnurses
a vital force บagainst
this
แห่งตินี้เก้performing
�ยวก่บการด้their
แลทวารใหม่
และแบบสีอบถึามความสีามารถึในี้การด้
แลตินี้เองเก้
�ยวก่บ
disease,
duty courageously,
like frontline soldiers, to fight
this pandemic
ทวารใหม่
วิเคราะห์
ขี้อsecond
ม้ลด้วยสีถึิ
ติิเช่ิงThe
บรรยาย
และการทดสีอบท้
with
the spirit
of the
mile.
‘Spirit
of the Second Mile’ is characterised by (i)
serving
with
willingness,
self-sacrifice,
and
accountability;
(ii)หspontaneous
readiness
ผลการวิจึย่ : 1) คะแนี้นี้การร่บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่งตินี้ขีองผ้ท้ ม้� ท้ วารใหม่
ล่งได้รบ่ โปรแกรมสี่
งเสีริtoม
perform
thanงตินี้สี้
the งduty
and beyond
การร่บร้้สีmore
มรรถึะแห่
กว่าก่requirements
อนี้ทดลอง (p<0.05)
และสี้the
งกว่predetermined
ากลุ่มควบคุมอย่standards,
างม้นี้่ยสีำาค่to
ญ
ensure accomplishment of the mission; and (iii) affection and compassion for other people
ทางสีถึิ
ิ (p<0.05)
2)own
คะแนี้นี้ความสีามารถึในี้การด้
แลตินี้เองขีองผ้
้ท้�ม้ทวารใหม่
งได้ร่บ
as
if forติthose
in one’s
family, in an equal, impartial,
and boundless,
manner,หล่without
โปรแกรมสี่anything
งเสีริมการร่inบreturn.
ร้สี้ มรรถึนี้ะแห่งตินี้สี้งกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างม้นี้ย่ สีำาค่ญทางสีถึิติิ (p<0.05)
expecting
ข้อเสำนำอแนำะ:
พยาบาลและท้
ขีภาพสีามารถึนี้ำ
าโปรแกรมสี่
งเสีริreduce
มการร่บservice
ร้สี้ มรรถึนี้ะแห่
งตินี้
Serving
with the
spirit of theมสีุsecond
mile could
effectively
recipients’
physical
and
mental
health
damage
and
loss
of
lives.
Thus,
the
benefits
and
value
of
the
ไปประยุกติ์ใช่้เพ้�อสี่งเสีริมการร่บร้้สีมรรถึนี้ะแห่งตินี้และความสีามารถึในี้การด้แลตินี้เองในี้
spirit
second
were concretely
as contributing
ผ้ป้ ว่ ยท้ofม� าร่the
บการผ่
าติ่ดเปิmile
ดทวารใหม่
ติง่� แติ่ระยะก่and
อนี้ผ่าevidently
ติ่ด ภายหล่recognised
งผ่าติ่ด และภายหล่
งจึำาหนี้่าย
enormously to the service recipients, healthcare organisations, healthcare profession, and
ออกจึากโรงพยาบาล
the
nurses themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
วารสารสภาการพยาบาล
2564; 36(1)
52-70
in handling
this crisis more efficiently
than several
other countries. Nurses, therefore,
became admired as the ‘white gown warriors’ against this unprecedented disease outbreak.
คัำ�สำำ�คััญ: โปรแกรมสี่งเสีริมการร่บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่งตินี้ / ความสีามารถึในี้การด้แลตินี้เอง /ทวารใหม่
Thai Journal of Nursing Council 2021; 36(1) 5-17
ว่Keywords:
นี้ท้�ได้ร่บ 16 nurses;
ก.ย. 63 the
ว่นี้ท้Spirit
�แก้ไขีบทความเสีร็
จึ 12 Mile
พ.ย. 63
ว่นี้ท้performance;
�ร่บติ้พิมพ์ 23 พ.ย.
63
of the Second
based
COVID-19
pandemic
* โครงการวิจัยได้�รับทุนอุReceived
ด้หนุนการวิ
ัยจากสถาบั
นการพิยาบาลศร้
วรินทิรAccepted
า สภากาช่าด้ไทย:
016301-2
13 จJuly
2020, Revised
28 Augustส2020,
30 September
2020
** ผู้้�ประสานการพิิมพิ์เผู้ยแพิร่ อาจารย์ สำานักวิช่าพิยาบาลศาสตร์ สถาบันการพิยาบาลศร้สวรินทิรา สภากาช่าด้ไทย E-mail:
*Corresponding
Author, Assistant Professor, McCormick Faculty of Nursing, Payap University. Email: sarinthip_c@hotmail.com
siriphan.p@stin.ac.th
**
***Independent
หัวหน�าหอผู้้Scholar
ป� ่วยภ้มิสิริมังคลานุสรณ์ 24B โรงพิยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาช่าด้ไทย
****Lecturer,
อาจารย์ ภาควิ
ช่าศัลยศาสตร์
ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
***
McCormick
Facultyคณะแพิทยศาสตร์
of Nursing, PayapจุUniversity.

652

วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ศริิศิินริิพทริ์ริริณ
ทิพย์์ภมริพล
ชวพันธุ์์์ และคณะ
และคณะ

อย่างเหนี้้อ� ยยากลำาon
บาก Self-Care
และท้าทาย ท้ติ� อ้ Ability
งเผช่ิญความ
บทนำำ
�
Effects
of Self-Efficacy-Promoting Programme

เสี้ย� งติ่อการติิดเช่้อ� ความเคร้ยด ความกล่ว และความ
โรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้า 2019of(Coronavirus
Persons with
กดด่Stoma*
นี้รอบด้านี้7,9,11 ท่�งจึากการประสีบก่บความทุกขี์
disease 2019) หร้อโรคโควิด-19 (COVID-19
ทรมานี้และความติายขีองผ้
้ป่วยบ่
อยคร่Nursing)**
�ง9 และจึาก
Phamornpon, M.N.S.
(Adult
disease) 1,2 ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง Siriphan
วิกฤติการณ์
หลากหลายในี้การร่
บม้อก่Nursing)***
บโรคร้ายท้�
Bangon Nooyam,
M.N.S. (Adult
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
ไม่เคยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่
อนี้ได้
อย่างม้ประสีิM.D.****
ทธิิภาพ1,2
Prapon
Kanjanasilp,
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
สี่งผลให้ ประเทศไทย เป็นี้หนี้้�งในี้ประเทศท้�ประสีบ
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่
กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
Abstract
ความสีำาเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
จึำา นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
Objective: To compare the self-efficacy
and self-care
ability
of persons
with�
งเป็นี้หนี้้�งในี้บุ
คลากรท้
มสีุขีภาพท้
ในี้โลก6 พยาบาลจึ้
และพบสี้
ง
ท้
สี
�
ด
ุ
เฉล้
ย
�
มกราคม และกุมภาพ่stoma,
นี้ธิ์ 2563
before and after receiving a self-efficacy-promoting
ได้รบ่ การยกย่องให้เป็นี้ “นี้่programme
กรบชุ่ดขีาว6,11 การปฏิิบติ่ งิ านี้
ถึ้งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้
อ
นี้ม้
นี้
าคม
2563
แติ่
Design: Two-group quasi-experimental
research
a pretest
posttestดการ
ขีองพยาบาลด่
งกล่with
าว สีอดคล้
องก่and
บ a“แนี้วคิ
ประเทศไทยม้การเฝ้้าระว่ง Methodology:
ควบคุม และป้The
องก่subjects
นี้การ of the
study were 57 patients who, by prior appointment,
พยาบาลด้
วยนี้ำ�าใจึไมล์ทสี้� อง (the Spirit of the Second
ระบาดขีองโรคนี้้�อย่างม้
ประสีิทpermanent
ธิิภาพ สี่งผลให้
แติ่
received
stomaติ่�งsurgery.
After being recruited by means of simple random
12
Mile intoNursing
Concept:
Concept)standard
sampling,
patientsลwere
the control
group,SSMN
which received
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้ 2563
จึำานี้วนี้29
ผ้้ติofิดเช่้the�อรายใหม่
ด assigned
เ� ขี้ยนี้ขี้
นี้� จึากการทบทวนี้องค์
care, whilst
other
28 were assigned to the บทความนี้้
experimental
group,
which was givenความ
the
ลงอย่างติ่อเนี้้�อง จึนี้กระท่
�งติ่�งแติ่the25
พฤษภาคม
ร้
้
และจึากประสีบการณ์
ขี
องผ้
เ
้
ขี้
ย
นี้ขีณะเผช่ิ
ญ
ก่
บ
ช่่
วง
promoting programme. Data gathering was conducted using a personal
2563 ไม่พบผ้้ติิดเช่้self-efficacy
�อรายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
record form,
and theขีStoma
Self-Care
วิกฤติการแพร่Scale,
ระบาดใหญ่
องโรคโควิ
ด-19 Ability
รวมท่�ง
ติิดติ่อก่นี้เกินี้ 28 ว่นี้information
ติามหล่กการระบาดวิ
ทยาtheค้Stoma
อ Self-Efficacy
Scale. Descriptive statistics and t-testประสีบการณ์
were employed
for dataบanalysis.
ในี้การปฏิิ
่ติิงานี้ท่�งด้านี้การบริการ
2 เท่าขีองระยะฟัักติ่วถึ้อเป็นี้Results:
ระยะเสี้ย� First,
งติำ�าในี้การแพร่
12,13
the experimentalวิช่group’s
post-intervention
perceived
าการ และด้
านี้การวิจึ่ยเก้�ยวก่
บ SSMNself-efficacy
เพ้�อนี้ำา
ระบาดซึ่ำ�าใหม่6
score was significantly higher thanเสีนี้อวิ
its pre-intervention
score
(by
p
<
0.05),
and
กฤติการแพร่ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19
ในี้ช่่ ว งการระบาดขีองโรคนี้้
�
พยาบาลเป็
นี้
significantly higher than that of the control group (by p < 0.05). Second, the experimental
โดยเนี้้นี้เฉพาะท้เ� กิดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย ประกอบด้วย
6
บุคลากรท้มสีุขีภาพท้group
�ม้จึำานี้วนี้มากท้
�สีุดในี้ประเทศ
scored significantly
higher
on self-care ability than the control group did (by p <
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
0.05). บติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิ
ติ่ อ ภาวะสีุthatขี ภาพจึากโรคโควิ
ด -19
รวมท่
� ง เสีนี้อ
is recommended
nurses and healthcare
teams
implement
ในี้ด้แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้Recommendations:
วนี้ทุกด้านี้ 1,2,7 ท่�งItการ
การนี้ำtoาpromote
แนี้วคิด self-efficacy
SSMN มาปฏิิandบ่ติself-care
ิในี้ช่่วงวิกability
ฤตินี้้�ไinด้
this อself-efficacy
promoting
programme
สีร้างเสีริมสีุขีภาพ การป้
งก่นี้โรค การบำ
าบ่ดร่กษา
surgeryมแบบองค์
patients, in
the pre-operative,
and post-discharge
stages.ด
อย่างม้คpost-operative,
ุณค่าท้�เป็นี้ร้ปธิรรม
ประกอบด้วย แนี้วคิ
และการฟั้�นี้ฟั้สีภาพstoma
ท้�ครอบคลุ
รวมท่
�ง
ความหมาย
ณค่52-70
าขีอง SSMN
2020; และคุ
36(1)
ร่ า งกาย จึิ ติ ใจึ อารมณ์ สี่Thai
ง คม Journal
และจึิ ติ of
วิ ญNursing
ญาณ 8 Council
self-care
ability;ขstoma
พยาบาลติ้องด้แลผ้้รKeywords:
่บบริการอย่self-efficacy-promoting
างใกล้ช่ิดติ่อเนี้้�อง
วิิprogramme;
กฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่
องโรคัโคัวิิด-19
9
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่
าบุค16ลากรท้
มสีุขี2020,
ภาพอ้Revised
นี้� ๆ 12 Novemberข้อ2020,
Received
September
มููลทัAccepted
�วิไปเก่�ย่23
วิกัNovember
บโรคัโคัวิิ2020
ด-19
ภายใติ้ความจึำาก่ดขีององค์ความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
*ขีาดแคลนี้บุ
This researchคproject
by ปSTIN
ลากรสีุisขีsupported
ภาพ และอุ
กรณ์research
ป้องก่นี้fund
การ: 016301-2
ขีองโรคท้
�เกิดCross
จึากเช่้
�อไวร่ofสีโคโรนี้าสีายพ่
ธิุ์ใหม่เม้�อ
**
Author,งได้
Instructor,
Faculty of Nursing,ม
Thai Red
Institute
Nursing, E-mail:นี้siriphan.p@
รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้
� Srisavarindhira
าก
ติิดCorresponding
เช่้อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้
14
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 2563 ว่า “Coronavirus disease
stin.ac.th
1,6,7,9-11
ท้***�สีุดHead
หากแติ่
พ
ยาบาลได้
เ
สี้
ย
สีละ
ทุ
่
ม
เทท่
�
ง
nurse, Bhumisiri Mangkhalanusorn Building 24B, King Chulalongkorn
Memorial
(COVID-19)”
หร้อHospital
โรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
****
Instructor,
Department
of
Surgery,
Faculty
of
Medicine,
Chulalongkorn
University
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ
Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 36 No.1 January-March
January-April 2021
2021

537

ผลของโปรแกรมส่่
งเส่ริบมกัาร
การรั
งตนต่
อความส่ามารถในการดู้
�ที่่�ม่ที่วารให่ม่
พยาบาลกัั
ปฏิิบบร้ัติ�ส่ิด้มรรถนะแห่่
้วยน้ำำ�าใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
วงกัารระบาด้ใหญ่่แขลตนเองของผ้
องโรคโควิด้-19

เกิดขี้�นี้เป็นี้ความผิ
ขีองผิวหนี้่
งร้อยละ 62 และ
คัวิ�มูเป็Nurses
นำมู�และคัวิ�มูสำำ
คััญของปั
ญห� of the Second
and �Their
‘Spirit
Mile’ดปกติิ
Service
during

สี่วนี้ใหญ่ไม่ได้แสีวงหาแหล่งสีนี้่บสีนีุ้นี้จึากท้มสีุขีภาพ
ทวารใหม่ (ostomy) เกิดจึากการผ่
าติ่ดสี่วนี้ใด Pandemic
Covid-19
เนี้้อ� งจึากไม่ทราบว่าตินี้เองม้การระคายเค้องท้ผ� วิ หนี้่ง
สี่วนี้หนี้้�งขีองลำาไสี้มาเปิดออกทางหนี้้าท้อง เพ้�อใช่้
ง่ พบว่าการระคายเค้
อง
เกิดขี้นี้� ร้อยละ 807 นี้อกจึากนี้้
Sarinthipย� Chawaphanth,
Ph.D.*
เป็นี้ช่่องทางการขี่บถึ่ายอุจึจึาระ (colostomy หร้อ
ขีองผิวหนี้่งรอบทวารใหม่Panida
มสี้ าเหติุSennun,
จึากการติ่Dr.P.H.**
ดอุปกรณ์
ileostomy) หร้อปัสีสีาวะ (urostomy) แทนี้การขี่บถึ่าย
รองร่บสีิง� ขี่บRattanaporn
ถึ่ายไม่พอด้กTanasirijiranont,
บ่ ทวารใหม่ และติิPh.D.***
ดอุปกรณ์
ทางทวารหนี้่กหร้อทวารเบาติามปกติิ เนี้้อ� งจึากความ
รองร่บสีิthe
ง� ขี่บtime
ถึ่ายไม่
แนี้บสีนี้ิ
ทำาให้เกิดการร่
มและ
Abstract:
This article was written
when
mostทcountries
in theว� ซึ่้world,
ผิดปกติิขีองระบบทางเดิ
นี้อาหารและระบบทางเดิ
นี้ during
ผลให้ร้สี้กเขีิThe
นี้อายในี้การทำ
ากิจึofกรรม
ได้ง่าย8 สี่งpandemic.
facedง with หลุ
theดCovid-19
main purpose
this
ปัสีสีาวะ เช่่นี้ มะเร็งลำincluding
าไสี้ใหญ่Thailand,
และลำาไสี้ติwere
รง มะเร็
article is to propose the ‘Spirit of the Second
Mile’
which was
implemented
and
ทางสี่งคม
ก่งprinciple,
วลว่าบุคคลรอบขี้
างจึะร่
งเก้ยจึจึากการ
ทวารหนี้่ก มะเร็งกระเพาะปั
มะเร็งduring
หลอดไติ
proved toสีสีาวะ
be efficient
the Covid-19
pandemic
as
a
concretely
valuable
nursing
care
ม้ ก ลิ� นี้ เหม็ นี้ ทำา ให้ ย ากท้� จึ ะออกสี้่ สี่ ง คมหร้ อ ม้
ฐอเมริกาม้ผ้ป่วยท้�ม้ทวาร
เป็นี้ติ้นี้1-2 ในี้ประเทศสีหร่
practice.
สีม่ พ่นี้ธิ์กบ่ ผ้contagious
อ้ นี้้� 6 จึะเห็นี้ได้
วา่ สีาเหติุNot
สีว่ นี้ใหญ่
เกิด
Covid-19
is a คนี้
new3 และ
emerging,ปฏิิdangerously
disease.
only does
ใหม่ในี้ปี พ.ศ. 2563 ประมาณ
1,000,000
Covid-19 spread easily and quickly,
it also is aแdisease
for which
there is neither
a direct
จึากการด้
ลทวารใหม่
ไม่เหมาะสีม
เนี้้�องจึากขีาด
ม้การผ่าติ่ดเปิดทวารใหม่
พิม� ขี้aนี้� vaccine.
ปีละ 120,000
คนี้4 a large
cure เnor
As a result,
number
infections
and
fatalities
have
resulted,
ความร้้และท่กษะการด้แลตินี้เองอย่างถึ้กวิธิ้ ด่งนี้่�นี้
สีำา หร่ บ ประเทศไทยย่
ง ไม่ ม้ ร ายงานี้จึำ
า นี้วนี้ผ้
้ ป่ ว ยand challenge
mounting
increasing
pressure
on nurses, who are part of the healthcare
การด้
แ
ลทวารใหม่
ด้วยตินี้เองจึ้งม้ความสีำาค่ญ
personnel.
ท่ง� หมดท้ไ� ด้รบ่ การผ่าติ่ดเปิดทวารใหม่ อย่างไรก็ติาม
การด้ แnurses
ลตินี้เองเก้
บทวารใหม่
และการ
Despite สีภากาช่าดไทย
the apparent risk to their health,
were � ยa วก่
vital
force against
this
จึากสีถึิติิโรงพยาบาลจึุฬาลงกรณ์
disease, performing their duty courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
จึ่ดการก่บปัญหาติ่างๆ ท้เ� กิดขี้นี้� เป็นี้ปัจึจึ่ยสีำาค่ญท้จึ� ะ
พบว่าในี้ปี พ.ศ. 2560-2562
่วยมาร่
บการ
with the spiritม้ofผ้ปthe
second
mile. Theช่่ว‘Spirit
Second
Mile’ is characterised
ยป้
งก่ofนี้the
การเกิ
ดภาวะแทรกซึ่้
อนี้9 อ้readiness
กท่�งผ้by้ป(i)
่วtoย
ผ่าติ่ดเปิดทวารใหม่จึserving
ำานี้วนี้ 102,
และ 111self-sacrifice,
ราย
with 102
willingness,
andอaccountability;
(ii) spontaneous
สีามารถึปร่
ติ่วติ่อการม้
ทวารใหม่ทางหนี้้
าท้อง เกิtoด
perform
and บbeyond
the predetermined
standards,
ติามลำาด่บ5 และม้แนี้วโนี้้
มเพิ�มmore
สี้งขี้�นี้than the duty requirements
accomplishment
of the อmission;ท่ศand
(iii)
for other
people
นี้คติิ
ทด้� affection
้ ม้ความเช่้and
อ� ม่นี้�compassion
ในี้ตินี้เอง ยอมร่
บในี้คุ
ณค่า
การเปล้�ยนี้ช่่อensure
งทางการขี่
บ
ถึ่
า
ยอุ
จึ
จึาระหร้
as if for those in one’s own family, in ขีองตินี้เอง
an equal, impartial,
andนี้ช่้boundless,
และดำาเนี้ิ
วิติประจึำาว่manner,
นี้ได้อย่without
างปกติิ
ปัสีสีาวะออกทางหนี้้าexpecting
ท้อง สี่งผลกระทบติ่
ผ้้ป่วยท่�ง
anything inอreturn.
10
สีุขี mile
โดยความสีามารถึในี้การด้
ลตินี้เองเป็
นี้สีิ�งท้�
6
withท้ the
of the second
could effectively reduceแservice
recipients’
ด้านี้ร่างกาย จึิติใจึ และสี่งคมServing
ท่ง� นี้้ห� ากผ้
ม้� ท้ spirit
วารใหม่
พ่ฒloss
นี้าได้of เนี้้
�องจึากเป็
กรรมสีุand
ขีภาพvalue
ซึ่้�งจึะเกิ
physical
and mentalม่health
damage and
lives.
Thus,นี้พฤติิ
the benefits
of theด
ไม่สีามารถึด้แลตินี้เองได้
อย่างเหมาะสีม
กม้โอกาสี
spirit of the second mile were concretely
as contributing
ผลล่พธิ์เม้and
อ� บุคevidently
คลม้การร่recognised
บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่
งตินี้ในี้การ
เกิดภาวะแทรกซึ่้อนี้ในี้ระยะหล่
ติ่ดservice
ได้ง่าย recipients,
โดย
enormouslyงtoผ่าthe
healthcare
organisations,
healthcare
profession,
and
ด้
แ
ลตินี้เอง
โดยการร่
บ
ร้
้
สี
มรรถึนี้ะแห่
ง
ตินี้จึะทำ
า
ให้
เฉพาะการระคายเค้the
อ งขีองผิ
หนี้่ งรอบทวารใหม่
nursesวthemselves,
who played an integral part in helping Thailand become successful
บุคthan
คลเกิseveral
ดความม่
�นี้ใจึในี้การกระทำ
าพฤติิtherefore,
กรรมให้
in handling this
crisis �วmore
efficiently
other
countries. Nurses,
(peristomal skin complication)
จึากการร่
ซึ่้มขีอง
11
became
admiredนี้ก่asบthe
‘white
against
outbreak.
สีำาเร็จึและได้
ผลล่thisพธิ์unprecedented
ติามท้�ติ้องการdisease
สีอดคล้
องก่บ
อุจึจึาระหร้อปัสีสีาวะระหว่
างฐานี้แป้
ผิวหนี้่
งเป็นี้gown warriors’
การศ้2021;
กษาขีอง36(1)
Jayarajah
of เNursing
5-17และ Samarasekera พบ
เวลานี้านี้7 จึากการศ้กษาพบว่Thai
าผ้ท้ Journal
ม้� ท้ วารใหม่
กิดการ Council
ว่าการร่
บร้based
้สีมรรถึนี้ะแห่
งตินี้ม้COVID-19
ความสี่มพ่นี้ธิ์pandemic
ทางบวก
nurses;
Mile
performance;
ระคายเค้องขีองผิวหนี้่Keywords:
งรอบทวารใหม่
ร้อthe
ยละSpirit
45 of
ในี้the Second
12
บความติระหนี้่
ในี้การด้แ2020
ลทวารใหม่ และการ
Received
2020, Revised
28 Augustก่2020,
Accepted 30กSeptember
จึำานี้วนี้นี้้�ม้สีาเหติุจึากการสี่
มผ่13สีอุJuly
จึจึาระหร้
อปัสีสีาวะ
ศ้กษาขีอง Pittman พบว่าการร่บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่งตินี้ม้
ร้อยละ 77 โดยเกิดรอยแผลร้อยละ 33 ผิวหนี้่งเป้�อย
*Corresponding Author, Assistant Professor, McCormick Faculty of Nursing,
sarinthip_c@hotmail.comแล
ความสี่Payap
มพ่นี้ธิ์University.
ทางบวกก่Email:
บความสีามารถึในี้การด้
ยุ**่ยIndependent
ร้อยละ 20Scholar
เกิดผ้�นี้ร้อยละ16 และผิวหนี้่งอ่กเสีบ
ตินี้เองเก้� ย วก่ บ ทวารใหม่ 13 ด่ ง นี้่� นี้ หากการร่ บ ร้้
***
Lecturer,
of าNursing,
Payap University.
ร้อยละ
8 ท่McCormick
�งนี้้�ผ้ป่วยไม่Faculty
ทราบว่
ภาวะแทรกซึ่้
อนี้ท้�
654

วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ศริิศิินริิพทริ์ริริณ
ทิพย์์ภมริพล
ชวพันธุ์์์ และคณะ
และคณะ

สีมรรถึนี้ะแห่
งตินี้เพิม� ขี้นี้� จึะสี่งผลให้ความสีามารถึในี้
บทนำำ�
การด้แลตินี้เองเพิ
�มขี้�นี้สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
โรคติิดเช่้�อไวร่
ขีองผ้ด-19
้วิจึ่ยพบว่
า ผ้้ป่วยท้�
diseaseจึากประสีบการณ์
2019) หร้อโรคโควิ
(COVID-19
เขี้าร่บการผ่
1,2 าติ่ดเปิดทวารใหม่แบบนี้่ดล่วงหนี้้าจึะม้
disease)
ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
การเติร้
ย
มความพร้
า นี้ร่วาไปท่
งกายก่
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่อามด้
งรวดเร็
�วโลกอ นี้ผ่
ทำาาให้ติ่ มด้
จึ้ ง ไม่ยช่้มว้ ภติิ าวะแทรกซึ่้
อ นี้และได้
ร่ บ การ
ผ้สี่ติ้ว นี้ใหญ่
ดิ เช่้อ� และเสี้
จึำานี้วนี้มาก2,3,4
ประเทศไทยก็
ได้
จึำร่บาหนี้่
า
ยออกจึากโรงพยาบาลภายในี้
3-7
5 ว่นี้หล่ง
ผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ โดยพบ
ผ่จึำาานี้วนี้ผ้
ติ่ด โดยผ้
้ป่ว� อยจึะได้
ร่บเความร้
วก่บในี้เด้
การด้อแนี้ล
้ ติิ ด เช่้
รายใหม่
พิ� ม ขี้� นี้้เเร้ก้� อ�ยยๆ
ทวารใหม่
และสีาธิิ
ติวิธินี้้กธิ์ารเปล้
นี้อุปกรณ์งท้รองร่
บสีิ�ย�ง
�สีุดเฉล้
มกราคม และกุ
มภาพ่
2563�ยและพบสี้
ขี่ถึ้บงว่ถึ่นี้าละกว่
ยก่อนี้กล่
บบ้รายในี้ช่่
านี้ อย่างไรก็
ารศ้ก2563
ษาพบว่
า 120
วงเด้ติอามม้
นี้ม้นี้กาคม
แติ่า
ผ้ประเทศไทยม้
้ป่วยท้�ได้ร่บความร้
่อนี้ผ่งาควบคุ
ติ่ดร่วมก่
บการให้
การเฝ้้้การะว่
ม และป้
องก่คนี้วามร้
การ้
หล่
งผ่าติ่ดม้ระยะเวลาท้
ให้ผทป้ ธิิว่ ภยเกิ
ระบาดขีองโรคนี้้
�อย่างม้ท� ปำาระสีิ
าพดสี่ความม่
งผลให้นี้� ติใจึในี้
่�งแติ่
การด้
แ
ลทวารใหม่
ด
้
ว
ยตินี้เองเร็
ว
กว่
า
ผ้
้
ป
่
ว
ยท้
�
ไ
ด้
ร่บด
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้ 2563 จึำานี้วนี้ผ้้ติิดเช่้
อ
�
รายใหม่
ล
14
ความร้
ดเพ้ยงอย่
ลงอย่า้ภงติ่ายหล่
อเนี้้�งอผ่งาติ่จึนี้กระท่
�งติ่า�งงเด้
แติ่ยว25 และจึากการ
พฤษภาคม
ศ้2563
กษาพบว่
า
ผ้
ป
้
ว
่
ยท้
ไ
�
ด้
ร
บ
่
ความร้
ก
้
อ
่
นี้ผ่
า
ติ่
ดและได้ฝ้กึ
ไม่พบผ้้ติิดเช่้�อรายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
ท่ติิดกษะการด้
ดว้ ยตินี้เองม้
ความร้ทแ้ ยา
ละการ
ติ่อก่นี้เกิแนี้ลทวารใหม่
28 ว่นี้ ติามหล่
กการระบาดวิ
ค้อ
ร่2บเท่ร้า้สีขีองระยะฟัั
มรรถึนี้ะแห่
ง
ตินี้เก้
�
ย
วก่
บ
การด้
แ
ลทวารใหม่
กติ่วถึ้อเป็นี้ระยะเสี้ย� งติำ�าในี้การแพร่
มากกว่
า
ผ้
้
ป
่
ว
ยท้
6 � ไ ม่ ไ ด้ ร่ บ ความร้้ ก่ อ นี้ผ่ า ติ่ ด และฝ้ึ ก
ระบาดซึ่ำ�าใหม่
15
ท่กษะการด้
ด่งนี้่นี้� การสี่� งพยาบาลเป็
เสีริมการด้แนี้ล
ในี้ช่่แวลทวารใหม่
งการระบาดขีองโรคนี้้
ดเพ้ยงอย่�สีาุดงเด้
ยวอาจึไม่6
บุทวารใหม่
คลากรท้ใมนี้ระยะหล่
สีุขีภาพท้ง�มผ่้จึาำาติ่นี้วนี้มากท้
ในี้ประเทศ
สีอดคล้
อ งก่ บาการร่
ก ษาในี้ปั
� อ งจึากา
และม้
บทบาทสีำ
ค่ญในี้การปฏิิ
บติ่ จึหิ จึุนี้้บาท้่ นี้เ� ป็เนี้้
นี้แนี้วหนี้้
ศ่ลยแพทย์
ด้วกยการสี่
7 องได้
ในี้ด้
แลผ้้ร่บสีามารถึทำ
บริการได้าการผ่
ครบถึ้าติ่วดนี้ทุ
ด้านี้ 1,2,องกล้
ท่�งการ
มากขี้
นี้
�
ทำ
า
ให้
ผ
ป
้
ว
่
ยม้
แ
ผลผ่
า
ติ่
ด
ขีนี้าดเล็
ก
และม้
สีร้างเสีริมสีุขีภาพ การป้องก่นี้โรค การบำาบ่ดร่รกะยะ
ษา
ฟั้และการฟั้
นี้� ติ่วโดยเร็�นี้วฟั้ภายหล่
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สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
นี้อนี้โรงพยาบาลสี่
�นี้ลง ประกอบก่
บระยะแรกผ้
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ร่ า งกาย จึิ ติ ใจึ อารมณ์
สี่ ง คม และจึิ
ติ วิ ญ ญาณ
จึะม้ความไม่องด้
สีขีุ แสีบายจึากความปวด
ไม่สีะดวกในี้การ
พยาบาลติ้
ลผ้้ร่บบริการอย่างใกล้
ช่ิดติ่อเนี้้�อง
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อ
นี้ไหวร่
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งกาย
หร้
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าการคล้
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นี้
ไสี้
อ
ยนี้ภาย
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีาเจึ้
ภาพอ้
นี้� ๆ169
หล่งผ่าคติ่วามจึำ
ด ซึ่้�งาสี่ก่งดผลติ่
อความพร้
้
ภายใติ้
ขีององค์
ความร้อ้เก้มในี้การเร้
�ยวก่บโรคนี้้ยนี้ร้
� การ
ด่งนี้่นี้� จึ้งควรสี่
งเสีริมการด้
ง� แติ่ปก้ออ่ งก่
นี้ผ่นี้าการ
ติ่ด
ขีาดแคลนี้บุ
คลากรสีุ
ขีภาพแลตินี้เองติ่
และอุปกรณ์
ารวจึความติ้
งการขีองผ้้ป่วยท้�มม�าร่ากบ
6,7,9
พยาบาลจึ้
งได้รบ่ อผลกระทบจึากโรคนี้้
ติิท่ด�งนี้้เช่้�จึอ� ากการสีำ
าติ่ดเปิดทวารใหม่
บว่า ผ้ป้ ว่ เยติ้
งการการด้
ท้การผ่
�สีุด 1,6,7,9-11
หากแติ่พพยาบาลได้
สี้ยอสีละ
ทุ่มเทท่แล�ง
ใกล้งช่กายพล่
ิดจึากท้งใจึมสีุปฏิิขีภาพ
ม้ลเก้�ยวก่บ
พล่
บติ่ หิ นี้้ติ้าอท้งการทราบขี้
ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่อาในี้ภาวะปกติิ

อย่
การด้
างเหนี้้
แลทวารใหม่
อ� ยยากลำา17บาก
โดยติ้
และท้
องการความร้
าทาย ท้ติ� อ้ แ้ งเผช่ิ
ละฝ้ึญ
กท่ความ
กษะ
การด้
เสี้ย� งติ่แอลทวารใหม่
การติิดเช่้อ� ติความเคร้
่�งแติ่ก่อนี้ผ่
ยดาความกล่
ติ่ด รวมท่ว �งและความ
การด้แล
7,9,11
ติ่กดด่
อเนี้้นี้�อรอบด้
งภายหล่
านี้ งผ่าท่ติ่�งดจึากการประสีบก่
และเม้�อจึำาหนี้่บายออกจึาก
ความทุกขี์
โรงพยาบาล
ทรมานี้และความติายขีองผ้
โดยติ้องการขี้อม้้ปล่วและการสีนี้่
ยบ่อยคร่�งบ9 สีนีุ้
และจึาก
นี้จึาก
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วิพยาบาล
กฤติการณ์หลากหลายในี้การร่บม้อก่บโรคร้ายท้�
1,2
ไม่เคยเกิจึากการทบทวนี้วรรณกรรมพบว่
ดขี้นี้� ในี้โลกมาก่อนี้ได้อย่างม้ประสีิ
า ม้กทารศ้
ธิิภาพ
กษา
โปรแกรมสี่
สี่งผลให้ ประเทศไทย
งเสีริมการด้
เป็นี้แหนี้้
ลทวารใหม่
�งในี้ประเทศท้
ในี้ระยะหล่
�ประสีบง
าแนี้วคิดทฤษฎิ้
การร่บร้ขีสี้ องโรคนี้้
มรรถึนี้ะแห่
ผ่ความสีำ
าติ่ด โดยนี้ำ
าเร็จึในี้ควบคุ
มสีถึานี้การณ์
ไ� ด้ดท้ งตินี้
สี�้ ดุ
6
มาใช่้
พยาบาลจึ้
ายทอดวิ
งเป็นี้ธิหนี้้
้การด้
�งในี้บุแลทวารใหม่
คลากรท้มสีุผขีภาพท้
่านี้สี้�อ�
ในี้โลกในี้การถึ่
6,11
วิดริทบ่ ่ศการยกย่
ได้
นี้์ ม้การฝ้ึ
องให้กเท่ป็กนี้ษะการด้
“นี้่กรบชุ่ดแขีาว
ลทวารใหม่
การปฏิิการให้
บติ่ งิ านี้
ความร้้ทางโทรศ่งกล่
ขีองพยาบาลด่
พท์าวและการสี่
สีอดคล้องเสีริ
งก่บมให้
“แนี้วคิ
กำาล่งใจึ
ดการ
ซึ่้�ง
ผลการศ้
พยาบาลด้กวษาพบว่
ยนี้ำ�าใจึไมล์
าผ้้ปท่วยท้
สี้� อง�ได้(the
ร่บโปรแกรมม้
Spirit of theกSecond
ารร่บร้้
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สีมรรถึนี้ะแห่
Mile in Nursingง ตินี้และความสีามารถึในี้การด้
Concept: SSMN Concept) แ ล
ตินี้เองเก้ย� บทความนี้้
วก่บทวารใหม่
เ� ขี้ยนี้ขี้
เพินี้� ม� จึากการทบทวนี้องค์
ขี้นี้� 18 แสีดงให้เห็นี้ว่คาการ
วาม
ร้สี่้ งและจึากประสีบการณ์
เสีริมให้เกิดการร่บร้สี้ ขีมรรถึนี้ะแห่
องผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ
งตินี้เป็นี้ญปัก่จึบจึ่ช่่ยวท้ง�
วิช่่กวยให้
ฤติการแพร่
บุคคลเกิระบาดใหญ่
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ความติ้กอฤติการแพร่
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งนี้่�นี้ผ้้วเ� ิจึกิ่ยดจึ้ขี้งนี้� เล็ในี้ประเทศไทย
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ค่ญขีองการ
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ขี้สี่องเสีริ
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-19 รวมท่� ง เสีนี้อ
การนี้ำ
เพ้�อให้าแนี้วคิ
ผ้ป่วยม้
ด คSSMN
วามม่�นี้มาปฏิิ
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อย่
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ประกอบด้
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วิิทดสีอบโปรแกรมสี่
กฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่
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ขีองโรคท้
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ภาพ่นี้าว่ธิ์นี้2563
“Coronavirus
disease
ในี้ช่้กุวิติมประจึำ
ได้อย่างม้ว่ปา ระสีิ
ทธิิภาพ อ่นี้จึะนี้ำ
ามา
สี้(COVID-19)”
่คุณภาพช่้วิติท้�ด้ หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
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ผลของโปรแกรมส่่
งเส่ริบมกัาร
การรั
งตนต่
อความส่ามารถในการดู้
�ที่่�ม่ที่วารให่ม่
พยาบาลกัั
ปฏิิบบร้ัติ�ส่ิด้มรรถนะแห่่
้วยน้ำำ�าใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
วงกัารระบาด้ใหญ่่แขลตนเองของผ้
องโรคโควิด้-19

ม่นี้� ใจึ เพ้อ� ให้Mile’
สีามารถึแสีดงพฤติิ
เช่่นี้เด้ยวก่บ
กรอบแนำวิคัิ
ดก�รวิิand
จัย่ Their ‘Spirit of the Second
Nurses
Serviceกรรมได้
during

ติ่วแบบ และ 4) การใช่้คำาพ้ดช่้�นี้ช่มเสีริมแรง เพ้�อให้
การศ้กษาคร่�งนี้้�ใช่้ทฤษฎิ้การร่บCovid-19
ร้้สีมรรถึนี้ะ Pandemic
ผ้ป้ ว่ ยม้กาำ ล่งใจึและเกิดความเช่้อ� ม่นี้� ในี้ความสีามารถึ
แห่งตินี้ (Self-efficacy theory) ขีองแบนี้ด้รา11 เป็นี้
ขีองตินี้เองเพิม� ขี้นี้� รวมท่
ง� โทรศ่
พท์สีอบถึามการด้
แล
Sarinthip
Chawaphanth,
Ph.D.*
กรอบแนี้วคิดการวิจึ่ย โดยแบนี้ด้รากล่าวว่าการร่บร้้
ตินี้เองท้�บ้านี้ ม้การสี่งเสีริPanida
มให้กSennun,
ำาล่งใจึ พร้Dr.P.H.**
อมท่�งให้
สีมรรถึนี้ะแห่งตินี้เป็นี้การติ่ดสีินี้ขีองบุคคลเก้�ยวก่บ
คำา แนี้ะนี้ำา การปฏิิ
บ่ ติิ ติTanasirijiranont,
นี้เพิ� ม เติิ ม เพ้� อ ให้
ผ้ ป่ ว ย
Rattanaporn
Ph.D.***
ความสีามารถึขีองตินี้เองในี้การกระทำาพฤติิกรรมท้�
สีามารถึด้แลทวารใหม่ได้ดว้ ยตินี้เองอย่างถึ้กติ้องและ
Abstract:
article
wasและ
written during the time when most countries in the world,
คาดหว่งไว้จึนี้สีำาเร็จึและได้
ผลล่พThis
ธิ์ติามท้
ติ� อ้ งการ
ปฏิิบ่ติิพฤติิกรรมอย่างติ่อเนี้้�อง
includingงตินี้ม้
Thailand,
were กfaced
เช่้�อว่าการร่บร้้สีมรรถึนี้ะแห่
ผลติ่อพฤติิ
รรม with the Covid-19 pandemic. The main purpose of this
article is to propose the ‘Spirit of the Second
Mile’ principle,
วิัตถุประสำงคั์
ของก�รวิิwhich
จัย่ was implemented and
ขีองบุคคล โดยจึะเกิดproved
จึากการเร้
้ขี้อม้ลduring
4 แหล่theง Covid-19
to beยนี้ร้
efficient
pandemic as a concretely valuable nursing care
ได้แก่ 1) การสี่งเสีริมpractice.
สีภาวะทางสีร้ระและอารมณ์ให้
1. เพ้อ� เปร้ยบเท้ยบการร่บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่งตินี้
Covid-19
is
a
new
emerging,
dangerously
contagious
disease.ง ได้Not
only does
ผ่อนี้คลาย เพ้�อลดภาวะท้�กระติุ้นี้อารมณ์หร้อความ
ขีองผ้้ ท�้ ม้ ท วารใหม่
ก่ อ นี้และหล่
ร่ บ โปรแกรม
spread easily and quickly, it also is a disease for which there is neither a direct
วิติกก่งวล สี่งผลให้รบ่ Covid-19
ร้ถึ้ ง้ ความสีามารถึขีองตินี้เพิ
ขี้นี้� a large
สี่งเสีริnumber
มการร่บinfections
ร้้สีมรรถึนี้ะแห่
งตินี้ have resulted,
cure
nor a vaccine. As a ม�result,
and fatalities
2) การสี่งเกติประสีบการณ์
ขีองผ้
้อ�้นี้ท้�ประสีบความ
อ� เปร้ยบเท้
บร้สี้ ofมรรถึนี้ะแห่
งตินี้
mounting
increasing
pressure and challenge2.onเพ้nurses,
whoยบการร่
are part
the healthcare
และความสีามารถึในี้การด้ แ ลตินี้เองขีองผ้้ ท�้ ม้
สีำาเร็จึในี้สีถึานี้การณ์personnel.
ท้�คล้ายคล้ งก่นี้ ทำาให้ร้สี้กว่า
Despite
health,
nurses
force against
this
ทวารใหม่
ระหว่
างกลุwere
่มท้�ได้aร่บvital
โปรแกรมสี่
งเสีริมการ
ตินี้เองจึะสีามารถึประสีบความสีำ
าเร็จึthe
ได้เapparent
ช่่นี้เด้ยวก่risk
นี้ to their
disease, performing their duty courageously, like frontline soldiers, to fight this pandemic
ร้้สีมรรถึนี้ะแห่
งตินี้ก่Mile’
บกลุ่มisท้characterised
�ได้ร่บการพยาบาล
3) การม้ประสีบการณ์
ความสีำ
าเร็จึขีองตินี้เอง
ทำาmile.
ให้ Theร่บ‘Spirit
with
the spirit
of the second
of the Second
by (i)
ติามมาติรฐานี้ขีองโรงพยาบาล
เกิดความม่�นี้ใจึว่าจึะสีามารถึกระทำ
ากิจึกรรมนี้่self-sacrifice,
�นี้ได้
serving with willingness,
and accountability; (ii) spontaneous readiness to
the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
สีำาเร็จึ และ 4) การได้perform
ร่บคำาพ้ดmore
ช่่กจึ้งthan
ในี้ขีอบเขีติขีอง
ิฐ�นำก�รวิิ
จัย่and compassion for other people
ensure
accomplishment
of the mission;สำมูมูุ
andต(iii)
affection
ความเป็นี้จึริง ทำาให้เกิasดความเช่้
อ
�
ม่
นี้
�
ในี้ความสีามารถึ
if for those in one’s own family, in an equal,
manner,
without
1. impartial,
ภายหล่งเขี้and
าร่วboundless,
มโปรแกรมกลุ
่มทดลองม้
ขีองตินี้เองท้จึ� ะกระทำากิexpecting
จึกรรมให้anything
ประสีบความสีำ
าเร็จึได้
in return.
คะแนี้นี้การร่บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่งตินี้สี้งกว่าก่อนี้เขี้าร่วม
ผ้้ วิ จึ่ ย ได้ นี้ำา แนี้วคิ ดServing
ด่ ง กล่ า with
วมาพ่theฒspirit
นี้าเป็ofนี้the second mile could effectively reduce service recipients’
โปรแกรม
and mental
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วิจึ่ย and beyond the predetermined standards, to
ensure
of the mission; and (iii) affection and compassion for other people
ด้แลทวารใหม่โดยการว่
ดซึ่ำ�าaccomplishment
(test-retest reliability)
ก�รเก็
บรวิบรวิมูข้
อมููล manner, without
as if for those in one’sอown
family, in an equal,
impartial,
and boundless,
ได้เท่าก่บ .91 และติรวจึสีอบความสีอดคล้
งภายในี้
ผ้้วิจึ่ยดำาเนี้ินี้การภายหล่งได้ร่บอนีุ้ญาติจึาก
expecting anything in return.
ขีองแบบสีอบถึามความสีามารถึในี้การด้
แ
ลตินี้เอง
Serving with the spirit of the second
mile could effectively
service
คณะกรรมการพิ
จึารณาจึริยreduce
ธิรรมการวิ
จึย่ recipients’
และผ้้ป่วย
เก้ย� วก่บทวารใหม่ดว้ ยสี่physical
มประสีิทand
ธิิแอลฟั่
าขีองครอนี้บาค
mental
health damage and
loss
of
lives.
Thus,
the
benefits
and
value
ยินี้ยอมเขี้าร่วมการวิจึ่ย โดยจึ่ดกลุ่มติ่วอย่างเขี้of
ากลุthe่ม
spirit of theได้second
and evidently recognised as contributing
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
เท่าก่บmile
.93 were concretely
ทดลองและกลุ
ม่ ควบคุมติามลำ
าด่บท้ก� ำาprofession,
หนี้ดไว้ลว่ งหนี้้
enormously
to
the
service
recipients,
healthcare
organisations,
healthcare
andา
ก�รเตร่ย่มูผู้ the
วิย่วิิnurses
จัย่ themselves, who played anโดยผ้
้ช่่วยวิ
จึ่ยinเป็helping
นี้ผ้้ดำาเนี้ิThailand
นี้การเก็บbecome
รวบรวมขี้
อม้ลท่�ง
integral
part
successful
การวิ จึ่ ย คร่� งinนี้้� handling
ม้ ผ้ ช่่ ว ยวิthis
จึ่ ย crisis
2 ท่more
า นี้ ซึ่้efficiently
�ง
several
other่มทดลองพร้
countries. อมก่
Nurses,
therefore,
กลุthan
่มควบคุ
มและกลุ
นี้ และไม่
ทราบ
became าadmired
the ‘white gown warriors’
against
this
unprecedented
disease
outbreak.
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ศริิศิินริิพทริ์ริริณ
ทิพย์์ภมริพล
ชวพันธุ์์์ และคณะ
และคณะ

บทนำำ� 1. กลุ่มควบคุม ดำาเนี้ินี้การด่งนี้้�

1.1ดเช่้ว่�อนี้ไวร่
ท้�มสีานี้อนี้โรงพยาบาล
ผ้้ช่่วยวิจึ่ย
โรคติิ
โคโรนี้า 2019 (Coronavirus
รวบรวมขี้
อม้ลท่�วหร้
ไปอและการร่
ร้้สีมรรถึนี้ะแห่
งตินี้
disease 2019)
โรคโควิดบ-19
(COVID-19
เก้
�ยวก่บการด้
1,2 แลทวารใหม่
disease)
ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
1.2
ว่นี้ท้า� งอย่
2 ขีองการนี้อนี้โรงพยาบาล
รุนี้แรงขียายวงกว้
างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำากลุ
ให้่มม้
ติ่ผ้ติ้วอย่
หนี้ดติำาแหนี้่
2,3,4 งทวารใหม่ติาม
ดิ เช่้าอ� งจึะได้
และเสี้รย่บช่้การกำ
วติิ จึำาานี้วนี้มาก
ประเทศไทยก็ได้
มาติรฐานี้ขีองโรงพยาบาล
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
ง ผ่ า ติ่อ นี้ด
จึำา นี้วนี้ผ้้ ติ1.3
ิ ด เช่้� อในี้ระหว่
รายใหม่าเงว่พิ� มนี้ขี้ท้� นี้� 3-7
เร้� อ ยๆหล่ในี้เด้
กลุ
่ ม ติ่ ว อย่
า งจึะได้
้ เ ก้� ย วก่ บงท้การด้
�สีุดเฉล้แ ล�ย
มกราคม
และกุ
มภาพ่รนี้่ บธิ์ความร้
2563 และพบสี้
ทวารใหม่
่บการสีาธิิ
ติวิอธินี้ม้
้การเปล้
นี้อุปกรณ์
ถึ้งว่นี้ละกว่และได้
า 120 รรายในี้ช่่
วงเด้
นี้าคม�ย2563
แติ่
รองร่
บ
สีิ
ง
�
ขี่
บ
ถึ่
า
ย
โดยให้
ญ
าติิ
ม
สี
้
ว
่
นี้ร่
ว
มในี้การด้
แ
ล
ประเทศไทยม้การเฝ้้าระว่ง ควบคุม และป้องก่นี้การ
1.4 ว่นี้�อท้ย่า� งม้
14ปหล่
่มติ่วติอย่
าง
ระบาดขีองโรคนี้้
ระสีิงทจึำาธิิหนี้่
ภาพายสี่กลุ
งผลให้
่�งแติ่
มาพบพยาบาลเฉพาะทางติามนี้่
ลิ นี้ิ ก ด้ แลดล
ช่่วงเด้อนี้เมษายนี้ 2563 จึำานี้วนี้ผ้้ติิดดเช่้ท้�อ� ครายใหม่
ทวารใหม่
นี้ทวารใหม่
ละให้
แนี้ะนี้ำาการ
ลงอย่างติ่เพ้
อเนี้้อ� ประเมิ
�อง จึนี้กระท่
�งติ่�งแแติ่
25คำาพฤษภาคม
ด้2563
แลตินี้เองเพิ
ไม่พบผ้�ม้เติิ
ติิดมเช่้�อรายใหม่ภายในี้ประเทศเลย
นี้ท้ว่�มนี้าพบแพทย์
ติามนี้่ดครบท1ยาเด้อค้นี้อ
ติิดติ่อก่นี้เกิ1.5
นี้ ว่28
ติามหล่กการระบาดวิ
หล่
าติ่ด ผ้ช่้ ว่ ยวิกจึติ่ย่ วรวบรวมขี้
อม้ลการร่
ร้สี้ มรรถึนี้ะ
2 เท่งผ่าขีองระยะฟัั
ถึ้อเป็นี้ระยะเสี้
ย� งติำบ�าในี้การแพร่
แห่
งตินี้เก้�าใหม่
ย� วก่6บการด้แลทวารใหม่ และความสีามารถึ
ระบาดซึ่ำ
ในี้การด้ในี้ช่่
แลตินี้เองเก้
�ยวก่บทวารใหม่ � พยาบาลเป็ นี้
ว งการระบาดขีองโรคนี้้
2. กลุ
นี้การด่งนี้้�สี� ุดในี้ประเทศ6
บุคลากรท้
มสีุ่มขีทดลอง
ภาพท้�มดำ้จึาำาเนี้ิ
นี้วนี้มากท้
2.1 าว่ค่นี้ญท้ในี้การปฏิิ
�มานี้อนี้โรงพยาบาล
้ช่่วยวิจึ่ยา
และม้บทบาทสีำ
บติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้ผ้แนี้วหนี้้
รวบรวมขี้
ลท่ก�วารได้
ไป และการร่
บร้ก้สีด้มรรถึนี้ะแห่
ตินี้
ในี้ด้แลผ้้รอ่บม้บริ
ครบถึ้วนี้ทุ
านี้ 1,2,7 ท่�งงการ
เก้� ยางเสีริ
วก่ บมการด้
แ ลทวารใหม่
จึากนี้่การบำ
� นี้ ผ้้ วาิ จึบ่่ ยดจึะให้
สีร้
สีุขีภาพ
การป้องก่นี้โรค
ร่กษา
คำและการฟั้
าปร้ กษารายบุ
ค
คลเก้
�
ย
วก่
บ
ความจึำ
า
เป็
นี้
ท้
�
ติ
้ องม้�ง
�นี้ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่
ทวารใหม่
าท้อง รวมท่
อาการและสีภาพท่
ว� ไป8
ร่ า งกาย จึิทติางหนี้้
ใจึ อารมณ์
สี่ งง� คม
และจึิ ติ วิ ญ ญาณ
ภายหล่
งผ่าอติ่งด้ด แซึ่้ลผ้
�งจึะช่่
ยให้
ผ้ป่วยเขี้
าใจึปั
พยาบาลติ้
้ร่บวบริ
การอย่
างใกล้
ช่ิดญติ่หาและ
อเนี้้�อง
สีถึานี้การณ์
ท
ก
�
้
า
ำ
ล่
ง
เผช่ิ
ญ
อย้
ม
่
ากขี้
นี้
�
ใช่้
เ
วลาประมาณ
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ9
20 นี้าท้ความจึำาก่ดขีององค์ความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
ภายใติ้
2.2คลากรสีุ
ว่นี้ท้� 2ขีขีองการนี้อนี้โรงพยาบาล
ขีาดแคลนี้บุ
ภาพ และอุปกรณ์ป้องก่นี้กลุ
การ่ม
งได้พยาบาลจึ้
ร่ บ การกำางหนี้ดติำ
า แหนี้่ ง ทวารใหม่ ติม� าม
ได้รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้
าก
ติิติ่ดว อย่
เช่้อ� า6,7,9
มาติรฐานี้ขีองโรงพยาบาล
และผ้
ช่
้
ว
่
ยวิ
จึ
ย
่
จึะให้
ค
วาม
1,6,7,9-11
ท้�สีุด
หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
ร้พล่
ใ้ นี้การด้
แ
ลทวารใหม่
วิดทิ ศ่ นี้์จึาก
งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ ดนี้้ว้ ายตินี้เองผ่
ท้ท� ห�้ นี้่กเกิานี้นี้สี้
กว่อ� าในี้ภาวะปกติิ

นี้่อย่�นี้าให้
งเหนี้้
ทบทวนี้ความร้
อ� ยยากลำาบาก้การด้
และท้
แลตินี้เองภายหล่
าทาย ท้ติ� อ้ งเผช่ิญงได้
ความ
ร่บ
ขี้เสี้อย� ม้งติ่ล อม้การติิ
การช่้ด�นี้เช่้ช่มเสีริ
มแรงเพ้
ให้เกิดกำวาและความ
ล่งใจึเม้�อ
อ� ความเคร้
ยด�อความกล่
7,9,11
สีามารถึทบทวนี้ความร้
้ได้ถึ้กติ้อง พร้อมท่
�งให้ค้่มก้อขี์
กดด่นี้รอบด้านี้ ท่�งจึากการประสีบก่
บความทุ
การด้
แลตินี้เองสีำาหร่บผ้ท้ ม้� ท้ ้ปวารใหม่
เพ้อ� �งใช่้9 ศและจึาก
ก้ ษาทำา
ทรมานี้และความติายขีองผ้
่วยบ่อยคร่
าใจึเพิหม� ลากหลายในี้การร่
เติิม จึากนี้่นี้� ให้กลุม่ บติ่ม้วออย่ก่บางด้
ติว่ แบบ
วิความเขี้
กฤติการณ์
โรคร้
ายท้�
ท้ป� เระสีบความสีำ
าเร็จึในี้การด้
ไม่
คยเกิดขี้นี้� ในี้โลกมาก่
อนี้ได้แอลทวารใหม่
ย่างม้ประสีิดทว้ ธิิยตินี้เอง
ภาพ1,2
ผ่สี่งาผลให้
นี้สี้�อวิประเทศไทย
ดิท่ศนี้์ และฝ้ึเป็กนี้ท่หนี้้
กษะการเปล้
�ยนี้อุ�ปประสีบ
กรณ์
�งในี้ประเทศท้
รองร่
ถึ่าย ม้กมารช่้
�นี้ช่มเสีริขีมองโรคนี้้
แรงเพ้ไ� �อด้ให้
ความสีำบาสีิเร็�งขี่จึบในี้ควบคุ
สีถึานี้การณ์
ดท้ เกิสี�้ ดดุ
6 อ
ติ่ ไิ �งด้ในี้บุ
ถึก้ ติ้คอลากรท้
ง ใช่้เวลาประมาณ
กำในี้โลก
าล่งใจึเม้
� สีามารถึปฏิิ
พยาบาลจึ้
งเป็นี้บหนี้้
มสีุขีภาพท้�
90-120
นี้าท้องให้เป็นี้ “นี้่กรบชุ่ดขีาว6,11 การปฏิิบติ่ งิ านี้
ได้รบ่ การยกย่
2.3 ในี้ระหว่
างว่นี้ท้� อ1-2
งผ่าติ่ดดการ
เม้�อ
ขีองพยาบาลด่
งกล่าว สีอดคล้
งก่บหล่“แนี้วคิ
กลุ
่ ม ติ่ ว อย่วายนี้ำงร้�า้ สีใจึไมล์
้ ก ติ่ ว ด้ทแสี้� ละม้
อ าการคงท้
� ผ้้ วSecond
ิ จึ่ ย ขีอ
พยาบาลด้
อง (the
Spirit of the
ประเมิ
ทวารใหม่Concept:
และสี่งเสีริSSMN
มการยอมร่
บทวารใหม่
12
Mile inนี้Nursing
Concept)
โดยให้สีมาช่ิ
กในี้ครอบคร่
ม้สี่วนี้ร่วม จึากนี้่�นี้คเปิ
บทความนี้้
เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� วจึากการทบทวนี้องค์
วามด
ทบทวนี้ความร้
้ในี้การด้
แลตินี้เอง
ร้โอกาสีให้
้ และจึากประสีบการณ์
ขีองผ้
้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ
ญก่ม้บกช่่าร
วง
ช่้วิก� นี้ฤติการแพร่
ช่มเสีริ ม แรงเพ้
�
อ
ให้
เ
กิ
ด
กำ
า
ล่
ง
ใจึเม้
�
อ
สีามารถึ
ระบาดใหญ่ขีองโรคโควิด-19 รวมท่�ง
ทบทวนี้ความร้้ได้ถึ้กติ้อง ใช่้เวลาประมาณ 20-30
ประสีบการณ์ในี้การปฏิิบ่ติิงานี้ท่�งด้านี้การบริการ
นี้าท้ จึากนี้่� นี้ สีอบถึามความพร้ อ มในี้การด้ แ ล
วิช่าการ และด้านี้การวิจึ่ยเก้�ยวก่บ SSMN12,13 เพ้�อนี้ำา
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กำาล่งใจึเม้�อรสีามารถึปฏิิ
ิได้ถึ้กติ้องดใช่้
เวลา
วิิเกิกดฤตก�รแพร่
ะบ�ดใหญ่บข่ติองโรคัโคัวิิ
-19

ประมาณ 40-60 นี้าท้
ข้อมููลทั�วิไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
2.5 ในี้ระหว่ า งว่ นี้ ท้� 3-7 หล่ ง จึำา หนี้่ า ย
องค์การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
ผ้้วิจึ่ยโทรศ่พท์ติิดติามการด้แลตินี้เองเม้�ออย้่ท้�บ้านี้
ขีองโรคท้�เกิดจึากเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ
คร่�งท้� 1 พร้อมท่�งให้ความร้้และคำาแนี้ะนี้ำาติ่างๆ เพิ�ม
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 256314 ว่า “Coronavirus disease
เติิมติามปัญหาและความติ้องการการช่่วยเหล้อ และ
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
สี่งเสีริมให้กำาล่งใจึ ใช่้เวลาประมาณ 10-20 นี้าท้
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2.7 ในี้ระหว่างว่นี้ท้� 14-20 หล่งจึำาหนี้่าย
ผ้้วิจึ่ยโทรศ่พท์ติิดติามการด้แลตินี้เองเม้�ออย้่ท้�บ้านี้
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ศริิศิินริิพทริ์ริริณ
ทิพย์์ภมริพล
ชวพันธุ์์์ และคณะ
และคณะ

ต�ร�งท่
อย่างเหนี้้และเปร่
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วารสารสภาการพยาบาล
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บุคลากรท้มสีุขีภาพท้�ม้จึำานี้วนี้มากท้�สีุดในี้ประเทศ6
X
SD
SD
ขี้อXม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์
มาติรการ และผลกระทบ
และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
ติ่71.77
อ ภาวะสีุ ขี ภาพจึากโรคโควิ
ด -19 รวมท่0.00
� ง เสีนี้อ
กลุ่มแควบคุ
12.41
-4.12*
ในี้ด้
ลผ้้ร่บมบริการได้ครบถึ้ว64.19
นี้ทุกด้านี้ 1,2,711.46
ท่�งการ
การนี้ำ
SSMN มาปฏิิ
บ่ติิในี้ช่่วงวิก0.00
ฤตินี้้�ได้
่มทดลอง
84.61าแนี้วคิด9.07
-11.54*
สีร้กลุางเสีริ
มสีุขีภาพ การป้องก่นี้64.11
โรค การบำาบ่13.88
ดร่กษา
อย่างม้คุณค่าท้�เป็นี้ร้ปธิรรม ประกอบด้วย แนี้วคิด
*p<0.001�นี้ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
และการฟั้
ความหมาย
และคุ
ณค่าขีอง
SSMNในำระย่ะก่อนำและ
8
ต�ร�งท่
ย่บเท่ย่บก�รรั
้สำมูรรถนำะแห่
งตนำระหวิ่
�งกลุ่มูคัวิบคัุ
มูและกลุ
่มูทดลอง
ร่ า งกาย � 4จึิ ติเปร่
ใจึ อารมณ์
สี่ ง คมบรูและจึิ
ติ วิ ญ ญาณ
หลัแงลผ้
ก�รทดลอง
พยาบาลติ้องด้
้ร่บบริการอย่างใกล้ช่ิดติ่อเนี้้�อง
วิิกฤตก�รแพร่ระบ�ดใหญ่ของโรคัโคัวิิด-19
9
ติลอด 24 ช่่ว� โมงซึ่้ง� มากกว่าบุคลากรท้มสีุขีภาพอ้นี้� ๆ
อมููลทั�วิไปเก่
�ย่วิกับโรคัโคัวิิด-19
กลุ่มูคัวิบคัุมู (n=29) กลุ่มูข้ทดลอง
(n=28)
ภายใติ้
าก่ดขีององค์
ก�รรับครูวามจึำ
้สำมูรรถนำะแห่
งตนำความร้้เก้�ยวก่บโรคนี้้� การ
t �อท้�เป็p-value
องค์การอนี้าม่SDยโลกประกาศช่้
นี้ทางการ
X
SD
X
ขีาดแคลนี้บุคลากรสีุขีภาพ และอุปกรณ์ป้องก่นี้การ
ขีองโรคท้
�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่
์ใหม่เม้�อ
64.19
64.11�เกิดจึากเช่้
13.88
0.24 นี้ธิุ0.98
ม� 11.46
าก
ติิก่ดอเช่้นี้ทดลอง
อ� 6,7,9 พยาบาลจึ้งได้รบ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้
14
11 กุมภาพ่นี้ธิ์ 2563 ว่า “Coronavirus disease
ทดลอง หากแติ่พยาบาลได้เ71.77
12.41
84.61
9.07 -4.47* 0.00
ท้หล่
�สีุดง1,6,7,9-11
สี้ยสีละ ทุ่มเทท่
�ง
(COVID-19)” หร้อโรคติิดเช่้�อไวร่สีโคโรนี้าท้�เริ�ม
*p<.001
พล่
งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ
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ผลของโปรแกรมส่่
งเส่ริบมกัาร
การรั
งตนต่
อความส่ามารถในการดู้
�ที่่�ม่ที่วารให่ม่
พยาบาลกัั
ปฏิิบบร้ัติ�ส่ิด้มรรถนะแห่่
้วยน้ำำ�าใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
วงกัารระบาด้ใหญ่่แขลตนเองของผ้
องโรคโควิด้-19

ความสีามารถึในี้การด้
แลตินี้เอง
พบว่า of
กลุ่มthe Second
กว่ากลุม่ ควบคุ
มอย่างม้Service
นี้ย่ สีำาค่ญทางสีถึิ
ติิ (p<0.001)
Nurses and Their
‘Spirit
Mile’
during
ทดลองม้คะแนี้นี้ความสีามารถึในี้การด้แลตินี้เองสี้ง
ด่งแสีดงในี้ติารางท้� 5
Covid-19
Pandemic
ต�ร�งท่� 5 เปร่ย่บเท่ย่บคัวิ�มูสำ�มู�รถในำก�รดูแลตนำเองระหวิ่�งกลุมู่ คัวิบคัุมูและกลุมู่ ทดลอง ในำระย่ะหลัง
Sarinthip Chawaphanth, Ph.D.*
ก�รทดลอง
Panida Sennun, Dr.P.H.**
(n=28)
คัวิ�มูสำ�มู�รถในำก�รดูแล กลุ่มูคัวิบคัุมู (n=29) กลุ่มูทดลอง
Rattanaporn Tanasirijiranont,
Ph.D.***
t
p-value
ตนำเอง
X
SD
X
SD
Abstract: This article was written during the time when most countries in the world,
หล่งทดลอง
24.69 were faced
5.57with the Covid-19
31.93 pandemic.
3.30 The-5.99*
0.00
including Thailand,
main purpose
of this
article is to propose the ‘Spirit of the Second Mile’ principle, which was implemented and
*p<.001
to be efficient during the Covid-19
as aกษาขีอง
concretely
valuable
care
สีอดคล้pandemic
องก่บการศ้
Pandey
และnursing
Dhungana
ก�รอภิปร�ย่ผล proved
practice.
าผ้้ปว่ ยท้�ได้contagious
ร่บความร้้อdisease.
ย่างเพ้ยงพอจึะม้
คะแนี้นี้
Covid-19
new emerging,พบว่
dangerously
Not only
does
ผลการศ้กษาพบว่า กลุ
่มทดลองม้isคaะแนี้นี้การ
าผ้ป้ isว่ ยท้
ไ� ด้รบ่ aความร้
Covid-19
spread
and quickly,การร่
it alsoบร้isสี้ มรรถึนี้ะแห่
a disease forงตินี้มากกว่
which there
neither
direct้
ร่บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่งตินี้หล่
งทดลองสี้
งกว่าeasily
ก่อนี้ทดลอง
15 infections and fatalities have resulted,
cure nor a vaccine. As a result, a large
number
ไม่เพ้ยงพอ นี้อกจึากนี้้ก� ลุม่ ทดลองย่งได้เห็นี้วิดทิ ศ่ นี้์
(p<0.05) จึ้งสีนี้่บสีนีุ้mounting
นี้สีมมุติิฐานี้การวิ
จึ่ย pressure
เนี้้�องจึากand challenge
increasing
on nurses, who are part of the healthcare
ติ่ ว แบบจึากผ้้ ป่ ว ยท้� ม้ ท วารใหม่ เ หม้ อ นี้ก่ นี้ โดย
ในี้ระยะก่อนี้ผ่าติ่ดกลุpersonnel.
่มทดลองได้ร่บคำาปร้กษาราย
ผ้้ป่วยติ่
วแบบสีามารถึด้
ด้วยตินี้เอง
the �ยapparent
risk to their
health,
nurses wereแลทวารใหม่
a vital forceได้against
this
บุคคลเพ้�อผ่อนี้คลายความวิDespite
ติกก่งวลเก้
วก่บความ
disease, performing their duty courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
และประสีบความสีำาเร็จึในี้การดำาเนี้ินี้ช่้วิติประจึำาว่นี้
จึำาเป็นี้ท้�ติ้องม้ทวารใหม่
างหนี้้
าท้อofง the
รวมท่
�งอาการ
withทthe
spirit
second
mile. Theซึ่้�ง‘Spirit
characterised
(i)
การได้of
เห็the
นี้บุคSecond
คลอ้�นี้ท้Mile’
�ม้ล่กisษณะคล้
ายคล้งก่byบตินี้
และสีภาพท่�วไปภายหล่
งผ่าติ่with
ดเปิwillingness,
ดทวารใหม่ self-sacrifice,
ซึ่้�งจึะ
serving
and accountability; (ii) spontaneous readiness to
ปฏิิ บ่ ติand
ิ พ ฤติิbeyond
ก รรมแบบเด้
ย วก่ นี้ แล้ ว ประสีบความ
more than the ทduty
the predetermined
standards, to
ช่่ วยให้ผ้ป่วยเขี้ าใจึปัperform
ญหาและสีถึานี้การณ์
้�กำาล่requirements
ง
สีำ
า
เร็
จึ
จึะทำ
า
ให้
บ
ค
ุ
คลประเมิ
นี้
ค่
า
ความสีามารถึขีองตินี้
ensure
accomplishment
of
the
mission;
and
(iii)
affection
and
compassion
for
other people
เผช่ิญอย้่มากขี้�นี้ โดยการท้�บุคคลม้สีภาวะอารมณ์ท้�
as if for those in one’s own family, in จึากการเปร้
an equal, impartial,
andบความสีำ
boundless,
without
ยบเท้ยบก่
าเร็จึmanner,
ขีองบุคคลอ้
�นี้ท้�
ผ่อนี้คลายจึะสี่งผลให้expecting
การร่บร้้ถึanything
้งความสีามารถึขีอง
in return.
คล้ายคล้
บตินี้นี้่
นี้� และร่บreduce
ร้ว้ า่ ถึ้าบุservice
คคลอ้recipients’
นี้� ทำาได้ตินี้
Servingคwith
spiritยofดthe second
mileงก่could
effectively
ตินี้เองเพิม� ขี้นี้� ในี้ทางติรงขี้ามหากบุ
คลม้คtheวามเคร้
ก็ยอ่ loss
มทำาofได้lives.
เช่่นี้ก่นี้Thus,
สี่งผลให้
ก้ ารร่บร้สี้ and
มรรถึนี้ะแห่
physical
mental health
damage and
theมbenefits
value ofงตินี้
the
หร้อความวิติกก่งวลจึะทำ
าให้บคุ and
คลขีาดความม่
นี้� ใจึในี้
11
spirit11 of the second mile were concretely
evidentlyบการท้
recognised
เพิ�มขี้�นี้ and
ประกอบก่
�ผ้ป่วยได้asฝ้contributing
ึกท่กษะการ
ความสีามารถึขีองตินี้เอง
ด่งนี้่�นี้toสีภาวะทางอารมณ์
enormously
the service recipients, ทำhealthcare
organisations,
healthcare
profession,
าความสีะอาดและเปล้�ยนี้อุปกรณ์รองร่บสีิ�งขี่บถึ่and
าย
ทางบวกจึ้งช่่วยให้ผป้ ว่the
ยร่nurses
บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่
ง
ตินี้เพิ
ม
�
ขี้
นี้
�
themselves, who played an integral part in helping Thailand become successful
ผ่านี้โมเดลทวารใหม่
นี้ท้จึ� ะม้ทวารใหม่
งบนี้หนี้้า
than several otherกอ่countries.
Nurses,จึริtherefore,
นี้อกจึากนี้้�ผ้ป่วยย่งได้inร่บhandling
ความร้้เก้this
�ยวก่crisis
บวิธิ้กmore
ารด้แefficiently
ล
ท้อง ซึ่้ง� นี้่against
บว่าเป็นี้this
ประสีบการณ์
ติรงท้disease
บ� คุ คลได้
รบ่ จึาก
became
admired
as the ‘white gown warriors’
unprecedented
outbreak.
ทวารใหม่ ประกอบด้
วย การทำ
าความสีะอาดและ
การท้2021;
�ตินี้เองสีามารถึปฏิิ
บ่ติิได้สีำาเร็จึ จึ้งเป็นี้การเพิ�ม
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วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ศริิศิินริิพทริ์ริริณ
ทิพย์์ภมริพล
ชวพันธุ์์์ และคณะ
และคณะ

ตินี้เองเพิ
บทนำำ� �มขี้�นี้ สีอดคล้องก่บการศ้กษาขีอง Cheng
และคณะ
ซึ่้�งดศ้เช่้ก�อษาผลขีองโปรแกรมสี่
งเสีริมความ
โรคติิ
ไวร่สีโคโรนี้า 2019 (Coronavirus
ช่ำานี้าญในี้การด้
ลตินี้เองขีองผ้
้ป่วยท้
�ม้ทวารใหม่
disease
2019) แหร้
อโรคโควิด-19
(COVID-19
ประกอบด้ ว ย การสีอนี้และฝ้ึ ก ท่ ก ษะการเปล้� ย นี้
disease) 1,2 ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
อุปกรณ์รองร่บสีิง� ขี่บถึ่าย การให้ความร้เ้ ก้ย� วก่บภาวะ
รุนี้แรงขียายวงกว้างอย่างรวดเร็วไปท่�วโลก ทำาให้ม้
แทรกซึ่้ อ นี้และวิ ธิ้ ป้ อ งก่ นี้ การแนี้ะนี้ำา เร้� อ งการ
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก2,3,4 ประเทศไทยก็ได้
ร่บประทานี้อาหาร นี้ำ�า และการทำากิจึกรรมในี้ช่้วิติ
ร่บผลกระทบอย่างหนี้่กหนี้าสีาห่สีเช่่นี้ก่นี้ 5 โดยพบ
ประจึำาว่นี้ ผลการศ้กษาพบว่าผ้ป้ ว่ ยท้ไ� ด้รบ่ โปรแกรม
จึำา นี้วนี้ผ้้ ติิ ด เช่้� อ รายใหม่ เ พิ� ม ขี้� นี้ เร้� อ ยๆ ในี้เด้ อ นี้
ม้ ค วามร้้ แ ละการร่ บ ร้้ สี มรรถึนี้ะแห่ ง ตินี้หล่ ง การ
และพบสี้งท้�สีุดเฉล้�ย
มกราคมงและกุ
นี้ธิ์ 2563
22
ทดลองสี้
กว่าก่มอภาพ่
นี้ทดลอง
ถึ้งว่นี้ละกว่
า 120 รายในี้ช่่
งเด้่มอทดลองจึะได้
นี้ม้นี้าคม 2563
แติ่
ในี้ระยะหล่
งผ่าติ่ดวกลุ
ร่บการ
การเฝ้้มาผ่ระว่
ง ควบคุขีมองตินี้เอง
และป้อพร้
งก่อนี้มท่
การง�
สี่ประเทศไทยม้
งเสีริมให้มองและสี่
สีทวารใหม่
ระบาดขีองโรคนี้้
�อย่ากงม้ในี้ครอบคร่
ประสีิทธิิภวาพม้สีสี่่วงนี้ร่
ผลให้
ติ่�งแติ่
ให้
ค้่สีมรสีและสีมาช่ิ
วมในี้การ
ช่่วงเด้
จึำานี้วนี้ผ้ก้ติในี้ครอบคร่
ิดเช่้�อรายใหม่
สีนี้่
บสีนีุ้อนี้นี้เมษายนี้
และให้กำา2563
ล่งใจึ โดยสีมาช่ิ
วหร้ลดอ
างติ่สี่วอนี้สีำ
เนี้้�อาค่ง ญจึนี้กระท่
�งติ่�งผแติ่้ป่ว25
พฤษภาคม
ผ้ลงอย่
้ด้แลม้
ท้�จึะช่่วยให้
ยยอมร่
บการม้
10
2563
ไม่
พ
บผ้
้
ติ
ิ
ด
เช่้
�
อ
รายใหม่
ภ
ายในี้ประเทศเลย
ทวารใหม่บนี้หนี้้าท้อง หล่งจึากนี้่�นี้เปิดโอกาสีให้
ก่นี้ทเกิบทวนี้ความร้
นี้ 28 ว่นี้ ติามหล่
กการระบาดวิ
ผ้ติิ้ดปติ่่ วอยได้
้ ใ นี้การด้
แ ลตินี้เองทยาม้ กค้ารอ
าขีองระยะฟัั
กติ่ว� อถึ้ให้
อเป็เ กินี้ดระยะเสี้
งติำ�าในี้การแพร่
ช่้2� นี้เท่ช่มเสีริ
ม แรงเพ้
กำ า ล่ งย� ใจึเม้
� อ สีามารถึ
6
ระบาดซึ่ำ�าใหม่ ้ ไ ด้ ถึ้ ก ติ้ อ ง ซึ่้� ง จึากการศ้ ก ษาขีอง
ทบทวนี้ความร้
ว งการระบาดขีองโรคนี้้
พยาบาลเป็
วและนี้
สีายสีมรในี้ช่่
เฉลยกิ
ติติิ และคณะ พบว่า� ครอบคร่
บุผ้ท้คด�้ ลากรท้
ภาพท้ง� บุ�มค้จึลากรทางการพยาบาล
ำานี้วนี้มากท้�สีุดในี้ประเทศ
แ้ ลผ้ป้ มว่ ยสีุขีรวมท่
ม้สีว่ นี้6
ในี้การปฏิิ
ติ่ หิ นี้้บาการม้
ท้เ� ป็นี้ทแนี้วหนี้้
สีำและม้
าค่ญบท้ทบาทสีำ
ช่� ว่ ยให้ผาป้ค่ว่ญยม้
กำาล่งใจึ บยอมร่
วารใหม่า
1,2, 7
ในี้ด้แคลผ้
้ร่บบริ
การได้
ครบถึ้วนี้ทุ
กด้านี้ปญ
ท่�งาการ
และม้
วามม่
นี้� ใจึว่
าจึะสีามารถึจึ่
ดการแก้
ั หาติ่
งๆ
10
สีร้
มสีุขีภาพ
การป้ผอป้ งก่
นี้โรค
การบำาบ่ดร่กทษา
สี่งผลให้
ว่ ยเกิ
ดสีภาวะอารมณ์
าง
ได้ดางเสีริ
ว้ ยตินี้เอง
บวก ซึ่้�งจึะช่่
บร้้ถึ้งความสีามารถึขีอง
และการฟั้
�นี้ฟั้วสียให้
ภาพบุคท้คลร่
�ครอบคลุ
มแบบองค์รวมท่�ง
11
งจึากนี้่สี่นี้� งผ้คม
ป้ ว่ ยจึะได้
ร่ตินี้เองเพิ
า งกาย ม� จึิขี้ตินี้� ใจึ หล่
อารมณ์
และจึิฝ้ติกึ วิท่ญกษะการ
ญาณ 8
ทำพยาบาลติ้
าความสีะอาดและเปล้
�ยนี้อุ
ปกรณ์างใกล้
รองร่ช่บิดสีิติ่�งขี่อบเนี้้ถึ่�อายง
องด้แลผ้้ร่บบริ
การอย่
จึริ
ง บนี้หนี้้
ท้ อ งขีองตินี้เอง
ซึ่้� ง จึะทำ
ผ้ ป่ วนี้� ยม้
ติลอด
24 ช่่ว� าโมงซึ่้
ง� มากกว่าบุคลากรท้
มสีุาขีให้ภาพอ้
ๆ9
ประสีบการณ์
าเร็จึด้คววามร้
ยตินี้เองอ้
�ง และย่
ภายใติ้
ความจึำคาก่วามสีำ
ดขีององค์
้เก้�ยวก่กคร่
บโรคนี้้
� การง
ได้รบ่ คำาช่้นี้� ช่มเสีริ
มแรงเม้
อง
ขีาดแคลนี้บุ
คลากรสีุ
ขีภาพอ� สีามารถึปฏิิ
และอุปกรณ์บปติ่ ไิ้อด้งก่ถึก้ นี้ติ้การ
ช่้�นี้ช่มจึากบุ
วามนี้่าเช่้�อถึ้อจึะทำม� าให้
พยาบาลจึ้คคลท้
งได้ร�มบ่ ้คผลกระทบจึากโรคนี้้
าก
ติิโดยคำ
ดเช่้อ� า6,7,9
1,6,7,9-11
ผ้ท้ป้�สีุดว่ ยม้
กาำ ล่งใจึและเกิ
ด
ความเช่้
อ
�
ม่
นี้
�
ในี้ความสีามารถึ
หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
11
ขีองตินี้เองเพิ
มากขี้
พล่
งกายพล่งใจึ�มปฏิิ
บติ่ �นี้หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ

ในี้ระยะหล่
ง จึำา หนี้่
า ยออกจึากโรงพยาบาล
อย่างเหนี้้
อ� ยยากลำาบาก
และท้
าทาย ท้ติ� อ้ งเผช่ิญความ
กลุย� ม่ งติ่
ทดลองจึะได้
การโทรศ่ยพดท์ความกล่
ติดิ ติาม เพ้
อ� สี่งเสีริม
เสี้
อการติิดเช่้รอ� บ่ ความเคร้
ว และความ
7,9,11
การด้นี้แรอบด้
ลทวารใหม่
้วิติประจึำกขี์า
กดด่
านี้ ด้วท่ยตินี้เองและการใช่้
�งจึากการประสีบก่บช่ความทุ
ว่นี้ติามปกติิเหม้อนี้ก่อนี้ท้�จึะม้
วารใหม่
ท่�งม้การ
ทรมานี้และความติายขีองผ้
้ป่วทยบ่
อยคร่�งอ้9กและจึาก
วามร้้และคำ
าแนี้ะนี้ำาติ่างๆ เพิบ�มเติิ
วิให้กคฤติการณ์
หลากหลายในี้การร่
ม้อมก่ติามปั
บโรคร้
ญหาท้
ายท้�
1,2
ไม่
เกิดเคยเกิ
และสี่ดขี้งเสีริ
นี้� ในี้โลกมาก่
มให้กำาล่องนี้ได้
ใจึ ซึ่้อ�งย่จึะช่่
างม้ปวยให้
ระสีิทผธิิ้ปภ่วาพ
ยได้
ร่สี่บงผลให้
คำาแนี้ะนี้ำ
ประเทศไทย
าท้สี� อดคล้อเป็งก่นี้บหนี้้
ปัญ�งในี้ประเทศท้
หาและความติ้�ปอระสีบ
งการ
การช่่
ความสีำวยเหล้
าเร็จึในี้ควบคุ
อ ทำาให้ผม้ปสีถึานี้การณ์
่วยสีามารถึด้
ขีองโรคนี้้
แลทวารใหม่
ไ� ด้ดท้ สี�้ ไดดุ้
6
พยาบาลจึ้
งเป็ร่บนี้คำหนี้้าพ้�งดในี้บุ
ด้ในี้โลก
วยตินี้เอง
อ้กท่�งได้
ช่่กคจึ้งลากรท้
ท้�ทำาให้มเสีุกิขีดภาพท้
ความ�
ได้
องให้เคป็นี้วามสีามารถึท้
“นี้่กรบชุ่ดขีาว�จึ6,11
บติ่ งิ านี้
เช่้�อรบ่ ม่การยกย่
�นี้ว่าตินี้เองม้
ะด้การปฏิิ
แลทวารใหม่
ขีองพยาบาลด่
งกล่าทววารใหม่
สีอดคล้ใอนี้ช่้งก่วติิ บประจึำ
“แนี้วคิ
และปร่บติ่วติ่อการม้
าว่นี้ดได้การ
ซึ่้ง�
พยาบาลด้
�าใจึไมล์
ทสี้� องอ� (the
Spirit of the Second
จึะช่่วยให้ผวป้ ยนี้ำว่ ยเกิ
ดความเช่้
ม่นี้� ในี้ความสีามารถึขีอง
12
Mile
SSMN
Concept)
ตินี้เองinเม้Nursing
อ� ได้รบ่ กำConcept:
าล่งใจึ การสีนี้่
บสีนีุ้
นี้ และการเสีริ
ม
บทความนี้้
เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์
ความ�ม้
แรงทางบวกจึากสี่
งคมรอบขี้
าง โดยเฉพาะบุคคลท้
ร้ความสีำ
้ และจึากประสีบการณ์
้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ
ญก่�นี้บๆ
ช่่ว11ง
าค่ ญหร้อเป็นี้ท้ขี�พองผ้
้งพอใจึขีองบุ
คคลนี้่
วิสีอดคล้
กฤติการแพร่
องก่บการศ้
ระบาดใหญ่
กษาขีองขีองโรคโควิ
Zhang และคณะ
ด-19 รวมท่
พบว่�งา
ประสีบการณ์
ผ้้ป่วยท้�ได้ ร่บใการโทรศ่
นี้การปฏิิพบท์่ติติิงานี้ท่
ิดติามภายหล่
�งด้านี้การบริ
งผ่ากติ่ารด
วิเปิช่ดาการ
ทวารใหม่
และด้โดยใช่้
านี้การวิ
หล่จึก่ยการสี่
เก้�ยวก่
งเสีริบ มSSMN
การร่บ12,13
ร้สี้ มรรถึนี้ะ
เพ้�อนี้ำา
เสีนี้อวิ
แห่ ง ตินี้กฤติการแพร่
ม้ ก ารร่ บ ร้้ สีรมรรถึนี้ะแห่
ะบาดใหญ่ขีองโรคโควิ
ง ตินี้ในี้การด้
ด-19
แล
โดยเนี้้
ตินี้เองและม้
นี้เฉพาะท้
ความพ้
เ� กิดงขี้พอใจึในี้การพยาบาลเพิ
นี้� ในี้ประเทศไทย ประกอบด้
�มขี้�นี้ว23ย
ขี้อม้ลท่การศ้
�วไป สีถึานี้การณ์
กษาพบว่า กลุ
มาติรการ
่มทดลองม้
และผลกระทบ
คะแนี้นี้การ
ติ่ร่บอร้ภาวะสีุ
สี้ มรรถึนี้ะแห่
ขี ภาพจึากโรคโควิ
งตินี้หล่งทดลองสี้
ด -19
งกว่รวมท่
ากลุม่ ควบคุ
� ง เสีนี้อม
การนี้ำ
(p < 0.05)
าแนี้วคิจึ้งดสีนี้่SSMN
บสีนีุ้นี้สีมมุ
มาปฏิิ
ติิฐบานี้การวิ
่ติิในี้ช่่วจึงวิ่ย กเนี้้ฤตินี้้
�ได้
�องจึาก
อย่
คุณค่าท้รบ่ �เป็การสี่
นี้ร้ปงธิรรม
ประกอบด้
วย แนี้วคิ
กลุม่ างม้
ทดลองได้
เสีริมการร่
บร้สี้ มรรถึนี้ะแห่
งตินี้ด
ความหมาย
อย่างติ่อเนี้้�อและคุ
งติ่�งแติ่ณกค่่อาขีอง
นี้ผ่าSSMN
ติ่ด ภายหล่งผ่าติ่ด และ
ภายหล่
งจึำาหนี้่ายออกจึากโรงพยาบาลด่
งกล่ดาวขี้
างติ้นี้
วิิกฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่ของโรคัโคัวิิ
-19
ซึ่้� ง จึะช่่ วยให้ ผ้ป่วยม้ ความม่� นี้ ใจึในี้สีมรรถึนี้ะขีอง
ข้อมููล�นี้ทั�วิโดยเฉพาะการม้
ไปเก่�ย่วิกับโรคัโคัวิิ
ด-19 ความ
ตินี้เองมากขี้
ประสีบการณ์
องค์การอนี้าม่
ท้�เป็นี้ทางการ
สีำาเร็จึขีองตินี้เองติ่
�งแติ่ยโลกประกาศช่้
ก่อนี้ผ่าติ่ดด้ว�อยการให้
ความร้้
ขีองโรคท้
ดจึากเช่้
�อไวร่สีโคโรนี้าสีายพ่
นี้ธิุ์ใหม่เม้�อ้
เก้�ยวก่บวิธิ�เ้กิการด้
แลทวารใหม่
และม้การทบทวนี้ความร้
14
11
กุมภาพ่
นี้ธิ์ 2563 ว่งาได้“Coronavirus
diseaseง
ในี้การด้
แลตินี้เองภายหล่
ร่บขี้อม้ลและภายหล่
ดเช่้�อไวร่
สีโคโรนี้าท้ผ�เ่ริา�นี้ม
ผ่(COVID-19)”
าติ่ด อ้กท่�งการฝ้ึหร้กอท่โรคติิ
กษะการด้
แลทวารใหม่
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ผลของโปรแกรมส่่
งเส่ริบมกัาร
การรั
งตนต่
อความส่ามารถในการดู้
�ที่่�ม่ที่วารให่ม่
พยาบาลกัั
ปฏิิบบร้ัติ�ส่ิด้มรรถนะแห่่
้วยน้ำำ�าใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
วงกัารระบาด้ใหญ่่แขลตนเองของผ้
องโรคโควิด้-19

โมเดลทวารใหม่
กอ่ นี้ท้and
จึ� ะม้ทTheir
วารใหม่จึ‘Spirit
ริงบนี้หนี้้าof
ท้องthe Second
การร่บร้้สีมรรถึนี้ะแห่
งตินี้และความสีามารถึในี้การ
Nurses
Mile’ Service
during
และฝ้ึ ก ท่ ก ษะการด้ แ ลทวารใหม่ บ นี้หนี้้ า ท้ อ งขีอง
ด้แลตินี้เองเก้�ยวก่บทวารใหม่เพิ�มขี้�นี้18
ตินี้เองอ้กคร่ง� ในี้ระยะหล่งผ่าติ่ด ซึ่้ง� เป็นี้Covid-19
ประสีบการณ์ Pandemic
ผลการศ้กษาคร่�งนี้้�สีนี้่บสีนีุ้นี้แนี้วคิดทฤษฎิ้
ติรงท้�บุคคลได้ร่บจึากการท้�ตินี้เองสีามารถึทบทวนี้
การร่บร้้สีมรรถึนี้ะแห่
งตินี้ (Self-efficacy
Sarinthip
Chawaphanth,theory)
Ph.D.*
11
ความร้ไ้ ด้ถึก้ ติ้องและปฏิิบติ่ ไิ ด้สีำาเร็จึ ท่ง� นี้้ค� วามสีำาเร็จึ
ขีองแบนี้ด้รา โดยการร่บPanida
ร้สี้ มรรถึนี้ะแห่
ดจึาก
Sennun,งตินี้เกิ
Dr.P.H.**
ท้เ� กิดขี้นี้� ซึ่ำ�าๆ จึะทำาให้บคุ คลร่บร้สี้ มรรถึนี้ะขีองตินี้เอง
กระบวนี้การเร้
ยนี้ร้้ร่วมก่Tanasirijiranont,
นี้ ได้แก่ การสี่งเสีริPh.D.***
มสีภาวะ
Rattanaporn
11
เพิ�มขี้�นี้ สีอดคล้องก่Abstract:
บการศ้กษาขีอง
Chaudhri
ทางสีร้รtheะและอารมณ์
การสี่countries
งเกติประสีบการณ์
ขีอง
This article
wasและ
written during
time when most
in the world,
คณะ พบว่ า ผ้้ ป่ ว ยท้including
� ไ ด้ ร่ บ ความร้
้ ก่ อ นี้ผ่were
า ติ่ ดfaced
โดย with ผ้the้อ้�นี้Covid-19
การม้ประสีบการณ์
าเร็จึขีองตินี้เอง
Thailand,
pandemic.ความสีำ
The main
purpose ofและ
this
‘Spirit of� the Second
which was implemented
ละเอ้ยดร่วมก่บการให้article
ความร้isห้ toล่งpropose
ผ่าติ่ดม้รtheะยะเวลาท้
การได้รMile’
บ่ คำาพ้principle,
ดช่่กจึ้งในี้ขีอบเขีติขีองความเป็
นี้จึริงand
ซึ่้ง�
proved
to
be
efficient
during
the
Covid-19
pandemic
as
a
concretely
valuable
nursing
care
ทำาให้ผป้ ว่ ยเกิดความม่
นี้� ใจึในี้การด้แลทวารใหม่ดว้ ย
จึะทำาให้บคุ คลเกิดความเช่้อ� ในี้สีมรรถึนี้ะและคาดหว่ง
practice.
ตินี้เองเร็วกว่าผ้้ป่วยท้�ได้ร่Covid-19
บความร้้ภายหล่
งผ่าติ่emerging,
ด
ในี้ผลล่
พธิ์ว่าตินี้เองจึะสีามารถึด้
แลทวารใหม่
สี่ง
is a new
dangerously
contagious disease.
Not onlyได้does
Covid-19 อspread
easilyกษาขีอง
and quickly,ผลให้
it alsoบisุคคลม้
a disease
for which there isแneither
a direct
งก่บการศ้
เพ้ยงอย่างเด้ยว14 และสีอดคล้
ความสีามารถึในี้การด้
ลทวารใหม่
ได้
cure
nor
a
vaccine.
As
a
result,
a
large
number
infections
and
fatalities
have
resulted,
Pandey และ Dhungana พบว่าผ้ป้ ว่ ยท้ไ� ด้รบ่ โปรแกรม
ด้วยตินี้เอง
mounting increasing pressure and challenge on nurses, who are part of the healthcare
การสีอนี้และฝ้ึกท่กษะการด้
แลทวารใหม่ม้การร่บร้้
personnel.
ข้อเสำนำอแนำะในำก�รนำำ�ผลก�รวิิจัย่ไป
สีมรรถึนี้ะแห่งตินี้มากกว่ากลุDespite
่มควบคุthe
ม15apparent risk to their health, nurses were a vital force against this
พยาบาลและท้
มสีุขีภาพควรนี้ำ
disease,
performing
duty courageously,1.like
frontline soldiers,
to fight thisาโปรแกรม
pandemic
สีำา หร่ บ ผลการศ้
ก ษาพบว่
า กลุ่ มtheir
ทดลองม้
with the spirit
of the second
mile. Theสี่ง‘Spirit
of theบร้Second
Mile’ isงตินี้ไปประยุ
characterisedกติ์byใช่้(i)
เสีริมการร่
้สีมรรถึนี้ะแห่
ในี้
คะแนี้นี้ความสีามารถึในี้การด้
แลตินี้เองหล่
งทดลอง
serving with
willingness,
self-sacrifice,
and
accountability;
(ii)
spontaneous
readiness
to
การด้แลผ้ป้ ว่ ยท้ม� าร่บการผ่าติ่ดเปิดทวารใหม่ โดยให้
สี้งกว่ากลุม่ ควบคุม (pperform
< 0.05) more
จึ้งสีนี้่บthan
สีนีุ้นี้the
สีมมุduty
ติฐิ านี้requirements
and beyond the predetermined standards, to
ความร้
้และฝ้ึ
กท่กษะการด้
แลทวารใหม่
ติ�่งแติ่people
ก่อนี้
accomplishment
and (iii)
affection
and compassion
for other
การวิจึ่ย เนี้้�องจึากผ้ensure
้ป่วยในี้กลุ
่มทดลองม้กofารร่theบmission;
ร้้
ด และสี่
งเสีริมการด้
ลทวารใหม่manner,
ดว้ ยตินี้เองอย่
าง
for thoseบร้inสี้ มรรถึนี้ะแห่
one’s own งfamily,
impartial,
andแboundless,
without
สีมรรถึนี้ะแห่งตินี้เพิม� ขี้asนี้� ifโดยการร่
ตินี้ in ผ่anาติ่equal,
expecting anything in return.
ติ่ อ เนี้้� อ งภายหล่ ง ผ่ า ติ่ ด และเม้� อ จึำา หนี้่ า ยออกจึาก
เป็ นี้ การติ่ ด สีิ นี้ ขีองบุ ค คลเก้
� ย วก่ บwith
ความสีามารถึ
Serving
the spirit of the second mile could effectively reduce service recipients’
โรงพยาบาล
ให้ ผ้ ปthe่ ว ยร่
บ ร้้ สี มรรถึนี้ะแห่
ขีองตินี้เองในี้การกระทำ
าพฤติิand
กรรมติ่
างๆhealth
ให้สีำาdamage
เร็จึ and
physical
mental
loss of lives.เพ้� อThus,
benefits
and value ofง ตินี้
the
เพิ
�
ม
ขี้
�
นี้
และสีามารถึด้
แ
ลทวารใหม่
ไ
ด้
ด
้
ว
ยตินี้เองเม้
ติามความคาดหว่ งspirit
ด่ ง นี้่�of
นี้ เม้the� อ บุsecond
ค คลม้ กmile
ารร่ were
บ ร้้ concretely and evidently recognised as contributing�อ
toอความสีามารถึในี้
the service recipients, กล่
healthcare
healthcare
บไปอย้่organisations,
ท�้บ้านี้ ท่�งนี้้�ควรสีนี้่
บสีนีุ้ นี้profession,
ให้สีมาช่ิกand
ในี้
สีมรรถึนี้ะแห่งตินี้เพิม� enormously
ขี้
นี้
�
จึะม้
ผ
ลติ่
the nurses themselves, who played anครอบคร่
integral part
in
helping
Thailand
become
successful
วเขี้ามาม้สี่วนี้ร่วม เพ้�อให้ผ้ป่วยม้กำาล่งใจึ
การด้ แ ลตินี้เองเพิ� มinขี้handling
� นี้ โดยบุthis
ค คลท้
� ม้ กmore
ารร่ บefficiently
ร้้
crisis
than several other countries. Nurses, therefore,
ยอมร่ บagainst
การม้ ทthis
วารใหม่
และม้ คdisease
วามม่� นี้outbreak.
ใจึว่ า จึะ
became
admired as the ‘white
unprecedented
สีมรรถึนี้ะแห่งตินี้สี้งจึะม้
ความพยายามและย้
นี้ย่นี้ท้gown
� warriors’
สีามารถึจึ่
ดการแก้
ปัญ5-17
หาติ่างๆ ได้
จึะปฏิิบ่ติิพฤติิกรรมอย่างติ่Thai
อเนี้้�อJournal
งโดยไม่ofย่อNursing
ท้อติ่อ Council
2021;
36(1)
2. การนี้ำาโปรแกรมสี่งเสีริมการร่บร้สี้ มรรถึนี้ะ
อุปสีรรค11 สีอดคล้องก่Keywords:
บการศ้กษาขีอง
nurses;Kim
theและคณะ
Spirit of the Second Mile based performance; COVID-19 pandemic
งตินี้ไปใช่้ ควรม้การให้ความร้้เก้�ยวก่บการด้แล
พบว่ า ผ้้ ป่ ว ยท้� ไ ด้ ร่ บReceived
โปรแกรมสี่
เสีริ มRevised
การร่ บ28ร้้Augustแห่
13 Julyง2020,
2020, Accepted 30 September 2020
ทวารใหม่ท้�ครอบคลุมวิธิ้การทำาความสีะอาดและ
สีมรรถึนี้ะแห่งตินี้ โดยถึ่ายทอดการด้แลทวารใหม่
เปล้�ยนี้อุPayap
ปกรณ์
รองร่บสีิEmail:
�งขี่บถึ่sarinthip_c@hotmail.com
าย อาหารท้�เหมาะสีม
*Corresponding
Professor,
McCormick การ
Faculty of Nursing,
University.
ผ่านี้สี้อ� วิดทิ ศ่ นี้์Author,
ม้การฝ้ึAssistant
กท่กษะการด้
แลทวารใหม่
** Independent Scholar
สีำาหร่บผ้้ท้�ม้ทวารใหม่ การจึ่ดการภาวะแทรกซึ่้อนี้
ให้คLecturer,
วามร้้ทางโทรศ่
พท์ Faculty
และการสี่
งเสีริมให้Payap
กำาล่งUniversity.
ใจึ ม้
***
McCormick
of Nursing,
668

วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

ศริิศิินริิพทริ์ริริณ
ทิพย์์ภมริพล
ชวพันธุ์์์ และคณะ
และคณะ

เก้
�ยวก่�บทวารใหม่ รวมท่�งการสี่งเกติอาการผิดปกติิ
บทนำำ
และควรม้
สี้�อดวิเช่้
ดิท�อศ่ ไวร่
นี้์ติสี่วโคโรนี้า
แบบเก้�ย2019
วก่บการดำ
าเนี้ินี้ช่้วิติ
โรคติิ
(Coronavirus
ประจึำาว่นี้2019)
ภายหล่หร้
งการม้
ทวารใหม่
ผ้ป่วยท้�
disease
อโรคโควิ
ด-19 โดยให้
(COVID-19
ประสีบความสีำ
1,2 าเร็จึในี้การด้แลทวารใหม่และการปร่บติ่ว
disease)
ท้�แพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) อย่าง
ในี้ช่้
ว
ติ
ิ
ประจึำ
าว่นี้เป็านี้งอย่
ผ้ถึ้ าา่ งรวดเร็
ยทอดให้วไปท่
เห็นี้การด้
รุนี้แรงขียายวงกว้
�วโลกแทำลทวาร
าให้ม้
ใหม่
ด
ว
้
ยตินี้เองและการใช่้
ช่
ว
้
ติ
ิ
ประจึำ
2,3,4 าว่นี้ติามปกติิ
ผ้ติ้ ดิ เช่้อ� และเสี้ยช่้วติิ จึำานี้วนี้มาก ประเทศไทยก็ได้
3. การช่้นี้� ช่มเสีริ
แรงเพ้อ� ให้
งใจึเป็นี้
ร่บผลกระทบอย่
างหนี้่กมหนี้าสีาห่
สีเช่่เกินี้ดก่กำนี้า5ล่โดยพบ
วิจึำธิาท้นี้วนี้ผ้
ง้� า่ ยและใช่้
ท่ว� ไป แติ่เจึพิะติ้� มอขี้งใช่้
สีอดคล้
องก่อบนี้
้ ติิ ด เช่้ก� อนี้่ รายใหม่
� นี้ เร้ใ� อห้ยๆ
ในี้เด้
สีถึานี้การณ์
ม้�อผ้้ปและพบสี้
่วยสีามารถึทบทวนี้
งท้�สีุดเฉล้�ย
มกราคม และกุโดยควรใช่้
มภาพ่นี้ธิ์ เ2563
ความร้
ไ
้
ด้
ถึ
ก
้
ติ้
อ
งหร้
อ
ปฏิิ
บ
ติ
่
ติ
ิ
นี้ได้
ถึ
ก
้
วิ
ธิ
้
ถึ้งว่นี้ละกว่า 120 รายในี้ช่่วงเด้อนี้ม้นี้าคม 2563 แติ่

4.
McGee
MF. Stomas.
JAMAาทาย
2016;315:2032.
อย่างเหนี้้
อ� ยยากลำ
าบาก และท้
ท้ติ� อ้ งเผช่ิญความ
5.
Department
and Statistics.
Data
เสี้ย� งติ่
อการติิดเช่้ofอ� Medical
ความเคร้Record
ยด ความกล่
ว และความ
7,9,11
Patientsานี้with
Stoma
Operation in 2019.
Bangkok:
กดด่ofนี้รอบด้
ท่�งจึากการประสีบก่
บความทุ
กขี์
King
Chulalongkorn
Memorial
Hospital;
2019.
(in
ทรมานี้และความติายขีองผ้้ป่วยบ่อยคร่�ง9 และจึาก
Thai)
วิกฤติการณ์หลากหลายในี้การร่บม้อก่บโรคร้ายท้�
6. Grant M, McCorkle R, Hornbrook MC, Wendel
1,2
ไม่เคยเกิ
ขี้นี้� ในี้โลกมาก่
อนี้ได้อย่างม้
ทธิิภาพcare
CS, ดKrouse
R. Development
of ปaระสีิ
chronic
สี่งผลให้
ประเทศไทย
เป็นี้หนี้้program.
�งในี้ประเทศท้
�ประสีบ
ostomy
self-management
J Cancer
Educ
ความสีำ
าเร็จึในี้ควบคุมสีถึานี้การณ์ขีองโรคนี้้ไ� ด้ดท้ สี�้ ดุ
2013;28(1):70-8.
6
พยาบาลจึ้
งเป็นี้หนี้้
คลากรท้
มสีุขีภาพท้
ในี้โลก
7.
Herlufsen
P, Olsen
AG,�งในี้บุ
Carlsen
B, Nybaek
H,�
6,11 of peristomal
T, Laursen
ได้รบ่ Karlsmark
การยกย่องให้
เป็นี้ “นี้่กTN,
รบชุ่etดal.ขีาวStudy
การปฏิิบติ่ งิ านี้
skin disordersงกล่
in patients
withอpermanent
stomas.
Br
ขีองพยาบาลด่
าว สีอดคล้
งก่บ “แนี้วคิ
ดการ
การเฝ้้าระว่�วิิงจควบคุ
ม และป้องก่นี้การ
ข้ประเทศไทยม้
อเสำนำอแนำะในำก�รทำ
ัย่ต่อไป
J Nursว2006;15:854-62.
พยาบาลด้
ยนี้ำ�าใจึไมล์ทสี้� อง (the Spirit of the Second
ระบาดขีองโรคนี้้
อ
�
ย่
า
งม้
ป
ระสีิ
ท
ธิิ
ภ
าพ
สี่
ง
ผลให้
ติ
่
ง
�
แติ่
Burch
J.
Management
of peristomal
skin complications.
8.
1. การศ้ ก ษาคร่� ง ติ่ อ ไปควรม้ ก ารสีุ่ ม กลุ่ ม
12
Mile in Nursing
Concept:
SSMN Concept)
ช่่ติ่ววงเด้
อ
นี้เมษายนี้
2563
จึำ
า
นี้วนี้
ผ้
ติ
้
ด
ิ
เช่้
อ
�
รายใหม่
ล
ด
Br J Health Manage 2014;20:264-9.
อย่างจึากประช่ากร (random selection) เพ้�อให้ได้
บทความนี้้เ� ขี้ยนี้ขี้นี้� จึากการทบทวนี้องค์ความ
เนี้้�อง าจึนี้กระท่
25 พฤษภาคม
9. Wannawong S, Isaramalai S, Kahawong W.
ขี้ลงอย่
อสีรุปาท้งติ่สี� อามารถึอ้
งอิงไปย่ง�งผ้ติ่ท้ �งม้� แติ่ท้ วารใหม่
ได้ช่ด่ เจึนี้
ร้้ และจึากประสีบการณ์
ขีevaluation
องผ้้เขี้ยนี้ขีณะเผช่ิ
ญก่บช่่for
วง
Development
and
of
program
2563
ไม่
พ
บผ้
้
ติ
ิ
ด
เช่้
�
อ
รายใหม่
ภ
ายในี้ประเทศเลย
มากขี้�นี้ และควรศ้ กษาประสีิทธิิผลขีองโปรแกรม
วิกฤติการแพร่
ระบาดใหญ่
องโรคโควิ
ด-19
รวมท่�ง
supporting and
enhancingขีcare
agency on
complication
ติ่อมก่การร่
นี้เกินี้บร้28
ว่นี้ ติามหล่งตินี้ติ่
กการระบาดวิ
สี่ติิงดเสีริ
สี้ มรรถึนี้ะแห่
อผลล่พธิ์ทอยา
นี้้� ๆค้ในี้อ
th
ประสีบการณ์
นี้การปฏิิ
บ่ติิงานี้ท่The
�งด้า12
นี้การบริ
การ
preventionใamong
ostomates.
Graduate
2ระยะยาว
เท่าขีองระยะฟัั
ก
ติ่
ว
ถึ้
อ
เป็
นี้
ระยะเสี้
ย
�
งติำ
า
�
ในี้การแพร่
เช่่นี้6 การปร่บติ่ว คุณภาพช่้วิติ และภาวะ
12,13
วิช่าการ
และด้Conference
านี้การวิจึ่ยKhon
เก้�ยวก่
บ SSMN
เพ้�อนี้ำา
Research
Kaen
University,
January
ระบาดซึ่ำ
า
�
ใหม่
แทรกซึ่้อนี้เก้�ยวก่บทวารใหม่
28,ก2011;
852-61.
(in Thai)ขีองโรคโควิด-19
เสีนี้อวิ
ฤติการแพร่
ระบาดใหญ่
ในี้ช่่ ว งการระบาดขีองโรคนี้้� พยาบาลเป็ นี้
10.
Chaleoykitti
S, Sawangchitประกอบด้
S, Bandansin
โดยเนี้้
นี้เฉพาะท้S,เ� กิPoonchai
ดขี้นี้� ในี้ประเทศไทย
วย
บุคลากรท้มสีุขีภาพท้References
�ม้จึำานี้วนี้มากท้�สีุดในี้ประเทศ6
J.
The
way
of
life
among
patients
with
colostomy.
ขี้อม้ลท่�วไป สีถึานี้การณ์ มาติรการ และผลกระทบ
และม้บทบาทสีำาค่ญในี้การปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้เ� ป็นี้แนี้วหนี้้า
The Royal
Thai Army Nursesด -19
2013;14(3):31-8.
1. Wannawong S. Stoma care. In: Boonpipattanapong
ติ่
อ
ภาวะสีุ
ขี
ภาพจึากโรคโควิ
รวมท่� ง เสีนี้อ
1,2, 7
ในี้ด้แลผ้้ร่บบริการได้ครบถึ้วนี้ทุกด้านี้ ท่�งการ
(in
Thai)
T, Wanwong S, editors. Wound and stoma care.
การนี้ำาแนี้วคิด SSMN มาปฏิิบ่ติิในี้ช่่วงวิกฤตินี้้�ได้
สีร้างเสีริ
ม
สีุ
ขี
ภาพ
การป้
อ
งก่
นี้
โรค
การบำ
า
บ่
ด
ร่
ก
ษา
11.
Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control.
Songkhla: Chanmuangkanpim; 2010. p. 55-76.
อย่
า
งม้
ค่าท้W.H.
�เป็นี้ร้Freeman;
ปธิรรม ประกอบด้
NewคุณYork:
1997. วย แนี้วคิด
และการฟั้
�นี้ฟั้สีภาพ ท้�ครอบคลุมแบบองค์รวมท่�ง
(in Thai)
ความหมาย
ณค่าขีอง SSMN
12. Jayarajahและคุ
U, Samarasekera
DN. A cross-sectional
ร่ า งกาย
จึิ ติ ใจึ อารมณ์
สี่ ง คมdiversion
และจึิ ติ วิoperation
ญ ญาณ 8
2.
Pripattananon
C. Urinary
study of quality
of life in a ขcohort
of enteral
ostomy
พยาบาลติ้
องด้In:
แลผ้Boonpipattanapong
้ร่บบริการอย่างใกล้T,ช่ิดWanwong
ติ่อเนี้้�อง
วิิกฤตก�รแพร่
ระบ�ดใหญ่
องโรคัโคัวิิ
ด-19
and care.
patients presenting to a tertiary care hospital in a
editors.
Songkhla:
ติลอดS, 24
ช่่ว� โมงซึ่้Wound
ง� มากกว่and
าบุคstoma
ลากรท้care.
มสีุขีภาพอ้
นี้� ๆ9
ข้อมููลทั�วิcountry
ไปเก่�ย่inวิกัSouth
บโรคัโคัวิิ
-19 Research
developing
Asia.ดBMC
Chanmuangkanpim;
2010.
p. 31-54.
Thai)
ภายใติ้
ความจึำาก่ดขีององค์
ความร้
้เก้�ยวก่บ(in
โรคนี้้
� การ
องค์2017;10(1):75.
การอนี้าม่ยโลกประกาศช่้�อท้�เป็นี้ทางการ
Notes
3.
United Ostomy
of ปAmerica
ขีาดแคลนี้บุ
คลากรสีุAssociations
ขีภาพ และอุ
กรณ์ป้อ(UOAA).
งก่นี้การ
ขีองโรคท้
ดจึากเช่้
�อไวร่
สีโคโรนี้าสีายพ่
นี้ธิุ์ใหม่เrisk
ม้�อ
13. Pittman�เกิJA.
Ostomy
complication
and associated
an ostomy
2020 [cited 2020
พยาบาลจึ้
งได้ร[Internet].
บ่ ผลกระทบจึากโรคนี้้
ม� าก
ติิดเช่้Living
อ� 6,7,9 with
14
of two instruments
11 กุfactors:
มภาพ่development
นี้ธิ์ 2563 and
ว่า testing
“Coronavirus
disease
October 27]. Available from: https://www.ostomy.
ท้�สีุด 1,6,7,9-11 หากแติ่พยาบาลได้เสี้ยสีละ ทุ่มเทท่�ง
[dissertation]. หร้
Bloomington:
University;
(COVID-19)”
อโรคติิดเช่้�อIndiana
ไวร่สีโคโรนี้าท้
�เริ�ม
org/living-with-an-ostomy.
พล่งกายพล่งใจึ ปฏิิบติ่ หิ นี้้าท้ท� ห�้ นี้่กเกินี้กว่าในี้ภาวะปกติิ
2011.
Journal of Thailand Nursing and Midwifery Council Vol. 36 No.1 January-March
January-April 2021
2021
697

ผลของโปรแกรมส่่
งเส่ริบมกัาร
การรั
งตนต่
อความส่ามารถในการดู้
�ที่่�ม่ที่วารให่ม่
พยาบาลกัั
ปฏิิบบร้ัติ�ส่ิด้มรรถนะแห่่
้วยน้ำำ�าใจไมล์
ที่่�สองใน้ำช่่
วงกัารระบาด้ใหญ่่แขลตนเองของผ้
องโรคโควิด้-19

19. Cohen J.Mile’
StatisticalService
power analysis
for the behavioral
14. Chaudhri
S, Brown
L,Their
Hassan ‘Spirit
I, Horganof
AF.the Second
Nurses
and
during
sciences. New York: Academic Press; 1977.
Preoperative intensive, community-based vs.
Covid-19
20. Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating
traditional stoma education: a randomized,
controlled Pandemic
and assessing evidence for nursing practice 10th ed.
trial. Dis Colon Rectum 2005;48:504-9.
Sarinthip Chawaphanth, Ph.D.*
Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017.
15. Pandey RA, Dhungana SB. Knowledge and practice
Panida Sennun, Dr.P.H.**
of stoma care among ostomates at B. P. Koirala
21. Teerathongdee K, Ronnarithivichai C, Thongchareon
Rattanaporn Tanasirijiranont,
Ph.D.***
Memorial Cancer hospital. Journal of Nobel Medical
V, Pongthavornkamol
K. Factors predicting
quality
College 2015;4(1):36-45.
of life
olderwhen
adultmost
patients
with colorectal
cancer
Abstract: This article was written during
the intime
countries
in the world,
including
faced with the Covid-19
pandemic.
main
purpose of this
16. Prasangsit C. Nursing
care ofThailand,
patient withwere
colorectal
post stomal surgery.
Thai The
Cancer
J 2014;34(2):68article
is to propose the
principle, which was implemented and
cancer. In: Prasangsit
C, Rungsangchan
K, ‘Spirit
Editors.of the Second
78.Mile’
(in Thai)
proved
to
be
efficient
during
the
Covid-19
pandemic
valuable
care
Enterostomal nursing care: experience from experts.
22. Cheng F, Xuas Q,a concretely
Dai XD, Yang
LL.nursing
Evaluation
practice.
Bangkok: Quality Development
Nursing
of the expert
patient disease.
program Not
in aonly
Chinese
Covid-19
is a Division,
new emerging, dangerously
contagious
does
Department of Nursing,
Faculty
of
Medicine
Siriraj
population
with
permanent
colostomy.
Cancer
Nurs
Covid-19 spread easily and quickly, it also is a disease for which there is neither a direct
Hospital, MahidolcureUniversity;
2015. As
p. 1-12.
nor a vaccine.
a result, a large 2012;35(1):e27-33.
number infections and fatalities have resulted,
mounting increasing pressure and challenge
nurses,
the healthcare
(in Thai)
23. ZhangonJE,
Wongwho
FK,are
YoupartLM,of Zheng
MC, Li
personnel.
17. Danielsen AK, Soerensen EE, Burcharth K,
Q, Zhang BY, et al. Effects of enterostomal nurse
Despite
the
apparent
risk
to
their
health, nurses
wereona postoperative
vital force against
this
Rosenberg J. Learning to live with a permanent
telephone
follow-up
adjustment
disease,
performing
their
duty
courageously,
like
frontline
soldiers,
to
fight
this
pandemic
intestinal ostomy: impact on everyday life and
of discharged colostomy patients. Cancer Nurs
with the spirit of the second mile. The ‘Spirit
of the Second Mile’ is characterised by (i)
educational needs.serving
J Wound
Continence
2013;36:419-28.
withOstomy
willingness,
self-sacrifice, and
accountability; (ii) spontaneous readiness to
Nurs 2013;40:407-12.
perform more than the duty requirements and beyond the predetermined standards, to
18. Kim KM, Baek ES,
Kangaccomplishment
NH, Yoon KE, Bae
NY,mission; and (iii) affection and compassion for other people
ensure
of the
if for
thosepromoting
in one’s own
family, in an equal, impartial, and boundless, manner, without
Cha BK. Effects ofasself
efficacy
programs
return.
expecting
anything
in
on self efficacy, self care behavior and psychosocial
Serving
with theJspirit
of the second mile could effectively reduce service recipients’
adaptation in patients with
a colostomy.
Korean
physical and mental health damage and loss of lives. Thus, the benefits and value of the
Acad Fundam Nursspirit
2007;14:288-96.
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.
Thai Journal of Nursing Council 2021; 36(1) 5-17
Keywords: nurses; the Spirit of the Second Mile based performance; COVID-19 pandemic
Received 13 July 2020, Revised 28 August 2020, Accepted 30 September 2020

*Corresponding Author, Assistant Professor, McCormick Faculty of Nursing, Payap University. Email: sarinthip_c@hotmail.com
** Independent Scholar
*** Lecturer, McCormick Faculty of Nursing, Payap University.

670

วารสารสภาการพยาบาล
วารสารสภาการพยาบาลปีปีทที่ 36
ี่ 36ฉบั
ฉบับบทีที่ 1่ 1มกราคม-เมษายน
มกราคม-มีนาคม 2564

