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นโยบาย (Policy) และ การปกป้องคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ์ผู้รับบริการและวิชาชีพ (Advocacy) 

 
การประชุมเป็นลักษณะของการเสวนา โดยมีประธานที่ประชุม เป็นผู้น าการเสวนา และมีวิทยากรรับเชิญจาก

ประเทศต่างๆ มาร่วมเสวนา  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมรับฟังร่วมเสวนา และตั้งค าถาม แลกเปลี่ยนมุมมองได้ 
สรุปประเด็นที่น่าสนใจ และสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการผลิตชุดวิชาได้ 4 
ประเด็น ดังนี้  
1. ICN Policy & Advocacy Café  : Nursing Workforce Challenges 

วิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วย Erica Burton (Canada) และ Dr. Linda Aiken (United States) 
ที่มาของประเด็นเสวนา เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการพบปะกับวิทยากรคนส าคัญ และมีการเสวนา
เกี่ยวกับความท้าทายที่ก าลังน าพาบุคลากรด้านการพยาบาลทั่วโลก ผู้เข้าร่วมสามารถตั้งค าถามพูดคุย และแบ่งปัน
ประเด็นส าคัญบางประการเก่ียวกับบุคลากรทางการพยาบาล รวมถึงการจัดบุคลากรในการท างานให้ปลอดภัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน  และการสนับสนุนการจ่ายเงินอย่างเป็นธรรม ฯลฯ   
ผลการเสวนา สรุปว่า การจัดอัตราก าลังที่เหมาะสมกับภาระงานและลักษณะงานของพยาบาล รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในการท างาน งานที่ไม่ใช้บทบาทของพยาบาลควรมีการผลิตบุคลากรมาสนับสนุนงาน
ดังกล่าว การบ ารุงรักษาคนไว้ในระบบ เป็นเรื่องส าคัญที่ต้องค านึงถึงโดยพิจารณาภาระงาน ความก้าวหน้า และ
ค่าตอบแทน   
 
2. ICN Policy & Advocacy Café  : The Future of Nursing 

ผู้น าการเสวนา คือ Dr. Alessandro Stefano จากประเทศ Switzerland  
วิทยากรกรร่วมเสวนา ได้แก่ Dr. Thembeka Gwagwa จาก South Africa), Ying Wu จาก China) Dr. 
Franklin Shaffer จาก United States,  Eun Ok-Im  จาก United States และ Sue Turale จาก Australia  
ที่มาของประเด็นเสวนา เกี่ยวกับข้องอนาคตของนโยบายการพยาบาล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในร่วมกันในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและการจัดการศึกษาของพยาบาลว่า ควรเปลี่ยนไปในทิศทางใดเพ่ือสอดรับกับโลกยุคโลกา
ภิวัตน์และเชื่อมโยงกันมากข้ึน เนื่องจากความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ และประชากรสูงอายุ 
ซึ่งจะต้องได้รับการจัดการและการสนับสนุน  ให้ทันกาลทั้งในสภาวะปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการดูแลสุขภาพจะมีที่
ซับซ้อนขึ้น  
ผลการเสวนา สรุปว่า ทั้งฝ่ายการศึกษาพยาบาลและฝ่ายบริการ จะต้องท างานประสานร่วมมือกัน เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมสูงอายุ ภาวะสุขภาพที่เป็นปัญหาจากการเพ่ิมของโรคเรื้องรังที่เกิดขึ้นพร้อมกับอายุที่
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มากขึ้น และพฤติกรรมการบริโภค และการด าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม  โดยการสนับสนุนขององค์กรวิชาชีพใน
แต่ละประเทศ และระดับนานาชาติ คือ ICN  
 
3. Advanced Practice Nursing: An expanding global phenomena 

ผู้น าเสวนา Joyce Pulcini  จาก United States  
วิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ Abdulqadir Nashwan จาก Qatar ได้น าเสนอเรื่อง  Comprehensive SWOT 
Analysis of APN Practice and Policy   และ Elissa Ladd ได้น าเสนอเรื่อง  Advanced Practice Nursing 
Roles, Regulation, Education and Practice: A Global Study; และ Kathy Wheeler จาก United States 
น าเสนอเรื่อง Global SWOT Analysis and APN Survey Study: Implications for Policy and Practice   
ที่มาของประเด็นเสวนา คือ จากการที่ประเทศต่างๆ ให้ความสนใจมากขึ้นในการพัฒนา Advance practice 
nursing (APN) โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเครือข่าย  The 
ICN Advanced Practice Nursing Network (APNN) เพ่ือขับเคลื่อนให้มีการออกกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน  
และบทบาทของ APN และใช้เป็นมาตรฐานส าหรับ APN ทั่วโลก  
ผลการเสวนา สรุปว่า ผู้แทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเสวนา ให้ความสนใจ และแลกเปลี่ยนมุมมองหลากหลาย 
ทั้งบทบาทของ APN การปฏิบัติงาน สัมฤทธ์ผลในงาน และการได้รับการยอมรับ ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทน และพบว่า 
การด าเนิการดังกล่าวยังมีความแตกต่างและเหลื่อมล้ ากันในแต่ละประเทศ บางประเทศยังไม่มีกฎหมายรองรับ ท า
ให้การปฏิบัติงานที่เกิดความไม่ปลอดภัยและขาดขวัญก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติ จึงมีความเห็นร่วมกันให้มีการขับเคลื่อน
โดยเครือข่าย ICN APNN เพ่ือให้ APN ได้รับการยอมรับ ถูกต้องตามกฏหมาย มีการจัดการศึกษาท่ีเป็นมาตรฐาน 
เพ่ือน าไปสู่สุขภาวะของประชาชน   
 
4. ICN Policy and Advocacy Café 4: The Meaning of Code of Ethics in the Digitalised 

World  

ผู้น าเสวนา  Dr. Alessandro Stievano  จาก Switzerland 
ผู้ร่วมเสวนา  ได้แก่ Sue Turale จาก Australia, Nuhad Yazbik-Dumit  จาก Lebanon,  Mavis Malaudzi 
จาก South Africa และTeshima Megumi จาก Japan  
ที่มาของประเด็นเสวนา คือ ความจ าเป็นในเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล (code of ethics in nursing) 
ถือเป็นส่วนส าคัญในการประกันคุณภาพการบริการที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล การเข้าถึงบริการ และการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเป็น
เครื่องมือในการพยาบาลและการดูแลสุขภาวะประชาชน ดังนั้น จึงเป็นความท้าทายมากต่อวิชาชีพและบุคลากรใน
วิชาชีพ ว่า จรรยาบรรณวิชาชพีการพยาบาล ที่จะตอบสนองต่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
ผลการเสวนา สรุปว่า ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของยุคดิจิทัลที่มีผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของ
ประชาชน ต่อวิชาชีพและการบริการ ดังนั้น จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล ที่ได้มีการก าหนดไว้ คงต้องมีการเป
รับปรุงให้เข้ากับบริบทของยุคที่เปลี่ยนแปลง โดย ICN ควรมีทีมในการปรับปรุงต่อไป 



1 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการประชุมวิชาการพยาบาลนานาชาติ  
International Council of Nurse Congress 2019 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อารี ชีวเกษมสุข 

Beyond healthcare to health 
1. The changing global context is the new political, economic, social and 

environmental realities. 
2. Challenges: 

2.1 400 million people lack access to essential health services that could be 
delivered through primary care. In Americas, only 22% of primary care providers rate their 
referral systems with specialized services as good or very good; while, globally up to 40% of all 
health care spending is wasted through inefficiency. 

2.2 45% of people in Africa rate their level of involvement in decision-making 
about health services as “poor”. 

3. Levers to strengthen our action (nursing and midwifery) include policy making, 
legislation and regulation, education and training, recruitment and retention, international 
mobility, and data and evidence. 

4. Global health targets 
General program of work (2019-2023) for trillion billion people address the global 

health targets in 3 dimensions as follows: 
4.1 healthier populations: 1 billion more people enjoying better health and 

well-being, 
4.2 universal health coverages: 1 billion more people benefitting from 

universal health coverages, 
4.3 Health emergencies: 1 billion more people better protected from health 

emergencies. 
5. Nurses contribution account for 3 levels: 

5.1 Country level- in term of models of care, primary health care, 
5.2 Regional level- in collaboration and support each other 
5.3 Global level- in partnerships and networks perspectives. 

6. Quality health services is health care that is effective, safe, people-centered, 
timely, equitable, integrated, and efficient 
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Improving the health of the population- the Singapore model 
Singapore healthcare system  
The Singapore model has been designed by hybrid healthcare system:  
1. Primary healthcare– polyclinics (20%), and private general physician clinics (80%) 
2. Secondary & tertiary specialist care- restructured hospitals & national centers 

(80%), and private hospitals (20%), 
3. Residential long term care- public sector (36%), non-profit sector (40%), and 

private sector (24%). 
Healthcare 2020 
In March of 2019, the Ministry of Health unveiled the healthcare 2020 masterplan in 

term of Improving accessibility, quality and affordability in order to achieve better meet the 
needs of Singaporeans through the following strategies. 

1. Improve quality outcomes via raising care standards, 
2. Integrate care through regional health systems, 
3. Build up aged care sectors, 
4. Expand healthcare infrastructure capability, 
5. Grow and retain our pool of healthcare professionals, 
6. Improve healthcare financing to keep healthcare affordable 
Beyond healthcare 2020 
Singapore launch three key shifts to better health to achieve beyond healthcare 2020. 

1. Move beyond hospital to community: to enhance Singaporeans to receive 
appropriate care in the community, and closer to home, 

2. Move beyond quality to value: to give every Singaporean best value, while 
keeping our system sustainable, 

3. Mover beyond healthcare to health:  to heal and support Singaporeans to lead  
healthier Lives. 

Life journey approach to population health 
Life journey to provide care to improve population health begins infant to end of life 

through 3 key actions: 
1. Build enabled communities by leveraging strengths of the community, 
2. Integrate healthcare teams for seamless care, and 
3. Bridge health and social care services 

Singhealth community nurses’ roles 
1. Prevent: preventive health for seniors, 
2. Empower: empowerment of self-management of chronic conditions, 
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3. Re-enable: transitional care for high risk clients, post-acute care, 
4. Palliate: palliative care for clients with non-malignant conditions 

 
Investment in health in the global arena 
 Global market, global problem 
 A shortage of 18 million health workers, mainly in low-income and lower middle-income 
countries. At global level, this “locks up” population demand for healthcare. In order to unlock 
demand, more health workers need to be trained, and lift restrictions on supply of health 
workers. However, needs for health-workers in high-income countries are being met by 
international labor mobility from other countries. 
 The evidence of progress in gender equity could result in gains on the older of + 11% of 
gross domestic product (GDP).  

Technology in health 
 The concurrent sessions of this conference included 4 main topics regarding adopting 
digital technologies for healthcare to health as follows: Data and information, Telehealth, and 
Mobile health.  

1. Data and information such as Use Business intelligence (BI) Ito build data  
visualization models and enhance the friendliness of the medical user interface; and the 
strategy to make hospital paperless, etc. 

2. Telehealth such as application effect of fall prevention and control information  
system in elderly community, and improved telemedicine service platform for patient safety, 
etc. 

3. Mobile technology to support nursing practice such as mobile simulation to improve  
code resuscitation performance and confidence of nurses, and integration of iPad in clinical 
photography enhancement in nursing practice, etc. 

4. Nursing education such as establishing a clinical education on data visualization, and  
using virtual reality in nursing education to tech safety, etc. 
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Nursing Innovation in Primary Health Care 

Simon Hlungwani DENOSA President, RN, RM South Africa 
Outline  
 • Introduction  
 • Practice environment 
 • Growing disease burden in South Africa 
 • Economic dynamics 
 • PHC innovative practices  
• Conclusion  
 

Introduction 
Innovative ideas are needed to ensure achievement of Sustainable Development Goals. 

The aim of this presentation is to:  
• Increase awareness of the importance and value of innovations in nursing.  
• To provide an improved understanding of the nurses’ contribution to health care 

through innovation  
• To increase understanding of the importance of creating environments that inspire 

innovation and help shape practice in new and improved ways. 
• In 2011, in line with a long healthy life for all South Africans, the Minister of Health 

signed a negotiated service agreement with four components  

✓Increasing life expectancy  

✓Decreasing child and maternal mortality 

✓Combating HIV and Aids and decreasing the burden of disease from 
tuberculosis 

   ✓Strengthening health care system effectiveness 
• The primary focus was to alleviate hospital burden 
• Strengthening preventive and promotive health 
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• Primary health care reengineering was initiated to strengthen health system 
effectiveness 

• This paper will highlight some of the PHC best practices that are currently being 
practiced in South Africa 
 
Nurses within the health sector 

•Nurses provide up to 80% of primary health care in most health systems across the 
world 

•Therefore well positioned to provide the most needed innovative solutions to many 
global health challenges 
 
Practice environment  

• Health systems vary depending on the set up and economic status of countries e.g 
developing and developed countries.  

• Developed countries are better resourced  

✓Good health Financing  

✓Better health systems in place 
• Developing countries  

✓Poor health financing systems  

✓Constrained resources  

✓Task shifting due to palpable staff shortages  

✓Inequalities  
Nurses impact  

• Nurses globally have a major role to play in making an impact on the following areas, 

✓Health promotion 

✓Disease prevention  

✓Health care facility waiting time management 

✓Access to medication   

✓Effective referral systems  

✓Integration of indigenous knowledge to health care 
PHC innovative practices 

• Ward based outreach teams 
• Exercise (sports and parks) 
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• Nurse led private clinics 
• Promotion of Indigenous methods of care 

Ward Based Primary health care outreach teams (WBPHCOT) strategy 
• WBPHCOT is an organized team approach used for primary health care to enhance 

access to primary health care services  
• The system was also used in Spain, Cuba and Brazil  
• In certain provinces it is viewed as Community oriented primary health care (COPC).  
• South Africa adopted the Brazil model • 

 The Cuban model is also interfaced through Mandela - Fidel Castro initiative (scaling training of 
medical students) 
WBPHCOT  

• Teams of Health professionals are formed per designated area 
 • Houses in a village/township or municipality are divided into wards  
• Assigned to a ward is an ideal team composed of: 

✓Medical doctor  

✓Professional Nurse  

✓Physiotherapist  

 ✓Community Health Workers (CHW)  

✓ Clinic committee (support structure and link)  
• CHW are used to cover the most needed human resource gap  
• Nurses work closely with CHW as their supervisors, trainers as well as to mentor and 

coach them 
 
Use of technology  

• The WBOT use technology such as e-health and cellphone apps that assist them to 
record history and diagnosis of clients 

• The system link the health care user to the health care professional 
• The technology enables all members of the team to access information that assist 

them to plan care better 
• Communication between members of the team is enhanced 

 
Nurse-owned Clinic  
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• Nurse driven entrepreneurial initiatives where nurses start their own private clinics with 
the aim of generating profit while increasing access to healthcare to needy communities (eg. 
Unjani clinics) 

• Seed funding support made available  
• Government provides essential support for services such as EPI & family planning 

medication  
• Charges minimal fees in comparison to main stream private healthcare providers 

 
Initiatives to combat NCDs 

• The use of exercise parks (mushrooming in villages and townships). 
• The exercise clubs ( e.g. The aged soccer teams). 
• Traditional dances and competitions with active involvement of community nurses. 

Exercise: health promotion activityม Outdoor gym 
 
Indigenous methods  

• Back to basics- use of indigenous food to promote health 
• Promotion of herbal gardens 
• Increased use of herbal remedies (Moringa – a tree of life). 
• Training of traditional health practitioners in aseptic technique (washing of hands, use 

of razor blades, use of disinfectants etc) 
 
Considerations  

Enabling Factors Challenges 
• Embracing innovation by Nurses • Media continuously  tarnishes nursing image 
• Encourage integration of indigenous 
knowledge systems  
 

• Low confidence on the profession by 
community  
 

• Investment that includes technology 
 

 

 
Conclusion  

•A supportive climate needs to be created by Countries/Organizations to encourage 
creativity and innovation activities. 
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  • It is up us as nurses to embrace the idea of change through innovation and to make a 
concerted effort to become involved  

• Our slogan should be “Nothing about us without us” 


