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มาตรการท่ีมีอยู่และแผนสนับสนุน 
ความเท่าเทียมกนัส าหรับชนกลุ่มน้อย 

 

การแพทย์และสุขภาพ 
 
 

นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของชุมชนของเราและสมาชิกทั้งหมดของสาธารณะใชบ้ริการสุขภาพสาธา 
รณะไดโ้ดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติและชาติก าเนิดของพวกเขา ด าเนินการมาตรการท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่อท าให้ชนกลุ่มนอ้ยทาง
ชาติพนัธ์ุ เขา้ถึงบริการสุขภาพสาธารณะไดส้ะดวกขึ้น 
 
การบริการท่ีเก่ียวขอ้ง ⚫  บริการดูแลสุขภาพประชาชนในฮ่องกงครอบคลุมการบริการต่างๆรวมถึงการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกนัโรค การดูแลชั้นประถม ชั้นมธัยมและชั้นอุดม บริการส าหรับ
ผูป่้วยถูกให้โดยฝ่ายบริหารโรงพยาบาล (HA) โดยส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นหน่วยงานตาม
กฎหมายท่ีก่อตั้งขึ้นตามกฤษฎีกาฝ่ายบริหารโรงพยาบาล (Cap.113) เพื่อจดัการ
โรงพยาบาลสาธารณะทั้งหมดในฮ่องกง HA ให้การรักษาท างการแพทยแ์ละบริการพ้ืน
สภาพกบัประชาชนโดยท างโรงพยาบาล คลินิกผูป่้วยนอกทัว่ไปคลินิกผูป่้วยนอกท่ี
เช่ียวชาญและบริการสู่ภายนอกในขณะเดียวกนักรมสุขภาพ (DH) เป็นท่ีปรึกษาและ
หน่วยงานดา้นสุขภาพของรัฐบาลเพื่อด าเนินนโยบายสุขภาพและหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
นอกจากน้ียงัการบริการต่างๆรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การดูแลและ
การพยาบาลพ้ืนสภาพ 

มาตรการท่ีมีอยู ่  บริการล่ามท่ีโรงพยาบาลของรัฐ/คลินิก: 

 ⚫  บริการการแปลความหมายท่ีใชไ้ดใ้นโรงพยาบาล คลินิกสาธารณะภายใตก้ารจดัการ
ของ/HAโดยส่วนใหญ่โดยท างผูรั้บเหมาบริการล่ามพาร์ทไทมท่ี์ศาลและสานกังาน

สถานกงสุลผูรั้บเหมาบริการ1เพื่อให้บริการการแปลความหมายครอบคลุม18ภาษาของ
ชนกลุ่มนอ้ย (กล่าวคือภาษาอูรดู ภาษาฮินดี ภาษาปัญจาบ ภาษาเนปาลีภาษาบาฮาซา 
ภาษาตากาลอ็ก(ฟิลิปปินส์) ภาษาเยอรมนั ภาษาฝร่ังเศส ภาษาสิงหล ภาษาสเปน ภาษา
อาหรับ ภาษามลายแูละภาษาโปรตุเกส) นอกจากน้ี บริการการแปลความหมายใชไ้ดใ้น
ศูนยค์ลินิกสุขภาพของโดยส่วนใหญ่โดย/ท างศูนย ์บริการคริสเตียนของฮ่องกงส าหรับ
คณะกรรมความสามคัคีและการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของชาวบา้นชนกลุ่มนอ้ยทางชาติ
พนัธ์ุ  (CHEER) ผูรั้บเหมาบริการ 2 และล่ามพาร์ทไทมจ์ากคณะตุลาการ บริการการ
แปลความหมายท่ีให้โดย CHEER ครอบคลุม 7 ภาษาของชนกลุ่มนอ้ย กล่าวคือภาษา
บาฮาซา ภาษาฮินดีภาษาเนปาลภาษาปัญจาบภาษาตากาลอ็ก ภาษาไทยและภาษาอูรดู

 
1 ผูรั้บเหมาบริการของ HAให้บริการการแปลความหมายโดย19ภาษารวมทั้ง18ภาษาส าหรับชนกลุ่มนอ้ยและภาษาสัญลกัษณ์ 
2 DH ว่าจา้งผูรั้บเหมาบริการเพื่อให้บริการล่ามหน่ึงปีตั้งแต่วนัท่ี1 กนัยายน ค.ศ.2017 จนกระทัง่วนัท่ี31 สิงหาคม ค.ศ.2019 
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เพราะว่านอกเหนือจาก7ภาษาท่ีครอบคลุมโดย CHEER ผูรั้บเหมาบริการใหบ้ริการการ
แปลความหมายครอบคลุม11ภาษาเพ่ิมเติม(กล่าวคือ ภาษาอาหรับภาษาเบง็กาลีภาษา
ฝร่ังเศสภาษาเยอรมนั ภาษาญ่ีปุ่ นภาษาเกาหลี ภาษามลายภูาษาโปรตุเกสภาษาสิงหล 
ภาษาสเปนและภาษาเวียดนาม) ลา่มพาร์ทไทมจ์ากคณะตุลาการใหบ้ริการการแปล
ความหมายโดยภาษาและภาษา ทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัท่ีมากกว่า50ภาษา การให้บริการ
การแปลความหมายในสถานท่ีเกิดเหตุการณ์หรือโดยท างโทรศพัทต์าม ความตอ้งการ
ในแต่ละกรณี 

 ⚫  ส าหรับบริการท่ีก าหนด (เช่นนดัแพทยท่ี์คลินิกผูเ้ช่ียวชาญและคลินิกผูป่้วยนอกทัว่ไป
ของ HA และบริการของ DH) ผูป่้วยอาจจะขอโรงพยาบาล ศนูยสุ์ขภาพท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
จดับริการการแปลความหมายล่วงหนา้/คลินิก/ ส าหรับบริการท่ีไม่กาหนด(เช่นเขา้รับ
การรักษาในโรงพยาบาลในช่วงฉุกเฉิน) พนกังานคลินิกจะจดัการให้บริการการแปล
ความหมายตามความจ าเป็นหรือตามค าขอ ของคนไขน้อกจากน้ี ทั้ง CHEER และ
ผูรั้บเหมาบริการของ DH ให้บริการการแปลความหมายโดยท างโทรศพัท ์

 ⚫  พื่อยกระดบัมาตรฐานของบริการการแปลความหมายท่ีให้ในโรงพยาบาล คลินิก
สาธารณะ/ ทั้ง HA และ DH ร่วมมือกบัผูรั้บเหมาบริการของพวกเขาเพื่อให้การอบรม
กบัล่ามของผูรั้บเหมาบริการ เพ่ือให้พวกเขามีความรู้ทัว่ไปท างดา้นการด าเนินงาน
โรงพยาบาลและคลินิก ศนูยสุ์ขภาพ/ ค าศพัทท์  างการแพทยแ์ละควบคุมการติดเช้ือา
โปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบับริการล่ามในภาษาของชนกลุ่มนอ้ยาไดจ้ดัแสดงใน
สถานท่ีท่ีเห็นไดช้ดัเจนของคลินิก / ศูนยสุ์ขภาพของ DH 

  มาตรการอื่นๆเพื่ออานวยความสะดวกในการส่ือสาร: 

 ⚫  เพื่อส่งเสริมการติดต่อส่ือสารกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุในโรงพยาบาล/คลินิกของ
รัฐ HAไดเ้สนอคิวการ์ดการตอบสนอง แบบฟอร์มขอ้มูลผูป่้วยและเอกสารยินยอมฯลฯ
ท่ีเป็นภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุมากมายให้กบัพนกังานแนวหนา้เพื่อเสริมสร้าง
การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากรทางคลินิกกบัผูป่้วย เพื่อท าให้การลงทะเบียนและ
การให้บริการสะดวกขึ้น เอกสารเหล่าน้ีมีขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโรคท่ีพบบ่อย(เช่นปวดหวั 
เจ็บหนา้อกและไขฯ้ลฯ) ขั้นตอนการรักษา(เช่นการใหเ้ลือด ความปลอดภยัจากรังสี
ฯลฯ)และรายละเอียดการใหบ้ริการของ HA (ค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียม หมวดการคดั
แยกผูป่้วยในแผนกอุบติัเหตุและภาวะฉุกเฉิน) ในปัจจบุนัHAไดท้  าคิวการ์ดแบบฟอร์ม
ขอ้มูลผูป่้วยและเอกสารยินยอมฯลฯท่ีเป็น 18 ภาษา กล่าวคือภาษาอูรดู ภาษาปัญจาบ 
ภาษาเบงกาลี ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาเนปาล ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย  
ภาษามาเลเซีย ภาษาไทย ภาษาตากาลอ็ก(ฟิลิปปินส์) ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาฮินดี ภาษา
เกาหลี ภาษาเยอรมนั ภาษาโปรตเุกส ภาษาสเปนและภาษาฝร่ังเศส นอกจากน้ี คิวการ์ด
ท่ีเป็นภาษาชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุถูกใชส้ าหรับการสัมภาษณ์ลูกคา้ชนกลุ่มนอ้ยทาง
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ชาติพนัธ์ุในคลินิก/ศูนยสุ์ขภาพภายใตD้H 

 ⚫  HAไดจ้ดัตั้งสัมมนาหรือหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและ
กฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบติัในระดบักลุ่มตามบริการท่ีพวกเขาตอ้งการ ศูนยก์าร
เรียนรู้อิเลก็ทรอนิกส์ HA ก าลงัเสนอคอร์สแวร์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเก่ียวกบัชนกลุ่มนอ้ย
ทางชาติพนัธ์ุ ความรู้ทางวฒันธรรมของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุและการจดับริการ
ล่ามท่ีเหมาะสมในโรงพยาบาล ผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเหล่าน้ีรวมถึงพนกังานระดบั
แนวหนา้ท่ีท างานท่ีเคานเ์ตอร์ท่ีปรึกษาของโรงพยาบาลและคลินิก พยาบาลและ
พนกังานท่ีท างานธุรการ นอกจากน้ี ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุถูก
รวมเขา้ดว้ยกนัในแผนงานการฝึกอบรมส าหรับพนกังานใหม่ ใน3ปีงบประมาณท่ีผา่น
มา จ านวนรวมของผูเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมและคอร์สแวร์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกล่าวขา้งตน้
มากกว่า 11,074 คน DH ให้พนกังานมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความ
ตระหนกัและความเขา้ใจปัญหาของพวกเขา โดยเฉล่ียมากกว่าพนกังาน 500 คนจาก
ระดบัท่ีแตกต่างกนัเขา้ร่วมต่อปี นอกจากน้ี ขอ้มูลและวสัดุการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โอกาสเท่าเทียมกนัและความไวทางวฒันธรรมในท่ีท างานถูกใชป้ระโยชน์ไดใ้น
เครือข่ายภายในกรมส าหรับการอา้งอิงโดยพนกังาน 
 

 ⚫  โดยทัว่ไป ทรัพยากสุขศึกษาท่ีสร้างโดย DH เพ่ือให้กบัประชาชนเป็นทั้งภาษาจีนและ
ภาษาองักฤษ นอกจากน้ี DHไดแ้ปลขอ้มูลส าคญัต่างๆท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ เช่นมารยาทใน
การไอ ขั้นตอนท่ีถูกตอ้งในการลา้งมือ สุขอนามยัส่วนบุคคลและสภาพแวดลอ้ม โรค
ติดเช้ือส่วนบคุคล การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมทางกาย สุขภาพจิต 
สุขภาพผูสู้งอาย ุการป้องกนัมะเร็งล าไส้ใหญ่และการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก 
แผนงานการฉีดวคัซีนฯลฯท่ีเป็นภาษาท่ีแตกต่างกนั รวมถึงภาษาฮินดี ภาษาเนปาล 
ภาษาอูรดู ภาษาไทยภาษาบาฮาซาและภาษาฟิลิปปินส์ เอกสารท่ีแปลถูกใชเ้พื่อเตรียม
วสัดุสุขศึกษา รวมถึงแผน่พบั ภาพท่ีบ่งช้ีขอ้มูล แผน่ป้ายและหนงัสือเล่มเลก็ท่ีถูก
อปัโหลดบนเวบ็ไซตข์อง DH 

 ⚫  HA เร่ิมด าเนินการเวบ็ไซตเ์ฉพาะส าหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุในกลางปีค.ศ. 2015 
เพื่อเสนอขอ้มูลจ าเป็นบนเวบ็ไซต ์HA ปัจจบุนัเป็นห้าภาษา ไดแ้ก่ภาษาฮินดี ภาษา
เนปาล ภาษาปัญจาบ(อนิเดีย) ภาษาปัญจาบ(ปากีสถาน)และภาษาอูรดู เวบ็ไซตน้ี์มี
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั HA และการใหบ้ริการเม่ือเกิดอบุติัเหตุและภาวะฉุกเฉินและท่ีอยู่  
หมายเลขโทรศพัทแ์ละเวลาการให้ค  าปรึกษาของคลินิกผูป่้วยนอกทัว่ไป การปรับปรุง
เวบ็ไซตเ์สร็จสมบูรณ์เม่ือกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2017 เพ่ือท าใหเ้น้ือหาถูกใชป้ระโยชน์ไดใ้น
อีกสามภาษา กล่าวคือภาษาไทย ภาษาบาฮาซาและภาษาตากาลอ็ก ดงันั้นชนกลุ่มนอ้ย
มากขึ้นสามารถเขา้ใจขอ้มูลท่ีเสนอโดย HAไดดี้ขึ้น 
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การประเมินการท างานใน 
อนาคตและมาตรการท่ีมีอยู ่

⚫  ในช่วงระยะเวลาจากเมษายน ค.ศ. 2017 ถึงมีนาคม ค.ศ. 2018 มีบริการการแปล
ความหมายท่ีให้กบัชนกลุุ่มนอ้ยในโรงพยาบาล คลินิกสาธารณะภายใตก้ารจดัการ
ของ/HAประมาณ 15,257 เคส ความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการแสดงว่าบริการน่าพอใจ HA
จะด าเนินต่อไปเพื่อติดตามการใชป้ระโยชน์และความคิดเห็นจากผูใ้ชบ้ริการของบ ริ
การการแปลความหมาย 

 ⚫  CHEER และล่ามพาร์ทไทมแ์ละผูรั้บเหมาบริการให้บริการล่ามในศูนยสุ์ขภาพ/คลินิก
ของDHทั้งหมด4,230และ280และ208รายตามล าดบัตั้งแต่เมษายน ค.ศ. 2012 (เม่ือ
มีนาคม ค.ศ. 2019) 

มาตรการเพ่ิมเติมท่ีใช/้จะใช ้ ⚫  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยจดัหาให้อาหารท่ีพิเศษเช่นอาหารฮาลาล
ในโรงพยาบาลของHA 

⚫  เวบ็ไซตผ์ูป่้วยสมาร์ทของ HA(SPW) คือแพลตฟอร์มอเิลก็ทรอนิกส์แบบครบวงจรดว้ย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการจดัการโรคและทรัพยากรของชุมชนเพื่อให้อ านาจกบัผูป่้วยดว้ยโรค
เร้ือรังและผูดู้แลของพวกเขา เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติ
พนัธ์ุในฮ่องกง HA ตั้งค่าหนา้เวบ็ของขอ้มูลโรคบนSPWในปี 2016 ซ่ึงให้ขอ้มูล
เก่ียวกบัโรคมะเร็งโรคเร้ือรังและโรคอ่ืนๆโดยแปดภาษากล่าวคือภาษาไทย ภาษาบาฮา
ซา ภาษาตากาลอ็ก ภาษาเนปาลีภาษาปัญจาบ (อินเดีย) ภาษาปัญจาบ(ปากีสถาน) ภาษา
ฮินดีและภาษาอูรดูตวัอยา่งของขอ้มูลโรครวมถึงโรคหลอดเลือดหวัใจโรคไตเร้ือรัง
โรคเบาหวานโรคจิตเส่ือมความดนัโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งต่างๆและ
โรคจิต HA จะด าเนินต่อไปเพื่อเสริมสร้างเวบ็ไซตผ์ูป่้วยสมาร์ทเพ่ือปรับปรุงการ
จดัการโรคและคว ามสามารถในการดูแลตนเองของชนกลุ่มนอ้ยทางชาติพนัธ์ุ 

⚫  HA และ DH จะพยายามต่อไปเพือ่ท าให้ชนกลุุ่มนอ้ยเขา้ถึงบริการสุขภาพสาธารณะ
ไดส้ ะดวกข ขึ้นและจะเสริมสร้างมาตรการสนบัสนุนสาหรับชนกลุ่มนอ้ยทางชาติ
พนัธ์ุ ตามความจาเป็ น 

 
ติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน 
 
ถา้สมาชิกของประชาชนมีการสอบถามขอ้ร้องเรียนใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีความ/เท่าเทียมกนัท างเช้ือชาติ 
กรุณาติดต่อ – 
 
ส ำหรับเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ HA 
การสอบถามทัว่ไป   
ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล 
โทรศพัท:์ 2300 6555 

ส ำหรับเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับ DH 
ฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ 
กรมสุขภาพ 
โทรศพัท:์ 2836 0077 
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อีเมล: enquiry@ha.org.hk อีเมล: cru@dh.gov.hk 
 
 

สานักอาหารและสุขภาพ 
กรมสุขภาพ 
ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล 
กรกฎาคม ค.ศ.2019 


