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Government Policy Statement for Health (คำาช่ �แจงนโยบายรัฐับาลเพ่�อสุุขภาพ):  
ค.ศ. 2022-2024

E ngā mātāwaka huri noa, tēnā koutou katoa

ภาคสุุขภาพของเรามีีรากฐานที่ี�แข็งแกรง่: บุุคลากรมีีที่ักษะสูุง
และทีุ่่มีเที่ ชุุมีชุนมีีสุ่วนรว่มีและกระตือืรอืรน้ และความีสุามีารถ
ในการที่ำางานรว่มีกันเพื�อที่ำาสุ่�งตืา่ง ๆ ที่ี�เราตือ้งการ แตืเ่รารูว้า่มีี
โอกาสุที่ี�จะปรบัุปรงุ และเราจำาเป็นตือ้งสุรา้งระบุบุสุุขภาพใน
อนาคตืที่ี�จะที่ำางานได้ด้้ขี้ �นสุำาหรบัุพวกเราทีุ่กคน

ผูู้้คนกลุ่มีเด้ม่ีได้ร้บัุการบุรก่ารที่างด้า้นสุุขภาพตืา่ง ๆ น้อยและ
ถูกที่่ �งไวเ้บุื �องหลังมีาเป็นเวลานานเก่นไปแล้ว ซ้ึ่�งมีี: ชุาวเมีาร ีชุาว
แปซ่ึ่ฟ่ิก คนพ่การ และผูู้้ที่ี�ประสุบุกับุความีไมี่เที่่าเที่ียมีกันตืามี
เพราะภาวะ วฒันธรรมี เชืุ �อชุาตื ่เพศ รสุน่ยมีที่างเพศ ที่ี�ที่ี�อยู่
อาศัย รายได้ ้และปัจจัยอื�น ๆ

ระบุบุสุุขภาพแบุบุใหมี่ ให้ โอกาสุในการจัด้การกับุปัญหาที่ี�
มีีมีายาวนานเหล่านี� และสุรา้งระบุบุที่ี�สุอด้คล้องกับุ Te Tiriti 
(ข้อตืกลง) ความีเสุมีอภาค ความีเชืุ�อมีโยง และมีีศนูย์กลางที่ี� 
whanau (ครอบุครวัขยาย) การที่ำาเชุ่นนี�จะที่ำาให้มีีความียั�งยืน 
ปรบัุตืวัง่าย และราคาไมี่แพง ที่ำาให้มีั�นใจได้ว้า่จะสุามีารถด้ำารงอยู่
ตือ่ไปสุำาหรบัุคนรุน่ใหมี่ ในอนาคตืและสุามีารถรบัุมีือกับุความี
ที่้าที่ายในอนาคตืได้้

วสัุ่ยที่ัศน์ของเรานั�นเรยีบุง่าย: ชุาวน่วซีึ่แลนด้ท์ีุ่กคนประสุบุ
ความีสุำาเรจ็ pae ora (อนาคตืที่ี�มีีสุุขภาพด้)ี ซ้ึ่�งหมีายความี
วา่ผูู้้คนและคน whānau มีีสุุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวข้ �น มีี
สุุขภาพและคณุภาพชีุวต่ืที่ี�ด้ขี้ �น เป็นสุ่วนหน้�งของชุุมีชุนที่ี�มีี
สุุขภาพด้ ีมีีสุ่วนรว่มีและปรบัุตืวัได้ง้่าย และอาศัยอยู่ ในสุภาพ
แวด้ล้อมีที่ี�คงความีเป็นอยู่ที่ี�ด้ขีองพวกเขา 

Government Policy Statement (คำาชีุ �แจงนโยบุายของรฐับุาล) 
ระบุุถ้งความีคาด้หวงัของรฐับุาลเกี�ยวกับุระบุบุสุุขภาพในการ
บุรก่าร การรเ่ร่�มี และความีรว่มีมีือในการปกป้อง สุ่งเสุรม่ี และ
ปรบัุปรงุสุุขภาพและความีเป็นอยู่ที่ี�ด้ ีบุรรลุความีเที่่าเที่ียมี และ
การจัด้หา pae ora (อนาคตืที่ี�มีีสุุขภาพด้)ี 

เราไมี่สุามีารถประสุบุความีสุำาเรจ็ในการเปลี�ยนแปลงเพียงชัุ�วข้ามี
คนื: จะตือ้งใชุ้เวลา การลงทีุ่น และทีุ่กหน่วยงานและบุุคลากร
ในภาคสุุขภาพของเราจะตือ้งรวมีตืวักัน Government Policy 
Statement (คำาชีุ �แจงนโยบุายรฐับุาล) ชัุ�วคราวนี�เร่�มีตืน้การเด้น่
ที่าง โด้ยกำาหนด้ลำาด้บัุความีสุำาคญัและความีคาด้หวงัของรฐับุาล
ในชุ่วงสุองปีแรกของระบุบุปฏิ่รปู

Nō reira, tēnā koutou katoa

แอนดีรัวู ์ลิตเติล Minister of Health  

(รัฐัมีนตรัว่า่การักรัะที่รัวงสุาธารัณสุุข)

Government Policy Statement (คำาช่ �แจงนโยบาย
รัฐับาล) ชัุ�วคราวนี� นำาที่างไปสูุ่ระบุบุสุุขภาพใหมี่ และ
กำาหนด้ลำาด้บัุความีสุำาคญั วตัืถุประสุงค ์และความีคาด้
หวงัสุำาหรบัุระบุบุสุาธารณสุุขที่ี� ได้ร้บัุทีุ่นสุนับุสุนุนจาก
รฐับุาลใน Aotearoa New Zealand

โด้ยสุรปุสุ่�งที่ี�รฐับุาลคาด้วา่จะได้ด้้ำาเน่นการและบุรรลุผู้ล
ภายในระบุบุสุุขภาพ ตืลอด้จนวธ่ีการวดั้ ตืด่้ตืามี และ
รายงานความีสุำาเรจ็ 

Government Policy Statement (คำาชีุ �แจงนโยบุาย
รฐับุาล) ชัุ�วคราวมีุ่งเน้นไปที่ี�สุองปี—ตืั �งแตืก่รกฎาคมี  

ค.ศ. 2022 ถ้ง มี่ถุนายน ค.ศ. 2024—และเป็นรากฐาน
สุำาหรบัุที่่ศที่างระยะยาวและผู้ลลัพธ์ที่ี�คาด้หวงัซ้ึ่�งจะใชุ้
เวลามีากข้ �นในการด้ำาเน่นการ

นอกจากนี�ยังกำาหนด้ความีคาด้หวงัสุำาหรบัุ New Zealand 
Health Plan (แผู้นสุุขภาพของน่วซีึ่แลนด้)์ ซ้ึ่�งระบุุ
วา่หน่วยงานด้า้นสุุขภาพตืา่ง ๆ จะด้ำาเน่นการลำาด้บัุ
ความีสุำาคญัและบุรก่ารด้า้นสุุขภาพของรฐับุาลแก่ชุาว
น่วซีึ่แลนด้ท์ีุ่กคนอย่างไร

สุามีารัถดี Gูovernment Policy Statement  
(คำาช่ �แจงนโยบายรัฐับาล) ชั�วครัาวฉบับเต็มีได้ีท่ี่�
เวบ็ไซีต์ Ministry of Health (กรัะที่รัวงสุาธารัณสุุข)

THAI



ลำาดัีบความีสุำาคัญหลัก

Government Policy Statement (คำาช่ �แจงนโยบายรัฐับาล) ม่ีปรัะเด็ีนสุำาคัญหกด้ีานเพ่�อเป็น
แนวที่างรัะบบสุุขภาพและวธ่ิการัให้บรักิารั 

บุรรลุความีเที่่าเที่ียมีในผู้ลลัพธ์ด้า้นสุุขภาพ

ผูู้้ที่ี�มีีความีตือ้งการและระด้บัุความีได้เ้ปรยีบุตืา่งกันสุามีารถเข้า
ถ้งแนวที่างและที่รพัยากรตืา่ง ๆ เพื�อให้ ได้ผู้้ลลัพธ์ด้า้นสุุขภาพที่ี�
เที่่าเที่ียมีกัน  ในระบุบุปฏิ่รปูอาจมีีลักษณะด้งันี�

• มีุ่งสูุ่ความีเที่่าเที่ียมีในด้า้นสุุขภาพและความีเป็นอยู่ที่ี�ด้ี

• การรบัุรูสุ่้ที่ธ่และภาระผูู้กพันของชุุมีชุนที่ี�มีักจะไมี่ ได้ร้บัุ
บุรก่าร

ให้คนมีีสุุขภาพด้ี ในชุุมีชุนของตืน 

บุรก่ารป้องกัน สุนับุสุนุน และรกัษาตืามีชุุมีชุนได้ร้บัุการจัด้
ลำาด้บัุความีสุำาคญั มีุ้งเน้นที่ี� whānau (ครอบุครวัขยาย) ปลอด้ภัย
ที่างวฒันธรรมี และเหมีาะสุมีกับุชีุวต่ืของผูู้้คน—ใกล้กับุที่ี�ที่ี�พวก
เขาอาศัย ที่ำางาน และเล่น  ในระบุบุปฏิ่รปูอาจมีีลักษณะด้งันี�

• การบุรก่ารที่ี�ปรบัุปรงุในทีุ่กบุรก่ารด้า้นสุุขภาพ รวมีถ้งการ
ตือบุสุนอง บุรก่ารด้จ่่ที่ัล และเครอืข่ายโรงพยาบุาล และ
การระบุุและจัด้การกับุการเปลี�ยนแปลงที่ี� ไมี่ยุตืธ่รรมีในการ
ด้แูลสุุขภาพ 

• บุรก่ารด้า้นสุุขภาพไมี่หยุด้ชุะงัก และผูู้้คนรูสุ้้กปลอด้ภัยใน
การเข้าถ้งบุรก่ารด้แูล

สุรา้งความีมีั�นใจที่างการเง่นที่ี�ยั�งยืนในระบุบุ
สุุขภาพ

ที่รพัยากรได้ร้บัุการจัด้การและจัด้สุรรในลักษณะที่ี�จะประสุบุ
ความีสุำาเรจ็ระด้บัุสูุงสุุด้ของสุุขภาพและความีเที่่าเที่ียมีของ
ประชุากรภายในที่รพัยากรและเง่นทีุ่นที่ี�มีีอยู่  ในปัจจุบุันและใน
อนาคตื ในระบุบุปฏิ่รปูอาจมีีลักษณะด้งันี�

• การเปลี�ยนแปลงควรที่ำาในลักษณะที่ี�ชุ่วยลด้ความีเสีุ�ยงใน
การด้แูลตือ่เนื�อง

• เก็บุรกัษาลำาด้บัุความีสุำาคญัและโปรแกรมีที่ี�มีีอยูู่�

การปลูกฝัง Te Tiriti o Waitangi (ข้อตืกลง) 
ที่ั�วที่ั �งระบุบุสุุขภาพ 

ชุาวเมีารสีุามีารถใชุ้อำานาจหน้าที่ี�เกี�ยวกับุสุุขภาพและความีเป็น
อยู่ที่ี�ด้ขีองพวกเขา และได้ม้ีาซ้ึ่�งผู้ลลัพธ์ด้า้นสุุขภาพที่ี�เที่่าเที่ียมี
กันในลักษณะที่ี�ที่ำาให้ชุาวเมีารสีุามีารถด้ำารงชีุวต่ื เตืบุ่โตื และ
เจรญ่รุง่เรอืงในฐานะชุาวเมีาร ีในระบุบุปฏิ่รปูอาจมีีลักษณะด้งันี�

• เสุรม่ีสุรา้งความีเป็นผูู้้นำาและการตืดั้สุ่นใจของชุาวเมีารี

• เพ่�มีการเข้าถ้ง kaupapa Māori (แนวที่างชุาวเมีาร)ี และ
บุรก่ารที่ี�เน้น whānau (ครอบุครวัขยาย) เป็นหลัก

พัฒนาบุุคลากรด้า้นสุุขภาพในอนาคตื

เตืบุ่โตืและพัฒนาบุุคลากรที่ี�ปรบัุตืวัง่าย หลากหลาย และยั�งยืน
ที่ี�สุามีารถตือบุสุนองความีตือ้งการของผูู้้คนและ whānau 
(ครอบุครวัขยาย) และเป็นตืวัแที่นของชุุมีชุนที่ี�ตืนบุรก่าร  ใน
ระบุบุปฏิ่รปูอาจมีีลักษณะด้งันี�

• ปลูกฝังรากฐานการบุรก่ารที่ี�ปลอด้ภัยที่างวฒันธรรมีและอยู่
ภายใตืก้รอบุใน te ao Māori ( โลกของชุาวเมีาร)ี

• ผู้ลกระที่บุตือ่แรงงานคนด้า้นสุุขภาพลด้ลงและพนักงาน
ได้ร้บัุการสุนับุสุนุน

วางรากฐานสูุ่ความีสุำาเรจ็ของระบุบุสุุขภาพใน
อนาคตื

วฒันธรรมีและจรย่ธรรมีใหมี่ซ้ึ่�งก่อตืั �งข้ �นบุน Te Tiriti (ข้อตืกลง) 
จะถูกสุรา้งข้ �นเพื�อเสุรม่ีสุรา้งการมีุ่งเน้นในการป้องกัน ปกป้อง 
และสุ่งเสุรม่ีความีเป็นอยู่ที่ี�ด้ขีองผูู้้คนและ whānau ในระบุบุ
ปฏิ่รปูอาจมีีลักษณะด้งันี�

• ที่ำางานรว่มีกันและรว่มีมีือกับุชุุมีชุนและองคก์รอื�น ๆ

• เสีุยงของผูู้้บุร่ โภค whānau (ครอบุครวัขยาย) และชุุมีชุน 
สุะที่้อนอยู่ ในระบุบุ—ปรบัุปรงุความีก้าวหน้าสูุ่ความีเที่่า
เที่ียมีในการเข้าถ้งคณุภาพของการด้แูลและผู้ลลัพธ์


