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สุขภาพของท่าน
สิทธิและความรับผิดชอบต่อ

คูม่ อื ส�ำหรับผูป้ ่วย ผูด้ แู ล และครอบครัว
ทุกคนทีก่ �ำลังแสวงหาหรือก�ำลังได้รับการดูแลสุขภาพในประเทศ
ออสเตรเลียมีสิทธิและความรับผิดชอบบางอย่าง ซึง่ รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะเข้า
ถึงการดูแล ความปลอดภัย ความยกย่องนับถือ การสือ่ สาร
การมีสว่ นร่วม ความเป ็นส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
การดูแลรักษาทีไ่ ด้รับ
เอกสารนี้มขี อ้ มูลเกีย่ วกับวิธีการทีจ่ ะได้รับสิทธิเหล่านีใ้ นระบบ
สาธารณสุขแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ และความรับผิดชอบทีต่ ดิ ตามมากับ
สิทธิทไี่ ด้
ทุกคนมีบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะต้องปฏิบตั เิ พือ่ ได้รับสิทธิการดูแลสุขภาพและ
มีสว่ นร่วมสร้างความปลอดภัยและการดูแลรักษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ความร่วมมือกันอย่างแท้จริงระหว่างผูร้ ับการดูแลและผู ้ ให้การดูแล
จะบันดาลให้บรรลุผลดีทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะเป ็นได้
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การเข้าถึง
ท่านมีสิทธิได้รับการดูแลสุขภาพ
ระบบสาธารณสุขในรัฐนิวเซาธ์เวลส์จดั บริการต่างๆ ในการดูแลสุขภาพ
อย่างมีคณ
ุ ภาพสูง ท่านสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ เหล่านีต้ ามการ
วินจิ ฉัยอาการของท่าน และตามความฉุกเฉินทีท่ า่ นจ�ำเป ็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาล
บริการดูแลสุขภาพเป ดิ ให้แก่ทกุ คน โดยไม่จ�ำกัดเพศ สถานภาพการ
สมรส ความพิการ วัฒนธรรม ความเชือ่ ถือทางศาสนา ความโน้ม
เอียงทางเพศสัมพันธ์ อายุ หรือทีอ่ ยูอ่ าศัยในรัฐนิวเซาธ์เวลส์
ถ้าการดูแลรักษาทีจ่ �ำเป ็นไม่มใี นเขตท้องถิน่ ท่านก็จะถูกส่งไปทีอ่ นื่
ภายใต้ระบบเมดิแคร์บริการเหล่านีบ้ างอย่างไม่ตอ้ งเสียเงินหรือได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล

กรณีฉกุ เฉิน

ในกรณีทมี่ คี วามฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดโทรศัพท์หมายเลขศูนย์
สามตัว (000) และขอรถ พยาบาล การรักษาพยาบาลทีโ่ รงพยาบาล
สาธารณะจัดให้ฟรีแก่ผู ท้ อี่ ยูถ่ าวรในออสเตรเลีย
เจ้าหน้าทีด่ แู ลสุขภาพผูม้ คี ณ
ุ วุฒสิ งู จะวินจิ ฉัยความฉุกเฉินและความ
รุนแรงของอาการของท่าน และประเภทของการรักษาพยาบาลทีท่ า่ น
ต้องการ ผู ป้ ว่ ยได้รับการรักษาตามล�ำดับว่าใครปว่ ยมากทีส่ ดุ และ
จ�ำเป ็นต้องได้รับการรักษาโดยทันที ไม่ใช่ตามล�ำดับว่าใครมาถึงก่อน
ผูม้ าเทีย่ วออสเตรเลียทีต่ อ้ งการการรักษาพยาบาลทีจ่ �ำเป ็นในทันที
อาจมีสิทธิได้รับการครอบคลุมจากเมดิแคร์ตามข้อตกลงการดูแลสุขภาพ
ทีต่ อบแทนซึง่ กันและกัน (Reciprocal Health Care Agreements)
กับประเทศของตน หาดูขอ้ มูลเกีย่ วกับการมีสิทธิเมดิแคร์ ได้ที่
www.medicare.gov.au หรือโทรศัพท์หมายเลข 132 011
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บริการดูแลสุขภาพทีไ่ ม่ดว่ น

ถ้าท่านปว่ ยเจ็บหรือมีบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ท่านควรไปหาแพทย์รักษา
โรคทัว่ ไปหรือไปทีศ่ นู ย์การแพทย์ทเี่ ป ดิ ท�ำการนอกเวลา
ถ้าท่านไม่สามารถไปหาแพทย์หรือไปศูนย์การ แพทย์ทเี่ ป ดิ ท�ำการนอก
เวลา ท่านสามารถโทรศัพท์ healthdirect Australia (บริการสุขภาพ
โดยตรงของออสเตรเลีย) บริการแนะน�ำเรือ่ งสุขภาพทางโทรศัพท์ตลอด
24 ชัว่ โมง หมายเลข 1800 022 222 พยาบาลจะให้ค�ำแนะน�ำทาง
สุขภาพอย่างเชีย่ วชาญ

การเข้าถึงการผ่าตัด

ถ้าการรักษาของท่านจ�ำเป ็นต้องมีการผ่าตัดและไม่รีบด่วน ท่านอาจ
ต้องคอย ในระหว่างทีท่ า่ นก�ำลังคอยเพือ่ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
และรูส้ ึกวิตก ท่านสามารถติดต่อผู ป้ ระสานงานการดูแลเวลาทีต่ อ้ งคอย
(Waiting Times Coordinator) เพือ่ ขอทราบบริการสุขภาพของท่าน
รายละเอียดในการติดต่อหาดูได้จาก www.health.nsw.gov.au/hospitals/
waitingtimes หรือโทรศัพท์การเข้าถึงการผ่าตัด (Surgery Access
Line) หมายเลข 1800 053 456

บริการรถพยาบาล

เมดิแคร์ ไใม่ครอบคลุมบริการรถพยาบาล ท่านต้องรับผิดชอบการ
จ่ายค่าธรรมเนียมใดๆ เอง ไม่วา่ ท่านจะเป ็นผู ข้ อรถพยาบาลหรือไม่
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับค่าธรรมเนียมรถพยาบาลหาดูได้ที่
www.ambulance.nsw.gov.au
ท่านจะไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมรถพยาบาลถ้าท่าน
n
n

n

มีบตั รผูร้ ับบ�ำนาญ บัตรผ่านศึก หรือบัตรเฮลธ์แคร์
ได้รับการครอบคลุมจากประกันบุคคลทีส่ ามหรือมีประกันการชดเชยผู ้
ใช้แรงงาน
จ�ำเป ็นต้องถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลสาธารณะแห่งหนึ่งไปยังโรง
พยาบาลสาธารณะอีกแห่งหนึ่งเพือ่ รับบริการหรือการดูแล
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การดูแลสุขภาพประเภทสาธารณะและประเภท
เอกชน

ท่านมีสิทธิใช้บริการสาธารณะในฐานะเป ็นผู ป้ ว่ ยสาธารณะหรือเอกชน
ถ้าท่านเลือกการรักษาแบบผู ป้ ว่ ยเอกชน ท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ต่างๆ เอง
ค่าใช้จา่ ยบางรายการ เช่นการเช่าทีวี ยาตามใบสัง่ แพทย์อย่างเจาะจง
และอุปกรณ์ตา่ งๆไม่ครอบคลุมโดยเมดิแคร์หรือการประกันเอกชน
โปรดสอบถามหน่วยรับผู ป้ ว่ ยทีโ่ รงพยาบาลของท่าน
ในกรณีของผู ป้ ว่ ยฉุกเฉิน ท่านหรือผู ท้ ดี่ แู ลท่านจะได้รับการบอกเล่า
เกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยต่างๆ เหล่านีจ้ ากหน่วยรับผู ป้ ว่ ยของโรงพยาบาล
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ความปลอดภัย
ท่านมีสิทธิได้รับการดูแลรักษาทีป่ ลอดภัย
และมีคณ
ุ ภาพสูง
ท่านจะได้รับการเข้าถึงบริการทีท่ า่ นต้องการ การรักษาพยาบาลและ
การดูแลจะขึน้ อยูก่ บั การประเมินความต้องการของท่าน โดยไม่ขนึ้ อยู ่
กับสภาพทาง การเงินหรือการมีประกันสุขภาพเอกชนของท่าน
ถ้าท่านต้องการการรักษาพยาบาลโดยด่วนเพือ่ ป ้องกันการเสียชีวติ ท่าน
จะได้รับการรักษาทันที
เป ็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะต้องบอกประวัตกิ ารแพทย์ของท่านตลอดจนอาการแพ้
และยาต่างๆทีท่ า่ นใช้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ู ท้ �ำการรักษาพยาบาลท่าน

การเป ิดเผยความจริง

บริการสุขภาพแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ด�ำเนินการตรวจ สอบวิธีรักษา
พยาบาลเพือ่ ให้เป ็นทีแ่ น่ใจว่าการรักษาพยาบาลปลอดภัยทีส่ ดุ และมี
คุณภาพสูงสุด เรารวบรวมข้อมูลจากเหตุการณ์ ใดๆ ทีค่ ณ
ุ ภาพอาจ
ด้อยลงถึงแม้วา่ จะไม่กอ่ ให้เกิดอันตรายขึน้
ในกรณีทมี่ บี างสิง่ บางอย่างผิดพลาดในการรักษา พยาบาลหรือการดูแล
ท่าน เราจะแจ้งให้ทา่ นทราบโดยเร็วเท่าทีจ่ ะท�ำได้ เราจะขอโทษท่าน
อธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ บอกกล่าวให้ทา่ นทราบถึงผลทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และ
สิง่ ทีเ่ ราก�ำลังท�ำเพือ่ ป ้องกันมิให้เกิดขึน้ อีก
ประสงค์อา่ นข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับวิธีทเี่ ราจัดการเหตุการณ์ทเี่ กีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพ โปรดเข้าไปที:่
www.health.nsw.gov.au/policies/pd/2007/PD2007_040.html
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ความยกย่องนับถือ
ท่านมีสิทธิทจี่ ะได้รับการยกย่อง
ด้วยความภาคภูมแิ ละความนับถือ
ท่านจะได้รบั การปฏิบตั ติ อ่ ด้วยมารยาททีส่ ภุ าพและค�ำนึงถึงวัฒนธรรม
ความเชือ่ คุณค่า และลักษณะส่วนตัวของท่าน เช่น เพศหรือความพิการ

ผูม้ าเยีย่ ม

ท่านมีสิทธิตอ้ นรับผูม้ าเยีย่ ม และท่านจะได้รับความเป ็นส่วนตัว
ท่านจะมีสิทธิตอ้ นรับผูม้ าเยีย่ มทีต่ อ้ งใช้สุนขั น�ำทาง

ความยกย่องนับถือผูอ้ นื่

ท่านมีสิทธิได้รับการปฏิบตั ติ อ่ ด้วยความยกย่องนับถือ และเราขอร้อง
ท่านให้แสดงความยกย่องนับถือนีแ้ ก่ผูอ้ นื่ ด้วย เราขอให้ผู ท้ กี่ �ำลัง
แสวงหาหรือก�ำลังรับการดูแล ครอบครัว ผูด้ แู ลและผูม้ าเยีย่ ม:
n

n

n

ท�ำตามนโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ เช่น เวลาเยีย่ ม วิธีการควบคุม
การอักเสบ เขตปลอดการสูบบุหรี่ และการงดใช้ โทรศัพท์มอื ถือใน
บริเวณทีม่ เี ครือ่ งมือแพทย์
ไม่ทำ� ลายหรือน�ำเครือ่ งมือบริการแพทย์ วัสดุหรือทรัพย์สินอย่าง
หนึ่งอย่างใดออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่รบกวน กล่าวร้าย ขูค่ กุ คาม หรือท�ำให้บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเสีย่ ง
อันตรายทางร่างกายหรือทางจิตใจ

บริการสุขภาพแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์มนี โยบายใช้ความอดทนถึงขัน้ ศูนย์ตอ่
การขูค่ กุ คาม การกล่าวร้ายหรือความประพฤติรุนแรงของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เราจะใช้วธิ ีการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ป ้องกันผูค้ นและทรัพย์สิน
ต้องการรับเอกสาร Zero Tolerance Response to Violence in the
NSW Health Workplace (การโต้ตอบความรุนแรงในสถานทีท่ �ำงาน
สุขภาพด้วยความอดทนถึงขัน้ ศูนย์ ) ของบริการสุขภาพแห่งรัฐนิว
เซาธ์เวลส์ เข้าไปที:่ www.health.nsw.gov.au/policies/PD/2005/
PD2005_315.html
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การสือ่ สาร
ท่านมีสิทธิได้รับการบอกเล่าเกีย่ วกับบริกา
ต่างๆ การรักษา ทางเลือกและค่าใช้จา่ ยอย่าง
ชัดเจนและเป ดิ เผย
เจ้าหน้าทีผ่ ู ้ ให้บริการดูแลสุขภาพจะอธิบายสภาพของท่าน การรักษา
พยาบาลทีเ่ สนอให้ ตลอดจนการเสีย่ งและทางเลือก เจ้าหน้าทีจ่ ะ
ถามค�ำถามท่านด้วยเพือ่ ให้แน่ใจว่าได้ ให้การดูแลรักษาอย่างดีทสี่ ดุ เท่าที่
จะท�ำได้ ท่านจะมีสว่ นช่วยโดยให้ค�ำตอบอย่างเป ดิ เผย ตรงไปตรงมา
และถามค�ำถามเมือ่ ท่านไม่เข้าใจ

บริการล่าม

ท่านสามารถมีลา่ มได้ถา้ ท่านพูดอีกภาษาหนึ่ง บริการนีจ้ ดั ให้ฟรี
บริการแปลสามารถจัดล่ามมาให้ถงึ ทีห่ รือใช้ลา่ มทางโทรศัพท์ และมี
บริการเจ็ดวันต่อหนึ่งสัปดาห์ ขอให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั หาล่ามให้ทา่ น มี
ล่ามออสลันให้ดว้ ย

ผู ช้ ว่ ยเหลือ

ท่านสามารถให้ญาติ ผูด้ แู ลหรือผู ช้ ว่ ยเหลือคนอืน่ ช่วยให้ทา่ นสือ่ สารกับ
เจ้าหน้าทีส่ ุขภาพ แต่ทา่ นต้องยอมรับการทีผ่ ู น้ นั้ จะยุง่ เกีย่ วกับเรือ่ งส่วน
ตัวของท่าน
บริการสุขภาพแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์ตระหนักว่าบางครัง้ ผู ช้ ว่ ยเหลือของ
ท่านอาจอายุต�่ำกว่า 18 ป ี เรายอมรับบทบาทของผูด้ แู ลทีอ่ อ่ นวัย
เขาจะมีสว่ นในการรักษาและการดูแลอย่างต่อเนือ่ งของท่าน และจะได้
รับข้อมูลเกีย่ วกับแหล่งทีจ่ ะขอความช่วยเหลือ
เราตระหนักด้วยว่าผู พ้ กิ ารมีความต้องการความช่วยเหลือหลายอย่าง
ในกรณีนสี้ มาชิกในครอบครัว ผูด้ แู ลและผู ช้ ว่ ยเหลืออืน่ ๆ อาจถูกขอให้
ช่วยท่านและเจ้าหน้าทีส่ ุขภาพ อย่างไรก็ตามเขาเหล่านัน้ ไม่จ�ำเป ็นต้อง
ช่วย
ท่านอาจถูกขอให้แจ้งชือ่ และรายละเอียดเพือ่ ติดต่อกับผู ท้ สี่ ามารถให้
ความยินยอมในการด�ำเนินการ ในกรณีทที่ า่ นอาจปว่ ยหนักไม่สามารถ
ให้ความยินยอมด้วยตนเองได้
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การให้ขอ้ มูล

โปรดให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสุขภาพของท่านให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะให้ ได้แก่เจ้า
หน้าทีด่ แู ลสุขภาพ รวมถึงอาการแพ้อย่างหนึ่งอย่างใด สุขภาพหรือ
ความพิการต่างๆ แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ ราบถ้าท่านใช้ยารักษาโรคหรือการ
รักษาอืน่ ๆ ตลอดจนท่านสูบบุหรี่ ดืม่ สุราหรือใช้ยาเสพติดอืน่ ๆ หรือไม่
โปรดแจ้งเจ้าหน้าทีด่ แู ลสุขภาพ:
n

n
n

n

n

n

เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีเ่ กิดแก่ทา่ นและปฏิกริยาใดๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการรักษา
ถ้าท่านก�ำลังได้รับการรักษาป ัญหาอย่างเดียวกันจากผูอ้ นื่
ถ้าท่านไม่เข้าใจว่าท�ำไมท่านจึงถูกส่งตัวไปท�ำการตรวจสอบหรือรับ
การรักษา
ถ้าความเชือ่ ทางศาสนาหรือทางวัฒนธรรมท�ำให้มปี ัญหาในการรักษา
พยาบาล
ถ้าท่านต้องการรับการรักษาโดยเป ็นคนไข้สว่ นตัวและขอทราบค่าใช้
จ่ายโดยประมาณ
ถ้าท่านได้ตดั สินใจทีจ่ ะไม่ท�ำตามค�ำแนะน�ำในการรักษา และจะไม่ไป
ตามทีน่ ดั ไว้

ท่านจะถูกขอให้ยนื ยันชือ่ วันเดือนป เี กิดของท่าน และรายละเอียด
อย่างอืน่ ก่อนการด�ำเนินการอย่างใดๆ หรือการผ่าตัด และเมือ่ ใดก็ตาม
ทีท่ า่ นถูกส่งตัวไปรับการรักษาทีบ่ ริการอีกแห่งหนึ่ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้แน่ใจ
ว่าท่านได้ถกู ก�ำหนดให้รับการรักษาทีถ่ กู ต้อง โดยผูส้ งั่ ทีถ่ กู ต้อง ตาม
เวลาทีถ่ กู ต้องตลอดระยะของการรักษาพยาบาล
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การมีสว่ นร่วม
ท่านมีสิทธิเข้าร่วมการตัดสินและการเลือกใน
การรักษาพยาบาล
ตลอดเวลาทีท่ า่ นมาขอรับบริการ เจ้าหน้าทีด่ แู ลสุขภาพจะปรึกษา
แผนการรักษากับท่าน ท่านจะได้รับการแนะน�ำให้เข้าร่วมในแผนการ
เหล่านี้ รวมทัง้ การส่งตัวไปรับบริการอืน่ ๆ และการอนุญาตให้ออกจาก
โรงพยาบาล
ท่านจะได้รับการแนะน�ำให้ถามค�ำถามและปรึกษากับเจ้าหน้าทีด่ แู ล
สุขภาพคนอืน่ ๆ และญาติของท่านก่อนตัดสินใจ
ในกรณีทสี่ ถานการอ�ำนวยให้ ท่านมีสิทธิมญ
ี าติ ผูด้ แู ล หรือผู ช้ ว่ ย
เหลือคนอืน่ อยูก่ บั ท่านได้ตลอด เวลา
บริการสุขภาพนิวเซาธ์เวลส์ ได้จดั ท�ำเอกสาร 10 Tips for Safer Health
Care (เคล็ด 10 ประการส�ำหรับการดูแลสุขภาพทีป่ ลอดภัยกว่า) ขึน้ เพือ่
ช่วยผู ป้ ว่ ยให้รับผิดชอบในการตัดสินใจทีจ่ ะมีผลต่อการดูแลสุขภาพของ
ตน
สามารถดาวน์ โลดเอกสารนีไ้ ด้จาก
www.health.nsw.gov.au/quality/10tips

การแสวงหาความเห็นจากแพทย์คนทีส่ อง

ท่านมีสิทธิแสวงหาความเห็นจากแพทย์คนทีส่ องเกีย่ วกับการรักษาทีไ่ ด้
เสนอให้แก่ทา่ น บริการสุขภาพจะจัดให้ทา่ นได้รับค�ำแนะน�ำจากแพทย์
อีกผู ห้ นึ่งเท่าทีจ่ ะจัดได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั สภาพอาการของท่าน
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ความยินยอม

ท่านต้องให้ความยินยอมก่อนได้รับการรักษา ส่วนมากจะเป ็นการให้
ความยินยอมด้วยวาจา การรักษาบางอย่างจ�ำเป ็นต้องได้รับความ
ยินยอมเป ็นลายลักษณ์อกั ษร เช่นการผ่าตัด
ท่านมีสิทธิทจี่ ะไม่ให้ความยินยอม ซึง่ ในกรณีนที้ า่ นจะไม่ได้รับการ
รักษา ในสถานการณ์ฉกุ เฉินทีค่ กุ คามชีวติ ซึง่ ท่านเจ็บปว่ ยมากหรือ
หมดสติ ไม่จ�ำเป ็นต้องให้ความยินยอม
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ความยินยอมจากผูอ้ นื่

เด็กอายุต�่ำกว่า 14 ป ตี อ้ งได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือ
ผูด้ แู ล
ตามปกติเด็กอายุระหว่าง 14 ถึง 16 ป ี ให้ความยินยอมของตนร่วมกับ
บิดาหรือมารดาหรือผูด้ แู ล อย่างไรก็ตามเด็กเหล่านัน้ ให้ความยินยอม
ด้วยตนเองได้ ในกรณีทเี่ ขาแสดงว่าเข้าใจการรักษาทีเ่ สนอให้อย่างถ่องแท้
ในกรณีทที่ า่ นหมดสติหรือเจ็บปว่ ยมากเกินกว่าจะให้ค�ำยินยอมด้วย
ตนเองได้ ญาติ ผูด้ แู ลหรือผูอ้ นื่ ทีใ่ กล้ชดิ กับท่าน สามารถให้ความ
ยินยอมรับการรักษาตามความวินจิ ฉัยของแพทย์ผู ท้ รงคุณวุฒวิ า่ จะเกิด
ผลดีทสี่ ดุ แก่ทา่ น
ถ้าไม่มบี คุ คลดังกล่าวนี้ สภาผูด้ แู ล (Guardianship Tribunal) สามารถให้
ความยินยอมได้ หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.gt.nsw.gov.au
หรือโทรศัพท์ 1800 463 928

การวิจยั และการศึกษา

ในระหว่างทีท่ า่ นรับการดูแลหรือการรักษา ท่านอาจได้รับค�ำขอให้
นักศึกษาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูก้ �ำลังฝ กึ งานเข้ามาอยูด่ ว้ ย การกระท�ำเช่นนี้
มีสว่ นช่วยพัฒนาทักษะการท�ำงาน ท่านอาจได้รับค�ำขอให้เข้าร่วมการ
วิจยั ทางการแพทย์ดว้ ย
ท่านมีสิทธิปฏิเสธค�ำขอเหล่านี้ การตัดสินใจของท่านจะไม่นำ� ไปบันทึก
ลงในประวัตขิ องท่าน และจะไม่มผี ลกระทบกระเทือนการรักษาหรือการ
เข้าถึงบริการต่างๆในอนาคต
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ความร่วมมือของชุมชน

บริการสุขภาพนิวเซาธ์เวลส์ประสงค์ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในท้อง
ถิน่ ในการวางแผนงานและการเสนอบริการสุขภาพในเขตท้องถิน่
ถ้าท่านประสงค์ ให้ความร่วมมือ โปรดติดต่อส�ำนักงานความร่วมมือ
ของผู ้ ใช้บริการและชุมชน ทีบ่ ริการสุขภาพในเขตของท่าน
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ความเป ็นส่วนตัวและก
ารสงวนเป ็นความลับ
ท่านมีสิทธิได้ขอ้ มูลส่วนตัวทีเ่ ก็บไว้ โดยเฉพ
าะและสงวนเป ็นความลับ
ข้อมูลทางการแพทย์ของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย
อาจมีการแบ่งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ บริการสุขภาพผูอ้ นื่ ในการลงความ
เห็นเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลท่าน
ท่านมีสิทธิให้สภาพอาการและการรักษาพยาบาลของท่านได้รับการเก็บ
สงวนเป ็นความลับ

สิทธิได้รับข้อมูลประวัตกิ ารแพทย์

ท่านมีสิทธิพดู กับเจ้าหน้าทีด่ แู ลสุขภาพถึงข้อมูลทีบ่ นั ทึกอยู ่ใน
ประวัตกิ ารแพทย์ของท่าน ท่านสามารถ ขอส�ำเนาประวัตกิ ารแพทย์
ของท่านได้ดว้ ย
ติดต่อขอดูหรือขอรับส�ำเนาประวัตกิ ารแพทย์ ได้จากผูจ้ ดั การบริการ
สุขภาพทีท่ า่ นเข้ารับการดูแล
ถ้าได้รับมอบการอ�ำนาจ บุคคลอืน่ เช่นสมาชิกในครอบครัวหรือผูด้ แู ล
ตามกฎหมายสามารถขอดูประวัตกิ ารแพทย์ของท่านได้
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.health.nsw.gov.au/policies/pd/2005/
PD2005_593.html

การล่วงละเมิดความเป ็นส่วนตัว

บางครัง้ แพทย์ของท่านอาจตัดสินว่าข้อมูลทีบ่ นั ทึกอยู ่ในประวัตสิ ุขภาพ
ของท่าน อาจมีผลกระทบ กระเทือนสภาพความเป ็นอยูท่ างร่างกาย
และจิตใจของท่าน หรือบางครัง้ ข้อมูลในบันทึกอาจล่วงละเมิดความเป ็น
ส่วนตัวของอีกผู ห้ นึ่ง ในกรณีเหล่านีท้ า่ นอาจได้รับการปฏิเสธการเข้า
ถึงประวัตขิ องตัวท่าน
ตัวท่านและผูอ้ นื่ ทีไ่ ด้รับการมอบอ�ำนาจมีสิทธิทจี่ ะท�ำการร้องเรียนได้
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ภายใต้ Health Privacy Legislation (section 12.3)
(พรบ.ว่าด้วยความเป ็นส่วนตัวทางสุขภาพ (มาตรา 12.3)
ท่านสามารถขอให้แพทย์ผู เ้ ป ็นอิสระดูขอ้ ความในป
ระวัตกิ ารแพทย์ของท่านและให้ค�ำแนะน�ำ
ถ้าท่านยังได้รับการปฏิเสธอีก ท่านสามารถยืน่ ค�ำขอต่อผูจ้ ดั การที่
ต�ำแหน่งสูงกว่าของบริการสุขภาพเพือ่ ท�ำการตรวจสอบภายใน
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้จากเจ้าหน้าทีต่ ดิ ต่อเรือ่ งส่วนตัว
ทีบ่ ริการสุขภาพของท่าน หรือ หาดูที่ www.health.nsw.gov.au/
policies/gl/2006/G L2006_007.html
ผูต้ รวจการความเป ็นส่วนตัวแห่งรัฐนิวเซาธ์เวลส์สามารถท�ำการ
สอบสวนการร้องเรียนเกีย่ วกับความเป ็นส่วนตัวได้ หาข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ที่ www.lawlink.nsw.gov.au/privacynsw
ถ้าท่านไม่พอใจในผลของการตรวจสอบภายใน
ท่านมีสิทธิยนื่ ค�ำร้องต่อสภาการตัดสินการบริหารหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
www.lawlink.nsw.gov.au/adt
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สถานการพิเศษทีข่ อ้ มูลแพทย์อาจถูกเป ิดเผย
ข้อมูลแพทย์บางอย่างอาจท�ำการเป ดิ เผยได้เป ็นกรณีพเิ ศษ ดังนี:้
n
n
n
n
n

เพือ่ แจ้งเรือ่ งโรคติดต่อ
เพือ่ แจ้งการข่มเหงเด็กทีต่ อ้ งสงสัย
ในกรณีทมี่ กี ารคุกคามรุนแรงต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพของบุคคลใดๆ
การตามหาตัวผูท้ สี่ ูญหาย
ในกรณีทมี่ คี ำ� สัง่ ศาล หรือในกรณีทมี่ กี ารท�ำผิดและมีความจ�ำเป ็นต้อง
ได้ขอ้ มูลเพือ่ ด�ำเนินการทางกฎหมาย

ข้อมูลแพทย์บางอย่างอาจท�ำการเป ดิ เผยได้เพือ่ ใช้ ในโครงการวิจยั
ในกรณีนกี้ ารใช้ขอ้ มูลผู ป้ ว่ ยต้องเป ็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
และต้องได้รับการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการการวิจยั บุคลและจรรยา
บรรณ
มีเอกสารข้อมูลส่วนตัวทีม่ รี ายละเอียดมากกว่า เป ็นภาษาอังกฤษ
และภาษาอืน่ ๆ ดูได้ที่ www.health.nsw.gov.au/policies/pd/2005/
PD2005_593.html
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การแสดงความคิดเห็น
ค�ำชมเชย และค�ำร้องเรียน
ท่านมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการดูแล
และขอให้ความวิตกกังวลของท่านได้รับการ
แก้ ไข
บริการสุขภาพนิวเซาธ์เวลส์ ต้องการรับฟ ังความคิดเห็นของท่านเกีย่ ว
กับบริการดูแลสุขภาพ ถือว่ามีความส�ำคัญทีต่ อ้ งรับรู เ้ มือ่ บริการต่างๆ
ถึงเวลาต้องท�ำการปรับปรุง และเมือ่ ก�ำลังด�ำเนินไปอย่างดี

ค�ำชมเชย

ค�ำชมเชยเป ็นการแสดงอย่างชัดเจนถึงสิง่ ทีท่ า่ นแสวง หาในการดูแลที่
มีคณ
ุ ภาพสูง เป ็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้ก�ำลัง ใจ และส่งเสริมเจ้าหน้าทีบ่ ริการ
สุขภาพ บริการสุขภาพจะให้แน่ใจว่าค�ำชมเชยได้ถกู ส่งต่อๆ ไป

ค�ำร อ้ งเรียน

เป ็นการดีทสี่ ดุ ทีต่ อ้ งแก้ป ญั หาค�ำร้องเรียนกับเจ้าหน้า ทีผ่ ูด้ แู ลสุขภาพ
เป ็นประการแรก พยายามท�ำใจให้สงบ และชีแ้ จงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ชดั เจน
มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และท่านอยากให้แก้ ไขอย่างไร
เป ็นความคิดทีด่ ที คี่ วรบันทึกวันทีแ่ ละเวลาของการพูดจากันนัน้ ไว้ รวม
ถึงสิง่ ทีพ่ ดู จากันและการตกลง อย่างหนึ่งอย่างใดทีอ่ าจสรุปได้
หรืออีกนัยหนึ่งท่านอาจเลือกติดต่อผูจ้ ดั การบริการสุขภาพ หรือเจ้า
หน้าทีผ่ ู ้ ให้ความช่วยเหลือผู ป้ ว่ ยในระหว่างเวลาท�ำงาน นอกเวลา
ท�ำงานท่านอาจติดต่อพยาบาลอาวุโสผู ท้ �ำหน้าทีอ่ ยู ่ในขณะนัน้ บุคคล
เหล่านีจ้ ะให้แน่ใจว่าค�ำร้องเรียนของท่านสงวนเป ็นความลับรวมทัง้ :
n
n
n
n

ตอบค�ำถามเกีย่ วกับบริการ นโยบาย และการปฏิบตั งิ าน
ช่วยท่านระบุความวิตกกังวล
ช่วยจัดความต้องการพิเศษอย่างใดๆ ทีท่ า่ นมีขณะอยู ่ในโรงพยาบาล
แจ้งให้ทา่ นทราบถึงขบวนการด�ำเนินเรือ่ งร้องเรียนและผลทีไ่ ด้

ถ้าท่านยังไม่เป ็นทีพ่ อใจกับผลทีไ่ ด้ ท่านสามารถติดต่อกับบริการ
สุขภาพของท่าน
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คณะกรรมาธิการร อ้ งเรียนการดูแลสุขภาพ

คณะกรรมาธิการร้องเรียนการดูแลสุขภาพ (HCCC) เป ็นองค์กรอิสระ
จากระบบสาธารณสุข ใครก็ได้สามารถยืน่ ค�ำร้องเรียนต่อ HCCC
ค�ำร้อง เรียนต้องกระท�ำเป ็นลายลักษณ์อกั ษร มีเจ้าหน้าทีค่ อยให้ความ
ช่วยเหลือท่าน โปรดเข้าไปที่ www.hccc.nsw.gov.au HCCC มี
บริการล่ามทางโทรศัพท์หมายเลข 131 450
ข้อมูลเพิม่ เติมจากเว็บไซต์ Your Health Care Concerns
(ความวิตกกังวลเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพของท่าน) ดูได้ท:ี่
www.health.nsw.gov.au/hospitals/healthcare
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