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สุขภาพของทา่น 
สิทธแิละความรับผดิชอบตอ่
คูม่อืส�าหรบัผูป้ว่ย  ผูด้แูล และครอบครวั

ทกุคนทีก่�าลงัแสวงหาหรอืก�าลงัไดร้ับการดแูลสุขภาพในประเทศ

ออสเตรเลยีมสีิทธิและความรับผดิชอบบางอยา่ง  ซึง่รวมทัง้สิทธิทีจ่ะเขา้

ถงึการดแูล  ความปลอดภยั  ความยกยอ่งนบัถอื  การสือ่สาร    

การมสีว่นรว่ม  ความเปน็สว่นตวั  และการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั

การดแูลรักษาทีไ่ดร้ับ

เอกสารนี้มขีอ้มลูเกีย่วกบัวธิีการทีจ่ะไดร้ับสิทธิเหลา่นีใ้นระบบ

สาธารณสุขแหง่รัฐนวิเซาธเ์วลส ์   และความรับผดิชอบทีต่ดิตามมากบั

สิทธิทีไ่ด้

ทกุคนมบีทบาทส�าคญัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัเิพือ่ไดร้ับสิทธิการดแูลสุขภาพและ

มสีว่นรว่มสรา้งความปลอดภยัและการดแูลรักษาทีม่คีณุภาพสงู

ความรว่มมอืกนัอยา่งแทจ้รงิระหวา่งผูร้ับการดแูลและผู ้ ใหก้ารดแูล  

จะบนัดาลใหบ้รรลผุลดทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป น็ได้
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การเขา้ถึง
ทา่นมสีิทธไิดร้ับการดแูลสุขภาพ

ระบบสาธารณสุขในรัฐนวิเซาธเ์วลสจ์ดับริการตา่งๆ  ในการดแูลสุขภาพ

อยา่งมคีณุภาพสงู  ทา่นสามารถเขา้ถงึบริการตา่งๆ  เหลา่นีต้ามการ

วนิจิฉยัอาการของทา่น   และตามความฉกุเฉนิทีท่า่นจ�าเป น็ตอ้งไดร้ับ

การรักษาพยาบาล

บริการดแูลสุขภาพเป ดิใหแ้กท่กุคน  โดยไมจ่�ากดัเพศ   สถานภาพการ

สมรส   ความพกิาร   วฒันธรรม  ความเชือ่ถอืทางศาสนา   ความโนม้

เอยีงทางเพศสัมพนัธ ์   อายุ   หรอืทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐนวิเซาธเ์วลส ์     

ถา้การดแูลรักษาทีจ่�าเป น็ไมม่ใีนเขตทอ้งถิน่ทา่นกจ็ะถกูสง่ไปทีอ่ืน่

ภายใตร้ะบบเมดแิครบ์ริการเหลา่นีบ้างอยา่งไมต่อ้งเสยีเงนิหรอืไดร้ับเงนิ

ชว่ยเหลือจากรัฐบาล

กรณฉีกุเฉนิ
ในกรณทีีม่คีวามฉกุเฉนิทางการแพทย ์   โปรดโทรศพัทห์มายเลขศนูย ์

สามตวั (000) และขอรถ พยาบาล   การรักษาพยาบาลทีโ่รงพยาบาล

สาธารณะจดัใหฟ้รแีกผู่ท้ีอ่ยูถ่าวรในออสเตรเลยี

เจา้หนา้ทีด่แูลสุขภาพผูม้คีณุวฒุสิงูจะวนิจิฉยัความฉกุเฉนิและความ

รุนแรงของอาการของทา่น  และประเภทของการรักษาพยาบาลทีท่า่น

ตอ้งการ  ผูป้ว่ยไดร้ับการรักษาตามล�าดบัวา่ใครปว่ยมากทีส่ดุและ

จ�าเป น็ตอ้งไดร้ับการรักษาโดยทนัที  ไม่ใชต่ามล�าดบัวา่ใครมาถงึกอ่น

ผูม้าเทีย่วออสเตรเลยีทีต่อ้งการการรักษาพยาบาลทีจ่�าเป น็ในทนัที   

อาจมสีิทธไิดร้ับการครอบคลมุจากเมดแิครต์ามขอ้ตกลงการดแูลสุขภาพ

ทีต่อบแทนซึง่กนัและกนั (Reciprocal Health Care Agreements)  

กบัประเทศของตน   หาดขูอ้มลูเกีย่วกบัการมสีิทธิเมดแิคร ์ ไดท้ี่  

www.medicare.gov.au  หรอืโทรศพัทห์มายเลข 132 011 
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บรกิารดแูลสขุภาพทีไ่มด่ว่น
ถา้ทา่นปว่ยเจบ็หรอืมบีาดเจบ็เพยีงเลก็นอ้ย  ทา่นควรไปหาแพทยร์ักษา

โรคทัว่ไปหรอืไปทีศ่นูยก์ารแพทยท์ีเ่ป ดิท�าการนอกเวลา

ถา้ทา่นไมส่ามารถไปหาแพทยห์รอืไปศนูยก์าร แพทยท์ีเ่ป ดิท�าการนอก

เวลา  ทา่นสามารถโทรศพัท ์ healthdirect Australia  (บริการสุขภาพ

โดยตรงของออสเตรเลยี)  บริการแนะน�าเรือ่งสุขภาพทางโทรศพัทต์ลอด 

24 ชัว่โมง หมายเลข  1800 022 222  พยาบาลจะใหค้�าแนะน�าทาง

สุขภาพอยา่งเชีย่วชาญ

การเขา้ถงึการผา่ตัด
ถา้การรักษาของทา่นจ�าเป น็ตอ้งมกีารผา่ตดัและไมร่ีบดว่น   ทา่นอาจ

ตอ้งคอย  ในระหวา่งทีท่า่นก�าลงัคอยเพือ่เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล

และรูส้ึกวติก  ทา่นสามารถตดิตอ่ผูป้ระสานงานการดแูลเวลาทีต่อ้งคอย 

(Waiting Times Coordinator) เพือ่ขอทราบบริการสุขภาพของทา่น   

รายละเอยีดในการตดิตอ่หาดไูดจ้าก www.health.nsw.gov.au/hospitals/

waitingtimes หรอืโทรศพัทก์ารเขา้ถงึการผา่ตดั (Surgery Access 

Line) หมายเลข 1800 053 456 

บรกิารรถพยาบาล 
เมดแิคร ์ ไใมค่รอบคลมุบริการรถพยาบาล   ทา่นตอ้งรับผดิชอบการ

จา่ยคา่ธรรมเนยีมใดๆ เอง  ไมว่า่ทา่นจะเปน็ผูข้อรถพยาบาลหรอืไม่   

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ธรรมเนยีมรถพยาบาลหาดไูดท้ี่  

www.ambulance.nsw.gov.au

ทา่นจะไมต่อ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมรถพยาบาลถา้ทา่น

n มบีตัรผูร้ับบ�านาญ บตัรผา่นศกึ หรอืบตัรเฮลธแ์คร ์

n ไดร้ับการครอบคลมุจากประกนับคุคลทีส่ามหรอืมปีระกนัการชดเชยผู ้

ใชแ้รงงาน

n จ�าเปน็ตอ้งถกูสง่ตวัจากโรงพยาบาลสาธารณะแหง่หนึ่งไปยงัโรง

พยาบาลสาธารณะอกีแหง่หนึ่งเพือ่รับบริการหรอืการดแูล
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การดแูลสขุภาพประเภทสาธารณะและประเภท
เอกชน
ทา่นมสีิทธใิชบ้ริการสาธารณะในฐานะเปน็ผูป้ว่ยสาธารณะหรอืเอกชน  

ถา้ทา่นเลอืกการรักษาแบบผูป้ว่ยเอกชน   ทา่นตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ตา่งๆ  เอง

คา่ใชจ้า่ยบางรายการ เชน่การเชา่ทวีี  ยาตามใบสัง่แพทยอ์ยา่งเจาะจง   

และอปุกรณต์า่งๆ ไมค่รอบคลมุโดยเมดแิครห์รอืการประกนัเอกชน    

โปรดสอบถามหนว่ยรับผูป้ว่ยทีโ่รงพยาบาลของทา่น

ในกรณขีองผูป้ว่ยฉกุเฉนิ  ทา่นหรอืผูท้ีด่แูลทา่นจะไดร้ับการบอกเลา่

เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ  เหลา่นีจ้ากหนว่ยรับผูป้ว่ยของโรงพยาบาล
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ความปลอดภยั
ทา่นมสีิทธไิดร้ับการดแูลรักษาทีป่ลอดภยั
และมคีณุภาพสงู

ทา่นจะไดร้ับการเขา้ถงึบริการทีท่า่นตอ้งการ   การรักษาพยาบาลและ

การดแูลจะขึน้อยูก่บัการประเมนิความตอ้งการของทา่น  โดยไมข่ึน้อยู ่

กบัสภาพทาง การเงนิหรอืการมปีระกนัสุขภาพเอกชนของทา่น

ถา้ทา่นตอ้งการการรักษาพยาบาลโดยดว่นเพือ่ปอ้งกนัการเสยีชวีติทา่น

จะไดร้ับการรักษาทนัที

เป น็สิง่ส�าคญัทีจ่ะตอ้งบอกประวตักิารแพทยข์องทา่นตลอดจนอาการแพ ้

และยาตา่งๆ ทีท่า่นใชแ้กเ่จา้หนา้ทีผู่ท้�าการรักษาพยาบาลทา่น

การเป ดิเผยความจริง
บริการสุขภาพแหง่รัฐนวิเซาธเ์วลสด์�าเนนิการตรวจ สอบวธิีรักษา

พยาบาลเพือ่ใหเ้ป น็ทีแ่น่ใจวา่การรักษาพยาบาลปลอดภยัทีส่ดุและมี

คณุภาพสงูสดุ   เรารวบรวมขอ้มลูจากเหตกุารณ์ใดๆ ทีค่ณุภาพอาจ

ดอ้ยลงถงึแมว้า่จะไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายขึน้

ในกรณทีีม่บีางสิง่บางอยา่งผดิพลาดในการรักษา พยาบาลหรอืการดแูล

ทา่น    เราจะแจง้ใหท้า่นทราบโดยเร็วเทา่ทีจ่ะท�าได้  เราจะขอโทษทา่น   

อธิบายสิง่ทีเ่กดิขึน้   บอกกลา่วใหท้า่นทราบถงึผลทีอ่าจจะเกดิขึน้  และ

สิง่ทีเ่ราก�าลงัท�าเพือ่ปอ้งกนัมใิหเ้กดิขึน้อกี

ประสงคอ์า่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิีทีเ่ราจดัการเหตกุารณท์ีเ่กีย่วกบั

การดแูลสุขภาพ  โปรดเขา้ไปที:่ 

www.health.nsw.gov.au/policies/pd/2007/PD2007_040.html
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ความยกยอ่งนบัถอื
ทา่นมสีิทธิทีจ่ะไดร้ับการยกยอ่ง   
ดว้ยความภาคภมูแิละความนบัถอื 

ทา่นจะไดร้บัการปฏบิตัติอ่ดว้ยมารยาททีส่ภุาพและค�านงึถงึวฒันธรรม  

ความเชือ่  คณุคา่  และลกัษณะสว่นตวัของทา่น เชน่ เพศหรอืความพกิาร  

ผูม้าเยีย่ม
ทา่นมสีิทธติอ้นรับผูม้าเยีย่ม และทา่นจะไดร้ับความเปน็สว่นตวั

ทา่นจะมสีิทธติอ้นรับผูม้าเยีย่มทีต่อ้งใชสุ้นขัน�าทาง

ความยกยอ่งนบัถอืผูอ้ืน่
ทา่นมสีิทธไิดร้ับการปฏบิตัติอ่ดว้ยความยกยอ่งนบัถอื  และเราขอรอ้ง

ทา่นใหแ้สดงความยกยอ่งนบัถอืนีแ้กผู่อ้ืน่ดว้ย    เราขอใหผู้ท้ีก่�าลงั

แสวงหาหรอืก�าลงัรับการดแูล    ครอบครัว    ผูด้แูลและผูม้าเยีย่ม:

n ท�าตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตั ิ เชน่ เวลาเยีย่ม   วธิีการควบคมุ

การอกัเสบ   เขตปลอดการสูบบหุรี ่และการงดใช ้โทรศพัทม์อืถอืใน

บรเิวณทีม่เีครือ่งมอืแพทย ์

n ไมท่�าลายหรอืน�าเครือ่งมอืบริการแพทย ์  วสัดหุรอืทรัพยส์ินอยา่ง

หนึ่งอยา่งใดออกไปโดยไมไ่ดร้ับอนญุาต  

n ไมร่บกวน  กลา่วรา้ย  ขูค่กุคาม  หรอืท�าใหบ้คุคลหนึ่งบคุคลใดเสีย่ง

อนัตรายทางรา่งกายหรอืทางจติใจ

บริการสุขภาพแหง่รัฐนวิเซาธเ์วลสม์นีโยบายใชค้วามอดทนถงึขัน้ศนูยต์อ่

การขูค่กุคาม   การกลา่วรา้ยหรอืความประพฤตริุนแรงของบคุคลหนึ่ง

บคุคลใด  เราจะใชว้ธิีการทีเ่หมาะสมเพือ่ปอ้งกนัผูค้นและทรัพยส์ิน

ตอ้งการรับเอกสาร Zero Tolerance Response to Violence in the 

NSW Health Workplace (การโตต้อบความรุนแรงในสถานทีท่�างาน

สุขภาพดว้ยความอดทนถงึขัน้ศนูย ์ ) ของบริการสุขภาพแหง่รัฐนวิ

เซาธเ์วลส ์  เขา้ไปที:่ www.health.nsw.gov.au/policies/PD/2005/

PD2005_315.html
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เจา้หนา้ทีผู่ ้ ใหบ้ริการดแูลสุขภาพจะอธิบายสภาพของทา่น   การรักษา

พยาบาลทีเ่สนอให้     ตลอดจนการเสีย่งและทางเลอืก  เจา้หนา้ทีจ่ะ

ถามค�าถามทา่นดว้ยเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ได้ ใหก้ารดแูลรักษาอยา่งดทีีส่ดุเทา่ที่

จะท�าได้    ทา่นจะมสีว่นชว่ยโดยใหค้�าตอบอยา่งเป ดิเผย  ตรงไปตรงมา

และถามค�าถามเมือ่ทา่นไมเ่ขา้ใจ

บรกิารลา่ม
ทา่นสามารถมลีา่มไดถ้า้ทา่นพดูอกีภาษาหนึ่ง    บริการนีจ้ดัใหฟ้รี   

บริการแปลสามารถจดัลา่มมาใหถ้งึทีห่รอืใชล้า่มทางโทรศพัท ์  และมี

บริการเจด็วนัตอ่หนึ่งสัปดาห์     ขอใหเ้จา้หนา้ทีจ่ดัหาลา่มใหท้า่น   มี

ลา่มออสลนัใหด้ว้ย

ผูช้ว่ยเหลอื
ทา่นสามารถใหญ้าติ  ผูด้แูลหรอืผูช้ว่ยเหลอืคนอืน่ชว่ยใหท้า่นสือ่สารกบั

เจา้หนา้ทีสุ่ขภาพ  แตท่า่นตอ้งยอมรับการทีผู่น้ัน้จะยุง่เกีย่วกบัเรือ่งสว่น

ตวัของทา่น

บริการสุขภาพแหง่รัฐนวิเซาธเ์วลสต์ระหนกัวา่บางครัง้ผูช้ว่ยเหลอืของ

ทา่นอาจอายตุ�่ากวา่ 18 ป ี   เรายอมรับบทบาทของผูด้แูลทีอ่อ่นวยั    

เขาจะมสีว่นในการรักษาและการดแูลอยา่งตอ่เนือ่งของทา่น  และจะได้

รับขอ้มลูเกีย่วกบัแหลง่ทีจ่ะขอความชว่ยเหลอื

เราตระหนกัดว้ยวา่ผูพ้กิารมคีวามตอ้งการความชว่ยเหลอืหลายอยา่ง    

ในกรณนีีส้มาชกิในครอบครัว  ผูด้แูลและผูช้ว่ยเหลอือืน่ๆ อาจถกูขอให้

ชว่ยทา่นและเจา้หนา้ทีสุ่ขภาพ   อยา่งไรกต็ามเขาเหลา่นัน้ไมจ่�าเป น็ตอ้ง

ชว่ย

ทา่นอาจถกูขอใหแ้จง้ชือ่และรายละเอยีดเพือ่ตดิตอ่กบัผูท้ีส่ามารถให้

ความยนิยอมในการด�าเนนิการ  ในกรณทีีท่า่นอาจปว่ยหนกัไมส่ามารถ

ใหค้วามยนิยอมดว้ยตนเองได้

 

การสือ่สาร
ทา่นมสีิทธไิดร้ับการบอกเลา่เกีย่วกบับริกา 
ตา่งๆ  การรักษา  ทางเลอืกและคา่ใชจ้า่ยอยา่ง
ชดัเจนและเป ดิเผย
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การใหข้อ้มลู
โปรดใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสุขภาพของทา่นใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะให้ไดแ้กเ่จา้

หนา้ทีด่แูลสุขภาพ รวมถงึอาการแพอ้ยา่งหนึ่งอยา่งใด  สุขภาพหรอื

ความพกิารตา่งๆ  แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบถา้ทา่นใชย้ารักษาโรคหรอืการ

รักษาอืน่ๆ ตลอดจนทา่นสูบบหุรี่  ดืม่สุราหรอืใชย้าเสพตดิอืน่ๆ หรอืไม่

โปรดแจง้เจา้หนา้ทีด่แูลสุขภาพ:

n เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงใดๆ  ทีเ่กดิแกท่า่นและปฏกิรยิาใดๆ   

ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการรักษา

n ถา้ทา่นก�าลงัไดร้ับการรักษาปญัหาอยา่งเดยีวกนัจากผูอ้ืน่

n ถา้ทา่นไมเ่ขา้ใจวา่ท�าไมทา่นจึงถูกสง่ตัวไปท�าการตรวจสอบหรอืรับ

การรักษา

n ถา้ความเชือ่ทางศาสนาหรอืทางวฒันธรรมท�าใหม้ปี ญัหาในการรักษา

พยาบาล

n ถา้ทา่นตอ้งการรับการรักษาโดยเปน็คนไขส้ว่นตัวและขอทราบคา่ใช ้

จา่ยโดยประมาณ

n ถา้ทา่นไดต้ดัสินใจทีจ่ะไมท่�าตามค�าแนะน�าในการรักษา  และจะไมไ่ป

ตามทีน่ดัไว้

ทา่นจะถกูขอใหย้นืยนัชือ่  วนัเดอืนป เีกดิของทา่น  และรายละเอยีด

อยา่งอืน่กอ่นการด�าเนนิการอยา่งใดๆ  หรอืการผา่ตดั  และเมือ่ใดกต็าม

ทีท่า่นถกูสง่ตวัไปรับการรักษาทีบ่ริการอกีแหง่หนึ่ง    ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจ

วา่ทา่นไดถ้กูก�าหนดใหร้ับการรักษาทีถ่กูตอ้ง    โดยผูส้ัง่ทีถ่กูตอ้ง  ตาม

เวลาท่ีถูกตอ้งตลอดระยะของการรักษาพยาบาล
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การมสีว่นรว่ม
ทา่นมสีิทธเิขา้รว่มการตดัสินและการเลอืกใน
การรกัษาพยาบาล

ตลอดเวลาทีท่า่นมาขอรับบริการ เจา้หนา้ทีด่แูลสุขภาพจะปรึกษา

แผนการรักษากบัทา่น     ทา่นจะไดร้ับการแนะน�าใหเ้ขา้รว่มในแผนการ

เหลา่นี้  รวมทัง้การสง่ตวัไปรับบริการอืน่ๆ และการอนญุาตใหอ้อกจาก

โรงพยาบาล

ทา่นจะไดร้ับการแนะน�าใหถ้ามค�าถามและปรึกษากบัเจา้หนา้ทีด่แูล

สุขภาพคนอืน่ๆ และญาตขิองทา่นกอ่นตดัสินใจ

ในกรณทีีส่ถานการอ�านวยให้  ทา่นมสีิทธิมญีาติ  ผูด้แูล  หรอืผูช้ว่ย

เหลอืคนอืน่อยูก่บัทา่นไดต้ลอด เวลา

บริการสุขภาพนวิเซาธเ์วลส ์ไดจ้ดัท�าเอกสาร 10 Tips for Safer Health 

Care (เคลด็ 10 ประการส�าหรับการดแูลสุขภาพทีป่ลอดภยักว่า) ขึน้เพือ่

ชว่ยผูป้ว่ยใหร้ับผดิชอบในการตดัสินใจทีจ่ะมผีลตอ่การดแูลสุขภาพของ

ตน

สามารถดาวน์โลดเอกสารนีไ้ดจ้าก  

www.health.nsw.gov.au/quality/10tips  

การแสวงหาความเห็นจากแพทยค์นทีส่อง 
ทา่นมสีิทธิแสวงหาความเหน็จากแพทยค์นทีส่องเกีย่วกบัการรักษาทีไ่ด้

เสนอใหแ้กท่า่น   บริการสุขภาพจะจดัใหท้า่นไดร้ับค�าแนะน�าจากแพทย ์

อกีผูห้นึ่งเทา่ทีจ่ะจดัได้   ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพอาการของทา่น
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ความยนิยอม
ทา่นตอ้งใหค้วามยนิยอมกอ่นไดร้ับการรักษา  สว่นมากจะเปน็การให้

ความยนิยอมดว้ยวาจา   การรักษาบางอยา่งจ�าเป น็ตอ้งไดร้ับความ

ยนิยอมเปน็ลายลกัษณอ์กัษร เชน่การผา่ตดั

ทา่นมสีิทธิทีจ่ะไม่ใหค้วามยนิยอม   ซึง่ในกรณนีีท้า่นจะไมไ่ดร้ับการ

รักษา   ในสถานการณฉ์กุเฉนิทีค่กุคามชวีติซึง่ทา่นเจบ็ปว่ยมากหรอื

หมดสติ  ไมจ่�าเป น็ตอ้งใหค้วามยนิยอม
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ความยนิยอมจากผูอ้ืน่
เดก็อายตุ�่ากวา่  14  ป ตีอ้งไดร้ับความยนิยอมจากบดิาหรอืมารดาหรอื

ผูด้แูล

ตามปกตเิดก็อายุระหวา่ง 14 ถงึ 16 ป ี ใหค้วามยนิยอมของตนรว่มกบั

บดิาหรอืมารดาหรอืผูด้แูล  อยา่งไรกต็ามเดก็เหลา่นัน้ใหค้วามยนิยอม

ดว้ยตนเองได้ในกรณทีีเ่ขาแสดงวา่เขา้ใจการรักษาทีเ่สนอใหอ้ยา่งถอ่งแท้

ในกรณทีีท่า่นหมดสตหิรอืเจบ็ปว่ยมากเกนิกวา่จะใหค้�ายนิยอมดว้ย

ตนเองได้   ญาติ   ผูด้แูลหรอืผูอ้ืน่ทีใ่กลช้ดิกบัทา่น   สามารถใหค้วาม

ยนิยอมรับการรักษาตามความวนิจิฉยัของแพทยผ์ูท้รงคณุวฒุวิา่จะเกดิ

ผลดทีีส่ดุแกท่า่น 

ถา้ไมม่บีคุคลดงักลา่วนี้ สภาผูด้แูล (Guardianship Tribunal) สามารถให้

ความยนิยอมได้    หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่ www.gt.nsw.gov.au   

หรอืโทรศพัท ์ 1800 463 928

การวจิยัและการศกึษา 
ในระหวา่งทีท่า่นรับการดแูลหรอืการรักษา ทา่นอาจไดร้ับค�าขอให้

นกัศกึษาหรอืเจา้หนา้ทีผู่ก้�าลงัฝ กึงานเขา้มาอยูด่ว้ย    การกระท�าเชน่นี้

มสีว่นชว่ยพฒันาทกัษะการท�างาน   ทา่นอาจไดร้ับค�าขอใหเ้ขา้รว่มการ

วจิยัทางการแพทยด์ว้ย

ทา่นมสีิทธิปฏเิสธค�าขอเหลา่นี้   การตดัสินใจของทา่นจะไมน่�าไปบนัทกึ

ลงในประวตัขิองทา่น  และจะไมม่ผีลกระทบกระเทอืนการรักษาหรอืการ

เขา้ถงึบริการตา่งๆ ในอนาคต
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ความรว่มมอืของชมุชน
บริการสุขภาพนวิเซาธเ์วลสป์ระสงค์ไดร้ับความรว่มมอืจากชมุชนในทอ้ง

ถิน่ในการวางแผนงานและการเสนอบริการสุขภาพในเขตทอ้งถิน่     

ถา้ทา่นประสงค์ใหค้วามรว่มมอื    โปรดตดิตอ่ส�านกังานความรว่มมอื

ของผู ้ ใชบ้ริการและชมุชน   ทีบ่ริการสุขภาพในเขตของทา่น  
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ความเปน็สว่นตวัและก 
ารสงวนเปน็ความลบั
ทา่นมสีิทธไิดข้อ้มลูสว่นตวัทีเ่กบ็ไว้โดยเฉพ 
าะและสงวนเปน็ความลบั

ขอ้มลูทางการแพทยข์องทา่นจะไดร้ับการเกบ็รักษาไวอ้ยา่งปลอดภยั   

อาจมกีารแบง่ขอ้มลูกบัเจา้หนา้ที่ บริการสุขภาพผูอ้ืน่  ในการลงความ

เห็นเกีย่วกบัการรักษาพยาบาลทา่น

ทา่นมสีิทธใิหส้ภาพอาการและการรักษาพยาบาลของทา่นไดร้ับการเกบ็

สงวนเปน็ความลบั

สทิธไิดร้ับขอ้มลูประวตักิารแพทย ์ 
ทา่นมสีิทธิพดูกบัเจา้หนา้ทีด่แูลสุขภาพถงึขอ้มลูทีบ่นัทกึอยู ่ใน

ประวตักิารแพทยข์องทา่น  ทา่นสามารถ ขอส�าเนาประวตักิารแพทย ์

ของทา่นไดด้ว้ย

ตดิตอ่ขอดหูรอืขอรับส�าเนาประวตักิารแพทย ์ไดจ้ากผูจ้ดัการบริการ

สุขภาพทีท่า่นเขา้รับการดแูล

ถา้ไดร้ับมอบการอ�านาจ  บคุคลอืน่ เชน่สมาชกิในครอบครัวหรอืผูด้แูล

ตามกฎหมายสามารถขอดปูระวตักิารแพทยข์องทา่นได้    

หาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่ www.health.nsw.gov.au/policies/pd/2005/

PD2005_593.html

การลว่งละเมดิความเปน็สว่นตวั
บางครัง้แพทยข์องทา่นอาจตดัสินวา่ขอ้มลูทีบ่นัทกึอยู ่ในประวตัสิุขภาพ

ของทา่น   อาจมผีลกระทบ กระเทอืนสภาพความเปน็อยูท่างรา่งกาย

และจติใจของทา่น   หรอืบางครัง้ขอ้มลูในบนัทกึอาจลว่งละเมดิความเปน็

สว่นตวัของอกีผูห้นึ่ง   ในกรณีเหลา่นีท้า่นอาจไดร้ับการปฏเิสธการเขา้

ถงึประวตัขิองตวัทา่น

ตวัทา่นและผูอ้ืน่ทีไ่ดร้ับการมอบอ�านาจมสีิทธิทีจ่ะท�าการรอ้งเรยีนได้
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ความเปน็สว่นตวัและก 
ารสงวนเปน็ความลบั
ทา่นมสีิทธไิดข้อ้มลูสว่นตวัทีเ่กบ็ไว้โดยเฉพ 
าะและสงวนเปน็ความลบั

ภายใต้  Health Privacy Legislation (section 12.3)  

(พรบ.ว่าดว้ยความเปน็สว่นตวัทางสุขภาพ (มาตรา 12.3)  

ทา่นสามารถขอใหแ้พทยผ์ูเ้ป น็อสิระดขูอ้ความในป 

ระวตักิารแพทยข์องทา่นและใหค้�าแนะน�า

ถา้ทา่นยงัไดร้ับการปฏเิสธอกี  ทา่นสามารถยืน่ค�าขอตอ่ผูจ้ดัการที่

ต�าแหนง่สงูกวา่ของบริการสุขภาพเพือ่ท�าการตรวจสอบภายใน

ขอขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากเจา้หนา้ทีต่ดิตอ่เรือ่งสว่นตวั

ทีบ่ริการสุขภาพของทา่น  หรอื หาดทูี่  www.health.nsw.gov.au/

policies/gl/2006/G L2006_007.html

ผูต้รวจการความเปน็สว่นตวัแหง่รัฐนวิเซาธเ์วลสส์ามารถท�าการ

สอบสวนการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัความเปน็สว่นตวัได้    หาขอ้มลูเพิม่เตมิ

ไดท้ี่ www.lawlink.nsw.gov.au/privacynsw

ถา้ทา่นไมพ่อใจในผลของการตรวจสอบภายใน    

ทา่นมสีิทธยิืน่ค�ารอ้งตอ่สภาการตดัสินการบริหารหาขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่   

www.lawlink.nsw.gov.au/adt
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สถานการพเิศษทีข่อ้มลูแพทยอ์าจถกูเป ดิเผย
ขอ้มลูแพทยบ์างอยา่งอาจท�าการเป ดิเผยไดเ้ป น็กรณพีเิศษ   ดงันี:้  

n เพือ่แจง้เรือ่งโรคตดิตอ่

n เพือ่แจง้การขม่เหงเดก็ทีต่อ้งสงสยั

n ในกรณทีีม่กีารคกุคามรุนแรงตอ่สุขภาพหรอืสวสัดภิาพของบคุคลใดๆ

n การตามหาตวัผูท้ีสู่ญหาย

n ในกรณทีีม่คี�าสัง่ศาล หรอืในกรณทีีม่กีารท�าผดิและมคีวามจ�าเปน็ตอ้ง

ไดข้อ้มลูเพือ่ด�าเนนิการทางกฎหมาย

ขอ้มลูแพทยบ์างอยา่งอาจท�าการเป ดิเผยไดเ้พือ่ใช ้ ในโครงการวจิยั     

ในกรณนีีก้ารใชข้อ้มลูผูป้ว่ยตอ้งเป น็ไปตามระเบยีบอยา่งเครง่ครดั    

และตอ้งไดร้ับการอนุมตัจิากคณะกรรมการการวจิยับคุลและจรรยา

บรรณ  

มเีอกสารขอ้มลูสว่นตวัทีม่รีายละเอยีดมากกวา่  เป น็ภาษาองักฤษ

และภาษาอืน่ๆ   ดไูดท้ี่ www.health.nsw.gov.au/policies/pd/2005/

PD2005_593.html
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การแสดงความคดิเหน็   
ค�าชมเชย  และค�ารอ้งเรยีน 

ทา่นมสีิทธแิสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการดแูล
และขอใหค้วามวติกกงัวลของทา่นไดร้ับการ
แก้ไข

บริการสุขภาพนวิเซาธเ์วลส ์ ตอ้งการรับฟงัความคดิเหน็ของทา่นเกีย่ว

กบับริการดแูลสุขภาพ   ถอืวา่มคีวามส�าคญัทีต่อ้งรับรู เ้มือ่บริการตา่งๆ  

ถงึเวลาตอ้งท�าการปรับปรงุ  และเมือ่ก�าลงัด�าเนนิไปอยา่งดี  

ค�าชมเชย
ค�าชมเชยเปน็การแสดงอยา่งชดัเจนถงึสิง่ทีท่า่นแสวง หาในการดแูลที่

มคีณุภาพสงู  เป น็สิง่ทีช่ว่ยใหก้�าลงั ใจ   และสง่เสริมเจา้หนา้ทีบ่ริการ

สุขภาพ  บริการสุขภาพจะใหแ้น่ใจวา่ค�าชมเชยไดถ้กูสง่ตอ่ๆ ไป  

ค�ารอ้งเรยีน
เป น็การดทีีส่ดุทีต่อ้งแกป้ ญัหาค�ารอ้งเรยีนกบัเจา้หนา้ ทีผู่ด้แูลสุขภาพ

เปน็ประการแรก   พยายามท�าใจใหส้งบ  และชีแ้จงสิง่ทีเ่กดิขึน้ใหช้ดัเจน

มากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได้ และทา่นอยากใหแ้ก้ไขอยา่งไร

เป น็ความคดิทีด่ทีีค่วรบนัทกึวนัทีแ่ละเวลาของการพดูจากนันัน้ไว้   รวม

ถงึสิง่ทีพ่ดูจากนัและการตกลง อยา่งหนึ่งอยา่งใดทีอ่าจสรุปได้

หรอือกีนยัหนึ่งทา่นอาจเลอืกตดิตอ่ผูจ้ดัการบริการสุขภาพ   หรอืเจา้

หนา้ทีผู่ ้ ใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ว่ยในระหวา่งเวลาท�างาน    นอกเวลา

ท�างานทา่นอาจตดิตอ่พยาบาลอาวโุสผูท้�าหนา้ทีอ่ยู ่ในขณะนัน้   บคุคล

เหลา่นีจ้ะใหแ้น่ใจวา่ค�ารอ้งเรยีนของทา่นสงวนเปน็ความลบัรวมทัง้:

n ตอบค�าถามเกีย่วกบับริการ  นโยบาย   และการปฏบิตังิาน

n ชว่ยทา่นระบคุวามวติกกงัวล

n ชว่ยจดัความตอ้งการพเิศษอยา่งใดๆ  ทีท่า่นมขีณะอยู ่ในโรงพยาบาล

n แจง้ใหท้า่นทราบถงึขบวนการด�าเนนิเรือ่งรอ้งเรยีนและผลทีไ่ด้

ถา้ทา่นยงัไมเ่ป น็ทีพ่อใจกบัผลทีไ่ด้   ทา่นสามารถตดิตอ่กบับริการ

สุขภาพของทา่น 
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คณะกรรมาธกิารรอ้งเรยีนการดแูลสขุภาพ
คณะกรรมาธิการรอ้งเรยีนการดแูลสุขภาพ (HCCC) เป น็องคก์รอสิระ

จากระบบสาธารณสุข ใครกไ็ดส้ามารถยืน่ค�ารอ้งเรยีนตอ่ HCCC  

ค�ารอ้ง เรยีนตอ้งกระท�าเป น็ลายลกัษณอ์กัษร  มเีจา้หนา้ทีค่อยใหค้วาม

ชว่ยเหลอืทา่น โปรดเขา้ไปที่  www.hccc.nsw.gov.au  HCCC  มี

บริการลา่มทางโทรศพัทห์มายเลข  131 450

ขอ้มลูเพิม่เตมิจากเวบ็ไซต์ Your Health Care Concerns  

(ความวติกกงัวลเกีย่วกบัการดแูลสุขภาพของท่าน) ดไูดท้ี:่  

www.health.nsw.gov.au/hospitals/healthcare  
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