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วิธีการร้ องเรียนเกีย่ วกับบริการด้ านสุ ขภาพ
ทุกคนมีสิทธิร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การด้านสุขภาพหรื อผูใ้ ห้บริ การด้านสุขภาพในรัฐควีนส์แลนด์
สิ่ งที่คุณต้องทาก็คือติดต่อสานักงานผูต้ รวจการด้านสุขภาพ
ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระของรัฐควีนส์แลนด์ที่รับเรื่ องร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การด้านสุขภาพ

ฉันควรจะร้ องเรียนหรื อไม่

ฉันจะร้ องเรียนเรื่ องอะไรได้ บ้าง

หากคุณไม่พอใจในบริ การที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพ
หรื อการบริ การด้านสุ ขภาพอื่นใดที่คณ
ุ บุคคลในครอบครัวของคุณ
หรื อคนที่อยูใ่ นความดูแลของคุณได้รับภายในรัฐควีนส์แลนด์
คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรี ยน

คุณสามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับบริ การด้านสุ ขภาพใดๆ
ที่ได้รับจากผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพทุกแห่งในรัฐควีนส์แลนด์

ก่อนที่จะร้องเรี ยน พยายามพูดคุยกับผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพของคุณดูก่อน
ซึ่งมักจะเป็ นวิธีที่รวดเร็ วและง่ายที่สุดในการแจ้งความกังวลใจของคุณ
หรื อแก้ไขปั ญหา
เข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราสาหรับคาแนะนาในการพูดคุยกับผูใ้ ห้บริ การขอ
งคุณ (www.oho.qld.gov.au) หากคุณไม่พอใจกับคาตอบ
หรื อรู ้สึกไม่สะดวกใจที่จะพูดคุยกับผูใ้ ห้บริ การของคุณโดยตรง
โปรดติดต่อเรา

การร้ องเรียนเป็ นสิ่ งสาคัญ
หากคุณเป็ นเหมือนกับคนส่ วนใหญ่ คุณก็คงไม่ อยากร้ องเรียน
คุณอาจไม่ รู้ ว่าคุณสามารถร้ องเรียนในเรื่ องอะไรได้บ้าง
จะร้ องเรียนอย่ างไร หรื อไม่ คิดว่ าจะทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ
และอาจจะยุ่งยากมากขึน้ หากคุณรู้ สึกไม่ สบาย หงุดหงิด หรื อไม่ ว่าง
การร้องเรี ยนเกี่ยวกับการบริ การด้านสุ ขภาพเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก
เพราะจะช่วยระบุถึงสิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไข หยุดปั ญหาเดิมๆ
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
และช่วยให้มีบริ การด้านสุ ขภาพที่ดีข้ ึนสาหรับชาวควีนส์แลนด์ทุกคน
คุณมัน่ ใจได้วา่ สานักงานผูต้ รวจการด้านสุ ขภาพจะรับฟังเรื่ องร้องเรี ย
นของคุณ พิจารณาเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวอย่างจริ งจัง ถี่ถว้ น
และแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ วเท่าที่จะทาได้

การบริการด้ านสุ ขภาพ คือการบริ การใดๆ
หรื อการกล่าวอ้างในเรื่ องการรักษา การปรับปรุ ง การฟื้ นฟู
หรื อการจัดการสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ผู้ให้ บริการด้ านสุ ขภาพ
อาจจะเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพหรื อองค์กรที่ให้บริ การด้านสุ ขภาพ

ผู้ประกอบวิชาชีพด้ านสุ ขภาพ


จดทะเบียน ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่จดทะเบียน เช่น แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ นักกายภาพบาบัด ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดกระดูก
นักบาบัดอาการที่เกิดจากสภาพการทางาน ผูเ้ ชี่ยวชาญในการวัดสายตา
นักบาบัดด้วยการนวดจับเส้น



ไม่ จดทะเบียน ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพที่ไม่ได้จดทะเบียน เช่น
นักโภชนาการ หมอนวด นักธรรมชาติบาบัด
นักบาบัดแบบโฮมีโอพาธีย ์ นักกาหนดอาหาร นักสังคมสงเคราะห์
นักบาบัดด้านการพูด

องค์ กรทีใ่ ห้ บริการด้ านสุ ขภาพ


รวมถึงสถานบริ การด้านการดูแลสุ ขภาพทั้งของรัฐและเอกชน
การบริ การรถพยาบาลฉุกเฉิน การบริ การให้การศึกษาเกี่ยวกับสุ ขภาพ
ร้านขายยา การบริ การด้านสุ ขภาพจิต การบริ การด้านสุ ขภาพชุมชน

การร้องเรี ยนอาจเกี่ยวข้องในเรื่ องการบริ การด้านสุ ขภาพที่คุณไม่พอใจ เช่น
 การวินิจฉัยหรื อการรักษาโรคของคุณ
 การแบ่งปั นข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผูใ้ ห้บริ การ
 คุณภาพของบริ การที่ได้รับ
 วิธีการที่ผใู ้ ห้บริ การจัดการกับข้อร้องเรี ยนของคุณ
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ฉันจะร้ องเรียนได้ อย่างไร
คุณสามารถร้องเรี ยนต่อสานักงานผูต้ รวจการด้านสุ ขภาพทางออนไลน์
โดยเขียนจดหมาย ทางโทรศัพท์
หรื อเข้าพบด้วยตัวเองได้ที่สานักงานในเมืองบริ สเบนของเรา
เราจะรับฟังข้อกังวลใจของคุณและอธิบายถึงวิธีที่เราจะช่วยเหลือและสิ่ ง
ที่คุณต้องทา หากคุณตัดสิ นใจที่จะร้องเรี ยน
คุณจะต้องให้ขอ้ มูลแก่เราให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ รวมถึงสิ่ งต่อไปนี้




รายละเอียดของผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพและ
ปัญหาที่คุณกาลังร้องเรี ยน
เอกสารประกอบใดๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณได้ดาเนิ นการไปแล้ว
เพื่อแก้ไขข้อร้องเรี ยน

ขั้นตอนในการร้องเรี ยนอย่างเป็ นทางการอาจดูยงุ่ ยาก
แต่เราจะช่วยคุณเพื่อให้ข้ นั ตอนต่างๆ เป็ นไปโดยง่ายเท่าที่จะทาได้
และคอยดูแลในทุกๆ ขั้นตอนของการร้องเรี ยน

การประเมินการร้ องเรียนของคุณ
การประเมินการร้องเรี ยนของคุณเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับขั้นตอนแรก
ที่เราจะรวบรวมข้อมูลจากคุณ จากผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพแก่คุณ
และจากผูเ้ ชี่ยวชาญใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยให้เราตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้องว่าจะจัดการกับข้อร้องเรี ยนของคุ
ณให้ดีที่สุดอย่างไร
เราจะวิเคราะห์ขอ้ มูลที่คุณให้
และจะส่ งข้อร้องเรี ยนของคุณไปให้แก่ผใู ้ ห้บริ การทราบว่า
มีการร้องเรี ยนในเรื่ องอะไร และขอให้ตอบกลับภายใน 14 วัน
หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
เราอาจขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
เราอาจขอให้คุณและ/หรื อผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพยืน่ เรื่ องอย่างเป็ นทางการ
หรื อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องเรี ยน
การส่ งเรื่ องหรื อข้อมูลเพิม่ เติมจะต้องกระทาภายใน 14 วัน
(อาจมีบทลงโทษหากไม่ส่งตามวันที่กาหนดไว้

โดยไม่มีขอ้ แก้ตวั ที่มีเหตุผล)
คุณและผูใ้ ห้บริ การจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดาเนินการ
เราจะพิจารณาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับ ประเมินข้อร้องเรี ยน
แล้วตัดสิ นใจว่าจะดาเนินการต่อไปหรื อไม่ โดยทัว่ ไป จะใช้เวลาไม่เกิน
30 วัน จะมีการทบทวนข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่มีอคติ
และยุติธรรม เราจะไม่เข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง

การตัดสิ นใจ
หลังจากการประเมินข้อร้องเรี ยนของคุณในรายละเอียดแล้ว
เราจะตัดสิ นใจว่าจะดาเนินการต่อไปหรื อไม่ จะต้องทาอย่างไร
และแจ้งให้คุณและผูใ้ ห้บริ การทราบถึงการตัดสิ นใจของเรา
และสิ่ งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
หากเราจะดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยนของคุณต่อไป
เราอาจจะต้องทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง หรื อหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้






พยายามอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
พยายามไกล่เกลี่ยข้อร้องเรี ยนของคุณ
เสนอข้อร้องเรี ยนของคุณต่อคณะกรรมการที่จดทะเบียนผูใ้ ห้บริ การ
หรื อองค์กรอื่นๆ
สอบสวนข้อร้องเรี ยนของคุณอย่างเป็ นทางการ
ดาเนินการต่อผูใ้ ห้บริ การโดยทันที

หากเราตัดสิ นใจว่าไม่สามารถดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อร้องเรี ยน
ของคุณต่อไปได้ เราจะอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใด
และเสนอทางเลือกที่มีอยูส่ าหรับคุณ
เราจะเก็บเรื่ องร้องเรี ยนของคุณไว้เพื่อช่วยให้เราดูรูปแบบความประพฤติ
หรื อแนวปฏิบตั ิของผูใ้ ห้บริ การ
หรื อปัญหาการดูแลสุ ขภาพที่เกิดขึ้นทัว่ ทั้งระบบ

ข้ อมูลเพิม่ เติม
เยีย่ มชม:

www.oho.qld.gov.au

อีเมล:

info@oho.qld.gov.au

โทร:

133 OHO (133 646)

เขียน:

PO Box 13281 George Street
Brisbane Qld 4003

