สิ ทธิของคุณเมื่อเข้ ารับบริการด้ านการดูแลสุ ขภาพหรือความพิการ
ในประเทศนิวซีแลนด์ และขั้นตอนในการร้ องทุกข์
ประมวลกฎหมายด้ านสิ ทธิบุคคล
คุณมีสิทธิ
ทุกคนที่เข้ารับบริ การด้านการดูแลสุขภาพหรื อความพิการจะได้รับความคุม้ ครองภายใต้ประมวลกฎหมายด้านสิ ทธิบุคคล
คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่ส่งเสริ มและปกป้ องสิ ทธิภายใต้กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์ ที่เรี ยกว่าพระราชบัญญัติดา้ น
สุขภาพและความพิการ ค.ศ.1994

สิ ทธิของคุณเมื่อเข้ ารับบริการด้ านการดูแลสุ ขภาพและความพิการ
ประมวลกฎหมายด้านสิ ทธิบุคคลมอบสิ ทธิให้คุณ10 ประการ กล่าวคือ
1. จะได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพ
2. จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรมโดยไม่มีการกดดันหรื อแบ่งแยก
3. สิ ทธิ ที่จะมีเกียรติและเป็ นอิสระ
4. จะได้รับการบริ การที่มีคุณภาพ และได้รับการดูแลด้วยความห่ วงใยและมีสมรรถภาพ
5. จะได้รับข้อมูลที่คุณสามารถเข้าใจและช่วยให้คุณสามารถสื่ อสารกับบุคคลที่ให้บริ การแก่คุณได้
6. จะได้รับข้อมูลที่คุณจาเป็ นต้องทราบเกี่ยวกับสุ ขภาพหรื อความพิการของคุณ, บริ การที่คุณได้รับ และชื่อและ
ตาแหน่งของบุคลากร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบหรื อการดาเนินการอื่นใดก็ตามที่คุณจาเป็ นต้อง ได้รับ
และผลของการตรวจสอบนั้นๆ ในประเทศนิวซีแลนด์บุคคลจะได้รับการสนับสนุนให้สอบถาม และขอข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการที่กาลังเกิดขึ้น
7. ให้คุณตัดสิ นใจด้วยตัวเองถึงวิธีการดูแลของคุณ และให้คุณสามารถเปลี่ยนใจได้
ั คุณได้ในเกือบทุกกรณี
8. ให้คุณมีบุคคลสนับสนุนอยูก่ บ
9. ให้คุณมีสิทธิ ดงั กล่าวทั้งหมดนี้ หากคุณถูกขอให้มีส่วนร่ วมในการศึกษาค้นคว้า หรื อชั้นเรี ยนการสอนเพื่อฝึ ก
บุคลากร
10. มีสิทธิ ที่จะร้องทุกข์และให้คาร้องทุกข์ของคุณนั้นได้รับการดาเนินการอย่างจริ งจัง

ฉันจะทาอะไรได้ บ้างหากฉันกังวลหรือไม่ พอใจกับการบริการทีไ่ ด้ รับ หรือหากเกิดความผิดพลาดขึน้ และ
ฉันรู้ สึกว่ าสิ ทธิของฉันได้ ถูกละเมิด
คุณสามารถ
 พูดคุยกับบุคคลที่ให้บริ การแก่คุณ หรื อบุคคลที่เป็ นหัวหน้า เพราะบุคคลนั้นๆอาจสามารถแก้ปัญหาให้แก่คุณได้
 ขอให้ครอบครัวหรื อเพื่อนของคุณให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคุณในการแสดงความกังวลต่อผูใ้ ห้บริ การของคุณ
 ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานตัวแทนอิสระซึ่ งไม่ตอ
้ งเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยยุติความกังวลของคุณ รายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการติดต่อสานักงานตัวแทนด้านการดูแลสุขภาพและความพิการนั้น มีอยูใ่ นบริ เวณอื่นของแผ่นพับนี้

วิธีการร้ องทุกข์ และแก้ ไขปัญหา
ทาไมฉันต้ องร้ องทุกข์
การร้องทุกข์เป็ นวิธีที่สาคัญในการพัฒนาคุณภาพของการบริ การ ผูร้ ับบริ การส่วนมากที่ร้องทุกข์แจ้งว่าเขาไม่ตอ้ งการให้สิ่ง
ที่เกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นกับบุคคลอื่น ผูร้ ับบริ การพบว่าจะมีประโยชน์หากได้ทราบว่าผูใ้ ห้บริ การยอมรับผิดถึงสิ่ งที่เกิดขึ้น
และได้รับการอธิบายหรื อคาขอโทษ ผูใ้ ห้บริ การพบว่าจะมีประโยชน์หากได้รับทราบถึงข้อกังวลจากผูร้ ับบริ การ เพื่อที่จะ
สามารถดาเนินการแก้ไขข้อกังวลนั้นๆได้ บางครั้งการดาเนินการนั้นอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบตั ิงานและ
วิธีการให้บริ การที่จะมีประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การอื่นๆ ผูร้ ับบริ การยังพบว่าจะมีประโยชน์มากหากได้รับทราบถึงขั้นตอน
ต่างๆที่ผใู ้ ห้บริ การได้ดาเนินการเพื่อพัฒนาการบริ การนั้นๆ

วิธีการร้ องทุกข์
คุณมีสิทธิที่จะร้องทุกข์เกี่ยวกับผูใ้ ห้บริ การโดยใช้วธิ ีที่ง่ายที่สุดสาหรับคุณ คุณสามารถร้องทุกข์โดยการพูดคุยตัวต่อตัวหรื อ
ทางโทรศัพท์ หรื อโดยการเขียนจดหมาย ส่งโทรสารหรื ออีเมล์ คุณสามารถยืน่ เรื่ องร้องทุกข์ของคุณต่อ
 บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่คุณต้องการร้องทุกข์โดยตรง
 บุคคลในกลุ่มบริ การ สานักงาน หรื อองค์กรเดียวกันที่มีหน้าที่รับเรื่ องร้องเรี ยนต่างๆ (เช่น ผูจ้ ด
ั การด้านคุณภาพ
หรื อเจ้าหน้าที่รับเรื่ องร้องทุกข์ในโรงพยาบาลหรื อองค์กร)
 ตัวแทนอิสระด้านการดูแลสุ ขภาพและความพิการ
 คณะกรรมการด้านสุ ขภาพและความพิการ (HDC)

ฉันจะคาดหวังอะไรได้ บ้างหากฉันทาการร้ องทุกข์
...ต่ อผู้ให้ บริการ
ผูใ้ ห้บริ การแต่ละแห่งจะต้องรับฟังเรื่ องร้องเรี ยนของคุณและจะต้องแจ้งให้คุณทราบถึงขั้นตอนการดาเนินการ เรื่ องร้องทุกข์
ของหน่วยงานนั้น รวมถึงการดาเนินการเรื่ องร้องทุกข์ของคุณ คุณสามารถคาดหวังได้วา่ คาร้องทุกข์ของคุณนั้นจะได้รับการ
ดูแลทันที และคุณจะได้รับคาอธิบายถึงการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิใดก็ตามที่เป็ นผลจากการร้องทุกข์ของคุณ

...ต่ อตัวแทนด้ านการดูแลสุ ขภาพและความพิการ
สานักงานตัวแทนด้านการดูแลสุขภาพและความพิการ ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของสานักงานบริ การการเป็ นตัวแทนทัว่ ประเทศ จะ
รับฟังคาร้องเรี ยนของคุณ และอธิบายถึงทางเลือกที่คุณสามารถเลือกใช้ในการดาเนินเรื่ องคาร้องทุกข์ของคุณ ตัวแทนนี้จะ
เข้าข้างผูร้ ับบริ การและจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคุณในวิธีการใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะดาเนินเรื่ อง คาร้องทุกข์ของ
คุณ
การบริ การนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย, ถือเป็ นความลับ และเป็ นอิสระจากองค์กรที่ให้บริ การ เช่น โรงพยาบาล, องค์กรที่ให้เงินช่วย
เหลือการให้การบริ การ, หน่วยงานรัฐ และคณะกรรมการด้านสุขภาพและความพิการ ถึงแม้วา่ การบริ การนี้จะอยูภ่ ายใต้
กฎหมายเดียวกันกับคณะกรรมการด้านสุขภาพและความพิการ การบริ การด้านตัวแทนนี้รายงานต่อ ผูอ้ านวยการด้าน
ตัวแทนซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระ
การใช้ตวั แทนนี้เป็ นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดในการร้องทุกข์ และทางเลือกนี้จะได้รับผลรวดเร็ วกว่าวิธีอื่นๆอีกด้วย

...ต่ อคณะกรรมการด้ านสุ ขภาพและความพิการ
คณะกรรมการนี้จะศึกษาคาร้องทุกข์แต่ละกรณี และตัดสิ นใจว่าจาเป็ นหรื อเหมาะสมที่จะดาเนินการต่อไปหรื อไม่ และ
คณะกรรมการอาจจะ
 ส่ งเรื่ องไปยังตัวแทนด้านการดูแลสุ ขภาพและความพิการเพื่อช่วยเหลือบุคคลนั้นๆในการแก้ไขเรื่ องร้องทุกข์
ดังกล่าว
 ส่ งคาร้องทุกข์ไปยังผูใ้ ห้บริ การเพื่อแก้ไข
 ส่ งเรื่ องไปยังหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงสาธารณสุ ข, หน่วยงานลงทะเบียนผูใ้ ห้บริ การด้านสุ ขภาพ,
คณะกรรมการด้านสิ ทธิส่วนบุคคล หรื อเจ้าหน้าที่สอบสวนด้านสุขภาพจิตในท้องถิ่น หรื อ
 ดาเนิ นการสอบสวนกรณี ดงั กล่าว เรื่ องร้องทุกข์จานวนน้อยเท่านั้นที่คณะกรรมการอาจตัดสิ นใจทาการสอบสวน
อย่างเป็ นทางการ การสอบสวนนี้อาจใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะคณะกรรมการนี้ไม่เข้าข้างใดๆ และจะต้องเปิ ด
โอกาสให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการร้องทุกข์ได้อธิบายถึงกรณี ของตน เรื่ องร้องทุกข์ทุกเรื่ องที่ได้รับการสอบสวน
ไม่จาเป็ นจะต้องลงเอยว่าเป็ นการละเมิดประมวลกฎหมาย
คุณสามารถคาดหวังได้วา่ สานักงานของคณะกรรมการจะติดต่อกับคุณอยูเ่ สมอจนกว่าเรื่ องร้องทุกข์ของคุณจะได้รับการ
ตัดสิ นใจขั้นสุดท้าย คุณยังสามารถคาดหวังได้วา่ จะได้รับคาอธิบายถึงวิธีการที่คณะกรรมการเลือกที่จะดาเนินการในกรณี
ร้องทุกข์ของคุณและผลของการดาเนินการนั้น

ผู้ให้ บริการจะได้ รับการลงโทษทางวินัยหรื อไม่ หากสิ ทธิของฉันถูกละเมิด
คณะกรรมการอาจจะส่งเรื่ องร้องทุกข์ไปยังผูอ้ านวยการด้านการดาเนินการทางกฎหมายหากระหว่างการสอบสวนโดย
คณะกรรมการได้พบว่าสิ ทธิของผูร้ ับบริ การได้ถูกละเมิด จากการสอบสวนคาร้องทุกข์ท้ งั หมดขั้นตอนนี้จะถูกดาเนินการใน
กรณี ส่วนน้อยเท่านั้น ผูอ้ านวยการดังกล่าวเป็ นอัยการอิสระที่มีอานาจยืน่ เรื่ องร้องทุกข์กรณี ดงั กล่าวไปยังศาลลงโทษทาง
วินยั ของผูใ้ ห้บริ การด้านสุขภาพ (HPDT) หรื อศาลพิจารณาสิ ทธิมนุษยชน (HRRT) หรื อทั้งสองแห่ง ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูอ้ านวยการด้านการดาเนินการทางกฎหมาย และกรณี ที่ได้รับการพิจารณาในศาลนั้นมีอยูใ่ นเวบไซด์ของ HDC

ฉันสามารถรับเงินชดเชยได้ หรือไม่ หากสิ ทธิของฉันถูกละเมิด
คณะกรรมการไม่มีอานาจที่จะออกเงินชดเชย ผูใ้ ห้บริ การอาจตกลงที่จะคืนเงินเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการแก้ไขคาร้องทุกข์
ได้ ผูร้ ับบริ การบางท่านอาจมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจาก ACC หากบุคคลนั้นได้รับความบาดเจ็บต่อร่ างกายซึ่งเป็ นผลจาก
การรักษาที่ได้รับ ในกรณี เฉพาะบางกรณี เท่านั้นที่ HRRT จะลงมติให้มีการจ่ายเงินชดเชยค่าเสี ยหาย

ข้ อมูลเพิม่ เติมและรายละเอียดติดต่ อ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมหรื อความช่วยเหลือ
หรื อทาการร้องขอให้จดั การศึกษาหรื อทาการฝึ กอบรมเกี่ยวกับประมวลกฎหมายด้านสิ ทธิบุคคล
หรื อขอข้อมูลดาเนินการเป็ นตัวแทน หรื อวิธีการร้องทุกข์ กรุ ณาติดต่อ
ติดต่ อสานักงานบริการการทัว่ ประเทศ


0800 555 050



โทรสารฟรี : 0800 2787 7678



Advocacy@hdc.org.nz

คณะกรรมการด้ านสุขภาพและเรื่องคนพิการ
ตู ้ ปณ. 1791 โอ๊คแลนด์
โอ๊คแลนด์ โทร/ (09) 373 1060
เวลลิงตัน (04) 494 7900
บริ เวณอื่นๆ โทร/0800 11 22 33
โทรสาร (09) 373 1061
อีเมล์: hdc@hdc.org.nz
เวบไซด์: www.hdc.org.nz
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