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ร้องเรียน 
ชมเชย 

แสดงข้อกังวล
(COMPLAINTS, COMPLIMENTS, CONCERNS)

วิธีการเสนอความคิดเห็นของคุณ 
How to have your say

The Sydney Children’s Hospitals Network record complaints in specific databases used 
for monitoring and analysis purposes only. Please be assured that personal information 
is not published.
เครือข่ายโรงพยาบาลเด็กซิดนีย์บันทึกการร้องเรียนไว้ในฐานข้อมูลเฉพาะที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังและวิเคราะห์เท่านั้น 
โปรดมั่นใจว่าจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลการติดต่อที่ส�าคัญ: 
(KEY CONTACTS:)

•	  เพือ่นผูป่้วยที่ 

โรงพยาบาลเดก็ซดินย์ี เมอืงแรนด์วคิ 
โทรศพัท์:  (02) 9382 0680

•	  เพื่อนผู้ป่วยที่  

โรงพยาบาลเด็กแห่งเมืองเวสต์มีด 
โทรศพัท์: (02) 9845 3535

หลักการของเราในการ การจัดการกับการร้องเรียน 
(OUR COMPLAINT MANAGEMENT 
PRINCIPLES)

เครือข่ายโรงพยาบาลเด็กซิดนีย์มุ่งมั่นที่จะจัดการกับข้อร้องเรียนของคุณ

ตามกฎหมายของเครือรัฐและรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก:่

•  กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตวัและข้อมลูส่วนบคุคลบคุคลแห่ง

นวิเซาท์เวลส์ ค.ศ. 1998
•  กฎหมายว่าด้วยการร้องเรยีนด้านการดแูลสขุภาพ ค.ศ. 1993 แห่ง 

นวิเซาท์เวลส์

•  กฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของราชการ (การเข้าถงึของประชาชน) 

ค.ศ. 2009 (กฎหมาย GIPA Act) (แทนกฎหมายว่าด้วยเสรภีาพ

ด้านข่าวสาร)
•  กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการเลอืกปฏบิตั ิค.ศ. 1977 แห่ง

นวิเซาท์เวลส์

สิทธิ์ของคุณ: 
(YOU HAVE THE RIGHT TO:)

•  เข้าถงึข้อมลูทีเ่หมาะสมและเข้าใจได้ง่ายเกีย่วกบัขัน้ตอนการร้องเรยีน

•  รับข่าวสารความคืบหน้าของการสืบสวนและวันที่ครบก�าหนดตามเป้า

หมาย

•  ขอให้ผู้ดูแลหรือญาติยื่นการร้องเรียนตามค�าร้องขอของคุณ

•  มีผู้สนับสนุนที่ท่านเลือกอยู่กับท่านในที่ประชุมที่ท่านอาจต้องเข้าร่วม

ในกรณีที่เกี่ยวกับการร้องเรียนของคุณ

•  ถอนค�าร้องเมือ่ใดกไ็ด้

•  ยืน่ค�าร้องเรยีนผ่านช่องทางเลอืกอืน่ เช่น คณะกรรมาธกิารร้องเรยีนด้าน

การดแูลสขุภาพแห่งนวิเซาท์เวลส์

คุณควรที่จะ: (YOU ARE EXPECTED TO:)

•  ยื่นข้อกังวลของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้และให้ข้อมูลที่

จ�าเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อผลที่เป็นประโยชน์

•  เคารพในบทบาทหน้าที่และสิทธิ์ในการตอบสนองต่อการร้องเรียนของ

เจ้าหน้าที่

•  ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพและเห็นอกเห็นใจ

•  ไม่ยื่นค�าร้องเรียนที่ทราบอยู่แก่ใจว่าเป็นเท็จหรือประสงค์ร้าย

Thai
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การร้องเรียนหรือแสดงข้อกังวลของคุณเป็นสิ่งที่
สามารถท�าได้ 
(IT’S OK TO MAKE A COMPLAINT OR 
EXPRESS YOUR CONCERNS)

เครือข่ายโรงพยาบาลเด็กซิดนีย์ (ประกอบด้วยโรงพยาบาลเด็กซิดนีย์เมือง

แรนด์วิคและโรงพยาบาลเด็กเมืองเวสต์มีด) ส่งเสริมและเห็นคุณค่าของ

ความคิดเห็นจากผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัว และผู้มาเยี่ยม

ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ ก็สามารถช่วยระบุสิ่งที่ด�าเนิน

ไปด้วยดี และสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้น

ข้อกังวลของคุณเป็นเรื่องจริงจังส�าหรับเรา 
(WE TAKE YOUR CONCERNS 
SERIOUSLY)

ทีมงานของเราพร้อมที่จะรับฟัง การร้องเรียนและความกังวลทุกเรื่องจะได้รับ

การพิจารณา แก้ไข และมองว่าเป็นประโยชน์ต่อบริการของเรา

การดูแลจะไม่ลดน้อยลง 
(CARE WILL NOT BE COMPROMISED)

สิ่งส�าคัญของเราคือการให้การดูแลเด็กทุกคนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

กรุณาเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับเรา โปรดมั่นใจว่าความคิดเห็นจะไม่มีผลกระทบ

ใดๆ ต่อการดูแลบุตรหลานของคุณ 

แบ่งปันประสบการณ์ที่ดีกับเรา 
(SHARE A POSITIVE EXPERIENCE 
WITH US)

โปรดแจ้งให้เราทราบถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดี หรือคุณมีประสบการณ์โดย

รวมที่ดีในโรงพยาบาล เราปรารถนาที่จะได้ยินและรับทราบผลงานที่ดีเลิศ

จากทีมงานของเราเสมอ

ข้อมูลที่ควรระบุในการร้องเรียน 
(WHAT INFORMATION SHOULD  
I INCLUDE IN A COMPLAINT?)

ยิ่งคุณระบุข้อมูลมากเท่าไร เราก็จะยิ่งสามารถสืบสวนการร้องเรียนและ

ด�าเนินการตามความเหมาะสมได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น หากไม่แน่ใจเกี่ยว

กับสิ่งที่ควรระบุ โปรดติดต่อบริการเพื่อนผู้ป่วยที่สามารถช่วยคุณได้

หากไม่พอใจวิธีที่เราจัดการกับการร้องเรียนของคุณ  
(IF YOU ARE NOT HAPPY  
WITH HOW WE MANAGE  
THE COMPLAINT)

หากไม่พอใจแนวทางจัดการกับการร้องเรียนของคุณหรือหากรู้สึกไม่

สะดวกใจที่จะแจ้งให้เราทราบโดยตรง สามารถติดต่อได้ที่:

NSW Health Care Complaints Commission
Locked Mail Bag 18
Strawberry Hills NSW 2012
Phone: 1800 043 159
hccc.nsw.gov.au

วิธีการแสดงความคิดเห็น 
(HOW TO PROVIDE FEEDBACK)

แจ้งให้แผนกที่เกี่ยวข้องทราบ 
(Let the area concerned know)

คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการหน่วยพยาบาล หัวหน้าแผนก หรือเจ้าหน้าที่ ที่

เกี่ยวข้องกับการดูแลบุตรหลานของคุณ

ติดต่อบริการ “เพื่อนผู้ป่วย” 
(Contact the Patient Friend)

หากคุณต้องการพูดคุยกับใครสักคนที่ไม่อยู่ในทีมงานดูแลด้านสุขภาพของ

บุตรหลานของคุณ บริการเพื่อนผู้ป่วยพร้อมที่จะรับฟังข้อกังวลของคุณ และ

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เหมาะสมแทนคุณ นอกจากนี้ บริการนี้ยัง

สามารถให้ค�าแนะน�าแก่คุณในการเขียนชมเชยหรือร้องเรียน

สามารถติดต่อบริการเพื่อนผู้ป่วยได้ระหว่างเวลาท�าการ วันจันทร์ถึงศุกร์

โรงพยาบาลเด็กซิดนีย์ เมืองแรนด์วิค

โทรศัพท์: (02) 9382 0680

โรงพยาบาลเด็กเมืองเวสต์มีด

โทรศัพท์: (02) 9845 3535

หากคุณต้องการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อบริการเพื่อนผู้ป่วยแทนคุณ

กล่องรับค�าแนะน�า (Suggestion Box)

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้กล่องรับค�าแนะน�าที่อยู่ในหอผู้ป่วยทุกแห่ง โดย

สามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อและบริการเพื่อนผู้ป่วยจะ

ด�าเนินการตรวจสอบ จากนั้นจะส่งเรื่องต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและ

หน่วยธรรมาภิบาลทางคลินิกเพื่อทบทวนและด�าเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ (Online Feedback)

สามรถแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเรา:  
schn.health.nsw.gov.au/contact-us

หากต้องการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ  
กรุณาเขียนระบุข้อกังวลของคุณแล้วส่งไปที่: 

Director of Clinical Governance
Sydney Children’s Hospitals Network
Locked Bag 4001,  
Westmead 2145, NSW 

หากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  
ประสบการณ์ของคุณ
โปรดแจ้งให้เราทราบ


