ื แจ้งนโยบายความเป็นสว
่ นต ัวของ DSHS
หน ังสอ
สําหร ับข้อมูลทางการแพทย์ของผูร้ ับบริการ

DSHS Notice of Privacy Practices for Client Medical Information

มีผลว ันที่ 23 ก ันยายน 2013

DSHS จะแจ ้งให ้คุณทราบเกีย
่ วกับสิทธิค
์ วามเป็ นส่วนตัวของคุณภายใต ้ Health Information Portability and Accountability Act
(HIPAA) (45 CFR 164.520) DSHS คือ "หน่วยงานแบบไฮบริด" DSHS บางส่วนเท่านัน
้ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้ HIPAA เฉพาะแผนงาน
ทีร่ ะบุเป็ นส่วนประกอบบริการดูแลด ้านสุขภาพในเว็บไซต์ (Health Care Components) DSHS เท่านัน
้ ทีอ
่ ยูภ
่ ายใต ้ HIPAA
หนังสือแจ ้งนีม
้ ผ
ี ลกับผู ้รับบริการภายใต ้แผนงานเหล่านีเ้ ท่านัน
้ หนังสือแจ ้งนีไ้ ม่มผ
ี ลต่อเกณฑ์คณ
ุ สมบัตข
ิ องคุณในการรับบริการจาก DSHS

้ ละเปิ ดเผยข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ
ื แจ้งนีร้ ะบุเกีย
หน ังสอ
่ วก ับการใชแ
ื ค้นข้อมูลเหล่านีโ้ ดยต ัวคุณเอง กรุณาอ่านรายละเอียดให้เข้าใจอย่างครบถ้วน
และการแจ้งขอสบ
PHI คืออะไร

ข ้อมูลทางการแพทย์ทไี่ ด ้รับความคุ ้มครอง (PHI) คือข ้อมูลทางการแพทย์ของผู ้รับบริการที่
่ มโยงกับคุณ
ถือครองโดยหน่วยงานของ DSHS ภายใต ้ HIPAA PHI คือข ้อมูลทางการแพทย์ทเี่ ชือ
เกีย
่ วกับสถานะด ้านสุขภาพหรือสภาพโดยทั่วไป บริการด ้านสุขภาพทีค
่ ณ
ุ ได ้รับ หรือการจ่ายเงินค่า
ดูแลสุขภาพของคุณ DSHS จะต ้องปกป้ อง PHI ของคุณภายใต ้เงือ
่ นไขทางกฎหมาย

PHI ใดที่ DSHS มีเกีย
่ วก ับต ัวฉ ัน

เพือ
่ ให ้เราสามารถให ้บริการแก่คณ
ุ คุณอาจต ้องแจ ้งข ้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพของคุณ
รวมทัง้ ทีอ
่ ยู่ ข ้อมูลด ้านการเงินหรือประวัตท
ิ างการแพทย์ตา่ ง ๆ นอกจากนีเ้ รายังอาจขอรับ PHI
เกีย
่ วกับตัวคุณจากแหล่งข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีจ
่ ําเป็ นเพือ
่ ให ้บริการหรือจ่ายค่าบริการให ้แก่คณ
ุ

ใครบ้างทีส
่ ามารถดู PHI ของฉ ัน

เราสามารถทราบ PHI เพียงบางส่วนตามทีจ
่ ําเป็ นสําหรับการดําเนินงานเท่านัน
้ เราอาจมีการ
เปิ ดเผย PHI กับแผนงานหรือบุคคลอืน
่ หากสามารถดําเนินการได ้ภายใต ้เงือ
่ นไขทางกฎหมาย
หรือหากคุณให ้อนุญาตไว ้ เช่น อาจมีการเปิ ดเผย PHI ของคุณและใช ้งานโดยหน่วยงานดูแล
ด ้านสุขภาพ หรือผู ้ให ้บริการด ้านสุขภาพอืน
่ ๆ เพือ
่ ประสานงานและชําระเงินค่าบริการด ้านสุขภาพ
ของคุณ เราอาจมีการเปิ ดเผย PHI ในอดีต ปั จจุบน
ั หรือในอนาคต

PHI ใดบ้างที่ DSHS
มีการเปิ ดเผย

เราจะเปิ ดเผย PHI ของคุณเฉพาะในส่วนทีผ
่ ู ้รับจําเป็ นต ้องใช ้เพือ
่ ดําเนินงานและอยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไข
่ บุคคลทีไ่ ด ้รับ PHI ของคุณภายใต ้วัตถุประสงค์ทเี่ กีย
ทางกฎหมาย คุณสามารถแจ ้งขอรายชือ
่ วข ้อง

DSHS จะเปิ ดเผย PHI เมือ
่ ใด

เราจะมีการเปิ ดเผย PHI "ตามทีจ
่ ําเป็ น" เพือ
่ ประสานงานเกีย
่ วกับบริการและการรักษา
การชําระเงินและการดูแลด ้านสุขภาพ เช่น อาจมีการเปิ ดเผยข ้อมูลหากต ้องวินจ
ิ ฉัยว่า:
• ต ้องมีการจัดการรักษาทางการแพทย์หรือไม่
• เราสามารถชําระค่าใช ้จ่ายสําหรับผู ้ให ้บริการด ้านสุขภาพ
• คุณมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามโครงการจาก DSHS
• บริการทีค
่ ณ
ุ ได ้รับจากผู ้ให ้บริการเป็ นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย

ฉ ันสามารถเรียกค้น PHI
ของฉ ันได้หรือไม่

คุณสามารถเรียกค ้น PHI ของตนเองได ้ หากมีการแจ ้งขอ คุณจะได ้รับสําเนา PHI ของคุณ DSHS
อาจคิดค่าบริการในการจัดทําสําเนาข ้อมูล

ฉ ันสามารถแก้ไข PHI
ของฉ ันได้หรือไม่

หากคุณคิดว่า PHI ของคุณไม่ถก
ู ต ้อง สามารถแจ ้งเราให ้ทําการแก ้ไขหรือเพิม
่ เติม PHI ใหม่
นอกจากนีย
้ ังสามารถแจ ้งให ้เราแจ ้งการเปลีย
่ นแปลงใด ๆ กับบุคคลอืน
่ ทีไ่ ด ้รับสําเนา PHI ของคุณ

จะทําอย่างไรหากมีคนอืน
่ ต้องการ
PHI ของฉ ัน

คุณจะได ้รับแจ ้งให ้ลงนามแบบฟอร์มความยินยอมให ้เราเปิ ดเผย PHI ของคุณหาก:
• เราต ้องขออนุญาตจากคุณเพือ
่ จัดหาบริการหรือการดูแลใด ๆ
• คุณต ้องการให ้เราส่ง PHI ของคุณให ้แก่หน่วยงานหรือผู ้ให ้บริการอืน
่ ด ้วยสาเหตุทไี่ ม่อยู่
ภายใต ้เงือ
่ นไขทางกฎหมาย ซึง่ จะต ้องขอความยินยอมจากคุณ
• คุณต ้องการให ้ส่ง PHI ให ้แก่บค
ุ คลอืน
่ เช่น ทนาย หรือญาติหรือตัวแทนอืน
่ ๆ ของคุณ
ิ้ สุดทีแ
การให ้ความยินยอมในการเปิ ดเผย PHI ของคุณจะมีผลจนถึงวันทีส
่ น
่ จ ้งไว ้ในแบบฟอร์ม
เราสามารถเปิ ดเผยเฉพาะ PHI ทีค
่ ณ
ุ ระบุเท่านัน
้ คุณสามารถยกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลง
ความยินยอมนีโ้ ดยส่งหนังสือแจ ้งให ้แก่ DSHS
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ํ หร ับข้อมูลทางการแพทย์ของผูร้ ับบริการ
ื แจ้งนโยบายความเป็นสว่ นต ัวของ DSHSสา
หน ังสอ
มีผลวันที่ 23 กันยายน 2013
DSHS สามารถเปิ ดเผย PHI
ของฉ ันโดยไม่ได้ร ับความยินยอม
จากฉ ันหรือไม่

DSHS สามารถเปิ ดเผยข ้อมูล PHI ได ้โดยไม่ต ้องขออนุญาตจากคุณในบางกรณี ตามกฎหมาย
ทางหน่วยงานอาจต ้องหรือสามารถเปิ ดเผย PHI ของคุณได ้ในบางกรณี เช่น ในกรณีทต
ี่ ้อง:
• แจ ้งเหตุกรณีการใช ้ความรุนแรงกับเด็กหรือผู ้ใหญ่ หรือกรณีการละเลยในการคุ ้มครองเด็ก
หรือในการแจ ้งเหตุกบ
ั ตํารวจหรือหน่วยงานอืน
่ ๆ
• จัดหาข ้อมูลภายใต ้คําสัง่ ศาล
• แจ ้ง PHI ให ้แก่หน่วยงานอืน
่ เพือ
่ ประเมินการทํางานของ DSHS
• เปิ ดเผย PHI กับหน่วยงานทีใ่ ห ้อนุญาตหรือตรวจสอบส่วนปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้านการแพทย์ เช่น
บ ้านพักดูแลหรือสถานพยาบาล
• เปิ ดเผย PHI กับผู ้ให ้บริการหรือหน่วยงานอืน
่ ๆ เพือ
่ ให ้การดูแลคุณหรือพิจารณาว่าคุณผ่าน
เกณฑ์คณ
ุ สมบัตใิ นการรับบริการหรือสิทธิประโยชน์หรือไม่ตามความเหมาะสม
• แจ ้ง PHI กับผู ้พิทักษ์ หรือพ่อแม่ผู ้ปกครองของผู ้เยาว์
• ใช ้ PHI เพือ
่ การวิจัย
• ใช ้หรือเปิ ดเผย PHI ในกรณีฉุกเฉินหรือเพือ
่ บรรทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ฉ ันสามารถกําหนดข้อจําก ัดในการ
เปิ ดเผย PHI ของตนเองและ
ื ค้นหรือไม่
แนวทางในการสบ

คุณสามารถแจ ้งให ้เราจํากัดการใช ้และเปิ ดเผย PHI ของคุณได ้แต่ไม่ถอ
ื เป็ นข ้อผูกมัดแต่อย่างใด
คุณสามารถแจ ้งให ้เราส่ง PHI ของคุณให ้แก่คณ
ุ ในรูปแบบอืน
่ หรือในสถานทีอ
่ น
ื่

อะไรถือเป็นการละเมิด

การละเมิดคือการใช ้หรือเปิ ดเผย PHI ของคุณทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตภายใต ้ HIPAA รวมทัง้ การ
สูญหายเนือ
่ งจากการโจรกรรม ความผิดพลาดหรือการแฮ็คข ้อมูล เราจะแจ ้งให ้คุณทราบ
ทางเมลหากมีการละเมิด PHI ของคุณภายใต ้ HIPAA

ํ เนาหน ังสอ
ื แจ้งนี้
ฉ ันสามารถร ับสา
ได้หรือไม่

ได ้ คุณสามารถจัดเก็บหนังสือแจ ้งฉบับนี้ หากคุณได ้รับแจ ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
คุณสามารถขอเอกสารจัดพิมพ์จากเราเพือ
่ ให ้เราจัดส่งให ้แก่คณ
ุ

จะทําอย่างไรหากนโยบายความ
ํ หร ับ PHI มีการ
เป็นสว่ นต ัวสา
เปลีย
่ นแปลง

ิ ธิเ์ ปลีย
เราจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามหนังสือแจ ้งฉบับนีเ้ ป็ นสําคัญ เรามีสท
่ นแปลงหนังสือแจ ้งฉบับนีไ้ ด ้
หากกฎหมายหรือนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรามีการเปลีย
่ นแปลง หน่วยงานจะแจ ้งข ้อมูล
ให ้คุณทราบเกีย
่ วกับประกาศฉบับใหม่ ช่องทางการตรวจสอบแหรือจัดส่งข ้อมูลเหล่านีใ้ ห ้แก่คณ
ุ

ั
จะติดต่อก ับใครหากมีขอ
้ สงสย
ื แจ้งนีห
ิ ธิใ์ น
้ รือสท
เกีย
่ วก ับหน ังสอ
PHI ของฉ ัน

หากมีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับหนังสือแจ ้งนี้ สามารถติดต่อ DSHS Privacy Officer ได ้ที่
DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov หรือผ่านหมายเลข (360) 902-8278
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ิ ธิค
จะแจ้งกรณีละเมิดสท
์ วามเป็น
สว่ นต ัวน PHI ของฉ ันได้อย่างไร

่ ว่าคุณถูกละเมิดสิทธิค
หากคุณเชือ
์ วามเป็ นส่วนตัว คุณสามารถส่งคําร ้องไปที:่
DSHS Privacy Officer, Department of Social and Health Services, PO Box 45115,
Olympia WA 98504-5115 หรือทางอีเมลที่ DSHSPrivacyOfficer@dshs.wa.gov
หากมีการส่งข ้อร ้องเรียน DSHS จะไม่เปลีย
่ นแปลงหรือระงับบริการของคุณ
และจะไม่ดําเนินการมาตรการตอบโต ้ใด ๆ กับคุณ
หรือ
ส่งข ้อร ้องเนียนผ่านระบบออนไลน์ท ี่
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_frontpage.jsf หรือส่งจดหมายไปที:่ Office
for Civil Rights, US Department of Health and Human Services, 200 Independence
Avenue, S.W., Room 509F HHH Bldg., Washington, D.C. 20201 โทร. (800) 368-1019
ข ้อร ้องเรียนเกีย
่ วกับ DHHS จะต ้องยืน
่ ภายใน 180
วันนับจากเกิดกรณีทก
ี่ ล่าวหาว่ามีการละเมิดความเป็ นส่วนตัว
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หนังสือแจ ้งนโยบายความเป็ นส่วนตัวของ DSHS เกีย
่ วกับข ้อมูลลับ
มีผลวันที่ 23 กันยายน 2013

การร ับทราบ
Acknowledgement

(จําเป็ นในกรณีท ี่ DSHS ให ้บริการดูแลสุขภาพโดยตรง)

่ ผู ้รับบริการ
ชือ

วันเกิดของผู ้รับบริการ

ํ เนาหน ังสอ
ั าง ๆ เกีย
ื แจ้งนโยบายความเป็นสว่ นต ัวของ DSHS และได้สอบถามข้อสงสยต่
ข้าพเจ้าได้ร ับสา
่ วก ับการใชง้ านและ
เปิ ดเผยข้อมูลสว่ นต ัวทางการแพทย์ของข้าพเจ้าก ับ DSHS แล้ว
่ ผู ้รับบริการหรือผู ้แทนส่วนตัว
ลายมือชือ

วันที่

ํ หร ับ DSHS เท่านน)
FOR DSHS USE ONLY (สา
ั้
To be completed if unable to obtain signature of client or personal representative.
Describe efforts made to have the client acknowledge receipt of the Notice of Privacy Practices (NPP):

Describe reason why acknowledgement was not obtained:

STAFF MEMBER’S NAME AND TITLE (PLEASE PRINT)

STAFF’S SIGNATURE
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ADMINISTRATION/DIVISION

DATE

