ใบยินยอม
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ประกาศถึงผูใชบริการ: กรมการบริการสังคมและสุขภาพ (DSHS)
สามารถชวยทานไดดีขึ้นถาเราสามารถทํางานรวมกับหนวยงานและเจาหนาที่อื่นๆที่รูจักทาน หรือครอบครัวของทาน
โดยการเซ็นชื่อลงในแบบฟอรมนี้ ถือวาทานไดอนุญาตให DSHS และหนวยงาน และเจาหนาที่ผูมีรายชื่อขางลางนี้ ใชและเปดเผยขอมูลที่
เปนความลับของทาน DSHS ไมสามารถปฏิเสธสวัสดิการของทานถาหากทานไมเซ็นชื่อลงในแบบฟอรมนี้
เวนเสียแตจําเปนตองใชใบยินยอมของทานเพื่อตัดสิน คุณสมบัติของทาน ถาหากทานไมเซ็นชื่อในแบบฟอรมนี้ DSHS
ยังอาจเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทานตามที่กฎหมายอนุญาต ถาหากทานมีขอสงสัยเกี่ยวกับการเปดเผย ขอมูลที่เปนความลับของผูใชบริการของ
DSHS หรือเกี่ยวกับสิทธิ์สวนบุคคลของทาน กรุณาอานประกาศเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคลของ DSHS (DSHS Notice of
Privacy Practices) หรือสอบถามเจาหนาที่ผูที่ให แบบฟอรมนี้แกทาน
เลขประจําตัวของผใชบริการ:
ชื่อ

วันเดือนปเกิด

ที่อยู

เมือง

หมายเลขโทรศัพท (รวมทั้งรหัสพื้นที่)

เลขประจําตัว
รัฐ

รหัสไปรษณีย

ขอมูลอื่นๆ

ใบยินยอม:

ขาพเจายินยอมใหใชขอมูลที่เปนความลับของขาพเจาในการบริการดานการวางแผน, การจัด และการประสานงาน, การรักษา,
การชําระเงินและสวัสดิการของ DSHS สําหรับขาพเจาหรือสําหรับผูอื่นที่กฎหมายอนุญาต นอกจากนี้ ขาพเจายังอนุญาตให DSHS
และหนวยงาน, ผูใหบริการ หรือเจาหนาที่รายบุคคลเพื่อใชขอมูลที่เปน
ความลับของขาพเจาและเพื่อเปดเผยตอกันและกันตามจุดมุง หมายเหลานี้
ขอมูลดังกลาวอาจมีการเปดเผยโดยวาจาหรือโดยการโอนขอมูลทางคอมพิวเตอร ทางไปรษณีย หรือโดยการสงมอบดวยตนเอง
กรุณากาเครื่องหมายทุกชองวาจะรวมผูใดไวในใบยินยอมนี้ นอกเหนือจาก DSHS และโปรดระบุรายชื่อและที่อยู:
ผูใหบริการการดูแลรักษาสุขภาพ:
ผูใหบริการการดูแลรักษาสุขภาพจิต:
ผูใหบริการการใชสารเคมีเพื่อการบําบัด:
ผูใหบริการอื่นๆ ตามสัญญาของ DSHS:
โปรแกรมบานพักอาศัย:
โรงเรียนประจําอําเภอหรือวิทยาลัย:
กรมการลงโทษ:
กรมการประกันความปลอดภัยดานการวาจาง (Employment Security Department) และหุนสวนการวาจาง:
ฝายบริหารการประกันสังคม (Social Security Administration) หรือหนวยงานอื่นๆ ของรัฐ:
โปรดดูรายชื่อที่แนบมา
อื่นๆ:
ขาพเจาอนุญาตและยินยอมใหมีการเปดเผยบันทึกและขอมูลตางๆ ดังตอไปนี้ (กาเครื่องหมายทุกขอที่เกี่ยวของ):
บันทึกของผูใชบริการทั้งหมดของขาพเจา
บันทึกดังรายชื่อที่แนบมา
บันทึกตอไปนี้เทานั้น
บันทึกเกี่ยวกับครอบครัว สังคม และการวาจาง
การประเมินผลสวนบุคคล

ขอมูลการดูแลรักษาสุขภาพ

โปรดสังเกต: หากบันทึกผใชบริการของทาน รวมขอมลดานลางนี้

ขาพเจาอนุญาตใหมีการเปดเผยบันทึกตางๆ ดังนี (กาเครืองหมายทุกขอทีเกียวของ):
สุขภาพจิต

ผลทดสอบ วินิจฉัยโรคหรือการรักษาดาน HIV/AIDS และ STD

- ใบยินยอมนี้มีผลบังคับใช

หนึ่งป

ตามความตองการใชบันทึกของ DSHS หรือ

บริการดานการใชสารเคมีเพื่อการบําบัด

จนถึง

(วันที่

หรือเหตุการณ)
- ขาพเจาอาจเพิกถอนหรือถอนใบยินยอมนี้ไดทุกเมื่อโดยการเขียนวัตถุประสงคไวเปนลายลักษณอักษร

แตจะไมมีผลใดๆตอขอมูลที่ไดเปดเผยไปแลว
- ขาพเจาเขาใจวา บันทึกที่เปดเผยภายใตใบยินยอมนี้อาจจะไมไดรับการปองกันภายใตกฎหมายที่มีผลบังคับใชตอ DSHS.
- สําเนาของแบบฟอรมนี้คือหลักฐานการอนุญาตใหมีการเปดเผยบันทึกของขาพเจา.
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ลายเซ็น

วันที่

ลายเซ็นผูปกครองหรือตัวแทนอื่นๆ (หากมี)

ลายเซ็นเจาหนาที่หนวยงานติดตอ/พยาน

วันที่

หมายเลขโทรศัพท (รวมทั้งรหัสพื้นที่)

วันที่

ถาขาพเจาไมใชบุคคลที่มีชื่ออยูในบันทึกดังกลาว ขาพเจาอนุญาตใหเซ็นชื่อเนื่องจากขาพเจาเปน : (โปรดแนบใบยืนยันการอนุญาต)
บิดามารดา
ผูปกครองที่ถูกตองตามกฎหมาย (แนบคําสั่งศาล)
ตัวแทนสวนบุคคล
อื่นๆ:
ประกาศถึงผูรับขอมูล: ถาบันทึกนี้มีขอมูลเกี่ยวกับ HIV, STDs, หรือ AIDS
ทานไมอาจเปดเผยขอมูลนี้โดยไมไดรับอนุญาตโดยเฉพาะของผูใชบริการ ถาทานไดรับ ขอมูลที่เกี่ยวกับ
การใชยาเสพติดหรือแอลกอฮอล จากผูใชบริการ เมื่อมีการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของ 42 CFR 2.32
ทานจะตองรวมไวในขอความตอไปนี้ไวดวย:

ขอมูลนี้ไดเปดเผยตอทานจากบันทึกซึ่งไดรับการปกปองโดยกฎขอบังคับการปกปดเปนความลับของรัฐ (42 CFR สวนที่ 2)
กฎขอบังคับของรัฐบาลกลางหามไมใหทานเปดเผย ขอมูลเพิ่มเติม
เวนเสียแตไดรับการอนุญาตที่เปนลายลักษณอักษรจากเจาของขอมูล หรือไดอนุญาตไวโดย 42 CFR สวนที่ 2
การอนุญาตโดยทั่วไปสําหรับการแถลงขาวตอ สื่อมวลชนหรือขอมูลอื่นๆ ไมรวม อยูในวัตถุประสงคนี้
กฎขอบังคับของรัฐบาลกลางจํากัดการใชขอมูลเพื่อการสืบสวนทางอาชญากรรมหรือการดําเนินคดีตอผูปวยที่ติดยาเสพติ
ด หรือแอลกอฮอล
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คําชี้แจงสําหรับการกรอกแบบฟอรมใบยินยอมใหครบถวนสมบูรณ
วัตถุประสงค: ใชแบบฟอรมนี้เมื่อทานตองการเขียนใบยินยอมเพื่อใชขอมูลที่เปนความลับเกี่ยวกับผูใชบริการภายใน DSHS
โดยทั่วไป หรือเพื่อเปดเผยขอมูลตอ หนวยงานอื่นเพื่อบริการดานการประสานงานหรือเพื่อการรักษา
การชําระเงินหรือการดําเนินงานของหนวยงาน หรือเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆที่กําหนดโดยกฎหมาย
ผูใชบริการคือบุคคลที่ไดรับสวัสดิการหรือบริการจาก DSHS
การใช: กรอกแบบฟอรมนี้ทางอิเล็กทรอนิกสหากเปนไปไดเพื่องายตอการอาน
แบบฟอรมที่แยกตางหากจะตองกรอกใหครบถวนสําหรับรายบุคคล รวมทั้ง เด็กๆ คําวา
“ทาน”ในคําชี้แจงเปนการกลาวอิงถึงเจาหนาที่ของ DSHS และคําวา “ทาน” ในแบบฟอรมเปนการกลาวอิงถึงผูใชบริการ
การเปดเผยหรือการใชขอมูล รวมกันรวมทั้ง การใชและการเปดเผยขอมูลที่เปนความลับเกี่ยวกับผูใชบริการ
สวนตางๆของแบบฟอรม:
การระบุชื่อ:
- ชื่อ: กรุณาใหชื่อผูใชบริการเพียงหนึ่งรายตอแบบฟอรมเทานั้น
ทั้งนี้รวมทั้งชื่อเดิมซึ่งผูใชบริการอาจเคยใชขณะที่รับบริการ
- วันเดือนปเกิด: จําเปนตองใชเพื่อระบุตัวผูใชบริการที่มีชื่อคลายคลึงกัน
- หมายเลขประจําตัว: การระบุหมายเลขประจําตัวผูใชบริการหรือการระบุอื่นๆ เชน หมายเลขการประกันสังคม (ไมกําหนด)
เพื่อชวยใหการระบุการบันทึกหรือการติดตาม ประวัตแ
ิ ละการบริการที่เคยไดรับ
- ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท: ขอมูลเพิ่มเติมซึ่งจะชวยในการระบุสถานที่และระบุตัวหรือการติดตอกับผูใชบริการ
- อื่นๆ: หมายถึงขอมูลเพิ่มเติมที่รวมอยูในชองนี้ ซึ่งอาจชวยในการระบุบันทึกที่อาจรวมสวนตางๆของ DSHS
ที่เกี่ยวของกับบริการ ชื่อของสมาชิกตางๆในครอบครัว หรือขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกัน
ใบยินยอม (การอนุญาต):
- หนวยงานหรือบุคคลที่แลกเปลี่ยนบันทึกแกกัน:
การกรอกขอความที่ครบถวนของผูใชบริการในแบบฟอรมนี้ถือเปนการอนุญาตใหใชหรือแบงปนขอมูลที่เปนความลับทั้งห
มดที่อยูภายใน DSHS จะสามารถเปดเผยและไดรับขอมูลจากหนวยงานภายนอกหรือบุคคลที่มีอยูในรายชื่อ
การใหขอมูลรายบุคคลเกี่ยวกับหนวย งานหรือผูใหบริการ รวมทั้งชื่อ ที่อยูหรือสถานที่ หากเปนไปได
ทานอาจแนบรายชื่อหนวยงานเพื่อเปดเผยขอมูลซึ่งผูใชบริการจะตองลงนามไวดวย
- ขอมูลที่รวมอยูดวย: ผูใชบริการจะตองระบุวาบันทึกใดที่ครอบคลุมโดยใบยินยอมนี้
ผูใชบริการอาจจัดใหบันทึกทั้งหมดใหหรืออาจมีการจํากัดโดยวันที่ ประเภท หรือ แหลงที่มาของบันทึก
หากผูใชบริการไมไดเซ็นชื่อหรือไมไดระบุบันทึกไวโดยเฉพาะ
การเปดเผยบันทึกจะยังคงอนุญาตไดถามีการอนุญาตตามกฎหมาย ทานอาจแนบ
รายชื่อบันทึกที่ครอบคลุมซึ่งผูใชบริการจะตองเซ็นชื่อ หากบันทึกรวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของกับการทดสอบสุขภาพจิต (RCW
71.05.620), HIV/AIDS หรือ STD หรือการบําบัด (RCW 70.02.220), หรือบริการดานยาเสพติดหรือแอลกอฮอล (42 CFR
2.31(a)(5)), เพื่อเปนการอนุญาตใหมีการเปดเผยบันทึกตางๆ เหลานี้
ผูใชบริการจะตองกาเครื่องหมายลงบนหัวขอดังกลาวดวย แบบฟอรมนี้ไมมีผลใช
รวมทั้งบันทึกจากการบําบัดทางจิตภายใต 45 CFR 164.508(b)(3)(ii) และ
จะตองกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมอื่นที่ไมรวมกันใหครบถวน
- ระยะเวลา: รวมทั้งวันหมดอายุสําหรับใบยินยอมที่ใชตามวัตถุประสงคในโปรแกรมของทาน หรือตามที่กฎหมายอนุญาต
- ความเขาใจ: จะตองใหแนใจวาผูใชบริการเขาใจสิ่งที่อนุญาตและวิธีการและเหตุใดจึงมีการเปดเผยขอมูล ถาจําเปน
โปรดใชแบบฟอรมที่แปลและใชลาม หรืออาน แบบฟอรมใหฟง ถาผูใชบริการตองการขอมูลเพิ่มเติม
ใหสําเนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสวนบุคคลของ DSHS (DSHS Notice of Privacy Practices)
หรือแนะนําใหผูใชบริการติดตอกับเจาหนาที่ฝายการเปดเผยตอสาธารณะที่อยูในหนวยงานของทาน
ลายเซ็น:
- ผูใชบริการ: ใหผูใชบริการหรือเด็กที่มีอายุเกินกวาเกณฑการเขียนใบยินยอม (13 ป สําหรับบริการดานสุขภาพจิต
ยาเสพติดและแอลกอฮอล, 14 ป สําหรับ HIV/AIDS และ STDs อื่นๆ อายุอื่นๆสําหรับยาคุมกําเนิดและการทําแทง, 18 ป
สําหรับการดูแลรักษาสุขภาพและบันทึกอื่นๆ) เซ็นชชื่อลงในชองนี้และระบุวันที่ ที่เซ็นชื่อ
ผูใชบริการอาจกาเครื่องหมายลงในชองนี้วาทานเปนพยาน
- การติดตอหนวยงานหรือพยาน:
ทานจะเซ็นชื่อลงในชองนี้ถาทานคือผูหนึ่งที่เสนอหรืออธิบายเกี่ยวกับแบบฟอรมใหผูใชบริการฟง
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โปรดระบุหมายเลขโทรศัพทดวย ถาผูใชบริการจะเปนผูเซ็นชื่อลงในแบบฟอรมจากที่อื่น
กรุณาชี้แจงใหผูใชบริการมีพยานเซ็นชื่อลงแบบฟอรมรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท ถาผูใชบริการจะมีพยาน
โนตารีพับบลิกสามารถเปนพยานใหการรับรองการลงนามของผูใชบริการได
- ผูปกครองหรือตัวแทนอื่นๆ: ถาผูใชบริการที่ตองเขียนใบยินยอมเปนผูเยาว บิดามารดาหรือผูปกครองจะตองเซ็นชื่อ
หากเด็กดังกลาวมีอายุตามเกณฑการเขียน ใบยินยอมเพื่อการเปดเผยบันทึกทั้งหมด ทั้งเด็กและผูปกครองจะตองเซ็นชื่อ
ถากฎหมายระบุวาผูใชบริการเปนผูไรความสามารถ ศาลจะตองแตงตั้งผูปกครองสําหรับ เซ็นชื่อ
ถาบุคคลหนึ่งเซ็นชื่อใหกับผูอื่น (รวมทั้งบุคคลที่มีหนังสือมอบฉันทะ หรือตัวแทน) กรุณากาคําวา “อื่นๆ”
และขอสําเนาอนุญาตใหเซ็นชื่อตามกฎหมายดวย บุคคลที่เซ็นชื่อจะตองลงวันที่กํากับไว
รวมทั้งหมายเลชโทรศัพทหรือขอมูลสําหรับติดตอไวดวย
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