ความยินยอม
Consent
ประกาศสําหร ับผู้ร ับบริการ สํานักงานบริการสังคมและสาธารณสุข (DSHS) สามารถช่วยท่านได ้ดียงขึ
ิ นหากเราสามารถทํางานร่วมกับหน่วยงานและนักวิชาชีพอืน ๆ
ทีรจู้ ักท่านและครอบครัวของท่าน โดยการลงลายมือชือในแบบฟอร์มนี ท่านอนุญาตให ้ DSHS
และหน่วยงานรวมทังบุคคลทีมรี ายชือในบัญชีด ้านล่างนีสามารถใช ้และแบ่งปั นข ้อมูลทีเป็ นความลับเกียวกับท่านได ้ DSHS
ิ ธิของท่าน
ไม่สามารถปฏิเสธสิทธิประโยชน์ของท่านได ้หากท่านไม่ลงนามในแบบฟอร์มนี เว ้นแต่ความยินยอมของท่านมีความจําเป็ นต่อการพิจารณาการมีสท
หากท่านไม่ลงนามในแบบฟอร์มนี DSHS อาจจะยังคงแบ่งปั นข ้อมูลเกียวกับท่านได ้ตามขอบเขตทีได ้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากท่านมีคําถามเกียวกับวิธท
ี ี DSHS
แบ่งปั นข ้อมูลทีเป็ นความลับหรือเกียวกับสิทธิความเป็ นส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษาประกาศของ DSHS เรืองแนวปฏิบัตเิ กียวกับความเป็ นส่วนบุคคล (DSHS Notice of
Privacy Practices) หรือถามบุคคลทีให ้แบบฟอร์มนีแก่ทา่ น

การระบุอ ัตล ักษณ์ของผ้ร
ู ับบริการ:
ชือ

วันเดือนปี เกิด

ทีอยู่

เลขประจําตัว

เมือง

หมายเลขโทรศัพท์ (พร ้อมรหัสพืนที)

มลรัฐ

รหัสไปรษณีย ์

ข ้อมูลอืน:

ความยินยอม:
ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้ใช ้ข ้อมูลทีเป็ นความลับเกียวกับข ้าพเจ ้าภายใน DSHS ในการวางแผน จัดหา และประสานบริการ การรักษา การจ่ายเงิน และสิทธิประโยชน์สาํ หรับข ้าพเจ ้า
หรือเพือวัตถุประสงค์อนที
ื ได ้รับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี ข ้าพเจ ้าอนุญาตให ้ DSHS และหน่วยงาน ผใู้ ห ้บริการ หรือ บุคคลทีมีรายชือในบัญชีด ้านล่างนี
สามารถใช ้ข ้อมูลทีเป็ นความลับของข ้าพเจ ้าและเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวต่อกันเพือวัตถุประสงค์เหล่านี
ข ้อมูลอาจจะถูกแบ่งปั นทางวาจาหรือโดยการถ่ายโอนข ้อมูลทางคอมพิวเตอร ์ โดยทางเมล หรือโดยการส่งมอบด ้วยมือ
กรุณาทําเครืองหมายทุกข ้อด ้านล่างทีรวมอย่ใู นความยินยอมนีนอกเหนือจาก DSHS และระบุอัตลักษณ์ดังกล่าวโดยชือและทีอย่:ู
ผใู้ ห ้บริการดูแลสุขภาพ:
ผใู้ ห ้บริการดูแลสุขภาพจิต:
ผใู้ ห ้บริการเกียวกับความผิดปกติจากการใช ้สารเสพติด:
ั ญาของ DSHS:
ผใู้ ห ้บริการอืนทีเป็ นค่ส
ู ญ
โครงการทีอย่อ
ู าศัย:
เขตการศึกษาหรือวิทยาลัย:
กรมราชทัณฑ์ (Department of Corrections):
กรมความมันคงในการจ ้างงาน (Employment Security Department) และพันธมิตรด ้านการจ ้างงาน:
สํานักงานประกันสังคม (Social Security Administration) หรือหน่วยงานอืนของรัฐบาลกลาง:
ดูบัญชีรายชือแนบ
อืนๆ:
ข ้าพเจ ้าอนุญาตและยินยอมให ้แบ่งปั นระเบียนและข ้อมูลต่อไปนี (ทําเครืองหมายทุกข ้อทีเกียวข ้อง):
ระเบียนผรู้ ับบริการของข ้าพเจ ้าทังหมด
ระเบียนตามบัญชีรายชือแนบ
ระเบียนต่อไปนีเท่านัน
ประวัตท
ิ างครอบครัว สังคม และการจ ้างงาน
ข ้อมูลการดูแลสุขภาพ
ระเบียนการจ่ายเงิน
การประเมินรายบุคคล

แผนการรักษาหรือการดูแล
โรงเรียน การศึกษา และการฝึ กอบรม

อืนๆ (โปรดแจกแจง):
หมายเหตุ:
หากระเบียนผ้ร
ู ับบริการของท่านประกอบด้วยข้อมูลใดต่อไปนี ท่านต้องกรอกส่วนนีเพือให้ครอบคลุมถึงระเบียนด ังกล่าวด้วย
ข ้าพเจ ้าอนุญาตให ้เปิ ดเผยระเบียนต่อไปนี (ทําเครืองหมายทุกข ้อทีเกียวข ้อง):
สุขภาพจิต
ผลการทดสอบ การวินจ
ิ ฉั ย หรือการรักษา HIV/AIDS และ STD
ความผิดปกติจากการใช ้สารเสพติด

-

ความยินยอมนีมีผลสมบูรณ์เป็นเวลา

หนึงปี

ตราบเท่าที DSHS ต้องการระเบียน หรือ

จนถึง

(ว ันที หรือ เหตุการณ์)

่ ผลกระทบต่อข้อมูลใดทีได้ถูกแบ่งปันไปแล้ว
ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมนีได้ตลอดเวลาโดยทําเป็นลายล ักษณ์อ ักษร แต่การนีจะไม่สง
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าระเบียนทีถูกแบ่งปันภายใต้ความยินยอมนีจะไม่ได้ร ับความค้ม
ุ ครองตามกฎหมายทีใช้บ ังค ับก ับ DSHS อีกต่อไป
สําเนาของแบบฟอร์มนีมีผลสมบูรณ์ในการให้อนุญาตแบ่งปันระเบียนของข้าพเจ้า

ลายมือชือ

วันท ี

ลายมือชือของบิดาหรือมารดาหรือผแู้ ทนอืน ๆ (หากเกียวข ้อง)

พยาน / โนตารีพับลิค (ลงลายมือชือและเขียนชือตัวพิมพ์ หากเกียวข ้อง)

วันท ี

หมายเลขโทรศัพท์ (พร ้อมรหัสพืนที)

วันท ี

หากข ้าพเจ ้าไม่ใช่บค
ุ คลตามะเบียน ข ้าพเจ ้าได ้รับอนุญาตให ้ลงลายมือชือเนืองจากข ้าพเจ ้าเป็ น:
บิดาหรือมารดา

ผอู้ นุบาลตามกฎหมาย (แนบคําสังศาล)

ผแู้ ทนส่วนบุคคล

อืน ๆ:

ประกาศสําหรับผรู้ ับข ้อมูล: หากระเบียนเหล่านีประกอบด้วยข้อมูลเกียวก ับ HIV, STDs, หรือ AIDS
ท่านไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลนนต่
ั อไปโดยไม่ได้ร ับอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผ้ร
ู ับบริการ หากท่านได ้รับข ้อมูลเกียวกับ
การใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์เกินขนาด จากผรู้ ับบริการ ท่านต ้องระบุข ้อความต่อไปนีเมือทําการเปิ ดเผยข ้อมูลต่อไปตามทีกําหนดโดย 42 CFR 2.32:
ข ้อมูลนีได ้ถูกเปิ ดเผยต่อท่านจากระเบียนทีได ้รับความคมุ้ ครองตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเรืองการเก็บเป็ นความลับ (42 CFR ส่วนที 2)
กฎหมายของรัฐบาลกลางห ้ามมิให ้ท่านทําการเปิ ดเผยเปิ ดเผยข ้อมูลนีต่อไป
เว ้นแต่การเปิ ดเผยต่อไปจะได ้รับอนุญาตอย่างชัดแจ ้งโดยความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลทีเกียวข ้องกับข ้อมูลดังกล่าวหรือมิฉะนันตามทีได ้รับอนุญาตโดย 42
CFR part 2 การอนุญาตทัวไปสําหรับการตีพม
ิ พ์ข ้อมูลทางการแพทย์หรือข ้อมูลอืนไม่เพียงพอสําหรับวัตถุประสงค์นี
กฎหมายของรัฐบาลกลางจํากัดการใช ้ข ้อมูลโดยประการใดเพือการสืบสวนทางอาชญากรรมหรือดําเนินคดีกบ
ั ผปู้ ่ วยทีใช ้แอลกอฮอลล์หรือยาเสพติดเกินขนาด
CONSENT
DSHS 14-012 TH (REV. 04/2020) Thai

คําแนะนําในการกรอกแบบฟอร์มให้ความยินยอม
ว ัตถป
ุ ระสงค ์
ให ้ใช ้แบบฟอร์มนีเมือท่านต ้องการให ้ความยินยอมอย่างต่อเนืองสําหรับการใช ้ข ้อมูลทีเป็ นความลับเกียวกับผรู้ ับบริการท่านใดท่านหนึงภายใน DSHS
หรือสําหรับการเปิ ดเผยข ้อมูลนันต่อหน่วยงานอืนเพือประสานบริการ หรือเพือการรักษา การจ่ายเงิน หรือปฏิบัตก
ิ ารของหน่วยงาน
หรือเพือวัตถุประสงค์อน
ื ตามทีกฎหมายรับรอง ผรู้ ับบริการ หมายถึง บุคคลทีได ้รับสิทธิประโยชน์หรือบริการจาก DSHS
การใช:้ ให ้กรอกแบบฟอร์มนีทางอิเล็กทรอนิกส์หากเป็ นไปได ้เพือให ้ง่ายต่อการอ่าน
ต้องกรอกแบบฟอร์มแยกต่างหากหนึงฉบ ับสําหร ับแต่ละบุคคล รวมถึงเด็ก “ท่าน” ในคําแนะนํ า หมายถึง พนักงานของ DSHS และ “ท่าน”
ในแบบฟอร์ม หมายถึง ผรู้ ับบริการ การแบ่งปั นระเบียนรวมถึงการใช ้และเปิ ดเผยข ้อมูลทีเป็ นความลับเกียวกับผรู้ ับบริการท่านใดท่านหนึง
ส่วนต่าง ๆ ของแบบฟอร์ม:
การระบุอัตลักษณ์:

- ชือ: ให ้กรอกชือของผรู้ ับบริการหนึงท่านต่อหนึงแบบฟอร์มเท่านัน ให ้กรอกชือของผรู้ ับบริการหนึงท่านต่อหนึงแบบฟอร์มเท่านัน
ื
- วันเดือนปี เกิด: จําเป็ นสําหรับการระบุอัตลักษณ์ของผรู้ ับบริการจากบุคคลทีมช
ี อคล
้ายคลึงกัน

- เลขประจําตัว: กรอกเลขประจําตัวของผรู้ ับบริการหรือตัวระบุอัตลักษณ์อน
ื อาท ิ หมายเลขประกันสังคม (ไม่บังคับ)
เพือช่วยในการระบุระเบียนและการติดตามประวัตริ วมทังบริการทีได ้รับ

- ทีอย่แ
ู ละหมายเลขโทรศัพท์: ข ้อมูลเพิมเติมทีจะช่วยในการค ้นหาและการระบุตัวหรือการติดต่อกับผรู้ ับบริการ
- อืนๆ: ในช่องนี ให ้กรอกข ้อมูลเพิมเติมทีสามารถช่วยให ้ค ้นหาระเบียนซึงอาจจะประกอบด ้วยส่วนต่าง ๆ ของ DSHS ทีเกียวข ้องกับบริการ
ชือของสมาชิกในครอบครัว หรือข ้อมูลอืนทีเกียวข ้อง
ความยินยอม (การอนุญาต):

- หน่วยงานหรือบุคคลทีแลกเปลียนระเบียน: การกรอกแบบฟอร์มนีโดยผรู้ ับบริการช่วยให ้สามารถใช ้และแชร์ข ้อมูลทีเป็ นความลับภายนใน DSHS
ทังหมด DSHS จะสามารถเปิ ดเผยต่อและได ้รับข ้อมูลทีเป็ นความลับจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกทีมรี ายชือในบัญช ี
ให ้กรอกข ้อมูลระบุอัตลักษณ์เกียวกับหน่วยงานหรือผใู้ ห ้บริการ รวมถึงชือ ทีอย่ห
ู รือทีตัง หากเป็ นไปได ้ นอกจากนี
ท่านสามารถแนบบัญชีรายชือหน่วยงานทีได ้รับอนุญาตให ้แบ่งปั นข ้อมูลซึงผรู้ ับบริการต ้องลงลายมือชือเช่นกัน

- ข ้อมูลรวมถึงสิงต่อไปนี: ผรู้ ับบริการต ้องระบุรายการระเบียนทีความยินยอมนีครอบคลุมถึง
ผรู้ ับบริการอาจจะทําให ้สามารถเข ้าถึงระเบียนทังหมดได ้หรืออาจจะจํากัดรายการระเบียนทีถก
ู รวมไว ้โดยแยกตามวันที ประเภท หรือ แหล่งระเบียน
หากผรู้ ับบริการไม่ได ้ลงลายมือชือในความยินยอมหรือไม่ได ้ระบุระเบียนทีเฉพาะเจาะจงรายการใดรายการหนึง
การแบ่งปั นระเบียนนันจะยังคงได ้รับอนุญาตหากกฎหมายให ้อนุญาต
ท่านสามารถแนบบัญชีรายการระเบียนทีครอบคลุมถึงซึงผรู้ ับบริการต ้องลงลายมือชือเช่นกัน หากระเบียนใดประกอบด ้วยข ้อมูลเกียวกับสุขภาพจิต
(RCW 71.05.620) การทดสอบหรือการรักษา HIV/AIDS หรือ STD (RCW 70.02.220) หรือบริการทีเกียวข ้องกับยาเสพติดหรือแอลกอฮอลล์ (42
CFR 2.31(a)(5)) ผรู้ ับบริการต ้องทําเครืองหมายในส่วนดังกล่าวเป็ นพิเศษเพืออนุญาตให ้แบ่งปั นระเบียนเหล่านีได ้
แบบฟอร์มนีไม่มผ
ี ลสมบูรณ์ครอบคลุมถึงบันทึกจิตบําบัดภายใต ้ 45 CFR 164.508(b)(3)(ii)
ซึงต ้องกรอกแบบฟอร์มแยกต่างหากหนึงฉบับเพือให ้ครอบคลุมถึงระเบียนเหล่านี
ิ ดความยินยอมให ้ใช ้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โครงการของท่านหรือตามทีกฎหมายกําหนด
- ระยะเวลา: ให ้กรอกวันทีสนสุ

- ความเข ้าใจ: ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าผรู้ ับบริการเข ้าใจในสิงทีกําลังให ้อนุญาตและวิธรี วมถึงเหตุผลในการแบ่งปั นข ้อมูล หากต ้องการ
ให ้ใช ้แบบฟอร์มทีได ้รับการแปลและล่าม หรือให ้อ่านแบบฟอร์มโดยการออกเสียง หากผรู้ ับต ้องการข ้อมูลเพิมเติม ให ้จัดหาประกาศของ DSHS
เรืองแนวปฏิบัตเิ กียวกับความเป็ นส่วนบุคคล (DSHS Notice of Privacy Practices)
หรือส่งผรู้ ับบริการไปพบเจ ้าหน ้าทีรับผิดชอบเรืองการเปิ ดเผยข ้อมูลต่อสาธารณชนประจําหน่วยงานของท่าน
ลายมือชือ:
- ผรู้ ับบริการ: ให ้ผรู้ ับบริการหรือเด็กซึงมีอายุสงู กว่าอายุทส
ี ามารถให ้ความยินยอมได ้ (13
ปี สําหรับบริการทีเกียวข ้องกับสุขภาพจิตและยาเสพติดและแอลกอฮอลล์; 14 ปี สําหรับ HIV/AIDS และ STDs อืน ๆ;
ไม่จํากัดอายุสําหรับการคุมกําเนิดและการทําแท ้ง; 18 ปี สําหรับการดูแลสุขภาพและระเบียนอืน ๆ)
เป็ นผลู้ งลายมือชือและลงวันทีทล
ี งลายมือชือในช่องนี ผรู้ ับบริการสามารถทําเครืองหมายแทนในช่องนีตอ
่ หน ้าท่านได ้
- พยานหรือโนตารีพับลิค:
พยานหรือโนตารีพับลิคอาจจะมีความจําเป็ นเพือตรวจสอบอัตลักษณ์ของท่านหากท่านไม่ได ้ยืนแบบฟอร์มนีด ้วยตนเองหรือโครงการใดโครงการหนึงข
อให ้ทําการตรวจสอบ บุคคลนีควรจะลงลายมือชือและเขียนชือของตนเองด ้วยตัวพิมพ ์
- บิดาหรือมารดาหรือผแู้ ทนอืน: หากผรู้ ับบริการเป็ นเด็กซึงมีอายุตํากว่าอายุทสามารถให
ี
้ความยินยอมได ้
บิดาหรือมารดาหรือผปู้ กครองต ้องเป็ นผลู้ งลายมือชือ หากเด็กมีอายุไม่ถงึ อายุทส
ี ามารถให ้ความยินยอมได ้สําหรับระเบียนทังหมดทีจะมีการแบ่งปั น
ทังเด็กและพ่อหรือแม่ต ้องเป็ นผลู้ งลายมือชือ หากผรู้ ับบริการถูกประกาศให ้เป็ นผไู้ ร ้ความสามารถตามกฎหมาย
ผอู้ นุบาลทีศาลแต่งตังต ้องเป็ นผลู้ งลายมือชือและยืนสําเนาคําสังแต่งตังจํานวนหนึงชุด หากมีผลู้ งลายมือชือในอีกสถานะหนึง
(ซึงรวมถึงบุคคลทีเป็ นผรู้ ับมอบอํานาจหรือทีเป็ นผแู้ ทนกองมรดก) ให ้ทําเครืองหมาย “อืน”
และขอรับสําเนาหนังสือแสดงอํานาจตามกฎหมายในการดําเนินการ
บุคคลทีเป็ นผลู้ งลายมือชือต ้องลงวันทีทล
ี งลายมือชือพร ้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์และข ้อมูลการติดต่อ
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