
 
 

NSW Health 

ເຈັ້ຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ສຳລັບ ຄົນປ່ວຍ 

 

ພາຣະໜ້າທີ່ ຂອງ ພວກເຮົາ 

ພວກເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈອັນແນ່ວແນ່ໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. 

 

ເຈັ້ຍຂໍ້ມູນນີ້ຈະອະທິບາຍວ່າພວກເຮົາຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານແບບໃດແລະເປັນຫຍັງຈຶງເກັບກຳ, ທ່ານຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ 

ໄດ້ຢ່າງໃດ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກນຳໃຊ້ແບບໃດຢູ່ພາຍໃນບໍຣິການ ອະນາມັຍຊຸມຊົນໃນຣັດ ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌ ຫືຼ ເປີດເຜີຍຕໍ່ພາກສ່ວນ 

ອື່ນໆ. 

 

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ 

ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກທ່ານໂດຍກົງຖ້າຫາກເປັນໄປໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປບ່ໍໄດ້ ຫຼື ໃນກໍຣະນີສຸກເສີນ ພວກເຮົາ ອາດຈະຕ້ອງການ ເກັບກຳ 

ຂໍ້ມູນຈາກສະມາຊິກຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ຜູ້ດູແລ ຫືຼ ຄົນອ່ືນຊຶ່ງສາມາດ ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການໃຫ້ການຮັກສາສຸຂພາບອັນເໝາະສົມແກ່ທ່ານ. 

 

ຄວາມປອດພັຍຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເກັບກຳມາ 

ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຫຼາຍວິທີພາຍໃນບໍຣິການອະນາມັຍຊຸມຊົນໃນຣັດ ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌. ຕາມທັມມະດາສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ 

ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ແບບເປັນເຈ້ັຍບັນທຶກກ່ຽວກັບສຸຂພາບ ແລະ/ ຫືຼ ບັນທຶກກ່ຽວກັບສຸຂພາບແບບອິເລັກໂທຣນິກ ຊຶ່ງປະກອບ ເປັນ 

ສ່ວນນ່ຶງຂອງຄັງເກັບຂ້ໍມູນລະບົບຄອມພິວເຕີ. ຂ້ໍມູນບາງຢ່າງຍັງອາດຈະຖືກເກັບມ້ຽນໄວ້ໃນຮູບແບບເປັນຮູບພາບຮວມເຖິງເອັກຊ໌ເຣ ຫືຼ ຮູບຖ່າຍ ຫຼື 

ແບບບັນທຶກສຽງ ຫຼື ວິດີໂອ. 

 

ພວກເຮົາປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດພັຍຂອງການເກັບມ້ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນ ທຸກຮູບແບບ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຂ້ໍມູນ 

ຂອງທ່ານຈາກການເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ການເສັຍຫາຍ ຫືຼ ການ ນຳໃຊ້ ໄປ ໃນທາງຜິດໆ. 

 

ການນຳໃຊ້ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບສຸຂພາບຂອງທ່ານທີ່ຖືກເກັບໄວ້ບໍ່ວ່າໃນຮູບແບບເປັນເຈັ້ຍ ຫືຼ ອິເລັກໂທຣນິກ ກໍຕາມ ອາດຈະ ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍ ບໍຣິການ 

ອະນາມັຍຊຸມຊົນໃນຣັດ ນິວເຊົາທ໌ເວລສ໌ ຫຼື ຖືກເປີດເຜີຍໄປທາງນອກຂອງບໍຣິການອະນາມັຍ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີການດູແລ ແລະ ການປ່ິນປົວ ອັນ 

ເໝາະສົມແກ່ທ່ານ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານອາດຈະຖືກ ນຳໃຊ້ ຫືຼ ຖືກເປີດເຜີຍດັ່ງຕໍ່ລົງໄປນີ້: 

 

 ຕໍ່ບັນດາບໍຣິການປ່ິນປົວສຸຂພາບອ່ືນໆ, ໂຮງພະຍາບານ ຫືຼ ຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດ ທ່ີພົວພັນກັບການດູແລ ແລະ ປິ່ນປົວທ່ານ 

 ຕໍ່ນາຍໝໍປະຈຳຕົວທີ່ທ່ານແຕ່ງຕ້ັງ ຮວມເຖິງ ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເອົາໃຫ້ພ້ອມກັບເອກກະສານການອອກໂຮງພະຍາບານ ແລະ ຈົດໝາຍ 

ແນະນຳສ່ົງຂອງທ່ານ 

 ເພ່ືອຕິດຕ່ໍຫາທ່ານຢູ່ເຮືອນກ່ຽວກັບການນັດໝາຍການຕິດຕາມກວດເບ່ິງ 

 ຕໍ່ຜູ້ດູແລທ່ານເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການດູແລທ່ານ 

 ຕໍ່ບໍຣິການ ຣົດໂຮງພະຍາບານ ຣັດ ນຊວ 

 ເພ່ືອດຳເນີນການກວດເລືອດ, ຖ່າຍເອັກຊ໌ເຣ ແລະ ອ່ືນໆ 

 ເພ່ືອຕິດຕ່ໍທ່ານເພື່ອຂໍຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບບັນດາບໍຣິການຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກພວກເຮົາເພື່ອເປັນການຊ່ວຍ ພວກເຮົາໃນການຕີລາຄາ 

ແລະ ປັບປຸງບໍຣິການຂອງພວກເຮົາ 

 ເພ່ືອສົ່ງໃບບິລເກັບເງິນ ແລະ ການທວງໜີ້ 

 ຕໍ່ພະນັກງານໃຫ້ຄວາມດູແລຂອງທາງໂບດ ຮວມເຖິງຄຸນພ່ໍທີ່ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານ ທ່ີໃຫ້ການດູແລ ທາງດ້ານ ຈິດໃຈ ແລະ ທາງສາສນາ 

 ຕໍ່ບັນດານັກຮຽນ ແລະ ພະນັກງານອື່ນໆເພ່ືອຈຸດປະສົງການເຝິກຫັດ 

 ຕໍ່ບັນດາບໍຣິການທາງດ້ານອະນາມັຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ສາມທ່ີໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນການຄຸກຄາມ ທີ່ພວມຈະເກີດຂຶ້ນ 

ຕໍ່ຊວີິດໃຜຜູ້ນ່ຶງ, ຕໍ່ສຸຂພາບ ຫືຼ ສວັດດີພາບ ເຊ່ັນວ່າຢູ່ໃນເຫດສຸກເສີນ 

 ຕໍ່ພວກບັນດາຜູ້ຈັດການເລື້ອງການຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການບໍຣິຫານການຮ້ອງຮຽນ, ການຟ້ອງຮ້ອງທາງດ້ານ 

ກົດໝາຍ ຫືຼ ການຮຽກຮ້ອງທີ່ມີຕ່ໍບໍຣິການດ້ານອະນາມັຍ ຫຼື ການປ່ິນປົວສຸຂພາບຈາກຜູ້ ນັກວິຊາການແພດ 

 ເພ່ືອຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງບໍຣິການອະນາມັຍຊຸມຊົນໃນຣັດ ນຊວ ແລະ ການປ່ິນປົວ ຄົນປ່ວຍຂອງພວກເຮົາ 

ຮວມເຖິງເງິນກອງທຶນ, ການວາງແຜນ, ບັນດາກິຈກັມທີ່ປັບປຸງຄວາມປອດພັຍ ແລະ ຄຸນນະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ. 

 

Lao 



ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາເກັບກຳ ນຳໃຊ້ ຫືຼ ເປີດເຜີຍຂ້ໍມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບທ່ານ ທ່ານຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບ ແລະ ພວກເຮົາກຈໍະ

ປຶກສາຫາລືກັບທ່ານເຖິງຜົນທີຕ່າມມາທ່ີອາດຈະມີຕໍ່ການດູແລສຂຸພາບຂອງທ່ານ. 

 

ນອກຈາກນີ້ ກົດໝາຍຍັງອະນຸຍາດ ຫຼື ຕ້ອງການໃຫ້ຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເປີດເຜີຍຕ່ໍພາກສ່ວນທີສາມ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: 

 

 ຕໍ່ຫ້ອງການຣັຖບານຂ້ັນຣັດ ແລະ ຣັຖບານກາງ ເພື່ອຈຸດປະສົງການລາຍງານທີອ່ອກເປັນກົດໝາຍ ເຊັ່ນ ເພ່ືອການລາຍງານເຊື້ອໂຣກ 

ຕ່າງໆທີຕ່້ອງແຈ້ງ ຕົວຢ່າງ ໂຣກມະເຮັງ ພະຍາດຕິດຕ່ໍຕ່າງໆ, ລາຍງານການເກີດ ແລະ ການຕາຍ ແລະ ເພ່ືອໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ  

ເມດິແຄຣ໌ 

 ຕໍ່ນັກຄົ້ນຄວ້າເພ່ືອໂຄງການ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນປໂຍດຕໍ່ສາທາຣະນະຊົນທີໄ່ດຮ້ັບການອະນຸຍາດຈາກ ຄະນະ ກັມມະການ ຈັນຍາບັນ

ການຄ້ົນຄວ້າກ່ຽວກັບມວນມະນຸດ 

 ຕໍ່ຫ້ອງການຂອງການບໍຣກິານດ້ານອະນາມັຍ ຫຼື ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ເຊັ່ນວ່າ ຕຳຣວດ ຖ້າທ່ານເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອາຊຍາກັມອັນຮ້າຍ

ແຮງໃຫ້ພວກເຮົາ ຮວມເຖິງການທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການທາຣຸນເດັກ ແລະ ອ່ືນໆ 

 ຕໍ່ຫ້ອງການອື່ນໆຖ້າຂໍ້ມນູນັ້ນກ່ຽວພັນກັບຄວາມປອດພັຍ, ສວັດດີການ ຫຼື ຄວາມຢູ່ດີຂອງເດັກ ຫຼື ຄົນໜຸ່ມ 

 ເພ່ືອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງໝາຍເກາະ ຫຼື ການສັ່ງຄົ້ນ ຖ້າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຖືກກຳນົດໃຫ້ໃຊເ້ປັນຫັຼກຖານ ຢູ່ໃນສານ. 

 

Personally controlled eHealth Record (PCEHR) 
Personally controlled eHealth Record (PCEHR) ແມ່ນບົດສລຸບຂອງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສຸຂພາບຂອງທ່ານທີ່ ເກັບໄວ້ຢ່າງປອດພັຍຢູ່ທາງ 

ອອນລາຍ. ບັນທຶກ eHealth ຂອງທ່ານຈະອຳນວຍທ່ານແລະທ່ານໝໍຂອງທ່ານ, ໂຮງພະຍາບານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍຣິການການດູແລສຸຂພາບອ່ືນໆ

ເພ່ືອເບິ່ງແລະ ແບ່ງປັນ ຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບສຸຂພາບຂອງທ່ານ. ເພ່ືອເອົາຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຈ່ົງເປີດເຂ້ົາເບິ່ງ: www.ehealth.gov.au 

 

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ 

ທ່ານມີສິດທີຈ່ະຂໍເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທຸກໆຢ່າງຂອງທ່ານຮວມເຖິງບັນທຶກກ່ຽວກັບສຸຂພາບຂອງທ່ານທີຖ່ືກເກັບມ້ຽນໄວ້ຢູ່ກັບບໍຣິການອະນາມັຍ 

ຊຸມຊົນໃນຣັດ ນຊວ. ຕາມທັມມະດາແລ້ວ ທ່ານຈະຕ້ອງທຳການຮ້ອງຂໍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພ້ອມທັງໃຫ້ບັດປະຈຳຕົວຂອງທ່ານເພື່ອການເຂ້ົາເຖິງ

ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ. ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຖ້າທ່ານຕ້ອງການສຳເນົາຂອງຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຫຼື ບັນທຶກ ສຸຂພາບຂອງທ່ານ. ການຮ້ອງ

ຂໍເອົາການເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກຕອບຮັບຢ່າງໄວເທົ່າທີໄ່ວໄດ້ຫືຼ ໃນກໍຣະນີສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ຊ້າກວ່າ 28 ມື້. 

 

ການເຂ້ົາເຖິງຂ້ໍມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາດຈະຖືກປະຕິເສດໃນກຣໍະນພິີເສດ ເຊ່ັນ ວ່າຖ້າການໃຫ້ເຂ້ົາເຖິງຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຫຼື ໃຜອີກ

ຄົນນຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັນຕຣາຍທາງປະສາດຫືຼຮ່າງກາຍ. 

 

ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບທ່ານທ່ີພວກເຮົາເກັບມ້ຽນໄວ້ນັ້ນໄດມ້ີສ່ິງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ມີສ່ິງຜິດ ກະຣຸນາແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຊາບແລະ ພວກເຮົາຈະ  

ດັດແກ້ ຫຼື ເພ້ີມຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່ບັນທຶກສຸຂພາບຂອງທ່ານ. 

 

ການຮ້ອງຂໍການເຂ້ົາເຖິງບັນທຶກສຸຂພາບຂອງທ່ານຄວນສ່ົງໄປຫາ ບໍຣິການຂ້ໍມູນສຸຂພາບ ຫືຼ ຜູ້ຈັດການ ຂອງຫ້ອງການ ບໍຣິການອານາມັຍທ່ີທ່ານໄປຫາ. 

 

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ 

ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ ຫືຼ ການຮ້ອງຮຽນໃດໆກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ກະຣຸນາ ຕິດຕໍ່ ເຈົ້າໜ້າທີ ່ຕິດຕ່ໍຄວາມເປັນ

ສ່ວນຕົວ ຂອງບໍຣິການອະນາມັຍຂອງທ່ານ. ລາຍລະອຽດຂອງການຕິດຕໍ່ມີໄວ້ໃຫ້ທີ່: 

www.health.nsw.gov.au/patients/privacy/Pages/privacy-contact.aspx 
 

ບໍຣິການການແປເອກກະສານ ແລະ ແປພາສາ 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕິດຕ່ໍຫາບໍຣກິານທີກ່່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຫືຼ ຕ້ອງການ ການແປເອກກະສານ ກະຣຸນາໂທຣະສັບຫາ          

ບໍຣິການ ການແປເອກກະສານແລະການແປພາສາ (TIS) ຕາມໝາຍເລກ 13 14 50. 

  

ເພ່ືອເຂົ້າຫາເຈັ້ຍຂໍ້ມູນເປັນພາສາອ່ືນໆ ແລະ ເພື່ອຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂພາບເປັນຫຼາຍໆພາສາ ຈົ່ງເຂ້ົາຢ້ຽມເບິ່ງ: 

www.mhcs.health.nsw.gov.au 
 
 

ຂໍ້ມູນດັດແປງຖືກຕ້ອງ ເມ່ືອເດືອນສິງຫາ 2015 
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