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លរធភាព្ររួលបាៃ ៃិងការកែករែ ែាំណត់
រាសុខភាព្ 

ខែមេសា ឆ្ន ាំ 2016, មេែផ្សព្វផ្ាយ 5112.06 

គ្ោែអ្នែមាៃ សិរធិ គ្ វ្ ើការពិ្ៃិតយគ្ ើងវញិ លតចម្ៃង ឬកែករែ គ្លើែាំណត់រា
រែស់អ្នែជម្ង ឺគ្ោែអ្នែបាៃ ។  California Health and Safety Code [រែម្សុខា
ភិបាល ៃិងសុវតថភិាព្ រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា ] (H&SC) §123110(a). គ្ោែអ្នែ ែម៏ាៃ
សិរធិ ឱ្យមាៃអ្នែអ្ម្ដ្ាំគ្ណើរគ្ោែអ្នែបាៃ ផងកដ្រ គ្ៅគ្ព្លគ្ោែអ្នែគ្ វ្ ើការ
ពិ្ៃិតយគ្ ើងវញិ គ្លើែាំណត់រារែស់គ្ោែអ្នែ ។ H&SC § 123110(a). អ្នែ
តាំណាងផ្ទទ ល់ខល ៃួ រែស់គ្ោែអ្នែ (ឪពុ្ែមាា យ អាណាព្ាបាល អ្ភិរែស ឬ
ភាន ែ់ងារកលទាំសខុភាព្) មាៃសិរធិ ដូ្ចោន ៃឹងសរិធិ កដ្លគ្ោែអ្នែមាៃ ចាំគ្ពាោះ
ការពិ្ៃិតយគ្ ើងវញិ លតចម្ៃង ឬកែករែ ែាំណត់រារែស់គ្ោែអ្នែ កដ្រ (គ្ោែ
កលង ែរណីដូ្ចមាៃព្ៃយល់ គ្ៅែន ុងែាំណត់គ្ហ្តុគ្ៃោះ) ។ ែាំណត់គ្ហ្តុគ្ៃោះ ែ៏មាៃ
ពិ្ភាែា អ្ាំពី្កដ្ៃែាំហ្ិត មួ្យចាំៃួៃ ចាំគ្ពាោះសិរធ ិរែស់គ្ោែអ្នែ ។ 

មតើច្បាប់អ្វ ីែលះ ខែេអ្នុញ្ញា តឱ្យែ្ញ ាំ អាច្បពិ្និតយម ើងវញិ ថតច្បេលង ឬខែ
ខរប ែាំណត់រាសុែភាព្របស់ែ្ញ ាំបាន ? 

ទាំងចាែ់សហ្ព័្ៃធ  ៃិងចាែ់រដ្ឋកាលហី្វ ័រញ៉ា រ អ្ៃញុ្ញា តឱ្យ អ្នែជម្ង ឺ អាចពិ្ៃិតយ
គ្ ើងវញិ ររួលបាៃឯែសារលតចម្ៃង ឬគ្សន ើសុាំឱ្យកែករែ គ្លើែាំណត់រាសខុភាព្
រែស់ពួ្ែគ្គបាៃ ។ ែរដ្ឋឋ ៃនានារែសស់ហ្ព័្ៃធ  មាៃែញ្ញា ែ់គ្ៅែន ុង ែរ
ែញ្ាតា ិ សា ីពី្ឯែជៃភាព្ នៃ Health Insurance Portability and Accountability 
Act [ចាែ់ សា ីពី្គណគ្ៃយយភាព្ ៃិងភាព្អាចផ្ទៃ សរ់ីបាៃ នៃធានារ៉ា ែ់រងសខុ
ភាព្] (HIPAA) ។ ែរដ្ឋឋ ៃនានារែស់រដ្ឋ មាៃែញ្ញា ែ់គ្ៅែន ុង California 
Patient Access to Health Records Act (ចាែ់ សា ីពី្សរិធ ិរែស់អ្នែជម្ង ឺ ចាំគ្ពាោះ
ែាំណត់រាសខុភាព្ រដ្ឋកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ), California Health and Safety Code (រែម្
សុខាភិបាល ៃិងសុវតថ ិភាព្ រដ្ឋកាលហី្វ ័រញ៉ា ) sections (កផនែ) 123100, ៃិងឯែ
សារខាងគ្រកាម្គ្ៃោះ ។ ទ ាំងចាែ់សហ្ព័្ៃធ  ៃិងចាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ រ័ញ៉ា  រតូវបាៃ
ាែ់កតង គ្ ើង គ្ដ្ើម្បីការពារសរិធិរែស់គ្ោែអ្នែ ែ៉ាុកៃាមាៃភាព្ខុសោន  ែៃា ិច 
គ្ៅកផនែែរដ្ឋឋ ៃ ។ ែរដ្ឋឋ ៃរែសស់ហ្ព្ៃ័ធ  ៃឹងម្ិៃយែម្ែអ្ៃុវតាគ្រ គ្លើែ
កលងកត ែរដ្ឋឋ ៃរែស់រដ្ឋ ផាល់សរិធ ិឱ្យគ្ោែអ្នែ បាៃគ្រចើៃជាង ។  45 C.F.R. §§ 
160.203(b), 160.202 (ៃិយម្ៃយ័ នៃ ពាែយ «មាៃលែខណៈតឹងរងឹជាង» គ្ៅ
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អ្ៃុែថាខ័ណឌ  (2) ) ។ គ្ៃោះមាៃៃ័យថា គ្ព្លខៃោះែរដ្ឋឋ ៃរែសស់ហ្ព័្ៃធ  រតូវយែ
ម្ែអ្ៃុវតា គ្ហ្ើយគ្ព្លខៃោះ ែរដ្ឋឋ ៃរែស់រដ្ឋ រតូវយែម្ែអ្ៃុវតា ។ ែាំណត់គ្ហ្តុ
គ្ៃោះ ព្ៃយល់ព្ីគ្ព្លកដ្លយែ ែរដ្ឋឋ ៃរែស់សហ្ព្័ៃធ  ម្ែអ្ៃុវតា ៃិងគ្ព្លកដ្ល
យែ ែរដ្ឋឋ ៃរែស់រដ្ឋម្ែអ្ៃុវតា ។ 

ភាគគ្រចើៃ ចាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ផាលស់ិរធបិាៃគ្រចើៃជាង ែរែញ្ាតា ិរែស់សហ្
ព័្ៃធ  ចាំគ្ពាោះការររួលបាៃ ឬការកែករែ ែាំណត់រាគ្វជាសាស្រសា  ។ គ្ហ្តុគ្ៃោះ ចាែ់
រដ្ឋកាលីហ្វញ័៉ា  ជារូគ្ៅ រគែដ្ណា ល់ គ្លើ លរធភាព្ររួលបាៃ ៃិងការកែករែ គ្លើ
ែាំណត់រារែស់អ្នែជម្ង ឺ ។ ែ៉ាុកៃា  មាៃសាថ ៃភាព្ ចាំៃួៃែួៃ កដ្លែរែញ្ាតា ិ 
HIPAA រែសស់ហ្ព័្ៃធ  ផាល់សិរធបិាៃគ្រចើៃជាង ចាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ចាំគ្ពាោះសិរធ ិ
ររួលបាៃ ៃិងកែករែ ។ ែរែញ្ាតាសិហ្ព័្ៃធ  ផាល់សិរធ ិបាៃគ្រចើៃជាង គ្ៅែន ុង
សាថ ៃភាព្ ដូ្ចតគ្ៅ ៖ 

a) លរធភាព្ររួលបាៃ ែាំណត់រាសខុភាព្ផល វូចិតា (គ្លើែកលង ែាំណត់
ែងាា ញ អ្ាំពី្ការព្ាបាល កផនែផល វូចិតា) ។  

b) គ្សចែា ីសគ្ងខែនានា អ្ាំពី្ែាំណត់រាគ្វជាសាស្រសា  កដ្លគ្រៀែចាំគ្ ើង គ្ដ្ឋយ
អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ ជាជាំៃួសឱ្យការផាល់ ែាំណត់រា ។ 

c) ឯែសារកែករែ ចាំគ្ពាោះែាំណត់រាគ្វជាសាស្រសា  ។ 
d) លរធភាព្ររួលបាៃ ឯែសារាម្ដ្ឋៃ ការលតគ្ដ្ឋយកាាំរសម អី្ុិិច (x-rays) 
ឬ EKG, EEG, ឬ EMG ។ 

កផនែគ្ផសងគ្រៀត នៃែាំណត់គ្ហ្តុគ្ៃោះ ព្ៃយល់ អ្ាំពី្ៃិយម្ៃយ័ រែស់ែរដ្ឋឋ ៃនានា 
ជាជាំៃួយដ្ល់គ្ោែអ្នែ ែន ុងការពិ្ៃិតយគ្ ើងវញិ លតចម្ៃង ឬកែករែ គ្លើែាំណត់
រាគ្វជាសាស្រសា  រែស់គ្ោែអ្នែ ។ ែាំណត់គ្ហ្តុ ែ៏ព្ៃយល់ផងកដ្រ ថាគ្តើ ែរដ្ឋឋ ៃ
នានា កដ្លអាចអ្ៃវុតាបាៃគ្នាោះ មាៃគ្ៅែន ុង ែរែញ្ាតា ិ សា ីពី្ឯែជៃភាព្ 
រែស់ HIPAA សហ្ព្ៃ័ធ  ឬគ្ៅែន ុង California Health and Safety Code (រែម្សុ
ខាភិបាល ៃិងសុវតថភិាព្ រដ្ឋកាលីហ្វ រ័ញ៉ា ) ឬយ៉ា ងណាគ្នាោះ ។ 

មតើែ្ញ ាំអាច្បទទួេបានសិទធ ិទាំងមនះ ច្បាំម ះែាំណត់រា របស់ែ្ញ ាំ បានមោយ
រមបៀបណាខែរ ? 

គ្ោែអ្នែ ឬអ្នែតាំណាងគ្ព្ញសិរធរិែស់គ្ោែអ្នែ រតូវគ្លើែ សាំគ្ណើ ជាោយ
ល័ែខណ៍អ្ែស គ្ដ្ើម្បសីុាំពិ្ៃិតយ ៃិង/ឬររួលបាៃ ឯែសារលតចម្ៃង នៃែាំណត់រា
រែស់គ្ោែអ្នែ ។ H&SC §123110(a), (b). សាំគ្ណើសុាំឯែសារលតចម្ៃង រតូវ
ែញ្ញា ែ់ពី្ ែាំណត់រាកដ្លរតូវ លតចម្ៃង ។ H&SC §123110(b). 
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មតើមានខែនែរេិតមព្េមវលា សរមាប់ការមោរព្ាេ សាំមណើសុាំការព្ិនិ
តយម ើងវញិ និង/ឬទទួេបានឯែសារថតច្បេលង ននែាំណត់រាសុែ
ភាព្ ខែរឬមទ ? 

បារ/ចាស (មាៃ!)។ អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ រតូវអ្ៃញុ្ញា តឱ្យមាៃលរធភាព្
ររួល បាៃ ែាំណត់រាទាំងគ្នាោះ ែន ុងែាំ ុងគ្មា៉ា ងគ្ វ្ ើការ្ម្មា នៃនលងគ្ វ្ ើការ 
ទ ាំងរបាាំ (5) នលង គ្រកាយព្ីររួលបាៃសាំគ្ណើ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ ។ H&SC 
§123110(a). រែសិៃគ្ែើគ្ោែអ្នែ ឬអ្នែតាំណាងគ្ព្ញសរិធិរែស់គ្ោែអ្នែ គ្លើែ
សាំគ្ណើសុាំ ឯែសារលតចម្ៃង ពី្រគែ់កផនែ ឬគ្ដ្ឋយកផនែ នៃែាំណត់រាគ្នាោះ អ្នែផា
ល់គ្សវាកលទាំសុខភាព្ រតូវែញ្ជ ៃូ ឯែសារលតចម្ៃងទាំងគ្នាោះ ែន ុងរយៈគ្ព្ល ដ្ែ់
របាាំ (15) នលង គិតចាែ់ព្ីគ្ព្លររួលបាៃ សាំគ្ណើជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ ។ H&SC 
§123110(b). 

មតើមានខែនែាំហិត មេើសិទធ ិរបស់អ្នែជេង ឺ ច្បាំម ះេទធភាព្ទទួេបាន 
ែាំណត់រាសុែភាព្ផ្ល វូច្បិតត របស់ោត់ ខែរឬមទ ? 

បារ/ចាស (មាៃ!)។ ទ ាំង HIPAA ៃងិចាែ់រដ្ឋកាលហី្វ ័រញ៉ា  មាៃដ្ឋែ់កដ្ៃែាំហ្ិត 
មួ្យចាំៃួៃ គ្លើលរធភាព្ររួលបាៃ ែាំណត់រាសខុភាព្ផល វូចិតា ។ កដ្ៃែាំហ្ិត 
ជាែ់ោែន់ានា គអឺារស័យថាគ្តើ ែាំណត់រាគ្នាោះ មាៃ ែាំណត់ែងាា ញ អ្ាំពី្ការ
ព្ាបាល កផនែផល វូចតិា ឬយ៉ា ងណាគ្នាោះ ។ ែាំណត់ែងាា ញ អ្ាំពី្ការព្ាបាល កផនែ
ផល វូចិតា គឺជាែាំណតែ់ងាា ញ កដ្លគ្រៀែចាំគ្ ើង គ្ដ្ឋយអ្នែអាជីព្ កផនែសុខភាព្
ផល វូចិតា អ្ាំពី្គ្ព្លផាល់រែឹែា លែខណៈឯែជៃ ឬជារែមុ្ គ្ព្លផាល់រែឹែា ជារមួ្ ឬ
ជាលែខណៈរគួសារ គ្ហ្ើយរតូវរែារែុ ដ្ឋច់ក ែ ពី្ ែាំណត់រាគ្វជាសាស្រសា  រែស់
គ្ោែអ្នែ ។ 45 C.F.R. § 164.501. 

មតើមានខែនែាំហិតអ្វ ីែលះ ច្បាំម ះែាំណត់រាសុែភាព្ផ្ល  ូវច្បិតត (ច្បាំណុច្ប
មផ្សងមទៀត ែុសព្ី ែាំណត់ព្នយេ់ អ្ាំពី្ការព្ាបាេ ខផ្នែផ្ល វូច្បិតត) ? 

ែរែញ្ាតា ិ សា ីពី្ឯែជៃភាព្ រែស់ HIPAA អ្ៃុញ្ញា តឱ្យ អ្នែផាល់គ្សវា អាច
ែដ្ិគ្ស្ ម្ិៃផាលល់រធភាព្ ររួលបាៃ ែាំណត់រាសខុភាព្ផល វូចិតា (គ្លើែកលង 
ែាំណត់ែងាា ញ អ្ាំពី្ការព្ាបាល កផនែផល វូចិតា) បាៃកតែន ុងលែខខណឌ  ខាងគ្រកាម្
គ្ៃោះែ៉ាុគ្ណាណ ោះ ៖ 

a) គ្យងាម្សម្តថភាព្វៃិិចឆ ័យ លែខណៈអាជីព្ អ្នែអាជីព្ កផនែកលទាំសខុ
ភាព្ មាៃអាជាា ែណ័ណ  បាៃយល់គ្ ើញ ថា លរធភាព្ររួលបាៃែាំណត់រា
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គ្នាោះ មាៃរាំគ្នារែងករគ្រោោះថាន ែ់ ដ្ល់ជីវតិ ឬសុវតថ ិភាព្ កផនែរងកាយ 
រែស់គ្ោែអ្នែ ឬែគុគលគ្ផសងគ្រៀត  

b) ែាំណត់រា ែញ្ជ ៃូគ្ៅឱ្យ ែុគគលគ្ផសងគ្រៀត (គ្លើែកលងកត ែគុគលគ្នាោះ គឺ
ជាអ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសុខភាព្) ៃិអ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសុខភាព្ មាៃអាជាា
ែ័ណណ  គ្រកាម្សម្តថភាព្វៃិិចឆ ័យ លែខណៈអាជីព្ ែាំណត់គ្ ើញថា លរធភាព្
ររួលបាៃ កដ្លបាៃគ្សន ើសុាំគ្នាោះ មាៃរាំគ្នារអាចែងកអ្ៃា ររយ ដ្ល់ែុគគល
គ្ផសងគ្រៀតគ្នាោះ  

c) សាំគ្ណើសុាំ លរធភាព្ររួលបាៃ គឺគ្ វ្ ើគ្ ើង ាម្រយៈ អ្នែតាំណាងផ្ទទ ល់ខល ៃួ 
រែស់គ្ោែអ្នែ (ដូ្ចជា ឪពុ្ែមាា យ អាណាព្ាបាល អ្ភិរែស ឬភាន ែ់ងារ
កលទាំសុខភាព្) គ្ហ្ើយាម្ការវៃិិចឆយ័ លែខណៈអាជីព្ រែសអ់្នែអាជីព្
កលទាំសុខភាព្ មាៃអាជាា ែ័ណណ  គ្ ើញថា ការផាល់លរធភាព្ររួលបាៃ ដ្ល់
អ្នែតាំណាងផ្ទទ ល់ខល ៃួ រែស់គ្ោែអ្នែ មាៃរាំគ្នារអាចែងករអ្ៃារយ ដ្ល់
គ្ោែអ្នែ ឬែុគគលគ្ផសងគ្រៀត ។  

គ្រកាម្ែរែញ្ាតា ិ HIPAA អ្នែជម្ង ឺអាចរតូវែដិ្គ្ស្ ម្ិៃឱ្យររួលបាៃែាំណត់រា
គ្នាោះគ្រ រែសិៃគ្ែើលរធភាព្ររួលបាៃគ្នាោះ មាៃរាំគ្នារអាចែងករ គ្រោោះថាន ែ់ 
ដ្ល់ជីវតិ ឬសុវតថភិាព្ កផនែរងកាយ រែស់អ្នែគ្ផសងគ្រៀត ។ គ្ៃោះ គឺជាែរដ្ឋឋ ៃ
តឹងរងឹ កដ្លអ្នែផាល់គ្សវាមាៃការពិ្បាែ ែន ុងការអ្ៃុវតាាម្ ។ ផទុ ុយគ្ៅវញិ 
លរធភាព្ររួលបាៃ អាចរតូវបាៃែដិ្គ្ស្ ចាំគ្ពាោះ អ្នែតាំណាងរែស់អ្នែជម្ង ឺ 
(ដូ្ចជា ឪពុ្ែមាា យ អាណាព្ាបាល អ្ភិរែស ឬភាន ែ់ងារកលទាំសុខភាព្) 
រែសិៃគ្ែើលរធភាព្ររួលបាៃ គ្នាោះ អាចែងករអ្ៃារយ ដ្ល់អ្នែគ្ផសងគ្រៀត ។ 
គ្ៃោះមាៃៃ័យថា វាជាការពិ្បាែ សរមាែ់អ្នែតាំណាងរែសអ់្នែជម្ង ឺ ែន ុងការ
ររួលបាៃ ែាំណត់រារែស់អ្នែជម្ង ឺ ជាជាង អ្នែជម្ង ឺខល ៃួឯង គ្សន ើសុាំែាំណត់រា
រែស់ោតផ់្ទទ ល់ ។ 

ែាំណត់សមាគ ល់ ៖ កដ្ៃែាំហ្ិតទាំងគ្ៃោះ មាៃអ្ៃុវតាចាំគ្ពាោះកត លរធភាព្ររួលបាៃ 
គ្សន ើិុសុាំគ្ដ្ឋយអ្នែជម្ង ឺ ឬគ្ដ្ឋយអ្នែតាំណាងរែស់ជម្ង ឺ កដ្លម្ៃិបាៃររួលការ
អ្ៃុញ្ញា ត ឱ្យែគ្ញ្េញព័្ត៌មាៃ កតែ៉ាុគ្ណាណ ោះ ។ ោម ៃកដ្ៃែាំហ្ិត គ្លើការែគ្ញ្េញ
ព័្ត៌មាៃ គ្ៅឱ្យអ្នែគ្ផសង ខុសព្ី អ្នែជម្ងគឺ្នាោះគ្រ រែសិៃគ្ែើអ្នែជម្ង ឺបាៃផាល់
ការអ្ៃញុ្ញា ត ជាោយល័ែខណអ៍្ែសរ កដ្លមាៃសុព្លភាព្គ្នាោះ ។ 

មតើអ្នែជេង ឺមានសិទធ ិម វ្ ើអ្វ ីែលះ របសិនមបើអ្នែផ្តេ់មសវា បែិមស្េិន 
អ្នុញ្ញា តឱ្យ ទទួេបានែាំណត់រាសុែភាព្ផ្ល វូច្បិតត (ច្បាំណុច្បមផ្សងមទៀត 
ែុសព្ី ែាំណត់បង្ហា ញ អ្ាំពី្ការព្ាបាេ ខផ្នែផ្ល វូច្បិតត) ? 

គ្រកាម្ែរែញ្ាតា ិ អ្ាំពី្ឯែជៃភាព្ រែស ់HIPAA រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវា 
ែដិ្គ្ស្ ម្ិៃអ្ៃញុ្ញា តឱ្យររួលបាៃ ែាំណត់រា គ្នាោះអ្នែផាល់គ្សវា រតូវផាល់ការ
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ែដ្ិគ្ស្គ្នាោះ ជាោយល័ែខណអ៍្ែសរ ។ ការែដិ្គ្ស្ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ រតូវ
មាៃព័្ត៌មាៃ ដូ្ចខាងគ្រកាម្គ្ៃោះ ៖ 

a) គ្ហ្តុផល នៃការែដ្គិ្ស្ 
b) សិរធិែន ុងការពិ្ៃិតយគ្ ើងវញិ អ្នែអាជីព្កលទាំសខុភាព្ មាៃអាជាា ែ័ណណ  
កដ្លបាៃចាតា់ាំងគ្ដ្ឋយ អ្នែផាល់គ្សវា (រមួ្ទ ាំង គ្សចែា ីអ្្ែិាយ អ្ាំពី្
ការអ្ៃុវតាសិរធ ិ ែន ុងការព្ិៃិតយគ្ ើងវញិគ្ៃោះ)  

c) សិរធិែន ុងការដ្ឋែ់ពាែយែា ឹង អ្នែផាល់គ្សវា ៃិងសិរធិែន ុងការដ្ឋែ់ ពាែយែ
ណា ឹងគ្ៅ Department of Health and Human Services Office for Civil 
Rights (រែសួងសុខាភិបាល ៃិងគ្សវាម្ៃុសស ការយិលយ័សរិធិជៃសុីវលិ) ។ 

ែាំណត់សមាគ ល់ ៖ លែខខណឌ តរមូ្វនានា រែស់សហ្ព័្ៃធ  សរមាែក់ារែដ្ិគ្ស្ម្ិៃផា
ល ់លរធភាព្ររួលបាៃ ៃិងគ្សចែា ីជូៃដ្ាំណឹង មាៃអ្ៃវុតា ចាំគ្ពាោះការែដ្ិគ្ស្ 
ម្ិៃផាល់លរធភាព្ររួលបាៃ ឯែសារាម្ដ្ឋៃ គ្ដ្ឋយការលតកាាំរសម ីអ្ុចិ(x-rays)
ៃិង EKG, EEG ៃិងឯែសារាម្ដ្ឋៃ EMG ពី្សាំណាែ់អ្នែផាល់គ្សវា កដ្ល ុាំរគង 
គ្ដ្ឋយ HIPAA ។ គ្ៃោះ គ្ដ្ឋយសារែរែញ្ាតា  ិអ្ាំពី្ឯែជៃភាព្ រែស់ HIPAA ផាល់ 
លរធភាព្ររួលបាៃ ែន ុងលែខណៈរូលាំរូោយជាង ចាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ចាំគ្ពាោះ
ែាំណត់រាទាំងគ្ៃោះ ។ 

មតើច្បាប់រែឋកាេីហវ ័រញ៉ា  មានខែនែាំហិតអ្វ ីែលះ ច្បាំម ះសិទធ រិបស់អ្នែជេង ឺ
ែន ញងការទទួេបាន ែាំណត់ព្នយេ់ អ្ាំពី្ការព្ាបាេ ខផ្នែផ្ល វូច្បិតតរបស់
ោត់ ? 

ចាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ៃឹងយែម្ែអ្ៃុវតាចាំគ្ពាោះលរធភាព្ររួលបាៃែាំណត់រា
រែស់អ្នែជម្ង ឺ រែសៃិគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវា ម្ិៃរតូវបាៃ ុាំរគង គ្ដ្ឋយ HIPAA ។ 
គ្លើសពី្គ្ៃោះគ្ៅគ្រៀត រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  មាៃអ្ៃុវតា ចាំគ្ពាោះរល់ែរណីទ ាំងអ្ស់ នៃ
ការែគ្ញ្េញែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំព្ីការព្ាបាល កផនែផល វូចិតា ។ គ្ៃោះ គ្ដ្ឋយសារែរ
ែញ្ាតា ិសហ្ព័្ៃធ  ម្ិៃតរមូ្វឱ្យផាល់ លរធភាព្ររួលបាៃ ែាំណតព់្ៃយល់ អ្ាំពី្ការ
ព្ាបាល កផនែផល វូចតិា កតម្ាង ។  គ្ហ្តុគ្ៃោះ ចាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ផាល់សរិធ ិបាៃ
គ្រចើៃជាង ែរែញ្ាតា ិសហ្ព្័ៃធ  ។  («ែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំពី្ការព្ាបាល កផនែផល វូ
ចិតា» គឺរតូវបាៃែាំណត់ ៃិយម្ៃ័យ ែន ុងលែខណៈចគ្ងអៀត កដ្លសាំគ្ៅគ្លើ ែាំណត់
ព្ៃយល់ កដ្លែត់រា អ្នែអាជីព្សុខភាព្ផល វូចិតា ែន ុងគ្ព្លផាល់រែឹែា លែខណៈ
ឯែជៃ ជារែមុ្ រមួ្ោន  ឬជាលែខណៈរគួសារ ៃិងកដ្លរតូវបាៃរែារែុ ដ្ឋច់
គ្ដ្ឋយក ែ ពី្ែាំណតរ់ាគ្វជាសាស្រសា រែស់គ្ោែអ្នែ ។) 

គ្រកាម្ចាែ់រដ្ឋកាលហី្វ ័រញ៉ា  អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ អាចែដ្ិគ្ស្ ម្ិៃ
អ្ៃុញ្ញា តឱ្យពិ្ៃិតយ ឬម្ិៃផាល់ឯែសារលតចម្ៃង នៃែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំព្ីការ



រាំព័្ររី 6 នៃ 13 

 

 

  

 

ព្ាបាល កផនែផល វូចតិា ដ្ល់អ្នែជម្ងបឺាៃ រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសុខភាព្ 
យល់គ្ ើញថា ជា «ហាៃិភ័យ កដ្លអាចែងកឱ្យផលវបិាែម្ៃិអ្ាំគ្ណាយផល ែន ុង
ែរម្ិតណាមួ្យ ឬយ៉ា ង ង្ៃ់ ង្ រ ចាំគ្ពាោះអ្នែជម្ង ឺ កដ្លៃឹងគ្ម្ើល ឬៃឹងររួលបាៃ» 
ែាំណត់ព្ៃយល់ អ្ាំពី្ការព្ាបាល កផនែផល វូចិតាគ្នាោះ ។  H&SC §123115(b). ែ៉ាុកៃា  
ការែដិ្គ្ស្កែែគ្ៃោះ គឺរតូវគ្ោរាម្ លែខខណឌ ចាំៃួៃែួៃ ដូ្ចតគ្ៅ ៖ 

a) អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ រតូវដ្ឋែ់គ្សចែា ីព្ៃយល់ ជាោយល័ែខណ៍អ្ែសរ 
គ្ៅែន ុងែាំណត់រា ចាំគ្ពាោះការែដ្ិគ្ស្ ម្ិៃអ្ៃុញ្ញា តឱ្យ ពិ្ៃិតយគ្ម្ើល ឬ
ម្ិៃផាល់ឯែសារលតចម្ៃង នៃែាំណត់រាទាំងគ្នាោះ រមួ្ទ ាំង គ្សចែា ី
ែរយិយ អ្ាំពី្ផលវបិាែ អ្វជិាមាៃ ជាែ់ោែ់ ឬផលវបិាែ ង្ៃ់ ង្ រ ចាំគ្ពាោះ
អ្នែជម្ង ឺ កដ្លអ្នែផាល់គ្សវាគិតថា អាចគ្ែើតមាៃគ្ ើង រែសៃិគ្ែើ ការ
ពិ្ៃិតយគ្ម្ើល ឬការលតចម្ៃង រតូវបាៃអ្ៃុញ្ញា តគ្នាោះ ។  

b) អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ រតូវអ្ៃញុ្ញា តឱ្យមាៃ ការពិ្ៃិតយគ្ម្ើល គ្លើ, ឬ
ផាល់ឯែសារលតចម្ៃង រែស់ ែាំណត់រាសុខភាព្ផល វូចិតា គ្ៅរគូគ្ព្រយ
ព្ាបាល ៃិងរគូគ្ព្រយវោះកាត់ កដ្លមាៃអាជាា ែ័ណឌ  អ្នែចិតាសាស្រសា  កដ្ល
មាៃអាជាា ែ័ណណ  ឬម្ស្រៃា ីសងគម្ែិចេ លែខណៈគៃ ីៃិែ កដ្លមាៃអាជាា ែ័ណណ  
ាម្ការែាំណត់គ្ដ្ឋយអ្នែជម្ង ឺ ។  

c) អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ រតូវជូៃដ្ាំណងឹដ្ល់អ្នែជម្ង ឺ ទ ាំងអ្ាំពី្ការ
ែដ្ិគ្ស្រែស់អ្នែផាល់គ្សវា ម្ិៃផាល់លរធភាព្ររួលបាៃ ែាំណត់រាកដ្ល
បាៃគ្សន ើសុាំ ៃិងអ្ាំពី្សិរធ ិរែស់អ្នែជម្ង ឺ ែន ុងការពិ្ៃិតយគ្ម្ើល ៃងិររួលបាៃ 
ែាំណត់រា ។ គ្ហ្ើយ 

d) អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ រតូវែត់រាថាគ្តើ អ្នែជម្ង ឺបាៃគ្សន ើសុាំ គ្ដ្ើម្បីឱ្យ 
អ្នែអាជីព្សុខភាព្គ្ផសងគ្រៀត អាចពិ្ៃិតយគ្ម្ើល ឬររួលបាៃ ែាំណត់រា
កដ្លបាៃគ្សន ើសុាំគ្នាោះ ឬយ៉ា ងណា ។ 

H&SC §123115(b)(1)-(4). 

មតើមានខែនែាំហិតណាេួយ ច្បាំម ះេទធភាព្ទទួេបានព័្ត៌មាន អ្ាំពី្
ែាំណត់រារបស់ែ្ញ ាំ ខែេមានផ្តេ់ឱ្យមោយអ្នែមផ្សងមទៀត ែុសព្ីអ្នែផ្តេ់
មសវាខថទាំសុែភាព្ ខែរឬមទ ? 

ចាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  កចងថា អ្នែផាល់គ្សវា ម្ិៃចាាំបាច់រតូវ អ្ៃុញ្ញា ត គ្ដ្ឋយផាល់
លរធភាព្ររួលបាៃព័្ត៌មាៃ កដ្លផាល់ឱ្យ ជា «ការសមាង ត់» គ្ៅអ្នែផាល់គ្សវា 
គ្ដ្ឋយែុគគលណាមាន ែ់ ខុសពី្ អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសុខភាព្គ្ផសងគ្រៀត ឬអ្នែជម្ង ឺ 
គ្នាោះគ្ ើយ ។  ែរែញ្ាតា ិ អ្ាំពី្ឯែជៃភាព្ រែស់ HIPAA សហ្ព័្ៃធ  កចងថា 
ព័្ត៌មាៃគ្ៃោះ គឺអាចសរមាែ់កតែងកែរែុែ៉ាុគ្ណាណ ោះ រែសិៃគ្ែើ ការែគ្ញ្េញ
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ព័្ត៌មាៃគ្ៃោះ អាច «មាៃរាំគ្នារែងាា ញព្ីរែភព្ រែស់ព្័ត៌មាៃគ្នាោះ» ។ 
164.524(a)(2)(v). 

មតើមានខែនែាំហិត ច្បាំម ះសិទធ ិរបស់ឪពុ្ែមាត យ ែន ញងការទទួេបាន 
ែាំណត់រាសុែភាព្ របស់ែូនរបស់ោត់ ជាអ្នីតិជន ខែរឬមទ ? 

បារ/ចាស (មាៃ!)។ ឪពុ្ែមាា យ គឺោម ៃសិរធិ ពិ្ៃិតយគ្ម្ើល ឬររួលបាៃ ឯែសារ
លតចម្ៃង នៃែាំណតរ់ារែស់អ្នែជម្ង ឺ ជាអ្ៃីតិជៃគ្នាោះគ្រ រែសិៃគ្ែើអ្នែជម្ង ឺ 
ជាអ្ៃីតិជៃ រតូវបាៃអ្ៃុញ្ញា តគ្ដ្ឋយចាែ់ ែន ុងការយល់រព្ម្ររួលបាៃការ
ព្ាបាល កផនែគ្វជាសាស្រសា គ្នាោះ ។ H&SC §123115(a)(1). សូម្គ្ម្ើល Cal. Family 
Code (រែម្រគួសារ) §§6920-6929. ឪពុ្ែមាា យ ែោ៏ម ៃសរិធិ ររួលបាៃ ែាំណត់
រារែស់អ្នែជម្ង ឺ ជាអ្ៃីតិជៃ ផងកដ្រ រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវាកលទាំ យល់គ្ ើញ
ថា លរធភាព្ររួលបាៃែាំណត់រា កដ្លបាៃគ្សន ើសុាំ គ្ដ្ឋយអ្នែជម្ង ឺ អាចមាៃផល
ែ៉ាោះពាល់ ង្ៃ់ ង្ រ ចាំគ្ពាោះរាំនាែ់រាំៃងលែខណៈអាជីព្ រែស់អ្នែផាល់គ្សវា ជាមួ្យ
អ្នែជម្ង ឺ ជាអ្ៃីតជិៃ ឬសុវតថ ិភាព្រងកាយ ឬសុខមាលភាព្ផល វូចិតា រែសអ់្
ៃីតិជៃ ។ H&SC §123115(a)(2). ការែាំណត់ែាំហ្ិត គ្លើលរធភាព្ររួលបាៃគ្ៃោះ 
រតូវបាៃអ្ៃញុ្ញា ត ជាពិ្គ្សស គ្ដ្ឋយែរែញ្ាតា ិ អ្ាំពី្ឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA 
សហ្ព្័ៃធ  ។ 45 C.F.R. § 164.502(g)(3)(ii)(B). 

មតើអ្នែផ្តេ់មសវាខថទាំសុែភាព្ មានសិទធ ិសមរេច្ប ែន ញងការផ្តេ់ មសច្បែត ី
សមងេប អ្ាំពី្ែាំណត់រាមវជជសាស្រសត  របស់អ្នែជេង ឺ ជាជាងការផ្តេ់េទធភាព្
ឱ្យទទួេបានែាំណត់រាផ្ទា េ់ ខែរឬមទ ? 

ែរែញ្ាតា ិ អ្ាំពី្ឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA សហ្ព្័ៃធ  អ្ៃុញ្ញា តឱ្យ អ្នែផាល់គ្សវា
កលទាំ គ្រៀែចាំគ្សចែាសីគ្ងខែ ជាជាងផាលល់រធភាព្ររួលបាៃែាំណត់រាផ្ទទ ល់ 
ែ៉ាុកៃាលុោះណាកតគ្ោែអ្នែ យល់រព្ម្ ជាម្ៃុ ទាំងចាំគ្ពាោះឯែសារគ្សចែាសីគ្ងខែ 
ៃិងចាំគ្ពាោះរល់នលៃចាំណាយនានា សរមាែគ់្រៀែចាំគ្សចែា ីសគ្ងខែគ្ៃោះ ។ 45 C.F.R. § 
164.524(c)(2)(iii) 

រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវា គ្រៀែចាំគ្សចែាសីគ្ងខែ ជាជាងផាលល់រធភាព្ររួលបាៃ
ែាំណត់រាផ្ទទ ល់ គ្នាោះែាំណត់រា ទាំងមូ្លរែស់អ្នែជម្ង ឺ ៃឹងរតវូសគ្ងខែខៃ ឹម្សារ 
គ្លើែកលងកត អ្នែជម្ង ឺែរម្ិតសាំគ្ណើរែសោ់ត់ រតឹម្ររួលដឹ្ង អ្ាំពី្រែួសសាន ៃ ជ
ម្ង ឺ ឬដ្ាំណាែ់កាលគ្ែើតមាៃគ្រគ មួ្យចាំៃួៃែ៉ាុគ្ណាណ ោះ ។ H&SC §123130(a). អ្នែ
ផាល់គ្សវាកលទាំសុខភាព្ អាចព្ិភាែាជាមួ្យអ្នែជម្ង ឺ គ្ដ្ើម្បីែញ្ញា ែអ់្ាំពី្ព័្ត៌មាៃ 
កដ្លោត់ចងប់ាៃ ។  ជាផលវបិាែ រែសិៃគ្ែើអ្នែជម្ង ឺគ្សន ើសុាំព័្ត៌មាៃ អ្ាំពី្រែួស
សាន ម្ ជម្ង ឺ ឬដ្ាំណាែក់ាលនៃការគ្ែើតគ្រគ គ្នាោះអ្នែផាល់គ្សវារតូវសគ្ងខែ ខៃមឹ្សារ
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កតគ្លើ កផនែរែួសសាន ម្ ជម្ង ឺ ៃិងដ្ាំណាែក់ាល នៃការគ្ែើតគ្រគ ាម្ការែាំណត់
ចង់បាៃរែស់អ្នែជម្ង ឺែ៉ាុគ្ណាណ ោះ ។ 

គ្សចែា ីសគ្ងខែ រតវូមាៃែញ្ញា ែ់ អ្ាំពី្រលព័់្ត៌មាៃ កដ្លមាៃែត់រា គ្ៅែន ុង
ែាំណត់រា សរមាែ់រែួសសាន ម្ ជម្ង ឺ ឬដ្ាំណាែ់កាលៃីមួ្យៗ ពាែ់ព័្ៃធៃឹងចាំណុច
ខាងគ្រកាម្ ៖ 

1. ការរអ្ ូ រទ ាំ ជាចាំែង រមួ្ទ ាំងរែវតា ិកដ្លពាែ់ព័្ៃធ   
2. រែែគាំគ្ហ្ើញ ពី្ការពិ្គ្រោោះគ្យែល់ ៃិងការែញ្ជ ៃូ គ្ៅអ្នែផាល់គ្សវាកលទាំ
សុខភាព្គ្ផសងគ្រៀត 

3. ការគ្ វ្ ើគ្រគវៃិចិឆ ័យ ាម្ការែាំណត ់
4. កផៃការព្ាបាល ៃងិរែែនៃការព្ាបាល រមួ្ទាំងឱ្សល កដ្លមាៃគ្វជា
ែញ្ញា  

5. វឌ្ឍៃភាព្ នៃការព្ាបាល 
6. ការព្ាែរណ៍គ្លើជម្ង ឺ រមួ្ទ ាំង ែញ្ញា  ឬសាថ ៃភាព្ ជាសារវៃ័ា  កដ្លែាំពុ្ងែៃា
គ្ែើតមាៃ 

7. របាយការណ៍ ពាែ់ព័្ៃធៃីតិវ ិ្ ី នៃការគ្ វ្ ើគ្រគវៃិិចឆយ័ ៃិងការគ្ វ្ ើគ្តសា  
រព្ម្ទាំងគ្សចែាសីគ្ងខែ អ្ាំព្ីការអ្ៃញុ្ញា តឱ្យគ្ចញ ទាំងអ្ស់ ៃិង 

8. រែែគាំគ្ហ្ើញ ជាែោ់ែ់ ពី្ការពិ្ៃិតយ កផនែរងកាយ លមីៗ ែាំផុត ដូ្ចជា 
សមាា ្ឈាម្ រម្ងៃ់ ៃិងតួគ្លខជាែ់កសាង ពី្ការគ្ វ្ ើគ្តសា  គ្ៅម្ៃទ ីរ
ពិ្គ្សា្ៃ៍ ជារែចាាំ ។ 

H&SC §123130(b)(1)-(8) 

មតើអ្នែផ្តេ់មសវា អាច្បបងកែែាំណត់រាទុែ មោយសារខតការេិនបាន
ទូទត់របាែ់ ខែរឬមទ ? 

គ្រ ម្ិៃអាចគ្រ ។ អ្នែផាល់គ្សវាសខុភាព្ ម្ិៃអាចែងកែរុែ ែាំណត់រារែស់
អ្នែជម្ង ឺ គ្ដ្ឋយសារកតការម្ិៃបាៃរូទត់របាែ់ គ្លើគ្សវានានា គ្នាោះបាៃគ្រ ។ 
អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ កដ្លមាៃគ្ចតនា ែងកែែាំណត់រារុែ គ្ដ្ឋយសារ
ការម្ិៃបាៃរូទត់របាែ់គ្នាោះ ៃឹងរតូវររួលរណឌ ែម្ម ។ H&SC §123110(j). 

មតើអ្នែផ្តេ់មសវា អាច្បតរេូវឱ្យបង់នថលឈ្ន េួ សរមាប់ថតច្បេលង ឬមរៀបច្បាំ
មសច្បែត ីសមងេប អ្ាំពី្ែាំណត់រា េុនមព្េបមចេ ញ ែាំណត់រា ឬឯែសា
រមសច្បែត ីសមងេប បានខែរឬមទ ? 

បារ/ចាស (មាៃ!)។ ម្ុៃគ្ព្លផាល់ឯែសារលតចម្ៃងនៃែាំណតរ់ា គ្ៅឱ្យអ្នែគ្សន ើ
សុាំ អ្នែផាល់គ្សវាអាចតរមូ្វឱ្យអ្នែគ្សន ើសុាំែង់នលៃលតចម្ៃងឯែសារ កតម្ិៃរតូវ
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គ្លើសពី្ នម្ៃរបាាំគ្សៃ ($.25) ឬហាសិែគ្សៃ ($.50) ែន ុងមួ្យរាំព័្រគ្នាោះគ្រ សរមាែ់
ែាំណត់រា កដ្លលតចម្ៃងគ្ចញពី្ ហ្វ ីលតូចៗ (microfilm) ៃិងនលៃចាំណាយគ្រៀែចាំ
ឯែសារ ែន ុងលែខណៈសម្រសែ ែកៃថម្គ្រៀត គ្ដ្ើម្បីអាចឱ្យគ្ោែអ្នែយែម្ែគ្រែើ
របាស់បាៃ ។  H&SC §123110(b). 

គ្លើសពី្គ្ៃោះគ្ៅគ្រៀត អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសុខភាព្ អាចគិត «នលៃឈ្ន លួសម្រម្យ» 
គ្ដ្ឋយកផអែគ្លើគ្ព្លគ្វោ ៃិងនលៃចាំណាយ គ្លើការគ្រៀែចាំឯែសារគ្សចែា ិសគ្ងខែ 
អារស័យគ្ៅាម្សាំគ្ណើ រែស់អ្នែជម្ង ឺ គ្ដ្ើម្បីររួលបាៃែាំណតរ់ារែសោ់ត់ ។ 
H&SC §123130(f). 

ែ៉ាុកៃា  អ្នែផាល់គ្សវា ម្ិៃអាចគិតនលៃឈ្ន លួ សរមាែក់ារលតចម្ៃង ែាំណត់រា 
កដ្លរតូវការ គ្ដ្ើម្បោីាំររ ការតវា៉ា  សរមាែ់ Social Security Disability Insurance 
[ធានារ៉ា ែ់រងពិ្ការភាព្ នៃសៃា ិសុខសងគម្] (SSDI), Supplemental Security 
Income [ចាំណូលសៃាសិុខែកៃថម្] (SSI) ឬអ្តថរែគ្យជៃ៍រែស់ Medi-Cal គ្នាោះ
គ្រ, រែសិៃគ្ែើសាំគ្ណើសុាំ ែាំណត់រា ៃងិភសត ុាង ោាំររការតវា៉ា គ្នាោះ រតូវបាៃគ្ វ្ ើ
គ្ ើង ជូៃដ្ល់អ្នែផាល់គ្សវា ជាោយលែ័ខណ៍អ្ែសរ ។ H&SC §123110(d)(1). 
ែាំណត់រា រតូវកតផាល់ជូៃ ែន ុងរយៈគ្ព្ល 30 នលង គិតចាែ់ពី្នលងដ្ឋែ់សាំគ្ណើ ជាោ
យល័ែខណអ័្ែសរ ។ H&SC §123110(f). ឯែសារចម្ៃង នៃកផនែកដ្លពាែ់ព័្ៃធ  ែន ុង
ែាំណត់រា កតមួ្យចាែ់ែ៉ាុគ្ណាណ ោះ ៃឹងរតូវផាល់ឱ្យ គ្ដ្ឋយឥតគតិនលៃ ។ H&SC 
§123110 (d)(2). ែាំណត់រា «ពាែ់ព័្ៃធ» គឺជាែាំណត់រា កដ្លបាៃចាែ់គ្ផាើម្ 
គ្ៅកាលែរគិ្ចឆរ នៃការដ្ឋែ់ពាែយដ្ាំែូង គ្សន ើសុាំអ្តថរែគ្យជៃ ៍គ្ហ្ើយែញ្េែ់ គ្ៅ
គ្ព្លមាៃគ្សចែា ីសគ្រម្ចសាថ ព្រ ចាំគ្ពាោះែណា ឹងតវា៉ាណាមួ្យ ។  H&SC 
§123110(d)(1). អ្នែផាល់គ្សវា ម្ិៃចាាំបាច់ផាល់ ែាំណត់រា គ្ដ្ឋយឥតគតិនលៃ 
គ្នាោះគ្រ រែសិៃគ្ែើអ្នែជម្ង ឺ មាៃតាំណាងគ្ដ្ឋយគ្ម្ធាវឯីែជៃ (គ្ម្ធាវ ីគ្ផសងពី្
អ្ងគភាព្គ្សវាចាែ់ កដ្លម្ិៃរែរបាែ់ចាំគ្ណញ) គ្នាោះ ។ H&SC §123110(d)(3). 
រែសិៃគ្ែើែណា ឹងតវា៉ា  បាៃគ្ជាគជ័យ គ្នាោះអ្នែផាល់គ្សវាអាច គ្ចញវែិកយែរត
សរមាែ់ែាំណត់រា ឱ្យអ្នែជម្ង ឺ ែន ុងអ្រានលៃ ដូ្ចមាៃែញ្ញា ែខ់ាងគ្លើគ្ៃោះ ។ 
H&SC §123110(e). 

មតើែ្ញ ាំអាច្បខែខរប មេើែាំណត់រាសុែភាព្របស់ែ្ញ ាំ បានមោយរមបៀបណា
ខែរ ? 

សរមាែ់អ្នែផាល់គ្សវា កដ្ល ុាំរគងគ្ដ្ឋយ HIPAA, ការកែករែ គ្លើែាំណត់រាសុខ
ភាព្ រតូវបាៃ ុាំរគង គ្សទ ើរកតទាំងរសងុ គ្ដ្ឋយ ែរែញ្ាតា ិ អ្ាំពី្ឯែជៃភាព្ នៃ 
IPAA ។ អ្ៃុគ្ោម្ាម្ែរែញ្ាតាទិ ាំងគ្នាោះ គ្ោែអ្នែរតូវគ្សន ើសុាំ អ្នែផាល់គ្សវា ឱ្យ
គ្ វ្ ើការកែករែ គ្លើែាំណត់រារែស់គ្ោែអ្នែ ។  45 C.F.R. § 164.526(b)(1). អ្នែផា
ល់គ្សវា អាចតរមូ្វថា សាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្នែ រតូវគ្រៀែចាំ ជាោយលែ័ខណ៍អ្ែសរ 
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ៃិងថា សាំគ្ណើរ រតូវែញ្ញា ែ់ពី្ គ្ហ្តុផល កដ្លគ្សន ើសុាំឱ្យមាៃការកែករែគ្នាោះ ែ៉ាុកៃា
អ្នែផាល់គ្សវា រតវូជូៃដ្ាំណឹងគ្ោែអ្នែ អ្ាំពី្លែខខណឌ តរមូ្វទ ាំងគ្ៃោះ ម្ុៃគ្ព្ល
គ្ោែអ្នែគ្លើែសាំគ្ណើគ្នាោះ ។ 45 C.F.R. § 164.526(b)(1). ោម ៃកដ្ៃែរម្ិត គ្លើ
ការគ្លើែសាំគ្ណើសុាំឱ្យការកែករែ គ្នាោះគ្រ ។ 45 C.F.R. § 164.526(a)(1). គ្ោែអ្នែ 
អាចគ្សន ើសុាំឱ្យមាៃការកែករែបាៃ ឱ្យកតគ្ៅមាៃវតាមាៃ ែាំណត់រារែស់គ្ោែ
អ្នែ ។ 45 C.F.R. § 164.526(a)(1). 

អ្នែផាល់គ្សវា រតវូគ្ ៃ្ ើយតែៃឹងសាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្នែ ែន ុងរយៈគ្ព្ល 60 នលង ។  45 
C.F.R. § 164.526(b)(2)(i). អ្នែផាល់គ្សវា អាចព្ៃារគ្ព្លបាៃ 30 នលង រែសិៃគ្ែើ
អ្នែផាល់គ្សវា ផាល់លខិិតែញ្ញា ែ់ពី្គ្ហ្តុផល នៃការព្ៃារគ្ព្លគ្នាោះ ៃិងពី្កាល
ែរគិ្ចឆរ កដ្លែចិេការគ្ៃោះ ៃឹងអាចែញ្េែ់បាៃ ជូៃដ្ល់គ្ោែអ្នែ។  45 C.F.R. § 
164.526(b)(2)(ii).  

រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវា យលរ់ព្ម្គ្ វ្ ើការកែករែ គ្លើែាំណត់រា រែស់គ្ោែអ្នែ 
គ្នាោះអ្នែផាល់គ្សវា រតូវ យ៉ា ងគ្ហាចណាស ់គ្ វ្ ើការែាំណត់រែ ែាំណត់រា កដ្លរតូវ
កែករែ ៃិងសគ្រម្ចថាគ្តើ រតូវភាា ែឯ់ែសារកែករែ គ្ៅៃងឹែាំណត់រាគ្នាោះ ឬផាល់
ជា ែណាា ញភាា ែ់ (link) គ្ៅៃឹងការកែករែគ្ៅវញិ ឬយ៉ា ងណាគ្នាោះ ។  45 C.F.R. § 
164.526(c)(1). អ្នែផាល់គ្សវា ែ៏រតូវជូៃដ្ាំណឹងដ្ល់គ្ោែអ្នែថា ការកែករែគ្នាោះ 
បាៃគ្ វ្ ើរចួរល់ គ្ហ្ើយរតូវមាៃការយល់រព្ម្ ពី្គ្ោែអ្នែ គ្ដ្ើម្បីជូៃដ្ាំណឹងដ្ល់
អ្នែគ្ផសងគ្រៀត កដ្លររួលបាៃែាំណត់រា គ្ៃោះ ។  45 C.F.R. § 164.526(c)(2). 
អ្នែផាល់គ្សវា រតវូផាល់ឯែសារកែករែ គ្ៅឱ្យអ្នែ កដ្លគ្ោែអ្នែ បាៃរបាែ់គ្ៅ
អ្នែផាល់គ្សវាថា មាៃររួលបាៃែាំណត់រាគ្នាោះ ៃិងគ្ៅឱ្យអ្នែ កដ្លអ្នែផាល់
គ្សវាដឹ្ងថា មាៃព័្ត៌មាៃ ៃិងកដ្លអាចពឹ្ងកផអែគ្លើព័្ត៌មាៃ ពាែ់ព័្ៃធៃឹង
សាថ ៃភាព្លាំបាែ រែស់គ្ោែអ្នែ ។ 45 C.F.R. § 164.526(c)(3). អ្នែផាល់គ្សវា 
កដ្លររួលបាៃឯែសារកែករែ ែ៏រតូវគ្ វ្ ើការកែករែ គ្លើែាំណត់រា កដ្លសថ ិតែន ុង
នដ្រែស់អ្នែផាល់គ្សវាគ្នាោះកដ្រ ។  45 C.F.R. § 164.526(e). 

អ្នែផាល់គ្សវា អាចែដ្ិគ្ស្សាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្នែ កដ្លសុាំឱ្យ មាៃការកែករែ 
រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវា គិតថា ែាំណត់រាគ្នាោះ រតឹម្រតូវ ៃងិគ្ព្ញគ្លញ ។  45 
C.F.R. § 164.526(a)(2)(iv). អ្នែផាល់គ្សវា ែ៏អាចែដ្ិគ្ស្សាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្នែ 
កដ្លសុាំឱ្យ មាៃការកែករែ រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវា ម្ិៃបាៃែគ្ងក ើតែាំណត់រា 
គ្នាោះ (គ្លើែកលងកត អ្នែែគ្ងក ើតែាំណត់រា កលងមាៃវតាមាៃ គ្ដ្ើម្បីគ្ ៃ្ ើយតែ 
ៃឹងសាំគ្ណើសុាំការកែករែបាៃ) ឬអ្នែផាល់គ្សវា ោម ៃែាំណត់រា កដ្លគ្សន ើសុាំគ្នាោះ ឬ
គ្ោែអ្នែោម ៃសិរធរិរួលបាៃ ែាំណត់រាគ្នាោះ ។ 45 C.F.R. § 164.526(a)(2). 

រែសិៃគ្ែើអ្នែផាល់គ្សវា ែដ្ិគ្ស្សាំគ្ណើរែស់គ្ោែអ្នែ កដ្លសុាំឱ្យមាៃការកែ
ករែ គ្លើែាំណត់រា គ្នាោះអ្នែផាល់គ្សវា រតវូផាល់លិខតិែដិ្គ្ស្ ជាោយល័ែខណ៍
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អ្ែសរ ជូៃគ្ោែអ្នែ ។  45 C.F.R. § 164.526(d)(1). លិខិតែដិ្គ្ស្ រតូវមាៃ
ចាំណុច ដូ្ចខាងគ្រកាម្គ្ៃោះ ៖ 

a) មូ្លគ្ហ្តុ នៃការែដ្ិគ្ស្ (ដូ្ចជាែរណ ីអ្នែផាល់គ្សវាគតិថា ែាំណត់រា 
មាៃលែខណៈរតឹម្រតវូ ៃិងគ្ព្ញគ្លញ ។)  

b) គ្សចែា ីជូៃដ្ាំណឹង អ្ាំពី្សិរធ ិរែស់គ្ោែអ្នែ ែន ុងការដ្ឋែ់លិខតិែញ្ញា ែ់ ការ
ម្ិៃយល់រសែ ៃឹងការែដ្ិគ្ស្ ៃងិរគ្ែៀែដ្ឋែ់លិខតិគ្នាោះ ។  

c) គ្សចែា ីជូៃដ្ាំណឹង ថា រែសិៃគ្ែើគ្ោែអ្នែម្ិៃដ្ឋែល់ិខិត ែញ្ញា ែ់ពី្ការ
ម្ិៃយល់រសែ ៃឹងការែដ្ិគ្ស្គ្នាោះ គ្ោែអ្នែអាចគ្សន ើសុាំអ្នែផាល់គ្សវា 
ឱ្យដ្ឋែ់សាំគ្ណើសុាំការកែករែ រែស់គ្ោែអ្នែ រមួ្ជាមួ្យលិខិតែដិ្គ្ស្រែស់
អ្នែផាល់គ្សវា ភាា ែ់ៃងឹរល់លខិិតែគ្ញ្េញព័្ត៌មាៃែន ុងែាំណត់រា នាគ្ព្ល
អ្នាគត ។ 

d) គ្សចែា ីែរយិយ អ្ាំព្ីរគ្ែៀែកដ្លគ្ោែអ្នែអាចដ្ឋែ់ពាែយែណា ឹង គ្ៅអ្នែ
ផាល់គ្សវា ឬគ្ៅ Department of Health and Human Services Office for 
Civil Rights [រែសួងសុខាភិបាល ៃិងគ្សវាម្ៃុសស ការយិលយ័សិរធិជៃសុី
 វលិ] (OCR) ។ 

45 C.F.R. § 164.526(d)(1). 

អ្នែផាល់គ្សវា អាច «ែាំណត់រែកវងលិខិត ាម្ការសម្រសែ» ចាំគ្ពាោះលិខិត
ែញ្ញា ែ់ការម្ិៃយល់រសែ ែ៉ាុកៃា រតូវអ្ៃុញ្ញា តឱ្យ គ្ោែអ្នែអាចសរគ្សរបាៃ ដ្ល់ 
250 ពាែយ កដ្រ ។ 45 C.F.R. § 164.526(d)(2), H&SC 123111(a). ែរែញ្ាតា ិ សា ីពី្
ឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA ោម ៃែញ្ញា ែ់ពី្រែកវងលិខិត ជាអ្ែបែរមា គ្នាោះគ្រ 
ែ៉ាុកៃា  H&SC 123111(a) អ្ៃុញ្ញា តឱ្យគ្ោែអ្នែ សរគ្សរបាៃ រហូ្តដ្ល់ 250 
ពាែយ ។) អ្នែផាល់គ្សវា អាចគ្រៀែចាំលខិិតគ្ ៃ្ ើយតែែដ្ិគ្ស្ ៃឹងលិខិតែញ្ញា ែ់
ពី្ការម្ិៃយល់រសែ រែស់គ្ោែអ្នែបាៃ ែ៉ាុកៃាអ្នែផាល់គ្សវា រតូវផាល់ឯែសារ
ចម្ៃងមួ្យចាែ់ ដ្ល់គ្ោែអ្នែ ។  45 C.F.R. § 164.526(d)(3). រែសិៃគ្ែើអ្នែផា
ល់គ្សវា ែគ្ញ្េញព្័ត៌មាៃែាំណត់រាគ្វជាសារសត រែស់គ្ោែអ្នែ គ្នាោះអ្នែផាល់គ្ស
វារតូវ ភាា ែល់ិខិតែញ្ញា ែ់ពី្ការម្ិៃយល់រសែ រែស់គ្ោែអ្នែ ជាមួ្យផងកដ្រ ។ 
H&SC § 123111(b). គ្រែៀែគ្្ៀែៃឹងែរែញ្ាតា ិ សា ីពី្ឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA 
កដ្លផាល់ជគ្រម្ើស ដ្ល់អ្នែផាល់គ្សវា ែន ុងការែគ្ញ្េញ គ្សចែាសីគ្ងខែ នៃសាំគ្ណើសុាំ
ឱ្យមាៃការកែករែ គ្លើឯែសារ ។ 45 C.F.R. § 164.526(d)(5)). 

គ្លើសពី្គ្ៃោះគ្ៅគ្រៀត គ្ដ្ឋយម្ិៃគិតពី្លែខខណឌ តរមូ្វ រែស់ HIPAA, ចាែ់រដ្ឋកា
លីហ្វ ័រញ៉ា  អ្ៃុញ្ញា តឱ្យគ្ោែអ្នែ ផាល់ឯែសារភាា ែ់ែកៃថម្ (addendum) ពាែ់
ព័្ៃធៃឹង ចាំណុចណាមួ្យ ឬលិខិត គ្ៅែន ុងែាំណត់រា រែស់គ្ោែអ្នែ កដ្ល
គ្ោែអ្នែគិតថា មាៃលែខណៈម្ៃិគ្ព្ញគ្លញ ឬម្ិៃរតឹម្រតវូ ។ ឯែសារភាា ែ់
ែកៃថម្ រតូវមាៃែរម្ិត រតឹម្ 250 ពាែយ ែន ុងមួ្យចាំៃចុ កដ្លមាៃការគ្ចារ
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រែកាៃ់ថា ម្ៃិគ្ព្ញគ្លញ ឬម្ិៃរតឹម្រតូវ គ្ៅែន ុងែាំណត់រាអ្នែជម្ង ឺ រែស់
គ្ោែអ្នែ គ្ហ្ើយរតូវចងអ ុល ែងាា ញ ឱ្យបាៃចាសោ់ស់ ជាោយល័ែខណអ៍្ែសរថា 
គ្ោែអ្នែចងភ់ាា ែឯ់ែសារែកៃថម្គ្ៃោះ ជាមួ្យែាំណត់រារែស់គ្ោែអ្នែ ។  
H&SC § 123111(b). 

មតើអ្នែជេង ឺ ឬអ្នែតាំណាងរបស់អ្នែជេង ឺ អាច្បម វ្ ើអ្វ ីបានែលះ របសិនមបើ
ោត់ រតវូបានបែិមស្ េិនឱ្យទទួេបាន ែាំណត់រាអ្នែជេង ឺ ? 

គ្ោែអ្នែអាចដ្ឋែព់ាែយែណា ឹង គ្ៅអ្នែផាល់គ្សវាគ្វជាសាស្រសា  ។  អ្នែផាល់គ្សវា 
រតូវមាៃដ្ាំគ្ណើរការគ្ដ្ឋោះរសាយែណា ឹង គ្រកាម្ HIPAA ។ 45 C.F.R. 164.530(d). 

ែណា ឹងគ្លើការរំគ្ោភែាំពាៃ ែរែញ្ាតា ិ សា ពីី្ឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA សហ្ព្័ៃធ  
កដ្លបាៃគ្ែើតមាៃគ្ ើង គ្រកាយកាលែរគិ្ចឆរ ចូលជា្រមាៃ រែស់ែរែញ្ាតា ិ 
គ្ៅនលងរី 14 កខគ្ម្សា ឆ្ន ាំ 2003, អាចដ្ឋែ់គ្ៅ federal Department of Health 
and Human Services Office for Civil Rights [រែសួងសុខាភិបាល ៃិងគ្សវា
ម្ៃុសស ែរម្ិតសហ្ព័្ៃធ  ការយិល័យសិរធជិៃសុីវលិ] (OCR). 45 C.F.R. § 
160.306(a). អាសយដ្ឋឋ ៃ រែស់ Office for Civil Rights (ការយិល័យសរិធិជៃសុី
 វលិ), Department of Health and Human Services (រែសួងសុខាភិបាល ៃិង
គ្សវាម្ៃុសស) សថ ិតគ្ៅ 90 7th Street, Suite 4-100, San Francisco, California 
94103, រូរសព្ទគ្រែើសគ្ម្ៃង [Voice Phone] (415) 437-8310 ។ រូរសារ (415) 437-
8329. TDD (415) 437-8311. 

OCR អាចផាល់ររម្ង់កែែែរ ដ្ឋែ់ពាែយែណា ឹង ដ្ល់គ្ោែអ្នែ ។  ររម្ង់កែែ
ែរដ្ឋែ់ពាែយែណា ងឹ ែ៏អាចរែបាៃ ាម្អ្ុីៃ្ឺកណត គ្ៅ 
http://www.hhs.gov/ocr/privacyhowtofile.htm ។ គ្ហ្ើយជាំៃួយ សរមាែ់រលច់
ម្ងល់ ពាែ់ព័្ៃធៃឹង ររម្ង់កែែែរ ពាែយែណា ឹង អាចរែបាៃ គ្ដ្ឋយគ្ៅរូរសព្ទ
គ្ៅ គ្លខ (800) 368-1019 ។ ពាែយែណា ឹង រតូវែាំគ្ព្ញ ជាោយល័ែខណអ៍្ែសរ ែន ុង
រយៈគ្ព្ល 180 នលង គិតចាែ់ពី្កាលែរគិ្ចឆរ កដ្លគ្ោែអ្នែបាៃដឹ្ង ឬគួរបាៃ
ដឹ្ង អ្ាំពី្ការរំគ្ោភែាំពាៃ ។ 45 C.F.R. §§ 160.306(a), 160.306(b)(3). ពាែយែ
ណា ឹង រតូវែញ្ញា ែ់ពី្ គ្ឈាម ោះរែស់អ្នែផាល់គ្សវា កដ្លរតូវែា ឹង គ្ហ្ើយែរយិយ អ្ាំពី្
អ្ាំគ្ព្ើ ឬការគ្ វ្សរែកហ្ស កដ្លរំគ្ោភែាំពាៃ គ្លើែរែញ្ាតានិានា ។  45 C.F.R. § 
160.306(b)(2). ព័្ត៌មាៃែកៃថម្ អ្ាំពី្ HIPAA អាចរែបាៃ 
គ្ៅ http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/ 

អ្នែផាល់គ្សវា អាចម្ៃិតែត ៃឹងគ្ោែអ្នែ ចាំគ្ពាោះការអ្ៃុវតា សិរធ ិរែស់គ្ោែ
អ្នែ គ្រកាម្ HIPAA គ្នាោះគ្រ ។ 45 C.F.R. 164.530(g). 

http://www.hhs.gov/ocr/hipaa/
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អ្នែផាល់គ្សវាកលទាំសខុភាព្ កដ្លមាៃគ្ចតនា រំគ្ោភែាំពាៃ គ្លើលែខខណឌ តរមូ្វ
រែស់ California Health and Safety Code (រែម្សុខាភិបាល ៃិងសុវតថភិាព្ រដ្ឋ
កាលីហ្វ ័រញ៉ា )អាចរតូវជាែ់គ្ទសរណឌ  រមួ្ទ ាំង កតម្ិៃែរម្ិតរតឹម្ ពិ្ៃ័យជារបាែ់
ចាំៃួៃ $100 ៃិងការព្យួ រ ឬការដ្ែហូ្ត អាជាា ែ័ណណ  ។ H&SC §§123110(i) ៃិង 
(j). ជាងគ្ៃោះគ្ៅគ្រៀត ឪពុ្ែមាា យ ឬអ្នែតាំណាង រែស់អ្នែជម្ង ឺ អាចែា ឹង អ្ាំពី្
លរធភាព្ររួលបាៃែាំណត់រា ផងកដ្រ ។ H&SC § 123120. ភាគីកដ្លមាៃ
គ្រែៀែ រតូវររួលែៃទុ ុែគ្លើនលៃចាំណាយ ៃងិនលៃគ្ម្ធាវ ីែន ុងែរម្ិតសម្រម្យ ។  

គ្ោែអ្នែែអ៏ាចែាងឹ ទម្ទរនលៃខូចខាត ជាែ់កសា ង រែសិៃគ្ែើ អ្នែផាល់គ្សវា 
មាៃអាជាា ែ័ណណ  កដ្លឈ្ែ់ដ្ាំគ្ណើរការ បាៃគ្បាោះែង់ែាំណតរ់ា រែស់គ្ោែអ្នែ
គ្នាោះ ។  H&SC § 123145(b). (អ្នែផាល់គ្សវា កដ្លឈ្ែ់ដ្ាំគ្ណើរការ រតូវរែារុែ 
ែាំណត់រា ែន ុងរយៈគ្ព្ល 7 ឆ្ន ាំ ជាអ្ែបែរមា ៃិងយ៉ា ងគ្ហាចណាស់ រហូ្តដ្ល់
គ្ព្ល ែុគគលគ្នាោះមាៃអាយុ 19 ឆ្ន ាំកដ្រ ។ H&SC § 123145(a)). ការរំគ្ោភែាំពាៃ 
គ្លើចាែ់រដ្ឋកាលីហ្វ ័រញ៉ា  ៃិងែរែញ្ាតា ិ សា ីពី្ឯែជៃភាព្ នៃ HIPAA រែសស់ហ្
ព័្ៃធ  ែ៏អាចនាាំឱ្យមាៃ  វធិាៃការ ចាំគ្ពាោះការគ្ វ្សរែកហ្ស រែឆ្ាំងៃឹងអ្នែផាល់
គ្សវា សរមាែ់នលៃខូចខាតបាៃកដ្រ គ្ដ្ឋយសារចាែ់ ៃិងែរែញ្ាតា ិ ែាំណតភ់ារ
ែិចេកលទាំ ចាំគ្ពាោះភាគីអ្នែផាល់គ្សវាគ្វជាសាស្រសា  ។  

គ្យើងខុ្ាំចង់ដឹ្ងឮពី្អ្នែ! សូម្គ្ម្ាា ែាំគ្ព្ញររម្ងក់ែែែរសទង់ម្តខិាងគ្រកាម្
កដ្លសដ ីពី្ការគ្បាោះពុ្ម្ាផាយរែសគ់្យើងខុ្ាំ គ្ហ្ើយៃិងអ្ៃុញ្ញា តឲ្យគ្យើងខុ្ាំបាៃដឹ្ង
អ្ាំពី្រគ្ែៀែកដ្លែាំពុ្ងកតអ្ៃុវតា! 
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDP
zvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1 

គ្រោងការណក៍ារពារ & ោាំររនៃរដ្ឋកាលហី្វ ័រញ៉ា ររួលបាៃការឧែតថម្ៃលវកិាពី្
រែភព្ជាគ្រចើៃ សរមាែែ់ញ្ា ីអ្នែឧែតថម្ៃលវកិាគ្ព្ញគ្លញ គ្ឆ្ា ោះគ្ៅកាៃ់រាំព័្រ
កដ្លមាៃតាំណ http://www.disabilityrightsca.org/ 
Documents/ListofGrantsAndContracts.html។ 
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