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ກດົໝາຍຂອງລດັຖະບານກາງວາ່ດວ້ຍສດິ  

ສາໍລບັຜູອ້າໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນວາ່ ມຄີວາມຊຽ່ວຊານ ຫືຼ ສະ
ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕາ່ງໆ  

ຜູອ້າໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວທກຸຄນົໄດຮ້ບັການຄ ໍາ້ປະກນັສດິທິຂອງຕນົເອງພາຍໃຕກ້ດົ

ໝາຍຂອງລດັຖະບານກາງ ແລະ ຂອງລດັ. ສດິທິເຫ່ົຼານີແ້ມນ່ມຢີູພ່າຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງລດັຖະບານກາງ ແລະ 

ຂອງລດັ ແລະ ນາໍໃຊກ້ບັຜູຢູ້ອ່າໄສໃນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນພາຍໃຕໂ້ຄງການ 

Medicaid ຫືຼ Medicare. 

ບ່ໍມສີະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໃດ0

1ສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູສ່ະຫຼະສິດເຫ່ົຼານີໄ້ດວ້າ່ເປັນເງ ື່ອນໄຂຂອງການຮບັ

ເຂ້ົາ ຫືຼ ໃຫພ້ກັຢູໄ່ລຍະຍາວ.  

ສດິທິຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່  
ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິອາໄສຢູດ່ວ້ຍກຽດສກັສ,ີ ມກີານຕດັສນິໃຈດວ້ຍຕວົເອງ, ແລະ ມກີານສື່ ສານກບັ ແລະ ເຂ້ົາ

ເຖງິບກຸຄນົ ແລະ ການບໍລິການຢູພ່າຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຄ:ື  

1. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງປະຕິບດັຕ່ໍຜູຢູ້ອ່າໄສແຕລ່ະຄນົໃນຮບູແບບ ແລະ ໃນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີສ ົ່ງ

ເສມີໃຫມ້ກີານຮກັສາ ຫືຼ ການປບັປງຸຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງຕນົເອງ, ຮບັຮູບ້ກຸຄະລິກສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້າໄສ

ຢູແ່ຕລ່ະຄນົ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງປກົປ້ອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີສດິທິຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່   

2. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫກ້ານເຂ້ົາເຖງິການເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີມຄີນຸນະພາບເທ່ົາທຽມກນັ ໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶ

ເຖງິເລ່ືອງການວນິໄິສ, ຄວາມຮນຸແຮງຂອງສະພາບ, ຫືຼ ແຫຼງ່ການຊາໍລະ. ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງສາ້ງ 

ແລະ ຮກັສານະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕບິດັອນັດຽວກນັກຽ່ວກບັການຍາ້ຍ, ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ, 

                                                      
1 ຢູໃ່ນເອກະສານນີ,້ ຄາໍວາ່ “ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ (facility)” ໝາຍເຖງິບາ້ນພກັໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງດແູລ (nursing home), ບາ້ນພກັເບິ່ ງແຍງ

ດແູລກນິນອນ (boarding care home), ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນວາ່ ມຄີວາມຊຽ່ວຊານ (certified skilled nursing 

facility - SNF) ຫືຼ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນ (certified nursing facility - NF). 
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ແລະ ການໃຫບໍ້ລິການຕາ່ງໆແກຜູ່ອ້າໄສຢູທ່ກຸຄນົພາຍໃຕແ້ຜນການຂອງລດັ ໂດຍບ່ໍໃຫຄ້າໍນງຶເຖງິແຫຼງ່

ການຊາໍລະ.  

ການໃຊສ້ດິ   
ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິນາໍໃຊສ້ິດຂອງຕນົເອງເປັນຜູອ້າໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ເປັນພນົລະເມອືງ ຫືຼ ຜູ້
ອາໄສຢູຂ່ອງສະຫະລດັ.  

1. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຮບັປະກນັໃຫໄ້ດວ້າ່ ຜູອ້າໄສຢູສ່າມາດໃຊສ້ດິຂອງຕນົເອງໂດຍບ່ໍມກີານແຊກ

ແຊງ, ການບບີບງັຄບັ, ການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງ, ຫືຼ ການແກແ້ຄນ້ຈາກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

2. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໄດຮ້ບັການຫາ້ມການແຊກແຊງ, ການບບີບງັຄບັ, ການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງ, ຫືຼ ການ

ແກແ້ຄນ້ຈາກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໃນການໃຊສ້ດິຂອງຕນົເອງ ແລະ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໂດຍສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໃນການໃຊສ້ິດຂອງຕນົເອງ.  

3. ໃນກລໍະນຜີູອ້າໄສຢູຜ່ ູທ່ີ້ບ່ໍຖກືສານຂອງລດັຕດັສິນວາ່ຂາດຄວາມອາດສາມາດ, ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີິດແຕງ່ຕ ັງ້ຜູ້
ຕາງໜາ້, ຕາມກດົລະບຽບຂອງລດັ ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຕາມກດົໝາຍທ່ີໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້ອາດຈະໃຊສ້ດິ

ຂອງຜູອ້າໄສຢູໃ່ນລະດບັທ່ີກດົໝາຍຂອງລດັອະນຍຸາດໃຫໄ້ດ.້ ຄູຜ່ວົເມຍທ່ີເປັນເພດດຽວກນັຕອ້ງໄດຮ້ບັ

ການປະຕບິດັເທ່ົາທຽມກນັກບັຄູຜ່ວົເມຍທ່ີເປັນເພດກງົກນັຂາ້ມກນັ ຖາ້ການແຕງ່ງານຖກືຕອ້ງຢູໃ່ນອາໍນາດ

ສານທ່ີໄດມ້ກີານຮອງຮບັນ ັນ້.  

A. ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິນາໍໃຊສ້ິດຂອງຜູອ້າໄສຢູໃ່ນລະດບັທ່ີສດິເຫ່ົຼານ ັນ້ຖກືມອບໝາຍໃຫແ້ກຕ່ວົ

ແທນຜູອ້າໄສຢູ.່  

B. ຜູອ້າໄສຢູສ່ະຫງວນສດິທ່ີຈະນາໍໃຊສ້ິດເຫ່ົຼານ ັນ້ ບ່ໍມອບໝາຍໃຫຕ້ວົແທນຜູອ້າໄສຢູ,່ ລວມທງັສດິຖອນ

ການມອບສດິໃຫແ້ລວ້ນ ັນ້ຄືນ, ຍກົເວັ້ນແຕຕ່າມທ່ີຖກືກດົໝາຍຂອງລດັຈາໍກດັໄວ.້  

4. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງປະຕິບດັຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຂອງຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູເ່ປັນການຕດັສນິໃຈຂອງຜູອ້າ

ໄສຢູໃ່ນລະດບັທ່ີສານຕອ້ງການ ຫືຼ ຕາມທ່ີຜູຢູ້ອ່າໄສມອບໝາຍໃຫ.້  

5. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລບ່ໍຄວນໄປເພ່ີມສດິໃຫຕ້ວົແທນຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ເພ່ືອທາໍການຕດັສິນໃຈໃນນາມຂອງຜູ້
ອາໄສຢູເ່ກນີກວາ່ລະດບັທ່ີສານຕອ້ງການ ຫືຼ ຕາມທ່ີຜູຢູ້ອ່າໄສມອບໝາຍໃຫ.້  
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6. ຖາ້ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລມເີຫດຜນົເຊື່ ອວາ່ ຕວົແທນຂອງຜູອ້າໄສຢູກ່າໍລງັທາໍການຕດັສິນໃຈ ຫືຼ ກາໍລງັ

ດາໍເນນີມາດຕະການທ່ີບ່ໍໃຫເ້ກດີຜນົປະໂຫຍດດທ່ີີສດຸແກຜູ່ອ້າໄສຢູ,່ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈະລາຍງານ

ບນັຫາກງັວນົໃຈດ ັງ່ກາ່ວ.  

7. ໃນກລໍະນທ່ີີຜູອ້າໄສຢູຖ່ກືສານທ່ີມອີາໍນາດຕດັສນິພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງລດັວາ່ຂາດຄວາມສາມາດ, ສດິ

ຂອງຜູອ້າໄສຢູແ່ມນ່ໂອນໄປໃຫກ້ບັ ຫືຼ ຖກືນາໍໃຊໂ້ດຍຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ

ຂອງລດັ ເພ່ືອດາໍເນນີການໃນນາມຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ສານແຕງ່ຕ ັງ້ໃຊສ້ດິຂອງຜູອ້າໄສ

ຢູໃ່ນລະດບັທ່ີສານມອີາໍນາດຕດັສນິໃຫວ້າ່ມຄີວາມຈາໍເປັນ.  

A. ໃນກລໍະນທ່ີີຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູ ່ເຊິ່ ງເປັນຜູມ້ອີາໍນາດຕດັສນິຖກືຈາໍກດັໂດຍກດົໝາຍຂອງລດັ ຫືຼ ການ

ແຕງ່ຕ ັງ້ຂອງສານ, ຜູອ້າໄສຢູສ່ະຫງວນສິດທ່ີຈະທາໍການຕດັສິນຢູນ່ອກສດິອາໍນາດຂອງຕວົແທນໄດ.້  

B. ຄວາມປະສງົ ແລະ ຄວາມມກັຂອງຜູອ້າໄສຢູຕ່ອ້ງໄດຮ້ບັການພິຈາລະນາໃນການໃຊສ້ິດໂດຍຕວົ

ແທນ.  

C. ໃນລະດບັທ່ີສາມາດປະຕິບດັໄດ,້ ຜູອ້າໄສຢູຕ່ອ້ງໄດຮ້ບັໂອກາດເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂະບວນການວາງແຜນ

ເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

ການວາງແຜນ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການເບິ່ ງແຍງດແູລ  
ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໄດຮ້ບັແຈງ້ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມໃນການປ່ິນປວົຂອງຕນົເອງ, ລວມທງັ:   

1. ສດິໄດຮ້ບັແຈງ້ເປັນພາສາທ່ີຜູກ້ຽ່ວສາມາດເຂ້ົາໃຈສະພາບທາງດາ້ນສຂຸະພາບຂອງລາວເອງທງັໝດົ, ລວມ

ທງັບ່ໍຈາໍກດັແຕສ່ະພາບທາງດາ້ນການແພດຂອງຜູກ້ຽ່ວ.   

2. ສດິເຂ້ົາຮວ່ມໃນການສາ້ງ ແລະ ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນທ່ີເນັນ້ໃສຕ່ວົບກຸຄນົຂອງລາວ, ລວມທງັບ່ໍຈາໍ

ກດັແຕ:່   

A. ສດິເຂ້ົາຮວ່ມໃນຂະບວນການວາງແຜນ, ລວມທງັສດິລະບຕຸວົບກຸຄນົ ຫືຼ ບດົບາດທ່ີຈະຕອ້ງເອົາເຂ້ົາຢູ່
ໃນຂະບວນການວາງແຜນ, ສດິຂໍການປະຊຸມ ແລະ ສິດຂໍການທບົທວນປບັປງຸແຜນການເບິ່ ງແຍງດູ

ແລທ່ີເນັນ້ໃສຕ່ວົບກຸຄນົ.  

B. ສດິເຂ້ົາຮວ່ມໃນການກາໍນດົລະດບັຄາດໝາຍ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການເບິ່ ງແຍງດແູລ, ປະເພດ, ຈາໍ

ນວນ, ຄວາມຖີ່ , ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການເບິ່ ງແຍງດແູລ, ແລະ ປດັໃຈອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັປະ

ສດິທິພາບຂອງແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລ.  
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C. ສດິໄດຮ້ບັແຈງ້ເລ່ືອງການປ່ຽນແປງແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລລວ່ງໜາ້.  

D. ສດິໄດຮ້ບັການບໍລິການ ແລະ/ຫືຼ ເຄື່ ອງໃຊທ່ີ້ລວມຢູໃ່ນແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

E. ສດິທ່ີຈະເບິ່ ງແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລ, ລວມທງັສດິລງົລາຍເຊັນໃສແ່ຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລຫຼງັຈາກມີ

ການປ່ຽນແປງທ່ີສາໍຄນັ.  

3. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈະແຈງ້ໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູເ່ຂ້ົາຮວ່ມໃນການປ່ິນປວົຂອງຜູກ້ຽ່ວ ແລະ ຈະໃຫກ້ານສະ

ໜບັສະໜນູຜູອ້າໄສຢູໃ່ນເລ່ືອງສດິນີ.້ ຂະບວນການວາງແຜນຕອ້ງ—  

A. ຊວ່ຍໃນການເອົາຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ/ຫືຼ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູເ່ຂ້ົາຮວ່ມນາໍ.  

B. ລວມມກີານປະເມນີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່   

C. ເອົາຄວາມມກັສວ່ນຕວົ ແລະ ວດັທະນະທາໍຂອງຜູອ້າໄສຢູເ່ຂ້ົາໃນການສາ້ງເປ້ົາໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູ

ແລ.   

4. ສດິໄດຮ້ບັແຈງ້ລວ່ງໜາ້ເລ່ືອງການເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີຈະຕອ້ງໄດຈ້ດັໃຫ ້ແລະ ປະເພດຂອງຜູໃ້ຫກ້ານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລ ຫືຼ ຜູປ້ະກອບອາຊບີທ່ີຈະໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

5. ສດິໄດຮ້ບັແຈງ້ລວ່ງໜາ້ຈາກແພດ ຫືຼ ຜູປ້ະກອບອາຊບີ ຫືຼ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການອື່ ນໆໃນເລ່ືອງຄວາມສຽ່ງ ແລະ 

ຜນົປະໂຫຍດຂອງການເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີສະເໜີໃຫ,້ ເລ່ືອງການປ່ິນປວົທາງເລືອກ ຫືຼ ທາງເລືອກການປ່ິນ

ປວົ ແລະ ເພ່ືອເລືອກເອົາຕວົເລືອກ ຫືຼ ທາງເລືອກທ່ີລາວມກັ.  

6. ສດິຂໍ, ປະຕເິສດ, ແລະ/ຫືຼ ຢດຸການປ່ິນປວົ, ເພ່ືອເຂ້ົາຮວ່ມ ຫືຼ ປະຕເິສດທ່ີຈະເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຄ ົນ້ຄວາ້

ທດົລອງ, ແລະ ເພ່ືອສາ້ງເປັນຄາໍສ ັ່ງລວ່ງໜາ້.  

7. ສດິໃນການໃຫຢ້າປ່ິນປວົກບັຕວົເອງ ຖາ້ທີມງານສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ກາໍນດົວາ່ ການປະຕບິດັນີແ້ມນ່ມຄີວາມ

ເໝາະສມົທາງດາ້ນການປ່ິນປວົ.  

8. ບ່ໍມອີນັໃດຢູໃ່ນວກັນີຄ້ວນຖກືນາໍໄປຕີຄວາມໝາຍເປັນສດິຂອງຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ຈະຮບັເອົາການໃຫກ້ານປ່ິນປວົ

ທາງການແພດ ຫືຼ ການບໍລິການທາງການແພດທ່ີຖວືາ່ບ່ໍຈາໍເປັນ ຫືຼ ບ່ໍເໝາະສມົທາງການແພດ.   

ການເລືອກເອົາແພດໃຫບໍ້ລກິານ   
ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິເລືອກເອົາແພດໃຫບໍ້ລິການຂອງຕນົເອງໄດ.້   
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1. ແພດຕອ້ງມໃີບອະນຍຸາດໃຫດ້າໍເນນີການ, ແລະ  

2. ຖາ້ແພດທ່ີຜູອ້າໄສຢູເ່ລືອກນ ັນ້ປະຕເິສດ ຫືຼ ບ່ໍໄດຕ້າມມາດຖານກາໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນພາກນີ,້ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດູ

ແລອາດຈະຂໍໃຫມ້ກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງແພດອື່ ນເປັນທາງເລືອກ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງ

ດແູລ ແລະ ການປ່ິນປວົທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍ.   

3. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ຜູອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົຍງັຄງົໄດຮ້ບັແຈງ້ຊື່ , ວຊິາສະເພາະ, ແລະ 

ວທີິຕດິຕ່ໍແພດ ແລະ ແພດຊຽ່ວຊານເບິ່ ງແຍງດແູລຂ ັນ້ຕ ົນ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບການເລ່ິງແຍງດແູລຂອງລາວຢູ.່   

4. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູຮ່ບັຮູ ້ຖາ້ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລກາໍນດົວາ່ ແພດທ່ີຜູອ້າໄສຢູ່
ເລືອກນ ັນ້ບ່ໍສາມາດ ຫືຼ ບ່ໍຕ ັງ້ໃຈປະຕບິດັໃຫໄ້ດຕ້າມມາດຖານກາໍນດົໄວຢູ້ໃ່ນພາກນີ ້ແລະ ສະຖານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລຂໍໃຫມ້ກີານເຂ້ົາຮວ່ມຂອງແພດອື່ ນເປັນທາງເລືອກ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງດູ

ແລ ແລະ ການປ່ິນປວົທ່ີເໝາະສມົ ແລະ ພຽງພໍ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງປຶກສາຫາລືເລ່ືອງການເຂ້ົາ

ຮວ່ມຂອງແພດອື່ ນກບັຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ໃຫກ້ຽດຜູອ້າໄສຢູເ່ລືອກເອົາຕາມຕວົເລືອກຕາ່ງໆ, ຖາ້ມ.ີ  

5. ຖາ້ຕ່ໍມາຜູຢູ້ອ່າໄສເລືອກແພດເຂ້ົາຮວ່ມຄນົອື່ ນ, ຜູທ່ີ້ມມີາດຖານຕາມທ່ີກາໍນດົຢູໃ່ນພາກນີ,້ ສະຖານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລຕອ້ງໃຫກ້ຽດເລືອກເອົາທາງເລືອກນ ັນ້.  

ຄວາມເຄົາລບົນບັຖ ືແລະ ກຽດສກັສ ີ  
ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ ແລະ ມກີຽດສກັສ,ີ ລວມທງັ:   

1. ສດິບ່ໍໃຫມ້ກີານກກັຂງັໜວ່ງໜຽ່ວທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ຫືຼ ໃຫໄ້ດຮ້ບັສານເຄມ ີເພ່ືອຈດຸປະສງົຂອງການປະຕິ

ບດັວໄິນ ຫືຼ ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ແລະ ບ່ໍຕອ້ງການໃຫປ່ິ້ນປວົອາການທາງການແພດຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

2. ສດິຮກັສາ ແລະ ນາໍໃຊຄ້ວາມເປັນເຈົາ້ຂອງສວ່ນຕວົ, ລວມທງັການຈດັຫາໃຫ ້ແລະ ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມຕາມ

ທ່ີອະນຍຸາດໃຫ,້ ນອກຈາກວາ່ການເຮັດແນວນ ັນ້ແລວ້ຈະລະເມດີສິດ ຫືຼ ສຂຸະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ຂອງຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົອື່ ນ.  

3. ສດິອາໄສຢູ ່ແລະ ຮບັການບໍລິການຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕາມຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມມກັບອ່ນ

ພກັພາອາໄສຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສຕາມສມົຄວນ ຍກົເວັ້ນແຕເ່ມ ື່ອເຮັດແນວນ ັນ້ແລວ້ຈະເຮັດໃຫມ້ອີນັຕະລາຍຕ່ໍສຸ

ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົອື່ ນ.  



6  
ດດັແກ.້ 3/17  

4. ສດິຢູຮ່ວ່ມຫອ້ງດຽວກນັກບັຜວົ/ເມຍຂອງລາວ ເມ ື່ອຜູອ້າໄສຢູເ່ປັນຄູແ່ຕງ່ງານແລວ້ມາຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລບອ່ນດຽວກນັ ແລະ ທງັຄູເ່ຂົາເຈົາ້ຍນິຍອມຕ່ໍການຈດັໃຫຢູ້ຮ່ວ່ມກນັ.  

5. ສດິຢູຮ່ວ່ມຫອ້ງດຽວກນັກບັເພ່ືອນຮວ່ມຫອ້ງດຽວກນັຕາມທ່ີເລືອກ ເມ ື່ອສາມາດປະຕບິດັໄດ,້ ເມ ື່ອຜູອ້າໄສ

ຢູທ່ງັສອງຄນົມາຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລບອ່ນດຽວກນັ ແລະ ຜູຢູ້ອ່າໄສທງັສອງຄນົຍິນຍອມຕ່ໍການຈດັ

ໃຫຢູ້ຮ່ວ່ມກນັ.  

6. ສດິໄດຮ້ບັແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ລວມທງັເຫດຜນົສາໍລບັການປ່ຽນແປງ, ກອ່ນທ່ີຈະມກີານປ່ຽນ

ແປງຫອ້ງ ຫືຼ ເພ່ືອນຮວ່ມຫອ້ງຂອງຜູອ້າໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

7. ສດິປະຕເິສດທ່ີຈະຍາ້ຍໄປຢູຫ່ອ້ງອື່ ນຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ຖາ້ຈດຸປະສງົຂອງການຍາ້ຍແມນ່ເພ່ືອ:  

A. ຍາ້ຍຜູອ້າໄສຢູໃ່ນ SNF ຈາກສວ່ນສະເພາະຂອງສະຖາບນັທ່ີເປັນ SNF ໄປຫາສວ່ນຂອງສະຖາ

ບນັທ່ີບ່ໍແມນ່ SNF, ຫືຼ  

B. ຍາ້ຍຜູອ້າໄສຢູໃ່ນ NF ຈາກສວ່ນສະເພາະຂອງສະຖາບນັທ່ີເປັນ NF ໄປຫາສວ່ນສະເພາະຂອງ

ສະຖາບນັທ່ີເປັນ SNF.   

C. ທງັໝດົແມນ່ເພ່ືອຄວາມສະດວກຂອງພະນກັງານ.  

8. ການໃຊສ້ິດຂອງຜູອ້າໄສຢູເ່ພ່ືອປະຕເິສດການຍາ້ຍບ່ໍມຜີນົກະທບົຕ່ໍການມສີິດໄດຮ້ບັ ຫືຼ ການມສີດິຕ່ໍຜນົປະ

ໂຫຍດຂອງ Medicare ຫືຼ Medicaid ຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່   

ການກາໍນດົຕວົເອງ   
ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິຕ່ໍ ແລະ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສ ົ່ງເສມີ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກການກາໍນດົຕວົເອງ

ຂອງຜູອ້າໄສຢູຜ່າ່ນການສະໜບັສະໜນູຕວົເລືອກຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ລວມທງັບ່ໍຈາໍກດັແຕສ່ດິຕ່ໍໄປນີຄ້:ື  

1. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິເລືອກກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ, ກາໍນດົເວລາ (ລວມທງັເວລານອນ ແລະ ເວລາຕື່ ນ), ການເບິ່ ງ

ແຍງດແູລສຂຸະພາບ ແລະ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງດແູລສຂຸະພາບໃຫຖ້ກືຕາມຄວາມສນົໃຈ, ການປະເມນີ, 

ແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລຂອງລາວ ແລະ ຂໍບ້ນັຍດັອື່ ນທ່ີນາໍໃຊໃ້ນພາກນີ.້  

2. ຜູຢູ້ອ່າໄສມສີດິສາ້ງທາງເລືອກກຽ່ວກບັຊວີດິຂອງລາວໃນດາ້ນຕາ່ງໆຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ທ່ີມ ີ

ຄວາມສາໍຄນັຕ່ໍຜູຢູ້ອ່າໄສ.  
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3. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິຕດິຕ່ໍພວົພນັກບັສະມາຊກິຂອງກຸມ່ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຂອງຊຸມຊນົທງັທ່ີຢູໃ່ນ 

ແລະ ຢູນ່ອກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

4. ຜູຢູ້ອ່າໄສມສີດິຮບັແຂກທ່ີລາວເລືອກໃນເວລາທ່ີລາວເລືອກ, ໂດຍຂຶນ້ກບັສິດຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ເພ່ືອປະຕິ

ເສດການຢຽ້ມຢາມ ເມ ື່ອສາມາດເຮັດໄດ,້ ແລະ ຢູໃ່ນຮບູແບບທ່ີບ່ໍບງັຄບັຕ່ໍສດິຂອງຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົອື່ ນ.  

A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫກ້ານເຂ້ົາເຖງິຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົໃດຄນົໜ່ຶງທນັທີທ່ີເປັນ—  

a. ຕວົແທນຂອງເລຂາທິການຄນົໃດຄນົໜ່ຶງ (ສນູບໍລິການ Medicare ແລະ Medicaid,  

(CMS)),  

b. ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງລດັຄນົໃດຄນົໜ່ຶງ,   

c. ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຫອ້ງການກວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວຂອງລດັ,  

d. ແພດປະຈາໍຕວົບກຸຄນົຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່  

e. ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງລະບບົປ້ອງກນັ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຄນົໃດຄນົໜ່ຶງ, ທ່ີລດັແຕຕ່ ັງ້ ແລະ ຖກືກາໍນດົພາຍ

ໃຕກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການຊວ່ຍເຫືຼອຄນົພິການທາງດາ້ນພດັທະນາການ ແລະ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ

ສດິທິປີ 2000 (Developmental Disabilities Assistance and Bill of  

Rights Act of 2000),  

f. ຜູຕ້າງໜາ້ອງົການຄນົໃດຄນົໜ່ຶງທ່ີຮບັຜິດຊອບລະບບົປກົປ້ອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມພິ

ການທາງຈດິໃຈ; ແລະ  

g. ຕວົແທນຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

B. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫຄ້ອບຄວົ ແລະ ຍາດພ່ີນອ້ງຂອງຜູອ້າໄສຢູເ່ຂ້ົາເຖງິຜູອ້າໄສຢູໄ່ດທ້ນັທີ, 

ຂຶນ້ຢູກ່ບັສດິຂອງຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ຈະປະຕເິສດ ຫືຼ ຖອນຄາໍຍນິຍອມໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ;້  

C. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນ ຜູທ່ີ້ມາຢຽ້ມຢາມຕາມຄາໍຍິນຍອມຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສເຂ້ົາເຖງິຜູ້
ອາໄສຢູໄ່ດທ້ນັທີ, ຂຶນ້ຢູກ່ບັຂໍຫ້າ້ມທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປ່ິນປວົທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ ແລະ 

ສດິຂອງຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ຈະປະຕເິສດ ຫືຼ ຖອນຄາໍຍນິຍອມໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ;້  
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D. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫນ້ຕິບິກຸຄນົ ຫືຼ ບກຸຄນົໃດໜ່ຶງທ່ີໃຫບໍ້ລິການສຂຸະພາບ, ສງັຄມົ, ກດົ

ໝາຍ, ຫືຼ ອື່ ນໆແກຜູ່ຢູ້ອ່າໄສເຂ້ົາເຖງິຜູອ້າໄສຢູໄ່ດທ້ນັທີ, ຂຶນ້ຢູກ່ບັສິດຂອງຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ຈະປະຕເິສດ 

ຫືຼ ຖອນຄາໍຍນິຍອມໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ;້  

E. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງມນີະໂຍບາຍ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັ

ສດິການຢຽ້ມຢາມຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສ, ລວມທງັບນັດາສິ່ ງທ່ີໄດກ້າໍນດົມາກອ່ນວາ່ມຄີວາມຈາໍເປັນທາງດາ້ນ

ການປ່ິນປວົ ຫືຼ ຂໍຈ້າໍກດັ ຫືຼ ຂໍຫ້າ້ມທ່ີສມົເຫດສມົຜນົ ຫືຼ ຂໍຈ້າໍກດັ ຫືຼ ຂໍຫ້າ້ມທາງດາ້ນຄວາມປອດ

ໄພ, ເມ ື່ອຂໍຈ້າໍກດັດ ັງ່ກາ່ວອາດຈະນາໍໃຊຕ້າມເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົຂອງຂໍຍ້ອ່ຍນີ,້ ດ ັງ່ນ ັນ້ ສະຖານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລອາດຈະຕອ້ງກາໍນດົສິດດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ເຫດຜນົສາໍລບັຂໍຫ້າ້ມ ຫືຼ ຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນການປ່ິນ

ປວົ ຫືຼ ຄວາມປອດໄພ.  

F. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໄດຕ້າມມາດຖານກາໍນດົດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີຄ້:ື  

a. ແຈງ້ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົ (ຫືຼ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູ,່ ໃນບອ່ນທ່ີເໝາະສມົ) ຮູເ້ຖງິສດິການຢຽ້ມ

ຢາມຂອງລາວ ແລະ ນະໂຍບາຍສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, 

ລວມທງັຂໍຫ້າ້ມ ຫືຼ ຂໍຈ້າໍກດັທາງດາ້ນການປ່ິນປວົ ຫືຼ ຄວາມປອດໄພໃດໜ່ຶງຕ່ໍກບັສດິດ ັງ່ກາ່ວ, 

ກງົກບັເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົຂອງພາກຍອ່ຍນີ,້ ເຫດຜນົສາໍລບັຂໍຫ້າ້ມ ຫືຼ ຂໍຈ້າໍກດັ, ແລະ ຈະນາໍໃຊຂໍ້້

ຫາ້ມກບັໃຜ, ລາວຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ສດິອື່ ນຂອງລາວພາຍໃຕຂໍ້ນ້ີເ້ມ ື່ອໃດ.  

b. ແຈງ້ສດິໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົຊາບ, ຂຶນ້ກບັຄາໍຍິນຍອມຂອງລາວ, ທ່ີຈະຮບັແຂກຜູທ່ີ້ລາວກາໍ

ນດົສິດໃຫ,້ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັສະເພາະຜວົ/ເມຍ (ລວມທງັຜວົ/ເມຍທ່ີເປັນເພດດຽວກນັ), ຄູທ່ີ່ຢູຮ່ວ່ມກນັ 

(ລວມທງັຄູທ່ີ່ຢູຮ່ວ່ມກນັທ່ີເປັນເພດດຽວກນັ), ຄນົຈາກຄອບຄວົອື່ ນ, ຫືຼ ໝູ,່ ແລະ ສດິຂອງລາວທ່ີ

ຈະຖອນ ຫືຼ ປະຕເິສດຄາໍຍິນຍອມດ ັງ່ກາ່ວໄດທ້ກຸເວລາ.  

c. ບ່ໍຫາ້ມ, ຈາໍກດັ, ຫືຼ ປະຕເິສດສິດການຢຽ້ມຢາມບນົພ້ືນຖານເຜ່ົາພນັ, ສີຜິວ, ຊາດກາໍເນດີ, ສາ

ສະໜາ, ເພດ, ການກາໍນດົເພດ, ຄວາມນຍິມົເພດ, ຫືຼ ຄວາມພິການ.  

d. ຮບັປະກນັໃຫແ້ຂກຜູມ້າຢຽ້ມຢາມທກຸຄນົໃຊສ້ິດການຢຽ້ມຢາມໄດເ້ຕັມທ່ີ ແລະ ເທ່ົາທຽມກນັກງົກບັ

ຄວາມມກັຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

5. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິຈດັຕ ັງ້ ແລະ ເຂ້ົາຮວ່ມກຸມ່ຜູອ້າໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໄດ.້  
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A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫພ້ື້ນທ່ີເປັນສວ່ນຕວົກບັຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ກຸມ່ຄອບຄວົ, ຖາ້ມ;ີ ແລະ ໃຊຂ້ ັນ້

ຕອນທ່ີເໝາະສມົໂດຍມກີານອະນມຸດັຂອງກຸມ່ ເພ່ືອເຮັດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູ ່ແລະ ສະມາຊກິຄອບຄວົຮູຈ້ກັ

ການປະຊຸມຄ ັງ້ຕ່ໍໄປໃຫທ້ນັເວລາ.  

B. ພະນກັງານ, ແຂກມາຢາມ, ຫືຼ ແຂກອື່ ນໆອາດຈະເຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມກຸມ່ຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ກຸມ່ຄອບຄວົ

ຕາມຄາໍເຊນີຂອງແຕລ່ະກຸມ່ເທ່ົານ ັນ້.  

C. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສ ົ່ງຜນົຂອງການປະຊຸມກຸມ່ໃຫກ້ບັພະນກັງານທ່ີຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັອະ

ນມຸດັຈາກກຸມ່ຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ຄອບຄວົ ແລະ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ຜູທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບໃຫກ້ານ

ຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ຕອບໃບສະເໜີເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  

D. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງພິຈາລະນາທດັສະນະຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ກຸມ່ຄອບຄວົ ແລະ ດາໍເນນີການ

ຕາມຄາໍຮອ້ງທກຸ ແລະ ຄາໍເຫັນແນະນາໍຂອງກຸມ່ດ ັງ່ກາ່ວກຽ່ວຂອ້ງກບັບນັຫາຂອງການເບິ່ ງແຍງດແູລ 

ແລະ ຊວີດິຂອງຜູອ້າໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

a. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສາມາດສະແດງຄາໍຕອບ ແລະ ເຫດຜນົຂອງພວກເຂົາຕ່ໍຄາໍຕອບດ ັງ່

ກາ່ວ.  

b. ອນັນີຈ້ະບ່ໍຖກືຕຄີວາມໝາຍວາ່ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັທກຸໆຄາໍສະເໜີຂອງຜູ້
ອາໄສຢູ ່ຫືຼ ກຸມ່ຄອບຄວົຕາມທ່ີສະເໜີແນະນາໍໃຫ.້  

6. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິເຂ້ົາຮວ່ມໃນກຸມ່ຄອບຄວົ.  

7. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໃຫຄ້ນົໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົອື່ ນເຂ້ົາປະຊຸມຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລກບັ

ຄອບຄວົອື່ ນ ຫືຼ ຕວົແທນຜູຢູ້ອ່າໄສຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສຄນົອື່ ນຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໄດ.້  

8. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິເຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກາໍອື່ ນໆ, ລວມທງັກດິຈະກາໍທາງສງັຄມົ, ສາສະໜາ, ແລະ ຊຸມຊນົທ່ີບ່ໍ

ແຊກແຊງສດິຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົອື່ ນໃນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

9. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິເລືອກ ຫືຼ ປະຕເິສດທ່ີຈະດາໍເນນີການບໍລິການສາໍລບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງບ່ໍຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູດ່າໍເນນີການບໍລິການໃຫກ້ບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ. ຜູອ້າ

ໄສຢູອ່າດຈະດາໍເນນີການບໍລິການໃຫກ້ບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ຖາ້ລາວເລືອກ ເມ ື່ອ—  

A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໄດບ້ນັທຶກຄວາມຕອ້ງການ ຫືຼ ຄວາມປະສງົຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສສາໍລບັວຽກຢູໃ່ນ

ແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລ.  
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B. ແຜນລະບລຸກັສະນະຂອງການບໍລິການທ່ີໄດດ້າໍເນນີ ແລະ ບ່ໍວາ່ການບໍລິການຈະເຮັດດວ້ຍຄວາມສະ

ໝກັໃຈ ຫືຼ ໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງຫືຼບ່ໍກໍ່ຕາມ;  

C. ການຊດົເຊຍີໃຫກ້ບັການບໍລິການທ່ີໄດຮ້ບັຄາ່ຈາ້ງໃນອດັຕາທົ່ວໄປ ຫືຼ ສງູກວາ່; ແລະ  

D. ຜູອ້າໄສຢູເ່ຫັນດກີບັການຈດັວຽກໃຫຕ້າມທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວຢູ້ໃ່ນແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລ.   

10. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິຈດັການດາ້ນການເງນິຂອງລາວ. ອນັນີລ້ວມມສີິດທ່ີຈະຮູລ້ວ່ງໜາ້ໃນເລ່ືອງຄາ່ທາໍນຽມທ່ີສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະບງັຄບັໃຊເ້ກບັກບັເງນິສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະບ່ໍຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູຝ່າກເງນິສວ່ນຕວົຂອງເຂົາເຈົາ້ກບັສະຖານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລ. ຖາ້ຜູອ້າໄສຢູເ່ລືອກທ່ີຈະຝາກເງນິສວ່ນຕວົໄວກ້ບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕາມການໃຫສ້ິດ

ຂອງຜູອ້າໄສຢູເ່ປັນລາຍລກັອກັສອນ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງເຮັດໜາ້ທ່ີໃນນາມເປັນຜູໄ້ດຮ້ບັ

ສດິຂອງຜູອ້າໄສຢູຮ່ກັສາ, ຄຸມ້ຄອງ, ຈດັການ, ແລະ ດາໍເນນີບນັຊເີງນິສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ຝາກ

ໄວກ້ບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ຕາມທ່ີໄດລ້ະບໄຸວຢູ້ໃ່ນຂໍນ້ີ.້   

B. ການຝາກເງນິ.  

a. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຝາກເງນິສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົໃດກໍ່ຕາມທ່ີມຈີາໍນວນເກນີ $100 

ໄວຢູ້ໃ່ນບນັຊ ີ(ຫືຼ ບນັດາບນັຊ)ີ ທ່ີມດີອກເບຍ້, ແລະ ນາໍເອົາດອກເບຍ້ທງັໝດົທ່ີໄດຈ້າກເງນິ

ຝາກຂອງຜູອ້າໄສຢູໄ່ປເຂ້ົາບນັຊນີ ັນ້. (ຢູໃ່ນບນັຊຮີວ່ມກນັ, ບນັຊເີຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງໄດເ້ຮັດການບນັຊີ

ແຍກສາໍລບັຫຸນ້ຂອງຜູອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົ.) ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຮກັສາເງນິສວ່ນຕວົຂອງຜູ້
ອາໄສຢູທ່ີ່ບ່ໍເກນີ $100 ໄວຢູ້ໃ່ນບນັຊທ່ີີບ່ໍມດີອກເບຍ້, ບນັຊມີດີອກເບຍ້, ຫືຼ ເກບັເປັນເງນິສດົໄວ້
ໄດ.້ 

b. ຜູອ້າໄສຢູຜ່ ູທ່ີ້ມກີານເບິ່ ງແຍງດແູລຈາກເງນິຂອງ Medicaid: ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຝາກ

ເງນິສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ທ່ີມຈີາໍນວນເກນີ $50 ໄວຢູ້ໃ່ນບນັຊ ີ(ຫືຼ ບນັດາບນັຊ)ີ ທ່ີມດີອກ

ເບຍ້, ແລະ ນາໍເອົາດອກເບຍ້ທງັໝດົທ່ີໄດຈ້າກເງນິຝາກຂອງຜູອ້າໄສຢູໄ່ປເຂ້ົາບນັຊນີ ັນ້. (ຢູໃ່ນ

ບນັຊຮີວ່ມກນັ, ບນັຊເີຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງໄດເ້ຮັດການບນັຊແີຍກສາໍລບັຫຸນ້ຂອງຜູອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົ.) ສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຮກັສາເງນິສວ່ນຕວົ ທ່ີບ່ໍເກນີ $50 ໄວຢູ້ໃ່ນບນັຊທ່ີີບ່ໍມດີອກເບຍ້, ບນັຊມີ ີ

ດອກເບຍ້, ຫືຼ ເກບັເປັນເງນິສດົໄວໄ້ດ.້  
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C. ການບນັຊ ີແລະ ບນັທຶກ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສາ້ງ ແລະ ຮກັສາລະບບົທ່ີຮບັປະກນັເລ່ືອງ

ການບນັຊເີຕັມ ແລະ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ແຍກຕາ່ງຫາກສາໍລບັເງນິສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົທ່ີ

ໄດຝ້າກໄວກ້ບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໃນນາມຂອງຜູອ້າໄສຢູຕ່າມຫຼກັການບນັຊທ່ີີຍອມຮບັກນັທົ່ວໄປ.  

a. ລະບບົຕອ້ງບ່ໍໃຫມ້ກີານເອົາເງນິຂອງຜູອ້າໄສຢູໄ່ປລວມເຂ້ົາກບັເງນິຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ຫືຼ 

ກບັເງນິຂອງຄນົອື່ ນທ່ີບ່ໍແມນ່ຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົອື່ ນ.  

b. ບນັທຶກດາ້ນການເງນິຂອງແຕລ່ະບກຸຄນົແມນ່ຕອ້ງໄດແ້ຈງ້ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູຜ່າ່ນບນັຊສີາໍຮອງປະຈາໍ

ງວດ ແລະ ຕາມການຂໍເອົາ.  

D. ແຈງ້ການເງນິຍອດເຫືຼອ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ບອກຜູອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການຊວ່ຍ
ເຫືຼອຂອງ Medicaid—  

a. ເມ ື່ອຈາໍນວນເງນິຢູໃ່ນບນັຊຂີອງຜູອ້າໄສຢູຮ່ອດ $200 ໜອ້ຍກວາ່ຈາໍນວນຈາໍກດັຊບັສິນ SSI 

ສາໍລບັຄນົໜ່ຶງ.  

b. ດ ັງ່ນ ັນ້, ໃນການເພ່ີມເຕມີໃສມ່ນູຄາ່ຊບັສິນທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຍກົເວັ້ນອື່ ນຂອງຜູອ້າໄສຢູແ່ລວ້ ຖາ້ຈາໍ

ນວນເງນິຢູໃ່ນບນັຊຮີອດຈາໍນວນຈາໍກດັຊບັສິນ SSI ສາໍລບັຄນົໜ່ຶງແລວ້, ຜູອ້າໄສຢູອ່າດຈະໝດົ

ສດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັ Medicaid ຫືຼ SSI.  

E. ການສ ົ່ງເງນິໃຫເ້ມ ື່ອມກີານອະນຍຸາດໃຫອ້ອກຈາກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ມກີານຕດັສິນໂທດ, ຫືຼ 

ເກດີເສຍຊວີດິ. ເມ ື່ອຜູອ້າໄສຢູໄ່ດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫອ້ອກຈາກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ຖກືຕດັສນິໂທດ, 

ຫືຼ ເສຍຊວີດິ ແຕຜູ່ອ້າໄສຢູມ່ເີງນິສວ່ນຕວົຝາກໄວກ້ບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ທາງສະຖານເບິ່ ງແຍງດູ

ແລຕອ້ງສ ົ່ງເງນິ ແລະ ລາຍງານບນັຊສີດຸທາ້ຍຂອງເງນິຂອງຜູອ້າໄສຢູໄ່ປໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສ, ຫືຼ ກລໍະນີ

ເສຍຊວີດິ ແມນ່ສ ົ່ງໄປຫກ້ບັບກຸຄນົ ຫືຼ ສານພິສດູພິໄນກາໍທ່ີຮບັຜິດຊອບດາໍເນນີການຊບັສນິຂອງຜູອ້າ

ໄສຢູພ່າຍໃນ 30 ວນັຕາມກດົໝາຍຂອງລດັ.  

F. ການຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົທາງດາ້ນການເງນິ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຊືພ້ນັທະບດັຄ ໍາ້ປະກນັ 

ຫືຼ ໃຫກ້ານຮບັປະກນັທ່ີໜາ້ພໍໃຈກບັ CMS ເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງເງນິສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້າ

ໄສຢູທ່ກຸຄນົທ່ີຝາກໄວກ້ບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  
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ການບໍລກິານທ່ີລວມໄວຢູ້ໃ່ນການຈາ່ຍ Medicare ຫືຼ Medicaid   
ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງບ່ໍມກີານເກບັຄາ່ທາໍນຽມໃດໜ່ຶງກບັເງນິສວ່ນຕວົຂອງຜູອ້າໄສຢູຕ່ໍ່ກບັເຄື່ ອງໃຊ ້ຫືຼ 

ການບໍລິການໃດໜ່ຶງທ່ີໄດຊ້າໍລະໃຫພ້າຍໃຕ ້Medicaid ຫືຼ Medicare (ຍກົເວັ້ນເງນິທ່ີຕອ້ງຫກັເອົາ ແລະ 

ຈາໍນວນເງນິປະກນັໄພຮວ່ມທ່ີຫກັເອົາໄດ)້. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະເກບັຄາ່ນາໍຜູອ້າໄສຢູສ່າໍລບັການບໍລິ

ການທ່ີຂໍ ທ່ີມຄີາ່ແພງກວາ່ ຫືຼ ເກນີຄາ່ບໍລິການທ່ີຄຸມ້ຄອງໃຫ.້ (ອນັນີບ່ໍ້ມຜີນົກະທບົຕ່ໍຂໍຫ້າ້ມໃນການເກບັຄາ່

ຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລສາໍລບັເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ການບໍລິການທ່ີ Medicaid ໄດຈ້າ່ຍ.)   

1. ໃນໄລຍະເວລາຂອງການພກັຢູທ່ີ່ໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງຈາກ Medicare ຫືຼ Medicaid, ສະຖານເບິ່ ງແຍງ

ດແູລອາດຈະບ່ໍເກບັຄາ່ກບັຜູອ້າໄສຢູສ່າໍລບັເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ການບໍລິການໃນໝວດຕ່ໍໄປນີຄ້:ື   

A. ການບໍລິການເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

B. ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ.  

C. ໂຄງການກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ.  

D. ການບໍລິການຈດັຫອ້ງ/ຕຽງນອນ.  

E. ເຄື່ ອງໃຊຮ້ກັສາອະນາໄມສວ່ນຕວົ ແລະ ການບໍລິການປະຈາໍວນັຕາມທ່ີຕອ້ງການ ເພ່ືອໃຫໄ້ດຕ້າມ

ຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ລວມທງັທ່ີບ່ໍຈາໍກດັແຕ:່  

 ເຄື່ ອງໃຊອ້ະນາໄມຜມົ, ຫວ,ີ ແປງຖ ູ 

 ສະບູອ່າບ, ສະບູຂ່າ້ເຊືອ້ ຫືຼ ນ ໍາ້ຢາທາໍຄວາມສະອາດສະເພາະ ເມ ື່ອໄດບ້ອກໃຫມ້ກີານເອົາໃຈໃສ່
ຕ່ໍບນັຫາຜິວໜງັສະເພາະ ຫືຼ ເພ່ືອບ່ໍໃຫມ້ກີານຕດິເຊືອ້  

 ມດີໂກນ, ຄຣມີໂກນໜວດ  

 ແປງຖແູຂວ້, ຢາຖແູຂວ້, ກາວຕດິແຂວ້ທຽມ, ນ ໍາ້ຢາທາໍຄວາມສະອາດແຂວ້ທຽມ, ໄໝຂດັແຂວ້  

 ໂລຊ ັ່ນທາຜິວໃຫຊຸ້ມ່ຊືນ້  

 ເຈຍ້ເຊັດ, ສາໍລີ, ໄມແ້ກະຂີຫ້ ູ 

 ຢາດບັກິ່ ນຕວົ  

 ການເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີຕອ້ງເຮັດທນັທີ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊ,້ ຜູອ້ະນາໄມ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊທ່ີ້ກຽ່ວຂອ້ງ  

 ຜາ້ເຊັດຕວົ, ຜາ້ເຊັດ, ເສືອ້ກນັເປ້ືອນໂຮງໝໍ  
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 ຢາຊືມ້າເອງ  

 ການບໍລິການຮກັສາອະນາໄມຜມົ ແລະ ເລັບ  

 ການຊວ່ຍອາບນ ໍາ້  

 ການຊກັລີດສວ່ນຕວົພ້ືນຖານ  

F. ການບໍລິການສງັຄມົກຽ່ວຂອ້ງກບັທາງການແພດ.  

G. ການບໍລິການຂອງໂຮງໝໍສາໍລບັຜູໃ້ກຕ້າຍທ່ີຜູອ້າໄສຢູເ່ລືອກ ແລະ ໄດຈ້າ່ຍໃຫພ້າຍໃຕເ້ງນິຊວ່ຍເຫືຼອ

ໂຮງໝໍສາໍລບັຜູໃ້ກຕ້າຍຂອງ Medicare ຫືຼ Medicaid ຈາ່ຍໃຫພ້າຍໃຕແ້ຜນປະກນັຂອງລດັ.  

2. ເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ການບໍລິການທ່ີອາດຈະເກບັເອົາຈາກເງນິຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່ ຕວົຢາ່ງ ແລະ ໝວດເຄື່ ອງໃຊ ້

ແລະ ການບໍລິການທົ່ວໄປອາດຈະເກບັເອົາຈາກເງນິຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ຖາ້ຜູອ້າໄສຢູຂໍ່ເອົາ, ຖາ້ພວກເຂົາບ່ໍ

ຖກືກາໍນດົໃຫບ້ນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍທ່ີກາ່ວໄວຢູ້ໃ່ນແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ຖາ້ສະຖານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລແຈງ້ຜູອ້າໄສຢູວ່າ່ ຈະມກີານເກບັຄາ່ໃດໜ່ຶງ, ແລະ ຖາ້ທາງ Medicare ຫືຼ Medicaid ບ່ໍຊາໍ

ລະໃຫຄ້:ື  

 ໂທລະສບັ, ລວມທງັໂທລະສບັມຖື.ື  

 ໂທລະພາບ/ວທິະຍ,ຸ ຄອມພິວເຕສີວ່ນຕວົ ຫືຼ ອປຸະກອນອເີລັກໂທຣນກິອື່ ນສາໍລບັໃຊສ້ວ່ນຕວົ.  

 ເຄື່ ອງໃຊເ້ພ່ືອຄວາມສະດວກສະບາຍສວ່ນຕວົ, ລວມທງັອປຸະກອນສບູຢາ, ເຄື່ ອງຫຍບິແສວ່ 

ແລະ ປ້ຶມເລ່ືອງຕາ່ງໆ, ແລະ ເຂ້ົາໜມົຕາ່ງໆ.  

 ເຄື່ ອງສາໍອາງ ແລະ ເຄື່ ອງແຕງ່ຕວົ ແລະ ການບໍລິການຕາ່ງໆເກນີຄາ່ທ່ີທາງ Medicaid ຫືຼ 

Medicare ຈາ່ຍໃຫ.້  

 ເຄື່ ອງນຸງ່ຖສືວ່ນຕວົ.  

 ເລ່ືອງການອາ່ນສວ່ນຕວົ.  

 ຂອງຂວນັຊືໃ້ນນາມຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

 ດອກໄມ ້ແລະ ຕ ົນ້ໄມ.້  

 ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍເຂ້ົາຮວ່ມງານສງັຄມົ ແລະ ການບນັເທີງຢູນ່ອກຂອບເຂດຂອງໂຄງການກດິຈະກາໍ

ຕາ່ງໆ.  



14  
ດດັແກ.້ 3/17  

 ການບໍລິການເບິ່ ງແຍງດແູລພິເສດທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງເຊ່ັນ ຈາ້ງພະຍາບານ ຫືຼ ຜູຊ້ວ່ຍສວ່ນ

ຕວົ.  

 ຫອ້ງສວ່ນຕວົ, ຍກົເວັ້ນເມ ື່ອມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງໄດບ້າໍບດັສະເພາະ (ຕວົຢາ່ງ, ການແຍກຫອ້ງ

ເພ່ືອຄວບຄມຸການຕິດເຊືອ້).  

 ອາຫານປງຸແຕງ່ພິເສດ ຫືຼ ຕາມທາງເລືອກແທນອາຫານ ແລະ ເຂ້ົາທ່ີທາງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ

ແຕງ່ໃຫໂ້ດຍທົ່ວໄປ.  

ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະບ່ໍເກບັຄາ່ເຂ້ົາ ແລະ ອາຫານພິເສດ, ລວມທງັອາຫາ່ນເສມີຕາມແພດ

ສ ັ່ງທ່ີທາງແພດຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ຜູຊ້ວ່ຍແພດ, ຜູຮ້ກັສາພະຍາບານ, ຫືຼ ຜູຊ້ຽ່ວຊານພະຍາບານປ່ິນປວົ

ສ ັ່ງໃຫ.້  

ເມ ື່ອທາໍການແຕງ່ເຂ້ົາ ແລະ ອາຫານ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງພິຈາລະນາເອົາໃຈໃສຕ່າມຄວາມ

ຕອ້ງການ ແລະ ຄວາມມກັຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ການແຕງ່ໃຫຕ້າມວດັທະນະທາໍ ແລະ ສາສະໜາ

ໂດຍລວມຂອງຄນົສວ່ນໃຫຍຂ່ອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

3. ການຂໍເອົາເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ການບໍລິການ.  

A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລສາມາດເກບັຄາ່ເຄື່ ອງໃຊ ້ຫືຼ ການບໍລິການທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງນາໍຜູຢູ້ອ່າໄສ

ໄດພ້ຽງແຕຖ່າ້ເຄື່ ອງໃຊ ້ຫືຼ ການບໍລິການດ ັງ່ກາ່ວແມນ່ທາງຜູອ້າໄສຢູຂໍ່ເອົາໂດຍສະເພາະ.  

B. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງບ່ໍຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູຂໍ່ເອົາເຄື່ ອງໃຊ ້ຫືຼ ການບໍລິການໃດໆເປັນເງ ື່ອນ

ໄຂຂອງການຮບັເຂ້ົາ ຫືຼ ການໃຫພ້ກັຢູຕ່ໍ່.  

C. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ຂໍເຄື່ ອງໃຊ ້ຫືຼ ການບໍລິການໂດຍທາງປາກເປ່ົາ ຫືຼ 

ລາຍລກັອກັສອນສາໍລບັສິ່ ງທ່ີຈະເກບັຄາ່ສາໍລບັເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ການບໍລິການ ແລະ ຕອ້ງບອກວາ່ຈະ

ເກບັຄາ່ເທ່ົາໃດ.   

ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ການສື່ ສານ  
1. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໄດຮ້ບັແຈງ້ສດິຂອງຕນົເອງ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ກດົລະບຽບທງັໝດົທ່ີໃຊຄຸ້ມ້ຄອງຄວາມ

ປະພຶດ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູອ້າໄສຢູໃ່ນລະຫວາ່ງທ່ີລາວພກັຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

2. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິເຂ້ົາເຖງິບນັທຶກສວ່ນຕວົ ແລະ ທາງການແພດກຽ່ວກບັລາວເອງໄດ.້  
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A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູເ່ຂ້ົາເຖງິບນັທຶກສວ່ນຕວົ ແລະ ທາງການແພດກຽ່ວກບັລາວ

ເອງຕາມການຂໍເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫືຼ ປາກເປ່ົາໃນຮບູແບບ ຫືຼ ຕາມແບບຟອມທ່ີຂໍໂດຍແຕລ່ະບກຸ

ຄນົ, ຖາ້ມນັມພີອ້ມໃຫເ້ປັນຮບູແບບ ຫືຼ ແບບຟອມດ ັງ່ກາ່ວ (ລວມທງັໃນຮບູແບບ ຫືຼ ແບບຟອມອີ

ເລັກໂທຣນກິ ເມ ື່ອບນັທຶກດ ັງ່ກາ່ວຖກືເກບັໄວໃ້ນຮບູແບບອເີລັກໂທຣນກິ); ຫືຼ ຖາ້ບ່ໍມ,ີ ກໍ່ ເອົາໃຫໃ້ນ

ແບບຟອມສະບບັພິມອອກທ່ີສາມາດອາ່ນໄດ ້ຫືຼ ໃນຮບູແບບ ຫືຼ ແບບອື່ ນພາຍໃນ 24 ຊ ົ່ວໂມງ (ຍກົ

ເວັ້ນວນັເສົາອາທິດ ແລະ ວນັພກັລາດຊະການ) ຕາມການຕກົລງົກນັລະຫວາ່ງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ 

ແລະ ບກຸຄນົ; ແລະ  

B. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູເ່ອົາສາໍເນົາບນັທຶກ ຫືຼ ສວ່ນໃດໜ່ຶງຂອງມນັໄດ ້

(ລວມທງັຢູໃ່ນຮບູແບບ ຫືຼ ແບບຟອມທາງອເີລັກໂທຣນກິ ເມ ື່ອບນັທຶກດ ັງ່ກາ່ວຖກືເກບັຮກັສາໄວທ້າງ

ອເີລັກໂທຣນກິ) ຕາມການຮອ້ງຂໍ ແລະ ຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຮູລ້ວ່ງໜາ້ກອ່ນ 2 

ວນັເຮັດວຽກ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະເກບັຄາ່ທາໍນຽມອງີຕາມລາຄາທ່ີສມົເຫດສມົຜນົໃນການ

ເອົາສາໍເນົາຕາ່ງໆໃຫ,້ ໂດຍມເີງ ື່ອນໄຂວາ່ ຄາ່ທາໍນຽມອາດຈະມແີຕຄ່າ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ່ໍໄປນີເ້ທ່ົານ ັນ້ຄ:ື  

 ແຮງງານສາໍລບັການອດັສາໍເນົາບນັທຶກທ່ີບກຸຄນົຂໍ, ບ່ໍວາ່ຈະເປັນສະບບັເຈຍ້ ຫືຼ ຮບູແບບທາງອີ

ເລັກໂທຣນກິ;  

 ອປຸະກອນສາໍລບັສາ້ງສາໍເນົາສະບບັເຈຍ້ ຫືຼ ເຄື່ ອງອດັຂໍມ້ນູອເີລັກໂທຣນກິ ຖາ້ບກຸຄນົຂໍໃຫເ້ອົາສາໍ

ເນົາສະບບັອເີລັກໂທຣນກິໃນອປຸະກອນແບບພກົພາໄດ;້ ແລະ  

 ຄາ່ໄປສະນ ີເມ ື່ອບກຸຄນົໄດຂໍ້ໃຫສ້ ົ່ງສາໍເນົາໄປໃຫໂ້ດຍທາງໄປສະນ.ີ  

3. ຕາມຂໍມ້ນູການຍກົເວັ້ນທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວຢູ້ໃ່ນວກັທີ (2) ແລະ (11) ຂອງຂໍນ້ີ,້ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ

ຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ຂໍມ້ນູທ່ີເອົາໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົແມນ່ເອົາໃຫໃ້ນແບບຟອມ ແລະ ຮບູແບບທ່ີຜູ້
ອາໄສຢູສ່າມາດເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ເຂ້ົາໃຈໄດ,້ ລວມທງັເອົາໃຫເ້ປັນຮບູແບບທາງເລືອກ ຫືຼ ເປັນພາສາທ່ີຜູ້
ອາໄສຢູສ່າມາດເຂ້ົາໃຈໄດ.້ ບດົສງັລວມທ່ີແປຂໍມ້ນູຢູໃ່ນວກັທີ (2) ຂອງຂໍນ້ີອ້າດຈະຕອ້ງມໄີວໃ້ຫກ້ບັຄນົ

ເຈບັຕາມທ່ີເຂົາເຈົາ້ຂໍ ແລະ ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຈາ່ຍເອງຕາມກດົໝາຍກາໍນດົ.  

4. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໄດຮ້ບັແຈງ້ການໂດຍທາງປາກເປ່ົາ (ໝາຍຄວາມວາ່ ໄດບ້ອກ) ແລະ ເປັນລາຍລກັອກັ

ສອນ (ລວມທງັຕວົໜງັສນືນູ) ຢູໃ່ນຮບູແບບ ແລະ ເປັນພາສາທ່ີລາວເຂ້ົາໃຈໄດ,້ ລວມທງັ:  

A. ລາຍລະອຽດຮບູແບບຂອງການປກົປ້ອງເງນິສວ່ນຕວົ.  
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B. ລາຍລະອຽດເງື່ອນໄຂກາໍນດົ ແລະ ຂ ັນ້ຕອນດາໍເນນີການກາໍນດົການມສີິດໄດຮ້ບັ Medicaid, ລວມ

ທງັສດິຂໍການປະເມນີຊບັສິນ.  

C. ບນັຊລີາຍຊື່ , ທ່ີຢູ ່(ທາງໄປສະນ ີແລະ ອເີມວ), ແລະ ເບໂີທລະສບັຂອງ  

ອງົການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂອງລດັ, ກຸມ່ຜູສ້ະໜບັສະໜນູຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ໜວ່ຍງານ

ຄວບຄມຸການສໍໂ້ກງ Medicaid ທ່ີຖກືຕອ້ງທງັໝດົ (ເບິ່ ງໜາ້ 25-26); ແລະ  

D. ຄາໍໃຫກ້ານທ່ີຜູອ້າໄສຢູອ່າດຈະຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຮຽນກບັຫອ້ງການຮບັຄາໍຮອ້ງຮຽນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລສຸ

ຂະພາບຂອງລດັມນີໂິຊຕາ (Minnesota Office of Health Facility Complaints) ກຽ່ວກບັ

ການສງົໄສການລະເມດີກດົລະບຽບສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຂອງລດັ, ລວມທງັບ່ໍຈາໍກດັແຕກ່ານລວ່ງລະ

ເມດີຜູອ້າໄສຢູ,່ ການລະເລີຍ, ການສວຍໃຊ,້ ການສໍໂ້ກງຊບັສິນຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, 

ການບ່ໍປະຕິບດັຕາມເງື່ອນໄຂກາໍນດົພິໄນກາໍ ແລະ ການຂໍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການກບັຄືນສູຊຸ່ມຊນົ.  

a. ຂໍມ້ນູ ແລະ ຂໍມ້ນູຕິດຕ່ໍອງົການສະໜບັສະໜນູຂອງລດັ ແລະ ທອ້ງຖິ່ນ (ເບິ່ ງໜາ້ 25-26);  

b. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການມສີດິໄດຮ້ບັ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຂອງ Medicaid (ເບິ່ ງໜາ້ 25-26); 

c. ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍສນູຂໍມ້ນູຜູສ້ງູອາຍ ຸແລະ ຄນົພິການ (Aging and Disability Resource 

Center); ຫືຼ ໂຄງການຫາ້ມຜິດປະຕອູື່ ນ (No Wrong Door Program) (ເບິ່ ງໜາ້ 25-26); 

d. ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍໜວ່ຍງານຄວບຄມຸການສໍໂ້ກງ Medicaid (ເບິ່ ງໜາ້ 25-26);  

e. ຂໍມ້ນູ ແລະ ຂໍມ້ນູຕິດຕ່ໍສາໍລບັການຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງຮຽນກຽ່ວກບັການສງົໄສການລະ

ເມດີກດົລະບຽບສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຂອງລດັ, ລວມທງັບ່ໍຈາໍກດັແຕກ່ານລວ່ງລະເມດີຜູອ້າໄສຢູ,່ 

ການລະເລີຍ, ການສວຍໃຊ,້ ການສໍໂ້ກງຊບັສນິຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ການບ່ໍປະຕິບດັ

ຕາມເງື່ອນໄຂກາໍນດົພິໄນກາໍ ແລະ ການຂໍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການກບັຄືນສູຊຸ່ມຊນົ (ເບິ່ ງໜາ້ 25-26).  

5. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຕດິປະກາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູ ່ແລະ ຕວົແທນຂອງຜູອ້າໄສຢູຮ່ ູເ້ຖງິຂໍມ້ນູຕ່ໍໄປນີໃ້ນບູ

ແບບ ແລະ ແບບຟອມທ່ີສາມາດເຂ້ົາຖງິ ແລະ ເຂ້ົາໃຈໄດຄ້:ື  

A. ບນັຊລີາຍຊື່ , ທ່ີຢູ ່(ທາງໄປສະນ ີແລະ ອເີມວ), ແລະ ເບໂີທລະສບັຂອງອງົການຂອງລດັ ແລະ ກຸມ່

ສະໜບັສະໜນູທ່ີຖກືຕອ້ງທງັໝດົເຊ່ັນ: ອງົການສາໍຫຼວດຂອງລດັ, ຫອ້ງການອອກໃບອະນຍຸາດຂອງ

ລດັ, ໜວ່ຍງານປກົປ້ອງຜູໃ້ຫຍໃ່ນບອ່ນທ່ີກດົໝາຍຂອງລດັໃຫອ້າໍນາດຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໄລ

ຍະຍາວ, ຫອ້ງການໂຄງການຜູກ້ວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວຂອງລດັ, ເຄອືຂາ່ຍປກົປ້ອງ 
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ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູ, ໂຄງການໃຫບໍ້ລິການຢູໃ່ນບາ້ນ ແລະ ຊຸມຊນົ, ແລະ ໜວ່ຍງານຄວບ

ຄມຸການສໍໂ້ກງ Medicaid ທ່ີຖກືຕອ້ງທງັໝດົ (ເບິ່ ງໜາ້ 25-26); ແລະ  

B. ຄາໍໃຫກ້ານທ່ີຜູອ້າໄສຢູອ່າດຈະຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຮຽນກບັອງົການສາໍຫຼວດຂອງລດັກຽ່ວກບັການສງົໄສການ

ລະເມດີກດົລະບຽບສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຂອງລດັ, ລວມທງັບ່ໍຈາໍກດັແຕກ່ານລວ່ງລະເມດີຜູອ້າໄສຢູ,່ 

ການລະເລີຍ, ການສວຍໃຊ,້ ການສໍໂ້ກງຊບັສນິຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ການບ່ໍປະຕິບດັ

ຕາມເງື່ອນໄຂກາໍນດົພິໄນກາໍ ແລະ ການຂໍຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການກບັຄືນສູຊຸ່ມຊນົ.  

6. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິນາໍໃຊໂ້ທລະສບັໄດຕ້າມເຫດຜນົອນັສມົຄວນ, ລວມທງັການບໍລິການ TTY ແລະ TDD, 

ແລະ ບອ່ນທ່ີຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີບ່ໍໃຫມ້ຜີູລ້ກັຟງັການໂທໄດ.້ ອນັນີລ້ວມມສີດິທ່ີຈະມ ີແລະ ນາໍ

ໃຊໂ້ທລະສບັມຖືດືວ້ຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງຕວົເອງໄດ.້  

7. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງປກົປ້ອງ ແລະ ອາໍນວຍຄວາມສະດວກສດິຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ເພ່ືອສື່ ສານກບັບກຸ

ຄນົ ແລະ ນຕິິບກຸຄນົທ່ີຢູພ່າຍໃນ ແລະ ພາຍນອກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ລວມທງັການເຂ້ົາເຖງິ ແລະ 

ນາໍໃຊທ່ີ້ສມົເຫດສມົຜນົຕ່ໍໄປນີຄ້:ື  

A. ໂທລະສບັ, ລວມທງັບໍລິການ TTY ແລະ TDD;  

B. ອນິເຕເີນັດ, ໃນລະດບັທ່ີມໃີຫກ້ບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ; ແລະ  

C. ອປຸະກອນເຄື່ ອງຂຽນ, ໄປສະນ,ີ ການຂຽນໜງັສ ືແລະ ຄວາມສາມາດສ ົ່ງເມວ.  

8. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິສ ົ່ງ ແລະ ຮບັເມວ, ແລະ ຮບັຈດົໝາຍ, ຫ່ໍຂອງ ແລະ ວດັຖອຸື່ ນໆທ່ີສ ົ່ງມາຍງັສະຖານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລ ເພ່ືອເອົາໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູຜ່າ່ນວທີິການອື່ ນທ່ີບ່ໍແມນ່ບໍລິການທາງໄປສະນໄີດ,້ ລວມທງັສດິຕ່ໍ:  

A. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງການສື່ ສານດ ັງ່ກາ່ວຕາມຂໍນ້ີ;້ ແລະ  

B. ການເຂ້ົາເຖງິອປຸະກອນເຄື່ ອງຂຽນ, ໄປສະນ,ີ ແລະ ການຂຽນໜງັສດືວ້ຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງຜູອ້າໄສຢູ່
ເອງ.  

9. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ມຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົທ່ີເໝາະສມົໃນການນາໍໃຊກ້ານສື່ ສານທາງອເີລັກໂທຣ

ນກິຂອງເຂົາເຈົາ້ເຊ່ັນ: ການສື່ ສານທາງອເີມວ ແລະ ວດິໂີອ ແລະ ການຊອກຄ ົນ້ທາງອນິເຕເີນັດ.   

A. ຖາ້ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລມກີານເຂ້ົາເຖງິໃຫ.້  
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B. ດວ້ຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງຜູອ້າໄສຢູເ່ອງ, ຖາ້ມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍເກດີຂຶນ້ກບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີໃຫກ້ານເຂ້ົາ

ເຖງິດ ັງ່ກາ່ວແກຜູ່ອ້າໄສຢູ.່  

C. ການນາໍໃຊດ້ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົໝາຍຂອງລດັ ແລະ ລດັຖະບານກາງ.  

10. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິ—  

A. ກວດເບິ່ ງຜນົໄດຮ້ບັຂອງການສາໍຫຼວດຫຼາ້ສດຸຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີດາໍເນນີການໂດຍຜູສ້າໍຫຼວດ

ຂອງລດັຖະບານກາງ ຫືຼ ຂອງລດັ ແລະ ແຜນການແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງໃດໜ່ຶງມຜີນົນາໍໃຊກ້ບັສະຖານ

ເບິ່ ງແຍງດແູລ; ແລະ  

B. ຮບັຂໍມ້ນູຈາກອງົການຕາ່ງໆທ່ີເຮັດໜາ້ທ່ີເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜນູລກູຄາ້, ແລະ ໄດຮ້ບັໂອກາດຕິດຕ່ໍກບັ

ອງົການເຫ່ົຼານີ.້  

11. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງ—  

A. ປະກາດຢູບ່ອ່ນໃດໜ່ຶງໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູ,່ ແລະ ຄນົໃນຄອບຄວົ ແລະ ຕວົແທນຂອງຜູອ້າໄສຢູຕ່າມກດົ

ໝາຍຮູຈ້ກັຜນົຂອງການສາໍຫຼວດສະຖານບໍລິການຫຼາ້ສດຸ.  

B. ມບີດົລາຍງານກຽ່ວກບັການສາໍຫຼວດ, ການຢັງ້ຢືນ, ແລະ ການສືບສວນການຮອ້ງຮຽນຕ່ໍກບັສະຖານ

ເບິ່ ງແຍງດແູລໃນໄລຍະ 3 ປີກອ່ນ, ແລະ ແຜນການແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງໃດໜ່ຶງມຜີນົນາໍໃຊກ້ບັສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລພອ້ມໄວໃ້ຫບ້ກຸຄນົໃດໜ່ຶງທບົທວນຄນືຕາມການຂໍ; ແລະ  

C. ຕດິປະກາດແຈງ້ການເລ່ືອງການມບີດົລາຍງານດ ັງ່ກາ່ວໃຫໃ້ນພ້ືນທ່ີຕາ່ງໆຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ 

ທ່ີສງັຄມົສາມາດເຂ້ົາເຖງິ ແລະ ເຫັນໄດງ້າ່ຍ.  

D. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງບ່ໍເຮັດໃຫມ້ຂໍີມ້ນູທ່ີສາມາດລະບຕຸວົຜູຮ້ອ້ງຮຽນ ຫືຼ ຜູອ້າໄສຢູນ່ ັນ້ໄດ.້  

12. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງປະຕິບດັຕາມເງື່ອນໄຂກາໍນດົສາໍລບັພິໄນກາໍ.  

A. ເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົເຫ່ົຼານີປ້ະກອບມຂໍີບ້ນັຍດັເພ່ືອແຈງ້ ແລະ ໃຫຂໍ້ມ້ນູເປັນລາຍລກັອກັສອນແກຜູ່ອ້າໄສຢູ່
ທ່ີເປັນຜູໃ້ຫຍທ່ກຸຄນົກຽ່ວກບັສດິຍອມຮບັ ຫືຼ ປະຕເິສດການປ່ິນປວົທາງການແພດ ຫືຼ ການຜາ່ຕດັ 

ແລະ ສາ້ງພິໄນກາໍຂຶນ້ຕາມທາງເລືອກຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

B. ອນັນີປ້ະກອບດວ້ຍລາຍລະອຽດນະໂຍບາຍຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລເປັນລາຍລກັອກັສອນ 

ເພ່ືອເຮັດພິໄນກາໍ ແລະ ກດົໝາຍຂອງລດັທ່ີບງັຄບັໃຊ.້  
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C. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫມ້ສີນັຍາກບັພາກສວ່ນອື່ ນໆ ເພ່ືອເສມີຂໍມ້ນູນີຕ້ື່ ມ ແຕຍ່ງັຮບັ

ຜິດຊອບຕ່ໍການຮບັປະກນັໃຫບ້ນັລໄຸດເ້ງ ື່ອນໄຂກາໍນດົຂອງຂໍນ້ີຕ້າມກດົໝາຍ.  

D. ຖາ້ບກຸຄນົທ່ີເປັນຜູໃ້ຫຍຂ່າດຄວາມສາມາດ ຫືຼ ພິການໃນເວລາຮບັເຂ້ົາ ແລະ ບ່ໍສາມາດຮບັຂໍມ້ນູ ຫືຼ 

ປາກເວ້ົາໄດວ້າ່ ລາວໄດເ້ຮັດພິໄນກາໍໄວຫືຼ້ບ່ໍ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະໃຫຂໍ້ມ້ນູພິໄນກາໍກບັຕວົ

ແທນຜູອ້າໄສຢູຂ່ອງບກຸຄນົໃດໜ່ຶງຕາມກດົໝາຍຂອງລດັ.  

E. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລບ່ໍໝດົພນັທະໜາ້ທ່ີຂອງຕນົເອງທ່ີຈະຕອ້ງໃຫຂໍ້ມ້ນູນີແ້ກບ່ກຸຄນົ ເມ ື່ອລາວສາ

ມາດຮບັຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້. ຕອ້ງມຂີ ັນ້ຕອນຕິດຕາມຄືນ ເພ່ືອໃຫຂໍ້ມ້ນູກບັບກຸຄນົໂດຍກງົໃນເວລາ

ອນັເຫມາະສມົ.  

F. ພະນກັງານໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອຊວີດິພ້ືນຖານແກຜູ່ອ້າໄສຢູທ່ີ່ຕອ້ງການໃຫມ້ກີານເບິ່ ງແຍງດແູລສກຸເສນີ

ດ ັງ່ກາ່ວ ລວມທງັ CPR ນາໍ ກອ່ນທ່ີຈະມາຮອດພະນກັງານແພດສກຸເສນີ ແລະ ຂຶນ້ຢູກ່ບັຄາໍສ ັ່ງຂອງ

ແພດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ພິໄນກາໍຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

13. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສະແດງຂໍມ້ນູລາຍລກັອກັສອນຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ໃຫຂໍ້ມ້ນູ

ປາກເປ່ົາ ແລະ ເປັນລາຍລກັອກັສອນແກຜູ່ອ້າໄສຢູ ່ແລະ ຜູສ້ະໝກັຂໍການຮບັເຂ້ົາກຽ່ວກບັວທີິສະໝກັຂໍ 

ແລະ ນາໍໃຊເ້ງນິຊວ່ຍເຫືຼອ Medicare ແລະ Medicaid, ແລະ ວທີິຮບັເງນິຈາ່ຍຄນືໃຫສ້າໍລບັການຊາໍ

ລະຜາ່ນມາທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍເງນິຊວ່ຍເຫືຼອດ ັງ່ກາ່ວ.  

ການແຈງ້ການປ່ຽນແປງ   
1. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູທ່ນັທີ; ປຶກສາກບັແພດຂອງຜູອ້າໄສຢູ;່ ແລະ ແຈງ້ໃຫ້

ກບັຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູຕ່າມສດິອາໍນາດຂອງລາວ, ເມ ື່ອມ—ີ  

A. ອປຸະຕເິຫດພວົພນັກບັຜູອ້າໄສຢູ ່ເຊິ່ ງເຮັດໃຫເ້ກດີການບາດເຈັບ ແລະ ມຄີວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຈະຕອ້ງ

ມກີານຊວ່ຍເຫືຼອຂອງແພດ;  

B. ການປ່ຽນແປງເກດີຂຶນ້ຫຼາຍຢູໃ່ນສະພາບທາງຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ ຫືຼ ຈດິຕະສາດຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່(ນ ັນ້ກໍ່

ຄ ືສຂຸະພາບຊຸດໂຊມ, ສະພາບທາງຈດິໃຈ ຫືຼ ຈດິຕະສາດຊຸດໂຊມລງົ ເຊິ່ ງອາດຈະມຜີນົເປັນໄພຕ່ໍຊີ

ວດິ ຫືຼ ມອີາການແຊກຊອ້ນທາງການປ່ິນປວົ);  

C. ຄວາມຕອ້ງການຕອ້ງປ່ຽນແປງການປ່ິນປວົຫຼາຍ (ນ ັນ້ຄື ຄວາມຈາໍເປັນຕອ້ງຢດຸ ຫືຼ ປ່ຽນແປງຮບູແບບ

ການປ່ິນປວົທ່ີມຢີູເ່ນື່ອງຈາກຜນົທ່ີເກດີຂຶນ້ເປັນອນັຕະລາຍ ຫືຼ ເພ່ືອເລ່ີມການປ່ິນປວົຮບູແບບໃໝ)່; ຫືຼ  
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D. ການຕດັສນິໃຈຍາ້ຍ ຫືຼ ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູອ່ອກຈາກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

2. ເມ ື່ອໃຫກ້ານແຈງ້ເຕອືນພາຍໃຕວ້ກັທີ (1) ຂອງຂໍນ້ີ,້ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ມຂໍີມ້ນູທ່ີ

ກຽ່ວຂອ້ງທງັໝດົໄວໃ້ຫ ້ແລະ ຈດັໃຫຕ້າມຄາໍຂໍຂອງແພດ.  

3. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູທ່ນັທີ, ຖາ້ມ,ີ ເມ ື່ອມ—ີ  

A. ການປ່ຽນຫອ້ງ ຫືຼ ການກາໍນດົເພ່ືອນຮວ່ມຫອ້ງໃຫ.້  

B. ການປ່ຽນແປງສດິຜູອ້າໄສຢູພ່າຍໃຕລ້ະບຽບ ຫືຼ ກດົໝາຍຂອງລດັຖະບານກາງ ຫືຼ ຂອງລດັ.  

C. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງບນັທຶກ ແລະ ອບັເດດທ່ີຢູ ່(ທາງໄປສະນ ີແລະ ອເີມວ) ແລະ ເບໂີທລະ

ສບັຂອງຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູເ່ປັນໄລຍະ.  

ການຮບັເຂ້ົາ   
1. ການຮບັເຂ້ົາສູພ່າກສວ່ນສະເພາະລວມ (composite distinct part)1

2. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີເປັນ
ພາກສວ່ນສະເພາະລວມຕອ້ງເປີດເຜີຍຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົການຮບັເຂ້ົາຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັການກາໍນດົຕວົຈງິ, 

ລວມທງັສະຖານທ່ີຕາ່ງໆທ່ີປະກອບມພີາກສວ່ນສະເພາະລວມ, ແລະ ຕອ້ງກາໍນດົນະໂຍບາຍທ່ີນາໍໃຊກ້ບັ

ການປ່ຽນຫອ້ງລະຫວາ່ງສະຖານທ່ີຕາ່ງໆຂອງມນັເອງ.  

2. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງເອົາແຈງ້ການສິດ ແລະ ການບໍລິການໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູກ່ອ່ນ ຫືຼ ໃນເວລາຮບັ

ເຂ້ົາ ແລະ ໃນລະຫວາ່ງການຢູອ່າໄສຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູທ່ງັປາກເປ່ົາ ແລະ ເປັນລາຍລກັອກັສອນເປັນພາສາທ່ີຜູ້
ອາໄສຢູເ່ຂ້ົາໃຈສິດຂອງລາວ ແລະ ຂໍກ້າໍນດົ ແລະ ກດົລະບຽບທງັໝດົທ່ີໃຊຄຸ້ມ້ຄອງຄວາມປະພຶດ 

ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຜູອ້າໄສຢູໃ່ນລະຫວາ່ງການພກັຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

B. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຍງັຕອ້ງເອົາແຈງ້ການໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູວ່າ່ດວ້ຍການແຈງ້ສດິ ແລະ ພນັທະໜາ້

ທ່ີຂອງ Medicaid ທ່ີລດັສາ້ງຂຶນ້ມາ, ຖາ້ມ.ີ  

C. ຕອ້ງຮບັຮອງການໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ ແລະ ການປບັປງຸແກໄ້ຂໃດໜ່ຶງກບັມນັນ ັນ້ເປັນລາຍລກັອກັ

ສອນ.  
                                                      
2 ພາກສວ່ນສະເພາະລວມ (composite distinct part) ຕອ້ງສາມາດຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງໄດຕ້ວົຈງິຈາກສະຖາບນັທ່ີ

ໃຫຍກ່ວາ່ ແລະ ແຍກອອກຈາກດາ້ນການເງນິສາໍລບັການລາຍງານຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ.  
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3. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົທ່ີມສີດິໄດຮ້ບັ Medicaid ເປັນລາຍລກັອກັ

ສອນໃນເວລາຮບັເຂ້ົາສູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ເມ ື່ອຜູອ້າໄສຢູມ່ສີິດໄດຮ້ບັ Medicaid—  

A. ເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ບໍລິການທ່ີລວມຢູໃ່ນການບໍລິການຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລພາຍໃຕແ້ຜນປະກນັ

ຂອງລດັ ແລະ ສາໍລບັສິ່ ງທ່ີຜູອ້າໄສຢູອ່າດຈະບ່ໍຖກືຮຽກເກບັຄາ່;  

B. ບນັດາເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ບໍລິການອື່ ນທ່ີສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລສະເໜີໃຫ ້ແລະ ສາໍລບັອນັທ່ີຜູອ້າໄສຢູ່
ອາດຈະຖກືເກບັຄາ່, ແລະ ຈາໍນວນຄາ່ທ່ີເກບັສາໍລບັການບໍລິການເຫ່ົຼານ ັນ້; ແລະ  

C. ແຈງ້ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູທ່ີ່ມສີດິໄດຮ້ບັ Medicaid ແຕລ່ະຄນົຮູ ້ເມ ື່ອໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ 

ການບໍລິການ.  

4. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົກອ່ນ, ຫືຼ ໃນເວລາຮບັເຂ້ົາ, ແລະ ໃນລະຫວາ່ງ

ການພກັອາໄສຢູເ່ປັນໄລຍະກຽ່ວກບັການບໍລິການທ່ີມໃີຫຢູ້ໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ກຽ່ວກບັການ

ເກບັຄາ່ບໍລິການເຫ່ົຼານ ັນ້, ລວມທງັການເກບັຄາ່ບໍລິການທ່ີບ່ໍໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງພາຍໃຕ ້Medicare/ 

Medicaid ຫືຼ ຕາມອດັຕາເບຍ້ລຽ້ງຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

A. ໃນບອ່ນທ່ີໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງການຄຸມ້ຄອງຕ່ໍເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ການບໍລິການທ່ີໄດຮ້ບັການຄຸມ້ຄອງໂດຍ 

Medicare ແລະ/ຫືຼ ໂດຍແຜນປະກນັຂອງລດັຂອງ Medicaid, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້

ການໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູຮ່ ູເ້ລ່ືອງການປ່ຽນແປງທນັທ່ີເປັນໄປໄດຕ້າມສມົຄວນ.  

B. ໃນບອ່ນທ່ີໄດມ້ກີານປ່ຽນແປງການເກບັຄາ່ເຄື່ ອງໃຊ ້ແລະ ບໍລິການອື່ ນໆ ທ່ີສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລສະ

ເໜີໃຫ,້ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູຮ່ ູເ້ປັນລາຍລກັອກັສອນຢາ່ງໜອ້ຍ 60 ວນັ

ກອ່ນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັການປ່ຽນແປງ.   

C. ຖາ້ຜູອ້າໄສຢູເ່ສຍຊວີດິ ຫືຼ ໄດເ້ຂ້ົານອນໂຮງໝໍ ຫືຼ ຖກືຍາ້ຍ ແລະ ບ່ໍກບັຄືນມາສູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດູ

ແລ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສ ົ່ງເງນິຄືນໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູ,່ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູ,່ ຫືຼ ອະສງັຫາລິມ

ມະຊບັຕາມທ່ີສາມາດເຮັດໄດ ້ເຊິ່ ງເປັນເງນິຝາກໄວ ້ຫືຼ ການເກບັຄາ່ທ່ີຈາ່ຍໄປແລວ້, ໜອ້ຍກວາ່ອດັ

ຕາເບຍ້ລຽ້ງຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ເປັນຈາໍນວນວນັທ່ີຜູອ້າໄສຢູໄ່ດຢູ້ຕ່ວົຈງິ ຫືຼ ໄດຈ້ອງໄວ ້ຫືຼ 

ໄດຢູ້ໃ່ນຕຽງໃນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ໂດຍບ່ໍຄາໍນງຶເຖງິເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົການພກັອາໄສຢູຕ່ ໍາ່ສດຸ ຫືຼ 

ແຈງ້ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ.   
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D. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສ ົ່ງເງນິຄນືໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູຈ່າໍນວນໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ທງັ

ໝດົທ່ີຍງັຄາ້ງກບັຜູອ້າໄສຢູພ່າຍໃນ 30 ວນັນບັຈາກວນັທີຜູອ້າໄສຢູຖ່ກືອະນຍຸາດໃຫອ້ອກໄປຈາກສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

E. ຂໍກ້າໍນດົຂອງສນັຍາການຮບັເຂ້ົາໂດຍ ຫືຼ ໃນນາມຂອງບກຸຄນົທ່ີຂໍການຮບັເຂ້ົາສູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດູ

ແລຕອ້ງບ່ໍຂດັກບັເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົຂອງກດົລະບຽບເຫ່ົຼານີ.້   

ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ ແລະ ການຮກັສາຄວາມລບັ   
ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິຕ່ໍຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ ແລະ ການຮກັສາຄວາມລບັຂອງບນັທຶກສວ່ນຕວົ ແລະ ທາງການແພດ

ຂອງລາວ:  

1. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົປະກອບມເີລ່ືອງທ່ີພກັອາໄສ, ການປ່ິນປວົທາງການແພດ, ການສື່ ສານເປັນລາຍລກັ

ອກັສອນ ແລະ ທາງໂທລະສບັ, ການເບິ່ ງແຍງດແູລສວ່ນຕວົ, ການຢຽ້ມຢາມຕດິຕາມ, ແລະ ການປະຊຸມ

ຂອງຄອບຄວົ ແລະ ກຸມ່ຜູອ້າໄສຢູອ່ື່ ນໆ, ແຕອ່ນັນີບ່ໍ້ຕອ້ງການໃຫສ້ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈດັຫອ້ງສວ່ນຕວົ

ໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົ.  

2. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງເຄົາລບົສດິຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສເລ່ືອງຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ, ລວມທງັສດິຕ່ໍຄວາມເປັນ

ສວ່ນຕວົໃນການສື່ ສານປາກເປ່ົາ (ນ ັນ້ຄກືານເວ້ົາ), ເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ແລະ ທາງອເີລັກໂທຣນກິ, 

ລວມທງັສດິສ ົ່ງ ແລະ ຮບັເມວ ແລະ ຈດົໝາຍອື່ ນໆທ່ີບ່ໍໄດເ້ປີດ, ຫ່ໍຂອງ ແລະ ສິ່ ງຂອງອື່ ນໆທ່ີສ ົ່ງເຖງິ

ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລເພ່ືອເອົາໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູ,່ ລວມທງັສິ່ ງຂອງຕາ່ງໆທ່ີໄດສ້ ົ່ງດວ້ຍວທີິອື່ ນນອກເໜືອຈາກ

ບໍລິການທາງໄປສະນ.ີ  

3. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໃຫຮ້ກັສາບນັທຶກສວ່ນຕວົ ແລະ ທາງການແພດໄວໃ້ຫປ້ອດໄພ ແລະ ເປັນຄວາມລບັ.  

A. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິປະຕເິສດທ່ີຈະເປີດເຜີຍບນັທຶກສວ່ນຕວົ ແລະ ທາງການແພດໄດ ້ຍກົເວັ້ນແຕທ່ີ່ໄດກ້າໍ

ນດົໃຫພ້າຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງລດັຖະບານກາງ ຫືຼ ຂອງລດັ.  

B. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫຜູ້ຕ້າງໜາ້ຂອງຫອ້ງການຜູກ້ວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະ

ຍາວຂອງລດັກວດກາເບິ່ ງບນັທຶກທາງການແພດ, ສງັຄມົ, ແລະ ບໍລິຫານຂອງຜູອ້າໄສຢູຕ່າມກດົ

ຫມາຍຂອງລດັ.  
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ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີປອດໄພ   
ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໄດຮ້ບັສະພາບແວດລອ້ມທ່ີປອດໄພ, ສະອາດ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄກືບັຢູບ່າ້ນ, ລວມທງັ

ບ່ໍຈາໍກດັແຕກ່ານໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອການດາໍລງົຊວີດິປະຈາໍວນັຢາ່ງປອດໄພ. ສະຖານ

ເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫ—້  

1. ສະພາບແວດລອ້ມທ່ີປອດໄພ, ສະອາດ, ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄືກບັຢູບ່າ້ນເຮັດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູນ່າໍໃຊ້
ເຄື່ ອງຂອງສວ່ນຕວົຂອງລາວໄດໃ້ນລະດບັທ່ີເປັນໄປໄດ.້  

A. ອນັນີລ້ວມມກີານຮບັປະກນັໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູສ່າມາດຮບັເອົາການເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະ ການບໍລິການໄດ້
ຢາ່ງປອດໄພ ແລະ ດ ັງ່ນ ັນ້ ການຈດັວາງແຜນຜງັຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລເຮັດໃຫມ້ຄີວາມເປັນເອ

ກະລາດແກຜູ່ອ້າໄສຢູໄ່ດສ້ງູສດຸ ແລະ ບ່ໍມຄີວາມສຽ່ງທາງດາ້ນຄວາມປອດໄພ.  

B. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈະເອົາໃຈໃສໃ່ຫດ້ ີເພ່ືອປກົປ້ອງຊບັສນິຂອງຜູອ້າໄສຢູບ່ໍ່ໃຫເ້ສຍຫາຍ ຫືຼ ຖກື

ລກັໄປ.  

2. ການບໍລິການເບິ່ ງແຍງດແູລບາ້ນ ແລະ ການບາໍລງຸຮກັສາທ່ີຈາໍເປັນ ເພ່ືອຮກັສາຄວາມສະອາດ, ຄວາມ

ເປັນລະບຽບຮຽບຮອ້ຍ, ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຢູພ່າຍໃນ.  

3. ອະນາໄມຕຽງນອນ ແລະ ຜາ້ປບູອ່ນນອນໃຫຢູ້ໃ່ນສະພາບທ່ີດ.ີ  

4. ຕູໃ້ສເ່ຄື່ ອງສວ່ນຕວົຢູໃ່ນຫອ້ງຜູອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຫອ້ງ.  

5. ແສງໄຟພຽງພໍ ແລະ ແຈງ້ດຢີູໃ່ນທກຸພ້ືນທ່ີ.  

6. ອນຸຫະພມູຢູໄ່ດສ້ະບາຍ ແລະ ປອດໄພ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ວນັທີ 1 

ຕລຸາ 1990 ຕອ້ງຮກັສາອນຸຫະພມູໃຫຢູ້ທ່ີ່ 71 ຫາ 81° F.  

7. ການຮກັສາລະດບັສຽງໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັທ່ີຟງັໄດສ້ະບາຍ.  

ການຮອ້ງທກຸ  
1. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິຮອ້ງທກຸກບັສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ຫືຼ ໜວ່ຍງານ ຫືຼ ອງົການອື່ ນ ທ່ີພິຈາລະນາສບືສວນ

ຄາໍຮອ້ງທກຸໂດຍບ່ໍມກີານຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງ ຫືຼ ແກແ້ຄນ້ ແລະ ບ່ໍຕອ້ງມຄີວາມຢາ້ນຕ່ໍການຈາໍແນກ

ຄວາມແຕກຕາ່ງ ຫືຼ ການແກແ້ຄນ້. ການຮອ້ງທກຸດ ັງ່ກາ່ວປະກອບດວ້ຍບນັດາສິ່ ງທ່ີກຽ່ວກບັການເບິ່ ງແຍງ

ດແູລ ແລະ ການປ່ິນປວົ ເຊິ່ ງໄດຈ້ດັໃຫ ້ພອ້ມທງັສິ່ ງທ່ີບ່ໍໄດຈ້ດັໃຫ,້ ພຶດຕິກາໍຂອງພະນກັງານ ແລະ 
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ຂອງຜູອ້າໄສຢູຄ່ນົອື່ ນ; ແລະ ບນັຫາຂອ້ງໃຈອື່ ນໆກຽ່ວກບັການພກັຢູອ່າໄສໃນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລເພ່ືອ

ຮບັການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວ (LTC) ຂອງພວກເຂົາ.  

2. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິ ແລະ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຊຄ້ວາມພະຍາມທນັທີ ເພ່ືອແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທກຸທ່ີຜູອ້າ

ໄສຢູອ່າດຈະມຕີາມວກັນີ.້  

3. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງເຮັດໃຫມ້ຂໍີມ້ນູກຽ່ວກບັວທີິການຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງຮຽນແກຜູ່ອ້າໄສຢູ.່  

4. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງກາໍນດົນະໂຍບາຍການຮອ້ງທກຸ ເພ່ືອຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານແກໄ້ຂຄາໍຮອ້ງທກຸ

ທງັໝດົທນັທີກຽ່ວກບັສດິຂອງຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ມຢີູໃ່ນວກັນີ.້ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຕອ້ງເອົາສາໍເນົານະໂຍບາຍການຮອ້ງ

ທກຸໃຫແ້ກຜູ່ອ້າໄສຢູຕ່າມການຮອ້ງຂໍ. ນະໂຍບາຍຄາໍຮອ້ງທກຸຕອ້ງມ:ີ  

A. ການແຈງ້ໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູເ່ປັນລາຍບກຸຄນົ ຫືຼ ຜາ່ນການຕິດປະກາດຢູໃ່ນບອ່ນທ່ີເຫັນໄດງ້າ່ຍໃນທົ່ວ

ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລກຽ່ວກບັສິດຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸປາກເປ່ົາ (ໝາຍຄວາມວາ່ການເວ້ົາລາຍງານ) ຫືຼ 

ເປັນລາຍລກັອກັສອນ; ສິດຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸປິດລບັ; ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຮອ້ງທກຸວາ່ສາມາດຍື່ ນ

ຄາໍຮອ້ງທກຸກບັໃຜໄດ,້ ນ ັນ້ກໍ່ຄ ືຊື່ ຂອງລາວ, ທ່ີຢູບ່ອ່ນເຮັດວຽກ (ທາງໄປສະນ ີແລະ ອເີມວ) ແລະ 

ເບໂີທລະສບັບອ່ນເຮັດວຽກ; ກອບເວລາທ່ີຄາດໄວວ້າ່ຈະທາໍການທບົທວນເບິ່ ງຄາໍຮອ້ງທກຸໃຫສ້າໍເລັດ; 

ສດິໄດຮ້ບັຄາໍຕດັສນິເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັການຮອ້ງທກຸຂອງລາວ; ແລະ ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍຂອງ

ໜວ່ຍງານເອກະລາດຕາ່ງໆທ່ີອາດຈະຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸກບັໃຜໄດແ້ດ,່ ນ ັນ້ກໍ່ຄ ືອງົການຂອງລດັທ່ີຖກື

ຕອ້ງ, ອງົການປບັປງຸຄນຸນະພາບ, ອງົການສາໍຫຼວດຂອງລດັ, ໂຄງການຜູກ້ວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລ

ໄລຍະຍາວຂອງລດັ, ຫືຼ ລະບບົປກົປ້ອງ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ (ເບິ່ ງໜາ້ 25-26);  

B. ການມອບໝາຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຮອ້ງທກຸ ຜູທ່ີ້ຮບັຜິດຊອບຕດິຕາມກວດກາຂະບວນການຮອ້ງທກຸ, ຮບັ ແລະ 

ຕດິຕາມຄາໍຮອ້ງທກຸຜາ່ນໄປຫາຂໍສ້ະຫຸຼບຂອງເຂົາເຈົາ້; ການນາໍພາການສືບສວນທ່ີຈາໍເປັນໂດຍສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ; ການຮກັສາຄວາມລບັຂອງຂໍມ້ນູທງັໝດົກຽ່ວຂອ້ງກບັການຮອ້ງທກຸ, ຕວົຢາ່ງ ຂໍ້

ມນູປະຈາໍຕວົຂອງຜູອ້າໄສຢູສ່າໍລບັບນັດາຄາໍຮອ້ງທກຸທ່ີໄດຍ້ື່ ນແບບປິດລບັ; ການອອກຄາໍຕດັສນິຄາໍ

ຮອ້ງທກຸເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫແ້ກຜູ່ອ້າໄສຢູ;່ ແລະ ການປະສານງານກບັອງົການຂອງລດັ ແລະ 

ລດັຖະບານກາງຕາມຄວາມຈາໍເປັນກຽ່ວກບັການກາ່ວຫາສະເພາະ;  
C. ການດາໍເນນີມາດຕະການຕາມຄວາມຈາໍເປັນທນັທີ ເພ່ືອປ້ອງກນັການລະເມດີສດິຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ອາດຈະມີ

ໃນຕ່ໍໜາ້ ໃນຂະນະທ່ີກາໍລງັສບືສວນການລະເມດີທ່ີກາ່ວຫາຢູ;່  
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D. ການລາຍງານການລະເມດີທ່ີກາ່ວຫາທງັໝດົທນັທີທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັການລະເລີຍ, ການລວ່ງລະເມດີ, 

ລວມທງັການບາດເຈບັຈາກບອ່ນທ່ີບ່ໍຮູຈ້ກັ, ແລະ/ຫືຼ ການສໍໂ້ກງຊບັສນິຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ໂດຍຜູໃ້ດຜູ້
ໜ່ຶງທ່ີຈດັບໍລິການໃຫໃ້ນນາມຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ ໃຫແ້ກຜູ່ຄຸ້ມ້ຄອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ;  

E. ການຮບັປະກນັໃຫຄ້າໍຕດັສິນຄາໍຮອ້ງທກຸເປັນລາຍລກັອກັສອນທກຸອນັມວີນັທ່ີໄດຮ້ບັຄາໍຮອ້ງທກຸ, ສງັ

ລວມຄາໍໃຫກ້ານຄາໍຮອ້ງທກຸຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ສງັລວມສິ່ ງທ່ີພບົເຫັນຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ຂໍສ້ະຫຸຼບກຽ່ວກບັບນັ

ຫາຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ຄາໍໃຫກ້ານວາ່ ຄາໍຮອ້ງທກຸໄດຮ້ບັການຢືນຢນັ ຫືຼ ບ່ໍຢືນຢນັ, ມາດຕະ

ການແກໄ້ຂໃດໜ່ຶງທ່ີໄດເ້ຮັດ ຫືຼ ຈະໄດເ້ຮັດໂດຍທາງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈາກຜນົຂອງການຮອ້ງ

ທກຸ, ແລະ ວນັທີອອກຄາໍຕດັສນິເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫ;້  

F. ການນາໍໃຊມ້າດຕະການແກໄ້ຂໃຫຖ້ກືຕອ້ງທ່ີເໝາະສມົຕາມກດົໝາຍຂອງລດັ ຖາ້ການລະເມດີສດິ

ຂອງຜູອ້າໄສຢູຕ່າມທ່ີກາ່ວຫາໄດຮ້ບັການຢັງ້ຢືນໂດຍສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ຫືຼ ຖາ້ພາກສວ່ນ

ຂາ້ງນອກມອີາໍນາດເຊ່ັນ: ອງົການສາໍຫຼວດຂອງລດັ, ອງົການປບັປງຸຄນຸນະພາບ, ຫືຼ ອງົການບງັຄບັ

ໃຊກ້ດົໝາຍທອ້ງຖິ່ ນຢ ັງ້ຢືນການລະເມດີສດິໃດໜ່ຶງຂອງຜູອ້າໄສຢູເ່ຫ່ົຼານີຢູ້ພ່າຍໃນຂງົເຂດຄວາມຮບັ

ຜິດຊອບຂອງຕນົເອງ; ແລະ  

G. ການຮກັສາຫຼກັຖານສະແດງໃຫເ້ຫັນຜນົຂອງການຮອ້ງທກຸທງັໝດົເປັນເວລາບ່ໍໜອ້ຍກວາ່ 3 ປີນບັ

ຈາກມືອ້ອກຄາໍຕດັສນິຄາໍຮອ້ງທກຸ.  

ຕດິຕ່ໍກບັພາກສວ່ນທາງນອກ   
ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງບ່ໍຫາ້ມ ຫືຼ ຍວົະຜູອ້າໄສຢູບ່ໍ່ໃຫສ້ື່ ສານກບັເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງລດັຖະບານກາງ, ຂອງ

ລດັ, ຫືຼ ຂອງທອ້ງຖິ່ນດວ້ຍວທີິໃດໜ່ຶງ, ລວມທງັບ່ໍຈາໍກດັແຕຜູ່ສ້າໍຫຼວດຂອງລດັຖະບານກາງ ຫືຼ ຂອງລດັ, 

ພະນກັງານພະແນກສາທາລະນະສກຸຂອງລດັຖະບານກາງ ຫືຼ ຂອງລດັ, ລວມທງັຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຫອ້ງການ

ຜູກ້ວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວຂອງລດັ, ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຂອງອງົການຮບັຜິດຊອບລະບບົການປກົ

ປ້ອງ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມຜິດປກົກະຕທິາງຈດິກຽ່ວກບັເລ່ືອງໃດໜ່ຶງ, ບ່ໍວາ່ຈະໃນເລ່ືອງ

ການໄກເ່ກຍ່ ຫືຼ ປະເພດການດາໍເນນີການອື່ ນທາງຕລຸາການ ຫືຼ ການຄຸມ້ຄອງໃດໜ່ຶງຫືຼບ່ໍກໍ່ຕາມ.  
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ອດິສະລະພາບຈາກການຖກືລວ່ງລະເມດີ, ການລະເລີຍ, ແລະ ການ

ສວຍໃຊຫ້າປະໂຫຍດ   
1. ຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໄດຮ້ບັອດິສະລະພາບຈາກການລວ່ງລະເມດີ, ການລະເລີຍ, ການຫຼອກລວງຊບັສິນຂອງຜູ້

ອາໄສຢູ,່ ແລະ ການສວຍໃຊຫ້າຜນົປະໂຫຍດຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົຢູໃ່ນຂໍຍ້ອ່ຍນີ.້ ອນັນີລ້ວມມບ່ໍີຈາໍກດັແຕ່
ອດິສະລະພາບຈາກການລງົໂທດທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ, ການແຍກຢູໂ່ດດດຽ່ວແບບບງັຄບັ ແລະ ການຄວບ

ຄມຸທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ຫືຼ ເຄມທ່ີີບ່ໍຕອ້ງການ ເພ່ືອປ່ິນປວົອາການທາງການແພດຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່  

2. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງ:  

A. ບ່ໍໃຊກ້ານລວ່ງລະເມດີທາງດາ້ນວາຈາ, ຈດິໃຈ, ເພດ, ຫືຼ ຮາ່ງກາຍ, ການລງົໂທດທາງດາ້ນຮາ່ງ

ກາຍ, ຫືຼ ການແຍກຢູໂ່ດດດຽ່ວແບບບງັຄບັ;  

B. ຮບັປະກນັວາ່ ຜູອ້າໄສຢູມ່ອີດິສະລະພາບຈາກການກກັຂງັໜວ່ງໜຽ່ວທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ ຫືຼ ໃຫໄ້ດຮ້ບັ

ສານເຄມທ່ີີບງັຄບັໃຊ ້ເພ່ືອຈດຸປະສງົຂອງການປະຕບິດັວໄິນ ຫືຼ ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ແລະ ທ່ີບ່ໍ

ຕອ້ງການ ເພ່ືອປ່ິນປວົອາການທາງການແພດຂອງຜູອ້າໄສຢູ.່ ເມ ື່ອໄດມ້ກີານຊີບ້ອກວາ່ມກີານໃຊກ້ານ

ກກັຂງັໜວ່ງໜຽ່ວ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຊທ້າງເລືອກທ່ີຈາໍກດັໜອ້ຍທ່ີສດຸເປັນເວລາໜອ້ຍທ່ີ

ສດຸ ແລະ ບນັທຶກການປະເມນີຄືນໃໝທ່ີ່ພວມດາໍເນນີຢູໃ່ນດາ້ນຄວາມຈາໍເປັນສາໍລບັການກກັຂງັໜວ່ງ

ໜຽ່ວ.  

ການຮບັເຂ້ົາ, ການຍາ້ຍໄປບອ່ນອື່ ນ, ແລະ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ   
1. ນະໂຍບາຍການຮບັເຂ້ົາ.  

A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສາ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍການຮບັເຂ້ົາ.  

B. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງ—  

a. ບ່ໍຮອ້ງຂໍ ຫືຼ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ຜູທ່ີ້ອາດຈະມາອາໄສຢູສ່ະຫຼະສິດຂອງພວກເຂົາຕາມທ່ີໄດ້
ກາ່ວໄວຢູ້ໃ່ນຂໍຍ້ອ່ຍນີ ້ແລະ ຢູໃ່ນກດົໝາຍການອະນຍຸາດ ຫືຼ ການຢັງ້ຢືນຂອງລດັ, ຂອງລດັຖະ

ບານກາງ ຫືຼ ຂອງທອ້ງຖິ່ນ, ລວມທງັບ່ໍຈາໍກດັແຕສ່ດິຂອງພວກເຂົາທ່ີມຕ່ໍີ Medicare ຫືຼ 

Medicaid; ແລະ  
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b. ບ່ໍຮອ້ງຂໍ ຫືຼ ຮຽກຮອ້ງການຮບັປະກນັເປັນລາຍລກັອກັສອນ ທ່ີຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ຜູທ່ີ້ອາດຈະມາອາໄສ

ຢູບ່ໍ່ໃຫມ້ສີິດໄດຮ້ບັ, ຫືຼ ຈະບ່ໍສະໝກັຂໍເງນິຊວ່ຍເຫືຼອ Medicare ຫືຼ Medicaid.  

c. ບ່ໍຮອ້ງຂໍ ຫືຼ ຮຽກຮອ້ງໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ຜູທ່ີ້ອາດຈະມາອາໄສຢູສ່ະຫຼະຄວາມຮບັຜິດຊອບຕ່ໍສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີອາດຈະມກີານສນູເສຍຊບັສນິສວ່ນຕວົໄດ.້  

C. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງບ່ໍຮອ້ງຂໍ ຫືຼ ຮຽກຮອ້ງເອົາການຄ ໍາ້ປະກນັການຊາໍລະຂອງຝາ່ຍທີສາມຕ່ໍສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລມາເປັນເງ ື່ອນໄຂຂອງການຮບັເຂ້ົາ ຫືຼ ເລ່ັງການຮບັເຂ້ົາໃຫໄ້ວຂຶນ້, ຫືຼ ສບືຕ່ໍພກັອາ

ໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະຂໍໃຫ ້ແລະ 

ຕອ້ງການໃຫຕ້ວົແທນຜູອ້າໄສຢູຖ່ກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ເຊິ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ມກີານເຂ້ົາເຖງິລາຍຮບັ ຫືຼ ຊບັ

ສນິທ່ີມຂີອງຜູອ້າໄສຢູໄ່ດ ້ເພ່ືອຈາ່ຍຄາ່ການເບິ່ ງແຍງດແູລຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ເພ່ືອເຊັນສນັ

ຍາ ເພ່ືອໃຫກ້ານຊາໍລະສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈາກລາຍຮບັ ຫືຼ ຊບັສິນຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ໂດຍບ່ໍມຄີວາມ

ຮບັຜິດຊອບທາງດາ້ນການເງນິສວ່ນຕວົເກດີຂຶນ້.  

D. ໃນກລໍະນຂີອງຄນົທ່ີມສີິດໄດຮ້ບັ Medicaid, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລພະຍາບານຕອ້ງບ່ໍເກບັຄາ່, ວິ່ ງ

ເຕ້ັນ, ຍອມຮບັ ຫືຼ ຮບັຂອງຂວນັ, ເງນິ, ການບໍລິຈາກ ຫືຼ ລາງວນັຕອບແທນອື່ ນ ເພ່ີມເຕມີໃສຈ່າໍ

ນວນທ່ີຕອ້ງໄດຈ້າ່ຍພາຍໃຕແ້ຜນປະກນັຂອງລດັ ໃຫເ້ປັນເງ ື່ນໄຂອນັໜ່ຶງກອ່ນການຮບັເຂ້ົາ, ເລ່ັງການ

ຮບັເຂ້ົາໃຫໄ້ວຂຶນ້ ຫືຼ ສບືຕ່ໍພກັຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ. ເຖງິແນວໃດກໍ່ຕາມ,—  

a. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະເກບັຄາ່ນາໍຜູອ້າໄສຢູ ່ຜູທ່ີ້ມສີດິໄດຮ້ບັ Medicaid ສາໍລບັເຄື່ ອງໃຊ ້

ແລະ ບໍລິການ ທ່ີຜູອ້າໄສຢູໄ່ດຂໍ້ ແລະ ໄດຮ້ບັ, ສິ່ ງນ ັນ້ແມນ່ບ່ໍໄດລ້ະບໄຸວຢູ້ໃ່ນແຜນປະກນັຂອງ

ລດັຕາມທ່ີໄດເ້ອົາເຂ້ົາຢູໃ່ນຂໍກ້າໍນດົ ‘ການບໍລິການຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ’’ ເທ່ົາທ່ີສະຖານ

ເບິ່ ງແຍງດແູລອອກແຈງ້ການທ່ີເໝາະສມົຂອງການມໃີຫ ້ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງການບໍລິການ

ເຫ່ົຼານີໃ້ຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ບ່ໍເປັນເງ ື່ອນໄຂການຮບັເຂ້ົາຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ການສບືຕ່ໍພກັອາໄສ

ຢູຕ່າມການຂໍ ຫືຼ ການຍອມຮບັການບໍລິການເພ່ີມເຕມີດ ັງ່ກາ່ວ; ແລະ  

b. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະວິ່ ງເຕ້ັນ, ຍອມຮບັ, ຫືຼ ຮບັເອົາການປະກອບສວ່ນເພ່ືອການກສຸນົ, 

ທາງສາສະໜາ, ຫືຼ ເພ່ືອມະນດຸສະທາໍຈາກອງົການຈດັຕ ັງ້ໃດໜ່ຶງ ຫືຼ ຈາກບກຸຄນົໃດໜ່ຶງທ່ີບ່ໍກຽ່ວ

ຂອ້ງກບັຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ມສີດິໄດຮ້ບັ Medicaid ຫືຼ ຜູທ່ີ້ອາດຈະມາອາໄສຢູ,່ ແຕຕ່ອ້ງເປັນໃນລະດບັ

ທ່ີການປະກອບສວ່ນບ່ໍແມນ່ເງ ື່ອນໄຂຂອງການຮບັເຂ້ົາ, ເລ່ັງການຮບັເຂ້ົາໃຫໄ້ວ, ຫືຼ ສບືຕ່ໍພກັອາ

ໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລສາໍລບັຜູອ້າໄສຢູມ່ສີດິໄດຮ້ບັ Medicaid.  
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E. ລດັຕາ່ງໆ ຫືຼ ພະແນກຍອ່ຍທາງການເມອືງອາດຈະນາໍໃຊມ້າດຕະຖານການຮບັເຂ້ົາພາຍໃຕກ້ດົໝາຍ

ຂອງລດັ ຫືຼ ທອ້ງຖິ່ນຢາ່ງເຄ່ັງຄດັກວາ່ທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນຂໍນ້ີ ້ເພ່ືອຫາ້ມການຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງ

ຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີມສີິໄດຮ້ບັ Medicaid.  

F. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລພະຍາບານຕອ້ງໄດເ້ປີດເຜີຍແຈງ້ການຄນຸລກັສະນະພິເສດ ຫືຼ ຂໍຫ້າ້ມບໍລິການ

ຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ຜູທ່ີ້ອາດຈະມາອາໄສຢູກ່ອ່ນເວລາຂອງການຮບັເຂ້ົາ.  

G. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລພະຍາບານທ່ີເປັນພາກສວ່ນສະເພາະລວມຕອ້ງເປີດເຜີຍຢູໃ່ນຂໍຕ້ກົລງົການຮບັ

ເຂ້ົາຂອງຕນົເອງກຽ່ວກບັການກາໍນດົຕວົຈງິ, ລວມທງັສະຖານທ່ີຕາ່ງໆທ່ີປະກອບມພີາກສວ່ນສະເພາະ

ລວມ, ແລະ ຕອ້ງກາໍນດົນະໂຍບາຍທ່ີນາໍໃຊກ້ບັການປ່ຽນຫອ້ງລະຫວາ່ງສະຖານທ່ີຕາ່ງໆຂອງມນັ

ເອງ.  

2. ການເຂ້ົາເຖງິການເບິ່ ງແຍງດແູລສຂຸະພາບເທ່ົາທຽມກນັ.  

A. ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງສາ້ງ, ຮກັສາ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ການປະຕບິດັອນັດຽວ

ກນັກຽ່ວກບັການຍາ້ຍ ແລະ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ, ແລະ ການໃຫບໍ້ລິການຕາ່ງໆແກທ່ກຸໆຄນົ 

ໂດຍບ່ໍໃຫຄ້າໍນງຶເຖງິແຫຼງ່ການຊາໍລະ;  

B. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະເກບັຄາ່ບໍລິການຈາໍນວນໃດໜ່ຶງຈດັໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູທ່ີ່ບ່ໍໄດຮ້ບັ 

Medicaid ນອກຈາກວາ່ຖກືຫາ້ມໂດຍກດົໝາຍຂອງລດັ ແລະ ກງົກບັເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົຂອງແຈງ້ການ

ທ່ີອະທິບາຍເຖງິການເກບັຄາ່; ແລະ  

C. ລດັບ່ໍຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫສ້ະເໜີການບໍລິການເພ່ີມເຕມີໃຫໃ້ນນາມຂອງຜູອ້າໄສຢູນ່ອກເໜືອໄປກວາ່ການບໍ

ລິການທ່ີຈດັໃຫຢູ້ໃ່ນແຜນປະກນັຂອງລດັ.  

3. ການຍາ້ຍໄປບອ່ນອື່ ນ ແລະ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ—  

A. ເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ—  

a. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູແ່ຕລ່ະຄນົໃຫຢູ້ໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໄດ,້ 

ແລະ ບ່ໍຍາ້ຍ ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູໃ່ຫອ້ອກໄປຈາກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ນອກຈາກວາ່—  

 ການຍາ້ຍໄປບອ່ນໃໝ ່ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກມຄີວາມຈາໍເປັນສາໍລບັສະຫວດັດກີານຂອງ

ຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ບ່ໍສາມາດບນັລໄຸດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູອ້າໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດູ

ແລ;  
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 ການຍາ້ຍໄປບອ່ນໃໝ ່ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກມຄີວາມເໝາະສມົ ເພາະວາ່ສຂຸະພາບຂອງ

ຜູອ້າໄສຢູດ່ຂີຶນ້ພຽງພໍ ເຊິ່ ງຜູອ້າໄສຢູບ່ໍ່ມຄີວາມຈາໍເປັນຕອ້ງເອົາການບໍລິການທ່ີສະຖານເບິ່ ງ

ແຍງດແູລຈດັໃຫອ້ກີຕ່ໍໄປ;  

 ຄວາມປອດໄພຂອງບກຸຄນົຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕກົຢູໃ່ນສະພາບອນັຕະລາຍ ເນື່ອງ

ຈາກສະຖານະພາບທາງດາ້ນການປ່ິນປວົ ຫືຼ ພຶດຕິກາໍຂອງຜູອ້າໄສຢູ;່  

 ອກີຢາ່ງໜ່ຶງ ສຂຸະພາບຂອງບກຸຄນົຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈະຕກົຢູໃ່ນອນັຕະລາຍ;  

 ຜູອ້າໄສຢູຫຼ່ ົມ້ເຫຼວທ່ີຈະຈາ່ຍ (ຫືຼ ຕອ້ງໄດຈ້າ່ຍພາຍໃຕ ້Medicare ຫືຼ Medicaid) ຄາ່ການ

ພກັອາໄສຢູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ຫຼງັຈາກທ່ີແຈງ້ການໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ ສມົເຫດສມົຜນົ

ແລວ້. ນາໍໃຊກ້ານບ່ໍຊາໍລະ ຖາ້ຜູອ້າໄສຢູບ່ໍ່ສ ົ່ງເອກະສານທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັການຊາໍລະພາກ

ສວ່ນທີສາມ ຫືຼ ຫຼງັຈາກພາກສວ່ນທີສາມ, ລວມທງັ Medicare ຫືຼ Medicaid, ປະຕເິສດ

ຄາໍຮອ້ງຮຽນ ແລະ ຜູອ້າໄສຢູປ່ະຕເິສດທ່ີຈະຈາ່ຍຄາ່ການພກັອາໄສຢູຂ່ອງລາວ. ສາໍລບັຜູອ້າ

ໄສຢູທ່ີ່ເປັນຜູມ້ສີິດໄດຮ້ບັ Medicaid ຫຼງັຈາກການຮບັເຂ້ົາສູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, ສະຖານ

ເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະເກບັແຕຄ່າ່ທ່ີສາມາດອະນຍຸາດໄດນ້າໍຜູອ້າໄສຢູພ່າຍໃຕ ້Medicaid 

ເທ່ົານ ັນ້; ຫືຼ 

 ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຢດຸດາໍເນນີງານໃຫ.້  

b. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລອາດຈະບ່ໍຍາ້ຍ ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູອ່ອກໄປ ໃນຂະນະທ່ີຍງັມກີານອຸ

ທອນຄາ້ງຢູ ່ເມ ື່ອຜູອ້າໄສຢູໃ່ຊສ້ິດຂອງຕນົເອງອທຸອນຄາໍແຈງ້ການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫ້
ອອກ, ນອກຈາກວາ່ການບ່ໍໃຫຍ້າ້ຍ ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫອ້ອກຈະເຮັດໃຫເ້ກດີອນັຕະລາຍຕ່ໍສຂຸະພາບ 

ຫືຼ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນໆຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງ

ດແູລຕອ້ງບນັທຶກອນັຕະລາຍທ່ີຈະເກດີຂຶນ້ຈາກການບ່ໍຍາ້ຍ ຫືຼ ບ່ໍອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ. 

B. ການບນັທຶກເປັນເອກະສານ. ເມ ື່ອສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຍາ້ຍ ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູອ່ອກພາຍ

ໃຕສ້ະພາບການໃດໜ່ຶງທ່ີລະບໄຸວ,້ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງຮບັປະກນັວາ່ ການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຸ

ຍາດໃຫອ້ອກແມນ່ໄດບ້ນັທຶກເປັນເອກະສານໄວຢູ້ໃ່ນບນັທຶກທາງການແພດຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ຂໍມ້ນູ

ທ່ີເໝາະສມົໄດຮ້ບັການສື່ ສານຫາສະຖາບນັ ຫືຼ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງດແູລສຂຸະພາບທ່ີຮບັແລວ້.2

3   

a. ການບນັທຶກໄວຢູ້ໃ່ນບນັທຶກທາງການແພດຂອງຜູອ້າໄສຢູຕ່ອ້ງປະກອບດວ້ຍ:  

                                                      
3 ລາຍການຍາ້ຍ/ອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ 3B ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໃນວນັທີ 11/28/17.  
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 ພ້ືນຖານສາໍລບັການຍາ້ຍ.  

 ບ່ໍສາມາດບນັລໄຸດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການສະເພາະຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະ

ຖານເບິ່ ງແຍງດແູລເພ່ືອໃຫໄ້ດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ແລະ ການບໍລິການຢູທ່ີ່

ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີຮບັໄດຕ້າມຄວາມຕອ້ງການ.  

b. ເອກະສານບນັທຶກທ່ີຕອ້ງການແມນ່ຕອ້ງເຮັດໂດຍ—  

 ແພດຂອງຜູອ້າໄສຢູ ່ເມ ື່ອການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກມຄີວາມຈາໍເປັນພາຍໃຕວ້ກັທີ 

3 A a. ຈດຸຂດີໜາ້ທີໜ່ຶງ ແລະ ທີສອງຂອງຂໍນ້ີ;້ ແລະ  

 ແພດ ເມ ື່ອການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກມຄີວາມຈາໍເປັນພາຍໃຕວ້ກັທີ 3 A a. ຈດຸ

ຂດີໜາ້ທີສາມ ແລະ ທີສີ່ .  

c. ຂໍມ້ນູທ່ີໃຫກ້ບັຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີຮບັຕອ້ງມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປນີເ້ປັນຢາ່ງໜອ້ຍຄ:ື  

 ຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍຂອງຜູເ້ຮັດໜາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການເບິ່ ງແຍງດແູລຜູອ້າໄສຢູ.່  

 ຂໍມ້ນູຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູ ່ລວມທງັຂໍມ້ນູຕດິຕ່ໍ.  

 ຂໍມ້ນູພິໄນກາໍ.  

 ຄາໍແນະນາໍພິເສດທງັໝດົ ຫືຼ ຄາໍເຕືອນລວ່ງໜາ້ສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີພວມດາໍເນນີຢູ່
ຕາມຄວາມເໝາະສມົ.  

 ເປ້ົາໝາຍແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລກວມລວມ.  

 ຂໍມ້ນູທ່ີຈາໍເປັນອື່ ນໆທງັໝດົ, ລວມທງັສາໍເນົາໃບສະຫຸຼບສງັລວມການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກຂອງຜູ້
ອາໄສຢູ,່ ແລະ ເອກະສານບນັທຶກອື່ ນໆໃດໜ່ຶງເທ່ົາທ່ີມ ີເພ່ືອຮບັປະກນັການປ່ຽນການເບິ່ ງ

ແຍງດແູລທ່ີປອດໄພ ແລະ ມປີະສດິທິພາບ.  

C. ແຈງ້ການກອ່ນການຍາ້ຍ. ກອ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈະຍາ້ຍ  ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູອ່ອກ, 
ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງ—  

a. ແຈງ້ຜູອ້າໄສຢູ ່ແລະ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູໃ່ຫຮູ້ເ້ລ່ືອງການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ ແລະ 

ເຫດຜນົສາໍລບັການຍາ້ຍເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະ ເປັນພາສາ ແລະ ຮບູແບບທ່ີພວກເຂົາເຂ້ົາ
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ໃຈໄດ.້ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງສ ົ່ງສາໍເນົາແຈງ້ການສະບບັໜ່ຶງໄປໃຫກ້ບັຜູຕ້າງໜາ້ຂອງຫອ້ງ

ການຜູກ້ວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວ.  

b. ບນັທຶກເຫດຜນົສາໍລບັການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກຢູໃ່ນບນັທຶກທາງການແພດຂອງຜູອ້າ

ໄສຢູ;່ ແລະ  

c. ລວມໄວຢູ້ໃ່ນແຈງ້ການລາຍການທ່ີໄດອ້ະທິບາຍໄວຢູ້ໃ່ນຂໍນ້ີ.້ D. ກາໍນດົເວລາຂອງແຈງ້ການ.  

a. ຍກົເວັ້ນຕາມທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ,້ ແຈງ້ການເລ່ືອງການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກທ່ີຕອ້ງການ

ພາຍໃຕຂໍ້ນ້ີຕ້ອ້ງແມນ່ທາງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລເປັນຜູເ້ຮັດຢາ່ງໜອ້ຍ 30 ວນັກອ່ນທ່ີຜູອ້າໄສຢູ່
ຈະຖກືຍາ້ຍ ຫືຼ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ.  

b. ແຈງ້ການຕອ້ງໄດເ້ຮັດທນັທີທ່ີເຮັດໄດ ້ກອ່ນການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ ເມ ື່ອ—  

 ຄວາມປອດໄພຂອງບກຸຄນົຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈະຕກົຢູໃ່ນອນັຕະລາຍ;  

 ສຂຸະພາບຂອງບກຸຄນົຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈະຕກົຢູໃ່ນອນັຕະລາຍ;  

 ສຂຸະພາບຂອງຜູອ້າໄສຢູດ່ຂີຶນ້ພໍທ່ີຈະອະນຍຸາດໃຫຍ້າ້ຍ ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫອ້ອກໄດທ້ນັທີ;  

 ການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກທນັທີແມນ່ຈາໍເປັນຕາມຄວາມຕອ້ງການທາງການແພດ

ເລ່ັງດວ່ນຂອງຜູອ້າໄສຢູພ່າຍໃຕວ້ກັ; ຫືຼ  

 ຜູອ້າໄສຢູບ່ໍ່ໄດຢູ້ໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລເປັນເວລາ 30 ວນັ.  

E. ເນືອ້ໃນຂອງແຈງ້ການ. ແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນທ່ີລະບໄຸວຢູ້ໃ່ນພາກນີຕ້ອ້ງປະກອບມດີ ັງ່ຕ່ໍໄປ

ນີຄ້:ື  

a. ເຫດຜນົສາໍລບັການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ;  

b. ວນັທີມຜີນົບງັຄບັໃຊກ້ານຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ;  

c. ສະຖານທ່ີບອ່ນຜູອ້າໄສຢູຍ່າ້ຍໄປ ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ;  

d. ຄາໍໃຫກ້ານຂອງສດິການອທຸອນຂອງຜູອ້າໄສຢູ,່ ລວມທງັຊື່ , ທ່ີຢູ ່(ທາງໄປສະນ ີແລະ ອເີມວ), 

ແລະ ເບໂີທລະສບັຂອງພາກສວ່ນທ່ີຮບັຄາໍສະເໜີດ ັງ່ກາ່ວ; ແລະ  



32  
ດດັແກ.້ 3/17  

e. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວທີິເອົາແບບຟອມອທຸອນ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອໃນການປະກອບແບບຟອມ ແລະ 

ການສ ົ່ງຄາໍຂໍໃຫມ້ກີານພິຈາລະນາຄາໍອທຸອນ;  

f. ຊື່ , ທ່ີຢູ ່(ທາງໄປສະນ ີແລະ ອເີມວ) ແລະ ເບໂີທລະສບັຂອງຫອ້ງການ  

ຜູກ້ວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວຂອງລດັ;  

g. ສະລບັຜູອ້າໄສຢູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີມຄີນົພິການທາງປນັຍາ ແລະ ພດັທະນາການ ຫືຼ 

ຄວາມພິການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ທ່ີຢູທ່າງໄປສະນ ີແລະ ອເີມວ ແລະ ເບໂີທລະສບັຂອງອງົການຮບັຜິດ

ຊອບຕ່ໍການປກົປ້ອງ ແລະ ສ ົ່ງເສມີຂອງບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມພິການທາງດາ້ນພດັທະນາການ; ແລະ  

h. ສະລບັຜູອ້າໄສຢູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີມຄີນົພິການທາງຈດິ ຫືຼ ຄວາມພິການກຽ່ວຂອ້ງ, ທ່ີຢູ່
ທາງໄປສະນ ີແລະ ອເີມວ ແລະ ເບໂີທລະສບັຂອງອງົການຮບັຜິດຊອບຕ່ໍການປກົປ້ອງ ແລະ 

ສ ົ່ງເສມີຂອງບກຸຄນົທ່ີມຄີວາມຜິດປກົກະຕທິາງຈດິໃຈກາໍນດົໄວພ້າຍໃຕກ້ານປກົປ້ອງ ແລະ 

ການສະໜບັສະໜນູກດົໝາຍບກຸຄນົປ່ວຍທາງຈດິ.  

F. ການປ່ຽນແປງແຈງ້ການ. ຖາ້ຂໍມ້ນູຢູໃ່ນແຈງ້ການປ່ຽນແປງກອ່ນມຜີນົກະທບົຕ່ໍການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຸ
ຍາດໃຫອ້ອກ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ໃຫຜູ້ຮ້ບັແຈງ້ການທນັທີທ່ີເປັນໄປໄດ ້ເມ ື່ອມຂໍີມ້ນູອບັ

ເດດໃຫແ້ລວ້.  

G. ການຈດັກຽມສາໍລບັການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງໃຫ ້ແລະ ບນັ
ທຶກການກະກຽມ ແລະ ການຈດັກຽມທ່ີພຽງພໍໃຫກ້ບັຜູອ້າໄສຢູ ່ເພ່ືອຮບັປະກນັການຍາ້ຍ ຫືຼ ການອະນຸ

ຍາດໃຫອ້ອກຈາກສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລໄດຢ້າ່ງປອດໄພ. ການຈດັກຽມນີຕ້ອ້ງໄດເ້ອົາໃຫໃ້ນແບບ

ຟອມ ແລະ ຮບູແບບທນັເວລາທ່ີຜູອ້າໄສຢູສ່າມາດເຂ້ົາໃຈໄດ.້  

H. ແຈງ້ການເລ່ືອງການປິດສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລລວ່ງໜາ້. ໃນກລໍະນມີກີານປິດສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ, 
ບກຸຄນົທ່ີເປັນຜູຄ້ວບຄມຸສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງອອກແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນກອ່ນການປິດ

ທ່ີຈະມຂີຶນ້ນ ັນ້ໄປໃຫກ້ບັອງົການສາໍຫຼວດຂອງລດັ, ຫອ້ງການຜູກ້ວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວ

ຂອງລດັ, ຜູອ້າໄສຢູສ່ະຖານເບິ່ ແຍງດແູລ, ແລະ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູ,່ ພອ້ມທງັແຜນສາໍລບັການຍາ້ຍ 

ແລະ ການຍກົຍາ້ຍຜູອ້າໄສຢູໃ່ຫພ້ຽງພໍ.  

I. ການປ່ຽນຫອ້ງຢູໃ່ນພາກສວ່ນສະເພາະລວມ (composite distinct part). ການປ່ຽນແປງຫອ້ງຢູໃ່ນ
ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີເປັນພາກສວ່ນສະເພາະແມນ່ຂຶນ້ກບັເງ ື່ອນໄຂກາໍນດົ ແລະ ຕອ້ງຖກືຈາໍກດັຕ່ໍ
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ການຍາ້ຍພາຍໃນອາຄານສະເພາະ ເຊິ່ ງຜູອ້າໄສຢູນ່ ັນ້ຢູ,່ ນອກຈາກວາ່ ຜູອ້າໄສຢູເ່ຫັນດຍີາ້ຍໄປສູສ່ະ

ຖານທ່ີພາກສວ່ນສະເພາະລວມອື່ ນດວ້ຍຄວາມສະໝກັໃຈ.  

4. ແຈງ້ການນະໂຍບາຍເລ່ືອງການຮກັສາຕຽງໄວ ້ແລະ ການສ ົ່ງຄນື—  

A. ແຈງ້ການກອ່ນການຍາ້ຍ. ກອ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈະຍາ້ຍຜູອ້າໄສຢູໄ່ປຫາໂຮງໝໍ ຫືຼ ຜູອ້າໄສຢູ່
ລາພກັໄປປ່ິນປວົພະຍາດ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງແຈງ້ການໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູ ່ຫືຼ ຕວົແທນຜູອ້າໄສຢູ່
ເປັນລາຍລກັອກັສອນທ່ີລະບວຸາ່—  

a. ໄລຍະເວລາຂອງການຮກັສາຕຽງໄວຂ້ອງລດັ, ຖາ້ມ,ີ ໃນລະຫວາ່ງທ່ີຜູອ້າໄສຢູໄ່ດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫ້
ກບັຄືນ ແລະ ສບືຕ່ໍການອາໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ;  

b. ນະໂຍບາຍການຊາໍລະຄາ່ຕຽງທ່ີຈອງໄວຢູ້ໃ່ນແຜນປະກນັຂອງລດັ, ຖາ້ມ;ີ  

c. ນະໂຍບາຍຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລກຽ່ວກບັໄລຍະເວລາການຮກັສາຕຽງໄວ,້ ເຊິ່ ງຕອ້ງກງົກບັຂໍ້

ນີ,້ ການອະນຍຸາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູຄ່ນົໜ່ຶງກບັຄນື; ແລະ  

d. ຂໍມ້ນູລະບໄຸວຢູ້ໃ່ນຂໍນ້ີ.້  

B. ແຈງ້ການຮກັສາຕຽງໄວເ້ມ ື່ອມກີານຍາ້ຍ. ໃນເວລາຍາ້ຍຜູອ້າໄສຢູໄ່ປເຂ້ົານອນໂຮງໝໍ ຫືຼ ການລາພກັ

ປ່ິນປວົ, ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງອອກແຈງ້ການເປັນລາຍລກັອກັສອນໃຫແ້ກຜູ່ອ້າໄສຢູ ່ແລະ ຕວົ

ແທນຜູອ້າໄສຢູ ່ເຊິ່ ງລະບໄຸລຍະເວລາຂອງການຮກັສານະໂຍບາຍຮກັສາຕຽງນອນໄວ.້  

5. ການອະນຍຸາດໃຫຜູ້ອ້າໄສຢູກ່ບັຄນືສູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ.  

A. ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງກາໍນດົ ແລະ ຕດິຕາມນະໂຍບາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັຜູອ້າໄສຢູ່
ທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫກ້ບັຄືນສູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລ ຫຼງັຈາກພວກເຮົາໄດຖ້ກືນາໍຕວົເຂ້ົານອນໂຮງໝໍ 

ຫືຼ ໄດຂໍ້ລາພກັປ່ິນປວົ. ນະໂຍບາຍຕອ້ງຈດັໃຫດ້ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ.້  

a. ຜູອ້າໄສຢູ,່ ຜູທ່ີ້ມກີານເຂ້ົານອນໂຮງໝໍ ຫືຼ ການລາພກັປ່ິນປວົເກນີໄລຍະເວລາຮກັສາຕຽງນອນໄວ້
ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງລດັ, ກບັຄືນສູສ່ະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລກບັຄືນໄປຫອ້ງເກົ່ າຂອງພວກເຂົາ, 

ຖາ້ມໃີຫ ້ຫືຼ ທນັທີເມ ື່ອມຕີຽງໃຫອ້ນັທາໍອິດຢູໃ່ນຫອ້ງເຄິ່ ງສວ່ນຕວົ ຖາ້ຜູອ້າໄສຢູ:່  

 ຕອ້ງມບໍີລິການທ່ີສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຈດັໃຫ;້ ແລະ  
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 ມສີດິໄດຮ້ບັບໍລິການສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີມຄີວາມຊາໍນານຂອງ Medicare ຫືຼ ບໍລິການ

ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີມຄີວາມຊາໍນານຂອງ Medicaid.  

b. ຖາ້ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລກາໍນດົວາ່ ຜູອ້າໄສຢູ ່ຜູທ່ີ້ຖກືຍາ້ຍດວ້ຍຄວາມຄາດຫວງັທ່ີຈະກບັຄນືມາສູ່
ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລບ່ໍສາມາດກບັຄືນມາໄດ,້ ສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລຕອ້ງປະຕບິດັຕາມເງື່ອນໄຂ

ກາໍນດົຕາມທ່ີພວກເຂົານາໍໃຊກ້ບັການອະນຍຸາດໃຫອ້ອກ.  

B. ການຮບັເຂ້ົາສູພ່າກສວ່ນສະເພາະລວມ (composite distinct part) ອກີເທ່ືອໜ່ຶງ. ເມ ື່ອສະຖານ
ເບິ່ ງແຍງດແູລ ທ່ີຜູອ້າໄສຢູກ່ບັຄືນມາແມນ່ພາກສວ່ນສະເພາະລວມ (composite distinct part), 

ຜູອ້າໄສຢູຕ່ອ້ງໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫກ້ບັຄືນໄປສູຕ່ຽງທ່ີມຢີູໃ່ນສະຖານທ່ີສະເພາະຂອງ composite 

distinct part ເຊິ່ ງລາວໄດອ້າໄສຢູມ່າກອ່ນແລວ້. ຖາ້ບ່ໍມຕີຽງຢູໃ່ນສະຖານທ່ີນ ັນ້ໃນເວລາຂອງການ

ກບັມາ, ຜູອ້າໄສຢູຕ່ອ້ງໄດຮ້ບັໂອກາດໃຫກ້ບັຄນືໄປຫາສະຖານທ່ີຕາມທ່ີມຕີຽງທາໍອດິໃຫຢູ້ທ່ີ່ນ ັນ້.  

ແຫຼງ່ທ່ີມາ   

ການສະໜບັສະໜນູ   

KEPRO   
(Medicare Beneficiary and Family Centered Care Quality Improvement Organization) 

(ອງົການປບັປງຸຄນຸນະພາບການເບິ່ ງແຍງດແູລເນັນ້ໃສຄ່ອບຄວົ ແລະ ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ Medicare)   

5201 West Kennedy Boulevard, Suite 900   

Tampa, Florida 33609   

ສ ົ່ງເຖງິ: Medicare Beneficiary Complaints (ຝາ່ຍຄํາຮອ້ງຮຽນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ Medicare)   

855-408-8557  

beneficiary.complaints@hcqis.org  

MID-MINNESOTA LEGAL AID/MINNESOTA DISABILITY 

LAW CENTER  

(ສນູຊວ່ຍເຫືຼອກດົໝາຍລດັມນີໂີຊຕາຕອນກາງ/ສນູກດົໝາຍຄວາມພິການ

ລດັມນີໂີຊຕາ)   
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(Protection and Advocacy Systems) (ລະບບົການປກົປ້ອງ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູ)   

430 First Avenue North, Suite 300   

Minneapolis, MN 55401-1780  1-800-292-

4150 ເບໂີທຮບັເຂ້ົາ mndlc@mylegalaid.org  

OFFICE OF OMBUDSMAN FOR LONG-TERM CARE  

(ຫອ້ງການຜູກ້ວດກາການເບິ່ ງແຍງດແູລໄລຍະຍາວ)   
PO Box 64971   

St. Paul, MN 55164-0971   

1-800-657-3591 or 651-431-2555 (metro) 

MBA.OOLTC@state.mn.us  

OFFICE OF OMBUDSMAN FOR MENTAL HEALTH AND 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES (ຫອ້ງການຜູກ້ວດກາສຂຸະ

ພາບຈດິ ແລະ ຄວາມພິການທາງດາ້ນພດັທະນາການ)   
121 7th Place East   

Metro Square Building   

St. Paul, MN 55101-2117   

1-800-657-3506 or 651-757-1800 (metro)  

Ombudsman.mhdd@state.mn.us  

SENIOR LINKAGE LINE (ສາຍເຊື່ ອມໂຍງອາວໂຸສ)   
(Aging and Disability Resource Center) (ສນູຂໍມ້ນູຄວາມສງູອາຍ ຸແລະ ຄວາມພິການ)  

Minnesota Board on Aging (ຄະນະກາໍມະການຄວາມສງູອາຍລຸດັມນີໂິຊຕາ)   

PO Box 64976  

St. Paul, MN 55155  1-800-333-

2433 senior.linkage@state.mn.us 
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Medicaid   
MINNESOTA DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES  

(ພະແນກການບໍລິການມະນດຸລດັມນີໂິຊຕາ)   

(Medicaid Fraud and Abuse-payment issues)  

Surveillance and Integrity Review Services (ການສໍໂ້ກງ 

ແລະ ການລວ່ງລະເມດີ Medicaid-ບນັຫາການຊາໍລະ)  ໜວ່ຍ

ງານທບົທວນການຕດິຕາມ ແລະ ຄວາມຊື່ ສດັ   

PO Box 64982   

St Paul, MN 55164-0982   

1-800-657-3750 or 651-431-2650 (metro) 

DHS.SIRS@state.mn.us  

ຄຸມ້ຄອງ   
ສນູບໍລິການ MEDICAID/MEDICARE (CMS)   

Region V (ເຂດ V)   

233 North Michigan Ave, Suite 600   

Chicago, IL 60601   

312-353-9810  

ROCHIORA@cms.hhs.gov  

MINNESOTA ADULT ABUSE REPORTING CENTER (MAARC)  

(ສນູລາຍງານການລວ່ງລະເມດີຜູໃ້ຫຍລ່ດັມນີໂິຊຕາ)   

Department of Human Services (ພະແນກການບໍລິການມະນດຸ)   

PO Box 64976   

St. Paul, MN 55164-0976   

1-844-880-1574  

DHS.AdultProtection@state.mn.us  
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MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH  (ພະແນກສາທາລະນະສກຸລດັມນີໂິຊຕາ) 

Office of Health Facility Complaints ຫອ້ງການຄາໍຮອ້ງຮຽນສະຖານເບິ່ ງແຍງດແູລສຂຸະພາບ)   

PO Box 64970   

St. Paul MN 55164-0971   

1-800-369-7994 or 651-201-4201 (metro)   

health.ohfc-complaints@state.mn.us  

MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH (ພະແນກສາທາລະນະສກຸລດັມນີໂິຊຕາ)   

Health Regulation Division (ພະແນກຄຸມ້ຄອງສຂຸະພາບ)   

PO Box 64900   

St. Paul, MN 55164-0900   

651-201-4101  

health.fpc-licensing@state.mn.us|www.health.state.mn.us  

ເພ່ືອຮບັເອົາຂໍມ້ນູນີຢູ້ໃ່ນຮບູແບບອື່ ນ, ໂທຫາ: 651-201-4101. ພິມຢູໃ່ນເຈຍ້ທ່ີນາໍຄືນມາໃຊໃ້ໝ.່   

http://www.health.state.mn.us/
http://www.health.state.mn.us/
http://www.health.state.mn.us/
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