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ຕາມຣຖັບນັຍດັຣຖັມນິນໂີຊຕາ, ມາດຕາທີ 144A.751 

 

ນາໍໃຊໂ້ດຍບນັດາຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍທງັໝດົ 

 
 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 1. ຖະແຫຼງການວາ່ດວ້ຍສດິທິ. 

ບກຸຄນົທ່ີຮບັການເບິ່ ງແຍງດແູລລະຍະສດຸທາ້ຍມສີດິທ່ີຈະ: 

 

(1) ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັສດິທິລວ່ງໜາ້ກອ່ນທ່ີຈະ

ໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງດແູລໃນລະຍະສດຸທາ້ຍ ຫືຼ ໃນລະຫວາ່ງ

ການກວດປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິ ກອ່ນທ່ີຈະເລ້ີມໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງດແູລ

ໃນລະຍະສດຸທາ້ຍ, ລວມເຖງິ ສິ່ ງທ່ີຈະຕອ້ງເຮັດຖາ້ຫາກວາ່ຖກື    

ລະເມດີສດິທິ; 

(2) ໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງແລະການບໍລິການໂດຍສອດຄອ່ງກບັແຜນ

ການເບິ່ ງແຍງໃນລະຍະສດຸທາ້ຍທ່ີເໝາະສມົ ແລະພາຍໃຕ ້      

ມາດຕະຖານການເບິ່ ງແຍງດແູລໃນລະຍະສດຸທາ້ຍທ່ີຍອມຮບັໄດ ້ແລະ

ມສີດິທ່ີຈະເຂ້ົາຮວ່ມຢາ່ງກະຕລືືລ ົນ້ໃນການສາ້ງແຜນການແລະການ 

ປະເມນີຜນົການເບິ່ ງແຍງດແູລແລະການບໍລິການຕາ່ງໆ; 

(3) ໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວລວ່ງໜາ້ກອ່ນຮບັການເບິ່ ງແຍງກຽ່ວກບັ     

ການບໍລິການຕາ່ງໆ ທ່ີຈະຖກືຈດັຫາໃຫ,້ ລະບຽບວໄິນຊຶ່ ງຈະນາໍໃຊ ້

ໃນການເບິ່ ງແຍງ, ຄວາາມຖີ່ ໃນການຢຽ້ມຢາມທ່ີສະເໜີໃຫ,້ 
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ທາງເລືອກອື່ ນໆ ທ່ີມໃີຫ ້ແລະຜນົຕາມມາຂອງທາງເລືອກເຫ່ົຼານີ,້ 

ລວມເຖງິຜນົຕາມມາຂອງການປະຕເິສດການບໍລິການເຫ່ົຼານີ;້ 

(4) ໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວລວ່ງໜາ້, ເມ ື່ອເປັນໄປໄດ,້ ເຖງິການ 

ປ່ຽນແປງໃດໆ ໃນແຜນການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ ແລະ 

ປະກອບສວ່ນຢາ່ງກະຕລືືລ ົນ້ໃນທກຸການປ່ຽນແປງໃດໆ; 

(5) ປະຕເິສດການບໍລິການ ຫືຼ ການປ່ິນປວົ; 

(6) ຮູລ້ວ່ງໜາ້ເຖງິຂໍຈ້າໍກດັການບໍລິການໃດໆ ທ່ີມໃີຫຈ້າກ 

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ, ແລະເຫດຜນົຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການສາໍລບັການຍດຸຕ ິ

ການບໍລິການ; 

(7) ຮູລ້ວ່ງໜາ້ກອ່ນຮບັການເບິ່ ງແຍງດແູລບ່ໍວາ່ການບໍລິການເບິ່ ງແຍງ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍ ຈະຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງປະກນັພຍັສຂຸະພາບ, 

ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງການແພດ, Medicare, ຫືຼໂຄງການສຂຸະພາບ 

ອື່ ນໆ ທ່ີບກຸຄນົລງົທະບຽນເຂ້ົາ ຫືຼບ່ໍກຕໍາມ; 

(8) ໄດຮ້ບັຈາໍນວນເງນິຊດົໃຊຄ້ນືທ່ີປະເມນີໄວຢ້າ່ງສດຸຈະລິດໃຈ 

ຊຶ່ ງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຄາດໝາຍທ່ີຈະໄດຮ້ບັຈາກບໍລິສດັປະກນັພຍັ 

ສຂຸະພາບທ່ີບກຸຄນົຂຶນ້ທະບຽນນາໍ ຖາ້ຫາກ ມກີານຮອ້ງຂໍ. 

ນອກຈາກນີ ້ຍງັຕອ້ງແຈງ້ບອກຈາໍນວນເງນິທ່ີປະເມນີໄວແ້ກ ່

ບກຸຄນົທ່ີຮອ້ງຂໍ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ບ່ໍໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນໃນບໍລິສດັປະກນັພຍັ. 
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ຂໍມ້ນູການຈາ່ຍເງນິນີບ່ໍ້ຖເືປັນການຜກູມດັທາງກດົໝາຍໃນການປະເມນີ

ຈາໍນວນຄາ່ບໍລິການຕາ່ງໆ; 

(9) ຮູວ້າ່ ອາດມກີານບໍລິການອື່ ນໆ ມໃີຫໃ້ນຊຸມຊນົ, ລວມເຖງິ 

ການບໍລິການເມ ື່ອເສັຽຊວີດິ ແລະຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງຄນົເຈບັໃນ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍອື່ ນໆ, ແລະຮູວ້າ່ຕອ້ງໄປບອ່ນໃດເພ່ືອຂໍເອົາ 

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັ ການບໍລິການເຫ່ົຼານີ;້ 

(10) ເລືອກຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີມໃີຫຢ້າ່ງເປັນອດິສະຫຼະ ແລະປ່ຽນຜູໃ້ຫ ້

ບໍລິການໄດຫຼ້ງັຈາກຮບັບໍລິການໄປແລວ້, ພາຍໃຕຂໍ້ຈ້າໍກດັຂອງ 

ປະກນັພຍັສຂຸະພາບ, ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງການແພດ, Medicare, ຫືຼ 

ໂຄງການສຂຸະພາບອື່ ນໆ; 

(11) ມກີານຮກັສາຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ, ຂໍມ້ນູການເງນິ, ແລະຂໍມ້ນູການ 

ປ່ິນປວົໄວເ້ປັນຄວາມລບັ ແລະໄດຮ້ບັການແນະນາໍໃຫຮູ້ເ້ຖງິ 

ນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບການຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການໃນດາ້ນການ 

ເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ; 

(12) ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິບນັທຶກຕາ່ງໆ ແລະເອກະສານຂໍມ້ນູ 

ຈາກບນັທຶກຕາ່ງໆ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມມາດຕາທີ144.335; 

(13) ໄດຮ້ບັການບໍລິການຈາກບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກຫດັມາຢາ່ງ 

ເໝາະສມົ ແລະມຄີວາມສາມາດທ່ີຈະປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງຕນົ; 
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(14) ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຕອບດວ້ຍຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອແລະຄວາມເຄົາລບົ 

ແລະມກີານປະຕບິດັຕ່ໍຊບັສນິຂອງຄນົເຈບັ ດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ; 

(15) ສະແດງຄາໍຮອ້ງທກຸເລ້ືອງການປ່ິນປວົ ຫືຼ ການເບິ່ ງແຍງດແູລ 

ຊຶ່ ງຖກືຈດັຫາໃຫ,້ ຫືຼ ບກົຜອ່ງໃນການປະຕບິດັ ຫືຼ ຂາດຄວາມ 

ເອືອ້ເຟ້ືອ ຫືຼ ຂາດຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍຄນົເຈບັ ຫືຼ ຊບັສນິຂອງຄນົເຈບັ; 

(16) ເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືຂ ົ່ມເຫັງທາງກາຍ ແລະທາງວາຈາ; 

(17) ແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ທ່ີສມົເຫດຜນົກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆ 

ໃນດາ້ນການບໍລິການ ຫືຼ ການເກບັຄາ່ຕາ່ງໆ, ລວມເຖງິ ແຈງ້ການ 

ຢາ່ງໜອ້ຍສບິວນັທ່ີບອກເຖງິການຍດຸຕກິານບໍລິການຈາກຜູໃ້ຫ ້

ບໍລິການ, ຍກົເວັນ້ໃນກລໍະນທ່ີີ: 

(i) ຜູຮ້ບັບໍລິການມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນການກະທາໍທ່ີປ່ຽນແປງ 

ສະພາບການຂອງການເຮັດວຽກລະຫວາ່ງສະຖານເບິ່ ງແຍງ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍກບັບກຸຄນົທ່ີເປັນຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງລະຍະ 

ສດຸທາ້ຍ, ຫືຼ ສາ້ງສະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮັດວຽກທ່ີບ່ໍ 

ປອດພຍັ ຫືຼ ເປັນການຂ ົ່ມເຫັງຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີໃຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍ; 

(ii) ເຫດສກຸເສນີສາໍລບັຜູໃ້ຫກ້ານເບິ່ ງແຍງທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ ຫືຼ 

ການປ່ຽນແປງທ່ີສາໍຄນັໃນສະພາບການຂອງຜູຮ້ບັບໍລິການໄດສ້ ົ່ງ

ຜນົກະທບົຕ່ໍຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການບໍລິການຊຶ່ ງເກນີຈາກ 
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ຂໍຕ້ກົລງົຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການໃນປດັຈບຸນັ ແລະສະຖານເບິ່ ງແຍງ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍເຫັນວາ່ບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງໄດຢ້າ່ງປອດພຍັ; 

ຫືຼ 

(iii) ຜູຮ້ບັບໍລິການບ່ໍໄດຖ້ກືຮບັຮອງວາ່ເຈບັປ່ວຍໜກັອກີຕ່ໍໄປ; 

(18) ການສ ົ່ງຕ່ໍທ່ີມກີານປະສານງານກນັໃນກລໍະນທ່ີີມກີານປ່ຽນແປງ 

ໃນສວ່ນຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ; 

(19) ຮູວ້ທີິຕດິຕ່ໍກບັບກຸຄນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີເປັນ 

ຜູຮ້ບັຜິດຊອບໃນການຈດັການບນັຫາຕາ່ງໆ ແລະ ໃຫມ້ກີານສບືສວນ 

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ ແລະພະຍາຍາມແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງທກຸ; 

(20) ຮູຈ້ກັຊື່  ແລະທ່ີຢູຂ່ອງອງົການຂອງຣຖັ ຫືຼ ຂອງຄາວຕີສ້າໍລບັ 

ການຕດິຕ່ໍເພ່ືອຂໍຂໍມ້ນູຕື່ ມ ຫືຼ ຂໍການຊວ່ຍເຫືຼອ; 

(21) ຢັງ້ຢືນສດິທິເຫ່ົຼານີໂ້ດຍສວ່ນຕວົ, ຫືຼ ໃຫມ້ກີານຢັງ້ຢືນສດິເຫ່ົຼານີ ້

ໂດຍຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັລະຍະສດຸທາ້ຍ ເມ ື່ອຄນົເຈບັໄດຖ້ກືຕດັສນິ 

ວາ່ຂາດຄວາມສາມາດ, ໂດຍບ່ໍມກີານໂຕຕ້ອບແກແ້ຄນ້; ແລະ 

(22) ໃຫມ້ກີານຈດັການດແູລຄວາມເຈບັປວດແລະອາການຕາມ     

ລະດບັຄວາມສະບາຍທ່ີຄນົເຈບັຕອ້ງການ. 

 

ຖາ້ຫາກ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງຄນົເຈບັລະຍະສດຸທາ້ຍດາໍເນນີການ 

ມສີະຖານທ່ີພກັສາໍລບັຄນົເຈບັລະຍະສດຸທາ້ຍ, ຕອ້ງໃຫໜ້ງັສແືຈງ້ການ 
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ແກຄ່ນົເຈບັທ່ີອາໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍແຕລ່ະຄນົຊຶ່ ງ

ລວມມຂໍີມ້ນູກຽ່ວກບັເລກ ແລະຄນຸສມົບດັຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ, ລວມເຖງິ 

ທງັພະນກັງານ ແລະອາສາສະໝກັ, ລກູຈາ້ງ ເພ່ືອໃຫເ້ປັນໄປຕາມ 

ຂໍກ້າໍນດົຂອງ ກດົລະບຽບຣຖັມນິນໂີຊຕາ 4664.0390 ທ່ີເຮັດວຽກ 

ໃນແຕລ່ະເວລາທ່ີສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ. 
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ຖາ້ຫາກ ທາ່ນມຄີາໍຮອ້ງທກຸກຽ່ວກບັອງົການ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີໃຫບໍ້ລິການ

ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍແກທ່າ່ນ, ທາ່ນສາມາດໂທຣ, ຂຽນ, ຫືຼ ໄປທ່ີ

ຫອ້ງການດແູລເລ້ືອງຄາໍຮອ້ງທກຸດາ້ນສະຖານດແູລສຂຸະພາບ,ກະຊວງ

ສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ. ທາ່ນຍງັສາມາດຕດິຕ່ໍສນູດແູລເລ້ືອງ

ຮອ້ງທກຸດາ້ນການເບິ່ ງແຍງດແູລລະຍະຍາວໄດ.້ 

 
Office of Health Facility Complaints 

(ຫອ້ງການດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນສະຖານດແູລສຂຸະພາບ) 

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

ແຟກຊ:໌ (651) 281-9796 

ທ່ີຢູທ່າງໄປສະນ:ີ  

Minnesota Department of Health Office of Health Facility 
Complaints P.O. Box 64970 
St. Paul, Minnesota 55164-0970 
TDD/TTY:651-215-8980 

ທ່ີຢູຫ່ອ້ງການ: 

Minnesota Department of Health 
Office of Health Facility Complaints 
85 East Seventh Place 
St. Paul, Minnesota 55164-0970 
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Ombudsman for Long-Term Care 

(ສນູດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນການເບິ່ ງແຍງລະຍະຍາວ) 

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

ແຟກຊ:໌ (651) 431-7452 

ທ່ີຢູທ່າງໄປສະນ:ີ 

Ombudsman for Long-Term Care 
PO Box 64971 
St. Paul, MN 55164-0971 
 

ຊື່ ຜູໄ້ດຮ້ບັອະນຍຸາດ:____________________________________ 

ໂທຣະສບັ: ___________________________________________  

ອເີມວ:______________________________________________ 

ທ່ີຢູ:່________________________________________________ 

ຊື່ /ຕາໍແໜງ່ຂອງບກຸຄນົທ່ີຮບັເລ້ືອງບນັຫາ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງທກຸ: 

____________________________________________________ 
 

ສາໍລບັຈດຸປະສງົເພ່ືອເປັນຂໍມ້ນູເທ່ົານ ັນ້ ແລະບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງມຢີູໃ່ນ   

ຂໍຄ້ວາມກຽ່ວກບັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງດແູລ   

ລະຍະສດຸທາ້ຍ: ຣຖັບນັຍດັມນິນໂີຊຕາ, ມາດຕາ 144A.751 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 2. ການຕຄີວາມ ແລະການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິ.ສດິທິຕາ່ງໆ ພາຍ

ໃຕພ້າກສວ່ນນີແ້ມນ່ຈດັຕ ັງ້ໄວເ້ພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງບກຸຄນົທ່ີຮບັການ

ເບິ່ ງແຍງໃນລະຍະສດຸທາ້ຍ.ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍບ່ໍ  
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ສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ກຸຄນົສະຫຼະສດິທິເຫ່ົຼານີໂ້ດຍໃຊເ້ປັນເງ ື່ອນໄຂໃນ

ການຮບັການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ. ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ຫືຼ, 

ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້, 

ສາມາດຊອກຫາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີໄ້ດ.້ ຖະແຫຼງການວາ່ດວ້ຍ

ສດິທິນີບ່ໍ້ແທນທ່ີ ຫືຼ ລບົລາ້ງສດິທິອື່ ນໆ ແລະສດິທິຂ ັນ້ພ້ືນຖານຕາ່ງໆ 

ທ່ີອາດປາກດົຢູຊ່ຶ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັບກຸຄນົທ່ີຮບັເອົາການເບິ່ ງແຍງໃນລະຍະ

ສດຸທາ້ຍ, ບກຸຄນົທ່ີໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ, ຫືຼ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ

ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍທ່ີມໃີບອະນຍຸາດພາຍໃຕພ້າກທີ 144A.753. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 3. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ. ສາໍເນົາຂອງສດິທິເຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງຈດັຫາ

ໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົໃນເວລາທ່ີເລ້ີມໃຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງ ລະຍະສດຸທາ້ຍແກ່

ບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ. ສາໍເນົາຄວນລວມມທ່ີີຢູ ່ແລະເບໂີທຣະສບັຂອງຫອ້ງ

ການດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນສະຖານດແູລສຂຸະພາບ ແລະຫອ້ງການ

ຂອງສນູດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນການເບິ່ ງແຍງລະຍະຍາວ ແລະ   

ຖະແຫຼງການຫຍໍທ່ີ້ອະທິບາຍວທີິຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸຕ່ໍຫອ້ງການເຫ່ົຼານີ.້   

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວທີິການຕດິຕ່ໍກບັຫອ້ງການຂອງສນູດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸ 

ດາ້ນການເບິ່ ງແຍງລະຍະຍາວຄວນຖກືລວມໄວໃ້ນແຈງ້ການເລ້ືອງການ

ປ່ຽນແປງຄາ່ທາໍນຽມຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ ແລະໃນແຈງ້ການທ່ີຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ

ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍເລ້ີມສ ົ່ງຕ່ໍ ຫືຼ ຍດຸຕກິານບໍລິການຕາ່ງໆ. 

 


