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ສດິທິຂອງທາ່ນພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຮວ່ມຂອງຣຖັບານກາງແລະຣຖັມນິນໂີຊຕາ

ວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສ 

 
 

ກອ່ນທາ່ນຈະອາ່ນເອກະສານສະບບັນີ ້ທາ່ນຄວນຮູວ້າ່:  

 

ໃນເອກະສານສະບບັນີ,້ ຄ  າວາ່ “ທາ່ນ” ລວມເຖງິ ໂຕທາ່ນເອງ, ຕວົແທນຂອງທາ່ນ, ແລະຕວົແທນທາງກດົໝາຍໃດໆ 

ທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນເປັນຜູຢູ້ອ່າໄສໃນເຮອືນພກັຜູເ້ຖົາ້ໃດໆ, ເຮອືນ

ພກັເບິ່ ງແຍງແບບກນິຢູພ່ອ້ມ, ຫືຼ ສະຖານພະຍາບານອື່ ນໆ, ທາ່ນມສີດິຕ ່ ສດິທິເຫ່ົຼານີ.້ ທາ່ນຍງັມສີດິຕ ່ ສດິທິເຫ່ົຼານີ ້ 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນເປັນຜູຢູ້ອ່າໄສໃນສະຖານພະຍາບານແບບເປັນທ່ີພກັແລະກນິຢູພ່ອ້ມ ຫືຼ ເປັນສະຖານທ່ີຢູອ່າໄສທ່ີມ ີ

ການຄວບຄມຸແນະນ  າຊຶ່ ງມໂີຄງການຊວ່ຍເຫືຼອບນັຫາການຕດິສານເສບຕດິທ່ີໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກກະຊວງປະຊາສງົເຄາະ

ຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ. ບ ່ ມສີະຖານທ່ີໃດທ່ີຈະສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫທ້າ່ນສະຫຼະສດິເຫ່ົຼານີໂ້ດຍໃຊເ້ປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການຮບັ

ເຂົ້າ ຫືຼ ການພກັຢູຕ່ ່ ໄດ.້ 

 

ສດິທິບາງຢາ່ງມປີາກດົຢູສ່ະເພາະພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ. ສດິທິເຫ່ົຼານີສ້ະແດງໄວໃ້ນຕວົອກັສອນພິມໃຫຍ ່

ສເີຂັມ້. ສດິທິອື່ ນໆ ທງັໝດົປາກດົຢູພ່າຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງ ແລະນ  າໃຊກ້ບັຜູຢູ້ອ່າໄສຂອງສະຖານ       

ພະຍາບານທ່ີໄດຮ້ບັການຮບັຮອງພາຍໃຕໂ້ຄງການຂອງ Medicaid ຫືຼ Medicare. ຖາ້ຫາກ ສດິທິຂອງທາ່ນພາຍໃຕ້

ກດົໝາຍຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາສາມາດປຽບທຽບໄດກ້ບັສດິທິຂອງທາ່ນພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງ, ສດິທິພາຍໃຕ ້

ຣຖັບານກາງຂອງທາ່ນແມນ່ຖກືສະແດງໃຫເ້ຫັນ. ຢາ່ງໃດກ ຕາມ, ສດິທິເພ່ີມເຕມີທ່ີສ  າຄນັໃດໆ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງ  

ຣຖັຈະສະແດງຢູໃ່ນຮບູຕວົພິມໃຫຍສ່ເີຂັມ້.   

 

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຕອ້ງການສ  າເນົາທ່ີສມົບນູຂອງສດິທິຂອງທາ່ນພາຍໃຕຣ້ຖັມນິນໂີຊຕາ, ຈະມສີ  າເນົາແຈກໃຫໃ້ນສະຖານ 

ພະຍາບານຂອງທາ່ນ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສາມາດບອກທາ່ນໄດວ້າ່ຈະໄປເອົາສ  າເນົາໄດຈ້າກບອ່ນໃດ.   

 
 

ຄນຸນະພາບຊວີດິ 

 

ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງເອົາໃຈໃສຕ່ ່ ທາ່ນໃນລກັສະນະແລະໃນສະພາບແວດລອ້ມທ່ີສ ົ່ງເສມີການບ  າລງຸຮກັສາ ຫືຼ ຍກົ 

ລະດບັຄນຸນະພາບຊວີດິຂອງທາ່ນ.  

 

1. ຄວາມມກີຽດ. ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງສ ົ່ງເສມີດວ້ຍຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອ ແລະເອົາໃຈໃສຕ່ ່ ທາ່ນໃນລກັສະນະແລະສະພາບ

ແວດອ້ມທ່ີບ  າລງຸຮກັສາ ຫືຼ ຍກົຍອ່ງໃຫກ້ຽດທາ່ນ ແລະເຄົາລບົໃນຄວາມເປັນໂຕທາ່ນຢາ່ງເຕັມສວ່ນ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດ້

ຮບັການປ່ິນປວົຢາ່ງເປັນສວ່ນຕວົແລະເບິ່ ງແຍງດແູລສວ່ນຕວົ (ລວມເຖງິ ການປຶກສາຫາລືເລື້ອງການຮກັສາ, ການໃຫຄ້  າ

ປຶກສາ, ການກວດກາ, ການປ່ິນປວົ, ແລະກດິຈະກ  າໃນດາ້ນການອະນາໄມສວ່ນຕວົ ເຊ່ັນ ການເຂົ້າຫອ້ງນ  າ້ ຫືຼ ການ

ອາບນ  າ້) ຍກົເວັນ້ຕາມຄວາມຈ  າເປັນເພ່ືອຄວາມປອດພຍັແລະການຊວ່ຍເຫືຼອທາ່ນ.   
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2. ການຄດິພິຈາລະນາດວ້ຍຕນົເອງແລະການປະກອບສວ່ນ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະເລືອກກດິຈະກ  າ, ຕາຕະລາງເວລາ, ແລະ

ການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບ; ມກີານຕດິຕ ່ ໂອລ້ມົກບັສະມາຊກິໃນຊຸມຊນົຂອງທາ່ນ; ແລະເລືອກຕດັສນິໃຈກຽ່ວກບັແງມ່ມຸໃນ 

ຊວີດິຂອງທາ່ນໃນສະຖານພະຍາບານຊຶ່ ງສ  າຄນັຕ ່ ທາ່ນ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະເຂົ້າຮວ່ມໃນກດິຈະກ  າຂອງກຸມ່ທາງດາ້ນການຄາ້, 

ສາສະໜາ, ການເມອືງ ແລະຊຸມຊນົ, ລວມເຖງິ ການເຂົ້າຮວ່ມກບັຜູອ້ື່ ນໆ ໃນການເຮັດວຽກເພ່ືອປບັປງຸການເບິ່ ງແຍງ  

ດແູລລະຍະຍາວ, ໂດຍປາດສະຈາກການຖກືລບົກວນ ຖາ້ຫາກວາ່ ກດິຈະກ  າດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ບ ່ ລະເມດີສດິທິຄວາມເປັນສວ່ນ

ຕວົຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສຄນົອື່ ນໆ.  

 

3. ການເຂົ້າຮວ່ມໃນກຸມ່ຜູຢູ້ອ່າໄສແລະກຸມ່ຄອບຄວົຕາ່ງໆ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຈດັຕ ັງ້ແລະເຂົ້າຮວ່ມໃນກຸມ່ຜູຢູ້ອ່າໄສໃນ  

ສະຖານພະຍາບານ. ຄອບຄວົຂອງທາ່ນມສີດິທ່ີຈະພບົປະກນັຢາ່ງເປັນສວ່ນຕວົໃນສະຖານພະຍາບານກບັຄອບຄວົຂອງ  

ຜູຢູ້ອ່າໄສຄນົອື່ ນໆໃນສະຖານພະຍາບານ. ໃນກ ລະນທ່ີີປາກດົມກີຸມ່ຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສ ຫືຼກຸມ່ຄອບຄວົ, ທາງສະຖານພະຍາບານ 

ຕອ້ງຮບັຟງັຕ ່ ຄວາມຄດິເຫັນ ແລະດ  າເນນີການຕ ່ ຄ  າຮອ້ງທກຸແລະຄ  າແນະນ  າຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສແລະຄອບຄວົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ  

ນະໂຍບາຍທ່ີສະເໜີ ແລະການຕດັສນິໃນດາ້ນການປະຕບິດັງານທ່ີສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ ່ ການເບິ່ ງແຍງຜູຢູ້ອ່າໄສ ແລະ 

ຊວີດິໃນສະຖານພະຍາບານ. ຜູຢູ້ອ່າໄສແລະສະພາຄອບຄວົຄວນໄດຮ້ບັການຊຸກຍູໃ້ນການໃຫຄ້  າແນະນ  າຕາ່ງໆ  

ໃນເລື້ອງນະໂຍບາຍຂອງສະຖານພະຍາບານ.  

 

4. ການເຂົ້າຮວ່ມໃນກດິຈະກ  າອື່ ນໆ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະເຂົ້າຮວ່ມໃນກດິຈະກ  າທາງສງັຄມົ, ສາສະໜາ, ແລະຊຸມຊນົຊຶ່ ງບ ່  

ລບົກວນຕ ່ ສດິທິຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສຄນົອື່ ນໆ ໃນສະຖານພະຍາບານ.  

 

5. ການອ  ານວຍຄວາມສະດວກຕ ່ ຄວາມຕອ້ງການ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຢູອ່າໄສ ແລະໄດຮ້ບັການບ ລກິານໃນສະຖານ        

ພະຍາບານພອ້ມດວ້ຍການອ  ານວຍຄວາມສະດວກທ່ີສມົເຫດຜນົຕ ່ ຄວາມຕອ້ງການ ແລະຄວາມມກັຊອບຂອງທາ່ນ,       

ຍກົເວັນ້ແຕວ່າ່ ມນັຈະເປັນອນັຕະລາຍຕ ່ ສຂຸະພາບຂອງທາ່ນ ຫືຼ ຄວາປອດພຍັຂອງທາ່ນ ຫືຼ ຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສຄນົອື່ ນໆ.  

 
 

ການເບິ່ ງແຍງດແູລແລະການປ່ິນປວົ 

 

6. ການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຢາ່ງເໝາະສມົ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົຢາ່ງເໝາະສມົແລະການເບິ່ ງແຍງສວ່ນຕວົ

ໂດຍອງີໃສຄ່ວາມຕອ້ງການສວ່ນບກຸຄນົຂອງທາ່ນ, ຊຶ່ ງມຮີບູແບບທ່ີຊວ່ຍໃຫທ້າ່ນປະສບົຜນົສ  າເລັດລະດບັສງູສດຸໃນການ

ເຮັດວຽກຂອງຮາ່ງກາຍແລະຈດິໃຈ, ແຕວ່າ່ສດິທິນີແ້ມນ່ຖກືຈ  າກດັໃນບອ່ນທ່ີທາງອງົການຊວ່ຍເຫືຼອສາທາລະນະ ຫືຼ       

ເອກະຊນົບ ່ ສາມາດເບກີຄນືຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໄດ.້ 

 

7. ຄວາມສ  າພນັກບັອງົການສຂຸະພາບອື່ ນໆ ແລະຜູຈ້ດັຫາບ ລິການຕາ່ງໆ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການບ ລິການຈາກຜູໃ້ຫ້

ບ ລິການພາຍນອກ ແລະມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັລກັສະນະຕວົຕນົຂອງຜູໃ້ຫບ້ ລິການ, ທ່ີຢູ່

ຂອງເຂົາ, ແລະລາຍລະອຽດຂອງບ ລິການ ເມ ື່ອທາ່ນຮອ້ງຂ . ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຊື ້ຫືຼ ເຊ່ົາສນິຄາ້ ຫືຼ ການບ ລິການທ່ີບ ່ ລວມ

ຢູໃ່ນອດັຕາຕ ່ ວນັຈາກຜູຈ້ດັຫາບ ລິການ ເວັນ້ແຕວ່າ່ກດົໝາຍໄດກ້  ານດົໄວເ້ປັນແນວອື່ ນ.   
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8. ການເບິ່ ງແຍງຮກັສາຢາ່ງຕ ່ ເນື່ອງ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງດແູລຢາ່ງສະໝ  າ່ສະເໝີ ແລະຕ ່ ເນື່ອງຢາ່ງສມົ

ເຫດຜນົຈາກພະນກັງານເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍໃຫຫຼ້າຍທ່ີສດຸເທ່ົາທ່ີນະໂຍບາຍຂອງສະຖານພະຍາບານອະນຍຸາດ

ໄວ.້ 

 

9. ການກວດການຄນືບນັທຶກຕາ່ງໆ ແລະຄວາມຮູດ້າ້ນການເບິ່ ງແຍງດແູລ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະເບິ່ ງບນັທຶກທງັໝດົຂອງທາ່ນ 

ພາຍໃນ 24 ຊ ົ່ວໂມງຂອງການຮອ້ງຂ  ແລະມສີດິທ່ີຈະຊືເ້ອົາສ  າເນົາຂ ມ້ນູໃນລາຄາທ່ີບ ່ ກາຍຈາກອດັຕາມາດຕະຖານໃນ

ຊຸມຊນົຂອງທາ່ນ ເມ ື່ອທາ່ນຮອ້ງຂ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ແລະພາຍໃນ 2 ວນັເຮັດວຽກຕ ່ ທາງສະຖານພະຍາບານ. ທາ່ນມ ີ

ສດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກຢາ່ງຄບົຖວ້ນໃນພາສາທ່ີທາ່ນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດດ້ກີຽ່ວກບັສະພາບການສຂຸະພາບໂດຍລວມ

ຂອງທາ່ນ. 

 

10. ໜງັສຄື  າສ ັງ່ລວ່ງໜາ້. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັໜງັສຄື  າສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ (ດຽວນີເ້ອີນ້ວາ່ 

ໜງັສຄື  າສ ັງ່ກຽ່ວກບັການເບິ່ ງແຍງດແູລສຂຸະພາບໃນຣຖັມນິນຊີໂຕາ), ລວມເຖງິໜງັສນືະໂຍບາຍຂອງສະຖານພະຍາບານ 

ແລະກດົໝາຍຂອງຣຖັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ, ແລະມສີດິທ່ີຈະແຕງ່ໜງັສຄື  າສ ັງ່ລວ່ງໜາ້. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະມອບໝາຍແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫ ້

ບກຸຄນົທ່ີບ ່ ໄດກ້ຽ່ວພນັກບັທາ່ນເປັນຜູມ້ຖີານະໃກຊ້ດິກບັທາ່ນຫຼາຍທ່ີສດຸໃນການຕດັສນິໃຈດາ້ນການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບ 

ສ  າລບັທາ່ນ.   

 

11. ແພດໝ ທ່ີເບິ່ ງແຍງຮກັສາ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະເລືອກແພດໝ ຜູເ້ບິ່ ງແຍງທາ່ນ. ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງຈດັຫາຊື່ ຂອງ

ແພດໝ , ຄວາມຊຽ່ວຊານ, ທ່ີຢູບ່ອ່ນເຮັດວຽກ ແລະເບໂີທຣະສບັໃຫທ້າ່ນ.  

 

12. ຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັການເບິ່ ງແຍງດແູລ ແລະການ 

ປ່ິນປວົຂອງທາ່ນ. ນອກຈາກນີ,້ ແພດໝ ຜູເ້ບິ່ ງແຍງຮກັສາທາ່ນຕອ້ງໃຫຂ້ ມ້ນູປດັຈບຸນັທ່ີສມົບນູແກທ່າ່ນກຽ່ວກບັການບ ົ່ງມະຕ ິ

ພະຍາດຂອງທາ່ນ, ການປ່ິນປວົ, ທາງເລືອກອື່ ນໆ, ຄວາມສຽ່ງ, ແລະການທ  ານາຍພະຍາດ. ຂ ມ້ນູນີຈ້ະຢູໃ່ນຮບູແບບ 

ແລະພາສາທ່ີທາ່ນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດຢ້າ່ງສມົເຫດຜນົ. ທາ່ນສາມາດມສີະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົແທນອື່ ນໆ  

ທ່ີເລືອກໄວ,້ ຫືຼ ທງັສອງມາຢູເ່ປັນໝູ.່ ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດຂ ມ້ນູນີ.້ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນທນົທກຸທ ລະມານຈາກ 

ມະເຮັງເຕ້ົານມົໃນຮບູແບບໃດໆ, ທາ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັແຈງ້ບອກຢາ່ງຄບົຖວ້ນເຖງິວທີິການປ່ິນປວົ ທ່ີມປີະສດິທິພາບອື່ ນໆ 

ທງັໝດົ ແລະຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວທີິການປ່ິນປວົແຕລ່ະວທີິນ ັນ້.   

 

13. ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນການປ່ິນປວົ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະເຂົ້າຮວ່ມໃນການວາງແຜນການເບິ່ ງແຍງດແູລ 

ແລະການປ່ິນປວົ. ສດິທິນີລ້ວມເຖງິໂອກາດໃນການປຶກສາຫາລືເລື້ອງການປ່ິນປວົ ແລະວທີິການປ່ິນປວົອື່ ນໆ 

ຮວ່ມກບັຜູໃ້ຫກ້ານເບິ່ ງແຍງ, ໂອກາດໃນການຮອ້ງຂ  ແລະເຂົ້າຮວ່ມໃນການປະຊຸມການເບິ່ ງແຍງທ່ີບ ່ ເປັນທາງການ, 

ແລະສດິທິໃນການຂ ໃຫມ້ສີະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົແທນອື່ ນທ່ີເລືອກໄວເ້ຂົ້າຮວ່ມນ  າ, ຫືຼ ທງັສອງ. 

ໃນກ ລະນທີາ່ນບ ່ ສາມາດມາໄດ,້ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົແທນອື່ ນໆ ທ່ີທາ່ນເລືອກໄວ ້ກ ສາມາດມາເຂ້ົາຮວ່ມ 

ການປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວໄດ.້  
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ຖາ້ຫາກ ທາ່ນບ ່ ຮູສ້ກຶໂຕ, ຢູໃ່ນອາການໂຄມາ່, ຫືຼ ບ ່ ສາມາດສື່ ສານໄດໃ້ນເວລາທາ່ນເຂົ້າມາໃນສະຖານພະຍາບານ, 

ທາງສະຖານພະຍາບານຕອ້ງພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົທ່ີຈະແຈງ້ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີທາ່ນ 

ໄດແ້ຕງ່ຕ ັງ້ໄວເ້ປັນລາຍລກັອກັສອນໃນຖານະເປັນບກຸຄນົທ່ີຄວນຕດິຕ ່ ໃນກ ລະນສີກຸເສນີຂອງທາ່ນ, ແລະອະນຍຸາດ 

ໃຫບ້ກຸຄນົນ ັນ້ເຂົ້າຮວ່ມໃນແຜນການປ່ິນປວົຂອງທາ່ນ, ຕາມທ່ີກ  ານດົໄວໂ້ດຍກດົໝາຍຂອງຣຖັ.    

 

14. ແຈງ້ການເລື້ອງການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆ ໃນສະພາບການຂອງທາ່ນ. ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງປຶກສາກບັທາ່ນທນັທີ 

ເມ ື່ອມອີບຸດັຕເິຫດທ່ີກຽ່ວກບັການບາດເຈບັຕ ່ ທາ່ນ, ການປ່ຽນແປງທ່ີສ  າຄນັໃນສະພາບຮາ່ງກາຍ, ຈດິໃຈ, ຫືຼ         

ຈດິຕະວທິະຍາຂອງທາ່ນ, ຄວາມຈ  າເປັນໃນການປ່ຽນແປງການປ່ິນປວົທ່ີສ  າຄນັຂອງທາ່ນ, ຫືຼ ການຕດັສນິໃຈທ່ີຈະສ ົ່ງຕ ່  

ຫືຼ ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ. ສະຖານພະຍາບານຍງັຕອ້ງຕດິຕ ່ ແພດໝ ຂອງທາ່ນ, ຕວົແທນທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມ

ກດົໝາຍຂອງທາ່ນ, ແລະສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງທາ່ນ.  

 

15. ການປະຕເິສດການປ່ິນປວົ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດການປ່ິນປວົ. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນປະຕເິສດການປ່ິນປວົ, ຢາ, ຫືຼ ມ ີ

ການຈ  າກດັດາ້ນອາຫານ, ທາ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັແຈງ້ເຖງິຜນົທ່ີອາດເປັນໄປໄດໃ້ນດາ້ນການປ່ິນປວົ ຫືຼ ຜນົທາງຈດິໃຈທ່ີສ  າຄນັ 

ທ່ີເປັນຜນົຈາກການປະຕເິສດ, ພອ້ມກບັມກີານບນັທຶກເປັນເອກະສານໄວໃ້ນປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງທາ່ນ.  

 

16. ການໃຊຢ້າດວ້ຍຕນົເອງ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໃຊຢ້າດວ້ຍຕນົເອງ ຖາ້ຫາກຄະນະເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີມຄີວາມຮູຫຼ້າຍສາຂາຂອງ

ສະຖານພະຍາບານໄດພິ້ຈາລະນາເຫັນວາ່ການເຮັດແນວນ ັນ້ແມນ່ປອດພຍັ.   

 
 

ສດິທິທ ົ່ວໄປ 

 

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະທ່ີຈະປາກດົຕວົຢາ່ງມກີຽດ, ພິຈາລະນາຕດັສນິໃຈດວ້ຍຕນົເອງ, ແລະສື່ ສານກບັ ແລະເຂົ້າເຖງິບກຸຄນົ 

ແລະການບ ລິການຕາ່ງໆທງັພາຍໃນແລະພາຍນອກສະຖານພະຍາບານ. ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງປກົປ້ອງ 

ແລະສ ົ່ງເສມີສດິທິຂອງທາ່ນ, ລວມເຖງິ ສດິທິແຕລ່ະຢາ່ງທ່ີລະບໄຸວຂ້າ້ງລຸມ່ນີ.້ ທາ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກ 

ໃນເວລາທ່ີທາ່ນຖກືຮບັເຂົ້າໃນສະຖານພະຍາບານວາ່ ທາ່ນມສີດິທິທາງກດົໝາຍສ  າລບັການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງ 

ຂອງທາ່ນດ ັງ່ທ່ີບນັລະຍາຍໄວໃ້ນໜງັສຖືະແຫຼງການສະບບັນີ.້   

 

17. ການນ  າໃຊສ້ດິທິຕາ່ງໆ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະນ  າໃຊສ້ດິທິຂອງທາ່ນໃນຖານະເປັນຜູຢູ້ອ່າໄສຂອງສະຖານພະຍາບານ  

ແລະໃນຖານະພນົລະເມອືງ ຫືຼ ຜູຢູ້ອ່າໄສຂອງສະຫະຣຖັອາເມລິກາ ແລະສດິທິທ່ີຈະເປັນອດິສະຫຼະຈາກການ 

ຖກືລບົກວນ, ການຖກືບງັຄບັ, ການຈ  າແນກຕ ່ ຕາ້ນ, ຫືຼ ການຕອບໂຕແ້ກແ້ຄນ້ຈາກສະຖານພະຍາບານໃນການ 

ນ  າໃຊສ້ດິທິຂອງທາ່ນ. ຖາຫາກ ທາ່ນໄດຖ້ກືຕດັສນິວາ່ຂາດຄວາມສາມາດພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັ,  

ສດິທິຂອງທາ່ນຈະໄດຮ້ບັການນ  າໃຊໂ້ດຍ ບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັ 

ເພ່ືອກະທ  າການໃນນາມຂອງທາ່ນ. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນບ ່ ໄດຖ້ກືຕດັສນິ ວາ່ຂາດຄວາມສາມາດ, ຕວົແທນທ່ີຖກືຕອ້ງ 

ຕາມກດົໝາຍໃດໆ ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັຈະເປັນຜູນ້  າໃຊສ້ດິທິຂອງທາ່ນ ໃນຂອບເຂດທ່ີກດົໝາຍ 

ຂອງຣຖັອະນຍຸາດໄວ.້ 
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18. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງບກຸຄນົ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເຄົາລບົຕ ່ ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົ, ຄວາມເປັນບກຸຄນົ, 

ແລະລກັສະນະທາງວດັທະນະທມັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມເປັນຢູທ່າງສງັຄມົ, ສາສະໜາ, ແລະທາງຈດິໃຈ. 

ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງສະຖານພະຍາບານຕອ້ງເຄາະປະຕຂູອງທາ່ນກອ່ນ ແລະໄດຮ້ບັອະນຍຸາດກອ່ນທ່ີຈະເຂົ້າໄປໃນ 

ຫອ້ງຂອງທາ່ນ, ຍກົເວັນ້ແຕໃ່ນກ ລະນສີກຸເສນີ ຫືຼ ໃນບອ່ນທ່ີບ ່ ຈ  າເປັນຢາ່ງເຫັນໄດຊ້ດັ. 

 

19. ການໄດຮ້ບັສດິທິ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັໜງັສຖືະແຫຼງການເຖງິສດິທິຂອງທາ່ນ ແລະກດົລະບຽບທງັໝດົທ່ີຄຸມ້ຄອງ 

ການກະທ  າຂອງທາ່ນໃນສະຖານພະຍາບານ ກອ່ນ ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີຮບັທາ່ນເຂົ້າໃນສະຖານພະຍາບານທງັໂດຍວາຈາ 

ແລະໂດຍລາຍລກັອກັສອນໃນພາສາທ່ີທາ່ນເຂົ້າໃຈດ.ີ ທາ່ນຕອ້ງສະແດງການຮບັຮູເ້ປັນລາຍລກັອກັສອນໃນການໄດຮ້ບັ 

ຂ ມ້ນູນີ,້ ແລະການແກໄ້ຂຂ ມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວໃດໆ. 

 

20. ຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັ Medicaid ແລະ Medicare. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັ, ໃນເວລາທ່ີຮບັເຂົ້າຢູໃ່ນສະຖານພະຍາບານ  

ຫືຼ ເມ ື່ອທາ່ນມເີງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັ Medicaid, ໜງັສຖືະແຫຼງການກຽ່ວກບັລາຍການ ແລະການບ ລິການຕາ່ງໆ ທ່ີລວມຢູໃ່ນ  

ການບ ລິການດແູລຮກັສາຂອງສະຖານພະຍາບານພາຍໃຕແ້ຜນການຂອງຣຖັ (ຊຶ່ ງອາດເປັນລາຍການ ທ່ີທາ່ນບ ່ ຕອ້ງ 

ເສັຽຄາ່) ແລະລາຍການໃດໆ ແລະການບ ລກິານຕາ່ງໆ ທ່ີມໃີຫ ້(ແລະລາຄາຕາ່ງໆ) ຊຶ່ ງເປັນລາຍການທ່ີທາ່ນອາດ 

ຕອ້ງໄດເ້ສັຽຄາ່, ລວມເຖງິ ຄາ່ບ ່ ລິການທ່ີບ ່ ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ Medicare ຫືຼ ອດັຕາຕ ່ ວນັຂອງ 

ສະຖານພະຍາບານ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູໂດຍວາຈາ ຫືຼ ເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັ ວທີິການຮອ້ງຂ   

ແລະນ  າໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຂອງ Medicare ແລະ Medicaid, ລວມເຖງິ ສດິທິຂອງທາ່ນໃນການຮອ້ງຂ ວາ່ໃຫທ້າງ 

ຄາວຕີເ້ປັນຜູພິ້ຈາລະນາວາ່ ຈ  ານວນຊບັສນິຂອງທາ່ນເທ່ົາໃດຈຶ່ງຈະມຜີນົກະທບົຕ ່ ເງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັສ  າລບັ Medicaid,  

ແລະກຽ່ວກບັວທີິການຮບັເອົາເງນິຄນືສ  າລບັການຈາ່ຍເງນິຄ ັງ້ກອ່ນທ່ີຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຜນົປະໂຫຍດດ ັງ່ກາ່ວ.  

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງສະຖານພະຍາບານໃນການຂ ເອົາຂ ມ້ນູກຽ່ວກບັວາ່ໂຄງການ  

Medicare ຫືຼ Medicaid ຈະຈາ່ຍໃຫສ້  າລບັການບ ລິການເຫ່ົຼານີໃ້ນສວ່ນໃດໆ ຫືຼ ທງັໝດົ ຫືຼບ ່ .  

 

ທງັທາ່ນ ຫືຼ ບນັຊກີອງທຶນສວ່ນຕວົຂອງທາ່ນຈະບ ່ ຖກືເກບັຄາ່ສ  າລບັການບ ລິການຕາ່ງໆ ທ່ີຈາ່ຍໃຫໂ້ດຍທາງ 

Medicaid ຫືຼ Medicare. ການບ ລິການເຫ່ົຼານີລ້ວມເຖງິ ການບ ລິການດາ້ນການພະຍາບານ, ການບ ລິການດາ້ນ 

ອາຫານ, ໂຄງການກດິຈະກ  າຕາ່ງໆ, ການບ ລິການທ  າຄວາມສະອາດບອ່ນຢູ ່ແລະການບ  າລງຸຮກັສາ, 

ການບ ລິການທາງສງັຄມົ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນດາ້ນການແພດ, ແລະລາຍການອະນາໄມສວ່ນຕວົຕາມປກົກະຕ ິ

ແລະການບ ລິການຕາ່ງໆ ທ່ີຈ  າເປັນຕອ້ງມເີພ່ືອສະໜອງຕອບຕ ່ ຄວາມຕອ້ງການຂອງທາ່ນ.  

 

“ລາຍການອະນາໄມສວ່ນຕວົ ແລະການບ ລກິານຕາ່ງໆ” ລວມມ:ີ 

 

 ເຄື່ ອງໃຊທ່ີ້ສະອາດກຽ່ວກບັຜມົ, ຫວ,ີ ແປງ, ມດີໂກນ, ແລະຄມີໂກນໜວດ,   

 ສະບູອ່າບນ  າ້, ແລະສະບູຂ່າ້ເຊືອ້ໂຣກ ຫືຼ ນ  າ້ຢາທ  າຄວາມສະອາດພິເສດທ່ີນ  າໃຊເ້ພ່ືອຮກັສາບນັຫາຜິວໜງັພິເສດ 

ຫືຼ ເພ່ືອປ້ອງກນັການຕດິເຊືອ້ພະຍາດ,  

 ແປງຖແູຂວ້, ຢາຖແູຂວ້, ກາວຕດິແຂວ້ປອມ, ນ  າ້ຢາທ  າຄວາມສະອາດແຂວ້ປອມ, ແລະໄໝຂດັແຂວ້,  

 ໂລຊ ັນ່ບ  າລງຸຜິວ,  
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 ເຈັຽ້ທິດຊູ, ສ  າລີ, ສ  າລີຜນັຫ,ູ  

 ຢາດບັກິ່ນ, 

 ເຄື່ ອງໃຊໃ້ນການດແູລບນັຫາການກ ັນ້ປດັສະວະອດຸຈະລະບ ່ ໄດ,້ ຜາ້ອະນາໄມ ແລະເຄື່ ອງໃຊອ້ື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ,  

 ຜາ້ເຊັດໂຕ, ຜາ້ອາບນ  າ້, ແລະເສືອ້ນຸງ່ໃນໂຮງໝ ,  

 ຢາຈາກຮາ້ນຂາຍຢາ, 

 ບ ລິການດາ້ນການອະນາໄມຜມົແລະເລັບ,  

 ການອາບນ  າ້, ແລະ 

 ການຊກັເສືອ້ຜາ້ສວ່ນຕວົທ ົ່ວໄປ. 

 

ທາ່ນອາດຖກືເກບັຄາ່ສ  າລບັລາຍການແລະການບ ລິການທ່ີບ ່ ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ Medicaid ຫືຼ Medicare, 

ລວມມ:ີ 

 

 ໂທຣະສບັ, ໂທລະພາບ, ຫືຼ ວທິະຍໃຸນຫອ້ງຂອງທາ່ນ,  

 ເຄື່ ອງໃຊເ້ພ່ືອຄວາມສະດວກສວ່ນຕວົ, ລວມເຖງິ ເຄື່ ອງໃຊສ້  າລບັການສບູຢາ, ສິ່ ງຂອງເລັກໆ ນອ້ຍໆ 

ແລະສິ່ ງຂອງປະດດິໃໝ,່ ແລະເຂົ້າໜມົຕາ່ງໆ,   

 ເຄື່ ອງສ  າອາງ ແລະເຄື່ ອງເສມີສວຍ ແລະບ ລກິານຕາ່ງໆ ທ່ີຢູນ່ອກເໜືອຈາກເງນິຈາ່ຍພາຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງ   

Medicaid ຫືຼ Medicare, 

 ເຄື່ ອງນຸງ່ສວ່ນຕວົ, 

 ປ້ືມສ  າລບັອາ່ນສວ່ນຕວົ, 

 ຂອງຂວນັ, ດອກໄມ ້ແລະຕ ົນ້ໄມ,້  

 ງານສງັຄມົ ແລະສິ່ ງບນັເທີງທ່ີສະເໜີໃຫຊ້ຶ່ ງຢູນ່ອກຂອບເຂດຂອງໂຄງການກດິຈະກ  າ,  

 ການບ ລິການດແູລພິເສດທ່ີບ ່ ຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງ ເຊ່ັນ ການຈາ້ງພະຍາບານສວ່ນຕວົ ຫືຼ ຜູຊ້ວ່ຍສວ່ນຕວົ,  

 ຫອ້ງສວ່ນຕວົ, ຍກົເວັນ້ວາ່ຈ  າເປັນຕອ້ງມເີພ່ືອການບ  າບດັຮກັສາ (ຍກົຕວົຢາ່ງ, ການຖກືແຍກໂຕອອກມາ 

ເພ່ືອຄວບຄມຸການຕດິເຊືອ້ພະຍາດ), ແລະ  

 ອາຫານທ່ີຈດັຕຽມພິເສດ ຫືຼ 

ອາຫານທ່ີມກີານດດັແປງພິເສດແທນທ່ີຈະເປັນອາຫານທົ່ວໄປທ່ີຈດັຕຽມໂດຍທາງສະຖານພະຍາບານ. 

 

21. ແຈງ້ການເລ້ືອງຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການສນູເສັຽສດິທິໄດຮ້ບັ Medicaid. ຖາ້ຫາກ ທາ່ນໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 

ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກ Medicaid, ທາງສະຖານພະຍາບານຕອ້ງແຈງ້ໃຫທ້າ່ນຊາບ ເມ ື່ອ ຈ  ານວນເງນິໃນບນັຊ ີ

ຂອງທາ່ນຮອດ $200 ຊຶ່ ງໜອ້ຍກວາ່ຈ  ານວນຊບັສນິຈ  າກດັທ່ີກ  ານດົໄວຂ້ອງ SSI ສ  າລບັຄນົໜ່ຶງຄນົ, ແລະວາ່,  

ຖາ້ຫາກ ຈ  ານວນໃນບນັຊ,ີ ນອກຈາກ ມນູຄາ່ຊບັສນິອື່ ນໆ ທ່ີບ ່ ຖກືຍກົເວັນ້ຂອງທາ່ນ, ມຈີ  ານວນຮອດ 

ຈ  ານວນທ່ີກ  ານດົໄວຂ້ອງ SSI ສ  າລບັຄນົໜ່ຶງຄນົ, ທາ່ນກ ອາດເສັຽສດິທິໄດຮ້ບັ Medicaid ຫືຼ SSI. 
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22. ກອງທຶນສວ່ນຕວົ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຈດັການການເງນິຂອງທາ່ນ ແລະບ ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງຝາກເງນິສວ່ນຕວົໄວກ້ບັທາງ  

ສະຖານພະຍາບານກ ໄດ.້ ພາຍໃຕກ້ານອະນຍຸາດຢາ່ງເປັນລາຍລກັອກັສອນຂອງທາ່ນ, ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຂ ໃຫມ້ກີານຮກັສາ  

ເງນິຂອງທາ່ນໄວ ້(ຖາ້ຫາກຝາກໄວກ້ບັທາງສະຖານພະຍາບານ) ແລະເປີດບນັຊໄີວແ້ຍກຕາ່ງຫາກ. ເງນິສວ່ນຕວົໃດໆ  

ທ່ີກາຍຈາກ $50 ຕອ້ງເອົາຝາກໄວກ້ບັທາງສະຖານພະຍາບານໂດຍໃສໃ່ນບນັຊທ່ີີມດີອກເບັຽ້ແລະແຍກຕາ່ງຫາກຈາກ  

ບນັຊປີະຕບິດັການຂອງສະຖານພະຍາບານ, ແລະດອກເບັຽ້ທ່ີໄດຮ້ບັຕອ້ງເອົາຝາກເຂ້ົາບນັຊຂີອງທາ່ນ. ສະຖານພະຍາບານ 

ອາດຮກັສາເງນິສວ່ນຕວົຂອງທາ່ນທ່ີມຈີ  ານວນບ ່ ເກນີ $50 ໄວໃ້ນບນັຊທ່ີີບ ່ ມດີອກເບັຽ້, ກອງທຶນເງນິສດົປະຈ  າວນັ,  

ຫືຼ ບນັຊທ່ີີມດີອກເບັຽ້ກ ໄດ.້ ບນັທຶກການເງນິຂອງທາ່ນຕອ້ງມໃີຫທ້າ່ນເມ ື່ອທາ່ນຮອ້ງຂ  ຫືຼ ເມ ື່ອຕວົແທນຂອງທາ່ນຮອ້ງຂ ,  

ແຕຕ່ອ້ງເອົາໃຫທ້າ່ນຢາ່ງໜອ້ຍທກຸສາມເດອືນ. ຖາ້ຫາກທາ່ນເສັຽຊວີດິ, ກອງທຶນຂອງທາ່ນ ແລະບນັຊສີດຸທາ້ຍຂອງທາ່ນ 

ຕອ້ງຖກືສ ົ່ງໄປພາຍໃນ 30 ວນັໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົ ຫືຼ ຝາ່ຍອ  ານາດສານທ່ີບ ລິຫານຊບັສນິຂອງທາ່ນ.  

 

23. ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໃິຈໃນດາ້ນການທດົລອງ. 

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດທ່ີຈະເຂົ້າຮວ່ມໃນການຄ ົນ້ຄວາ້ວໃິຈທ່ີເປັນການທດົລອງໄດ.້  

 

24. ການປ່ຽນແປງໃນຫອ້ງ ຫືຼ ເພ່ືອນຮວ່ມຫອ້ງ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັແຈງ້ເມ ື່ອມກີານປຽ່ນແປງໃນຫອ້ງ ຫືຼ 

ມກີານປ່ຽນເພ່ືອນຮວ່ມຫອ້ງ. ຖາ້ຫາກມກີານປ່ຽນຫອ້ງ, ທາ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັໜງັສແືຈງ້  7 ວນັລວ່ງໜາ້. 

ທາ່ນອາດບ ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງປ່ຽນຫອ້ງຂອງທາ່ນເພ່ືອທ່ີຈະໃຫທ້າ່ນ ຫືຼ ບກຸຄນົໃດມເີງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ 

ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ Medicare. 

 

25. ການເກບັປະຫວດັບນັທຶກເປັນຄວາມລບັ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະມຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົ ແລະການເກບັປະຫວດັການປ່ິນປວົ 

ແລະຂ ມ້ນູສວ່ນຕວົເປັນຄວາມລບັ. ທາ່ນສາມາດອະນມຸດັ ຫືຼ ປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫມ້ກີານເປີດເຜີຍປະຫວດັການປ່ິນປວົ ຫືຼ 

ຂ ມ້ນູສວ່ນຕວົແກບ່ກຸຄນົໃດໆ ພາຍນອກສະຖານພະຍາບານ ເວັນ້ແຕວ່າ່ ທາ່ນຖກືສ ົ່ງຕ ່ ໄປສະຖານພະຍາບານອື່ ນ ຫືຼ 

ກດົໝາຍ ຫືຼ ສນັຍາຂອງບກຸຄນົທີສາມກ  ານດົໃຫສ້າມາດເປີດເຜີຍປະຫວດັການປ່ິນປວົໄດ.້ ທາ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການ

ແຈງ້ບອກ ເມ ື່ອມກີານຮອ້ງຂ ເອົາບນັທຶກສວ່ນຕວົຂອງທາ່ນໂດຍບກຸຄນົຈາກພາຍນອກສະຖານພະຍາບານ, ແລະທາ່ນ 

ສາມາດເລືອກໃຜຜູໜ່ຶ້ງໄປເປັນໝູທ່າ່ນເມ ື່ອມກີານສ  າພາດທາ່ນເປັນສວ່ນຕວົອນັເນື່ອງມາຈາກບນັທຶກ ຫືຼ ຂ ມ້ນູຂອງທາ່ນ.    

 

26. ການຮອ້ງທກຸ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະສະແດງການຮອ້ງທກຸແລະໄດຮ້ບັການຕອບຮບັທນັທີຈາກສະຖານພະຍາບານໃນການ

ແກໄ້ຂບນັຫາຄ  າຮອ້ງທກຸຂອງທາ່ນພາຍໃຕຂ້ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທກຸທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຂອງສະຖານພະຍາບານ. ທາ່ນ

ສາມາດສະແດງຄ  າຮອ້ງທກຸ ແລະແນະນ  າໃຫມ້ກີານປ່ຽນແປງຕາ່ງໆ ໄດໂ້ດຍປາດສະຈາກການຖກືຈ  າກດັ, ຖກືລບົກວນ, 

ຖກືບງັຄບັ, ຖກືຈ  າແນກ, ຫືຼ ຖກືແກແ້ຄນ້, ລວມເຖງິ ການຂ ົ່ມຂູທ່ີ່ຈະໃຫອ້ອກຈາກສະຖານພະຍາບານ. 

 

ນອກຈາກນີ ້ທາ່ນຍງັມສີດິທ່ີຈະຮອ້ງທກຸກບັຫອ້ງການດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນສະຖານດແູລສຂຸະພາບ (Office of 

Health Facility Complaints), ກະຊວງສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ, ຫືຼ ສນູດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນ 

ການເບິ່ ງແຍງລະຍະຍາວ (Ombudsman for Long-Term Care). ທ່ີຢູແ່ລະເບໂີທຣະສບັຂອງເຂົາເຈົາ້ແມນ່ຢູ ່

ທາ້ຍຂອງເອກະສານນີ.້  
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27. ການບ ລິການຕອບຮບັໄວ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຄ  າຕອບຢາ່ງໄວວາ ແລະສມົເຫດຜນົຕ ່ ຄ  າຖາມ 

ແລະຄ  າຮອ້ງຂ ຂອງທາ່ນ.  

 

28. ການກວດກາຜນົການສ  າຫຼວດ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະກວດກາເບິ່ ງຜນົຂອງການສ  າຫຼວດຫຼາ້ສດຸຂອງສະຖານພະຍາບານ 

ທ່ີດ  າເນນີການໂດຍຜູສ້  າຫຼວດຂອງຣຖັບານກາງ ຫືຼ ຣຖັ ຫືຼ ອງົການສຂຸະພາບໃນທອ້ງຖິ່ນ ແລະຮບັຮູເ້ຖງິແຜນການ 

ແກໄ້ຂໃດໆ ທ່ີມຜີນົບງັຄບັໃຊກ້ບັສະຖານພະຍາບານ, ມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູຈາກອງົການຕາ່ງໆ ທ່ີກະທ  າການໃນຖານະ 

ຜູປ້ກົປ້ອງຜນົປະໂຫຍດຂອງຜູຮ້ບັບ ລິການ, ແລະມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັໂອກາດໃນການຕດິຕ ່ ກບັອງົການຕາ່ງໆ ເຫ່ົຼານີ.້  

 

29. ວຽກງານ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດທ່ີຈະເຮັດວຽກໃຫແ້ກສ່ະຖານພະຍາບານ. 

 

30. ຈດົໝາຍ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະມຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນການສື່ ສານທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ, ລວມເຖງິ 

ການສ ົ່ງແລະການຮບັຈດົໝາຍຢາ່ງທນັທີໂດຍບ ່ ມກີານເປີດອາ່ນກອ່ນ ແລະມສີດິທ່ີຈະນ  າໃຊອ້ປຸະກອນເຄື່ ອງໃຊສ້  າລບັ 

ການຂຽນ, ສະແຕັມ ໂດຍທາ່ນອອກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍເອງ.  

 

31. ສດິທິໃນການເຂ້ົາເຖງິ ແລະການຢຽ້ມຢາມ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຕດິຕ ່ ສື່ ສານທນັທີໂດຍມຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນເລື້ອງ  

ຕ ່ ໄປນີ:້     
 

 ຕວົແທນໃດໆ ຂອງຣຖັບານ;  

 ແພດໝ ຂອງທາ່ນ;  

 ອງົການຮບັຄ  າຮອ້ງທກຸສ  າລບັການດແູລຮກັສາລະຍະຍາວ ແລະການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງສດິທິອື່ ນໆ 

ແລະການບ ລິການດາ້ນທະນາຍຄວາມ;  

 ອງົການຕາ່ງໆ ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງ ແລະລະບບົທະນາຍຄວາມສ  າລບັບກຸຄນົ 

ທ່ີເຈບັປ່ວຍທາງຈດິ ແລະພິການ;   
 ຄອບຄວົຂອງທາ່ນ ຫືຼ ຍາດພ່ີນອ້ງຄນົອື່ ນໆ, ໂດຍຂຶນ້ກບັສດິທິຂອງທາ່ນໃນການປະຕເິສດ ຫືຼ 

ຖອນຄ  າຍນິຍອມໃນເວລາໃດກ ໄດ;້ ແລະ 

 ຄນົອື່ ນໆ ທ່ີຈະມາຢຽ້ມຢາມທາ່ນດວ້ຍຄວາມຍນິຍອມຂອງທາ່ນ, ລວມເຖງິ ຕວົແທນຂອງທາ່ນ, ຕວົແທນດແູລ 

ສຂຸະພາບ, ບກຸຄນົທ່ີທາ່ນແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫເ້ປັນຜູໃ້ກຊ້ດິກບັທາ່ນຫຼາຍທ່ີສດຸ, ແລະບກຸຄນົໃດໆ ທ່ີໃຫບ້ ລິການດາ້ນ 

ສຂຸະພາບ, ສງັຄມົ, ກດົໝາຍ, ຫືຼ ການບ ລິການອື່ ນໆ ແກທ່າ່ນ, ໂດຍຂຶນ້ຢູກ່ບັການຈ  າກດັທ່ີສມົເຫດຜນົ 

ແລະສດິທິຂອງທາ່ນທ່ີຈະປະຕເິສດ ຫືຼ ຖອນຄ  າຍນິຍອມໃນເວລາໃດກ ໄດ.້ 

 

32. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນການສື່ ສານ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະພບົປະ ແລະໂອລ້ມົຢາ່ງເປັນສວ່ນຕວົກບັບກຸຄນົຕາ່ງໆ ທ່ີທາ່ນ 

ຕອ້ງການ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະອອກຈາກສະຖານພະຍາບານເມ ື່ອທາ່ນຕອ້ງການ. 

 

33. ໂທຣະສບັ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະນ  າໃຊໂ້ທຣະສບັຢາ່ງເປັນສວ່ນຕວົໂດຍທ່ີບ ່ ມໃີຜໄດຍ້ນິການໂອລ້ມົທາງໂທຣະສບັຂອງທາ່ນ.  
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34. ຊບັສນິສວ່ນຕວົ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຮກັສາ ແລະນ  າໃຊສ້ິ່ ງຂອງສວ່ນຕວົຂອງທາ່ນ ລວມເຖງິ ເສືອ້ຜາ້ 

ແລະຂອງແຕງ່ກາຍບາງຢາ່ງທ່ີເໝາະສມົຕາມບອ່ນຫວາ່ງທ່ີມໃີຫ,້ ເວັນ້ແຕວ່າ່ມນັຈະລະເມດີສດິທິຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສຄນົອື່ ນໆ, 

ສຂຸະພາບແລະຄວາມປອດພຍັ. ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງຮກັສາການຝາກເຄື່ ອງຂອງທ່ີມກີນຸແຈລອັກສວ່ນກລາງ ຫືຼ 

ໃຫພ້ື້ນທ່ີສ  າລບັເກບັເຄື່ ອງຂອງໂດຍມກີນຸແຈລອັກ ຊຶ່ ງທາ່ນສາມາດເກບັເຄື່ ອງຂອງມຄີາ່ຂອງທາ່ນໄວໄ້ດຢ້າ່ງປອດພຍັ. 

ສະຖານພະຍາບານຮບັຜິດຊອບໃນການມມີາດຕະການປ້ອງກນັທ່ີສມົເຫດຜນົ ເຊ່ັນ ການໃຫຄ້  າປຶກສາແກທ່າ່ນ 

ແລະສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງທາ່ນກຽ່ວກບັຄວາມສຽ່ງທ່ີສມົເຫດຜນົໃນການນ  າເອົາສິ່ ງຂອງສວ່ນຕວົທ່ີມຄີາ່ມາໄວໃ້ນ 

ສະຖານພະຍາບານ, ຄວາມຕອ້ງການທ່ີຈະຕດິປ້າຍຊື່ ໄວກ້ບັເຄື່ ອງຂອງຂອງທາ່ນ, ມປີະຕທ່ີູຕູເ້ສືອ້ຜາ້ທງັໝດົ, 

ແລະການສບືສວນເຫດການຄວາມເສັຽຫາຍ ຫືຼ ສນູຫາຍ. ສະຖານພະຍາບານສາມາດ, ແຕບ່ ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງ, 

ໃຫກ້ານຊດົໃຊຄ້ນືສ  າລບັການສນູເສັຽ ຫືຼ ສິ່ ງຂອງທ່ີຖກືລກັ. 

 

35. ຜູຢູ້ອ່າໄສທ່ີແຕງ່ງານແລວ້. ທາ່ນມສີດິທິໃຫຄູ້ຄ່ອງຂອງທາ່ນມາຢູຮ່ວ່ມຫອ້ງນ  າທາ່ນໄດ ້ຖາ້ຫາກຄູຄ່ອງຂອງທາ່ນ 

ຍນິຍອມ. ຖາ້ຫາກທາ່ນແຕງ່ງານແລວ້, ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະໃຫຄູ້ຄ່ອງຂອງທາ່ນມາຢຽ້ມຢາມໄດຢ້າ່ງເປັນສວ່ນຕວົ. 

 
 

ການປະພຶດຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສແລະແນວທາງປະຕບິດັຂອງສະຖານພະຍາບານ 

 

36. ການຈ  າກດັ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍ ຫືຼ ການຖກືຈ  າກດັດາ້ນການໃຊສ້ານ 

ເຄມເີພ່ືອຈດຸປະສງົໃນການລງົໂທດ ຫືຼ ຄວາມສະດວກ ຊຶ່ ງບ ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງນ  າໃຊໃ້ນການປ່ິນປວົຮກັສາອາການທາງ 

ການແພດຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສ, ຍກົເວັນ້ໃນກ ລະນສີກຸເສນີທ່ີມກີານບນັທຶກເປັນເອກະສານໄວຢ້າ່ງສມົບນູ, ຫືຼ  

ໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດ ເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫຼງັຈາກແພດໄດກ້ວດກາທາ່ນເປັນລະຍະເວລາໜ່ຶງ,  

ແລະສະເພາະເມ ື່ອຈ  າເປັນ ເພ່ືອເປັນການ ປກົປ້ອງທາ່ນຈາກການທ  າຮາ້ຍຕນົເອງ ຫືຼ ເຮັດໃຫຜູ້ອ້ື່ ນບາດເຈບັ.   

 

37.  ສດິທິໃນການຮຽກຮອ້ງ ແລະຍນິຍອມຕ ່ ການຖກືມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍ.  

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຮອ້ງຂ ນ  າໃຊກ້ານມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍເພ່ືອປ່ິນປວົອາການທາງການແພດ. ກອ່ນທ່ີຈະອະນຍຸາດ 

ຄ  າຮອ້ງຂ ຂອງທາ່ນ, ທາງສະຖານພະຍາບານຕອ້ງ ອະທິບາຍແກທ່າ່ນເຖງິຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວພນັແລະການປ່ິນປວົ 

ອື່ ນທ່ີເປັນໄປໄດ.້ ໝ ຂອງທາ່ນຕອ້ງເປັນຜູສ້ ັງ່ການຜກູມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍ, ລະບອຸາການທາງການແພດ, 

ແລະລະບສຸະພາບການຕາ່ງໆ ພາຍໃຕກ້ານນ  າໃຊວ້ທີິການມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍ. ອາການທາງການແພດ 

ສາມາດລວມເຖງິ ຂ ກ້ງັວນົໃຈດາ້ນຄວາມປອດພຍັທາງຮາ່ງກາຍຂອງທາ່ນ, ຄວາມຕອ້ງການທາງຮາ່ງກາຍແລະ 

ຈດິໃຈຂອງທາ່ນ, ຫືຼ ຄວາມຢາ້ນກວົທ່ີຈະຕກົລງົມາ. ສະຖານພະຍາບານຈະຕດິຕາມ ເບິ່ ງການນ  າໃຊວ້ທີິການມດັແຂນຂາ 

ຮາ່ງກາຍເພ່ືອປກົປ້ອງສຂຸະພາບແລະຄວາມປອດພຍັຂອງທາ່ນ. ດວ້ຍການປຶກສາຫາລືກບັທາ່ນ, ຄອບຄວົຂອງທາ່ນ,  

ແລະແພດໝ ຜູເ້ບິ່ ງແຍງທາ່ນ, ທາງສະຖານພະຍາບານຈະປະເມນີຜນົເປັນລະຍະໆ ເຖງິຄວາມຈ  າເປັນຂອງທາ່ນ 

ສ  າລບັການມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍ. ທາ່ນຕອ້ງເຊັນຊື່ ໃນຟອມໃຫຄ້  າຍນິຍອມສ  າລບັການມດັ ແຂນຂາຮາ່ງກາຍ.  

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນສາມາດຕດັສນິໃຈດາ້ນການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຂອງທາ່ນເອງໄດ,້ ກ ຈະມສີະເພາະທາ່ນ 

ເທ່ົານ ັນ້ທ່ີສາມາດຮອ້ງຂ  ແລະໃຫຄ້  າຍນິຍອມທ່ີຈະໃຫມ້ກີານມດັແຂນຂາໄດ.້ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນບ ່ ສາມາດຕດັສນິໃຈເອງໄດ,້ 

ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົຂອງທາ່ນ, ຜູປ້ກົຄອງ, ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ຫືຼ ຕວົແທນດແູລສຂຸະພາບຂອງທາ່ນສາມາດຮອ້ງຂ  

ແລະໃຫຄ້  າຍນິຍອມໃຫມ້ກີານມດັແຂນຂາໄດ.້ [ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຕອ້ງການສ  າເນົາຂອງກດົໝາຍຂອງຣຖັສະບບັໃໝ ່
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ທ່ີໃຫສ້ດິທິແກ ່ທາ່ນໃນເລ້ືອງນີ,້ ມນັແມນ່ ສດິທິຂອງທາ່ນພາຍໃຕກ້ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສ, 

ຊຶ່ ງສ  າເນົາດ ັງ່ກາ່ວນີມ້ໃີຫແ້ກທ່າ່ນໃນສະຖານພະຍາບານຂອງທາ່ນ. ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສາມາດບອກໄດວ້າ່ຈະໄປ 

ຊອກເອົາຢູບ່ອ່ນໃດ.] 

 

38. ການຂ ົ່ມເຫັງ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືຂ ົ່ມເຫັງດວ້ຍຄ  າເວ້ົາ, ທາງເພດ, ທາງຮາ່ງກາຍ, ຫືຼ 

ທາງຈດິໃຈ, ການຖກືລງົໂທດ, ແລະການຖກືແຍກຕວົອອກໂດຍບ ່ ສະໝກັໃຈ, ລວມເຖງິ ການປະຕບິດັທ່ີບ ່ ດ ີ

ດ ັງ່ທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປອ້ງຄຸມ້ຄອງຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ດອ້ຍໂອກາດ (Vulnerable Adults  

Protection Act). 

 

39. ການປະຕບິດັຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຕ ່ ຜ ູຢູ້ອ່າໄສ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຂ ໃຫມ້ກີານສບືສວນເຫດການຂອງການຂ ົ່ມເຫັງ ຫືຼ 

ການປະລະ ຫືຼ ການບາດເຈບັທ່ີບ ່ ຮູສ້າເຫດຕ ົນ້ຕ  ແລະມສີດິທ່ີຈະຂ ໃຫມ້ກີານດ  າເນນີການແກໄ້ຂຢາ່ງເໝາະສມົ. 

ທາ່ນຍງັມສີດິ ທ່ີຈະຍື່ ນຄ  າຮອ້ງທກຸກບັອງົການຕາ່ງໆ ທ່ີບ ົ່ງໄວໃ້ນຕອນທາ້ຍຂອງເອກະສານສະບບັນີ.້  

 
 

ສດິທິດາ້ນການຮບັເຂົ້າ, ການສ ົ່ງຕ ່  ແລະປ່ອຍຕວົອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ 

 

40. ການສ ົ່ງຕ ່ ແລະການປ່ອຍຕວົອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ. ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະຄງົຢູໃ່ນສະຖານພະຍາບານໄດ ້

ແລະມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດຕ ່ ການຖກືສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ ການຖກືປ່ອຍຕວົອອກຈາກສະຖານພະຍາບານໄດ ້ຍກົເວັນ້ວາ່: 

 

1. ການສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ ການປ່ອຍຕວົອອກຈາກສະຖານພະຍາບານເປັນສິ່ ງຈ  າເປັນເພ່ືອສະຫວດັດພີາບ ແລະເນື່ອງຈາກ 

ທາງສະຖານພະຍາບານບ ່ ສາມາດສະໜອງຕອບຕ ່ ຄວາມຕອ້ງການຂອງທາ່ນໄດ;້  

2. ການສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ ການປ່ອຍຕວົອອກຈາກສະຖານພະຍາບານເປັນສິ່ ງທ່ີເໝາະສມົ ເນື່ອງຈາກສຂຸະພາບ 

ຂອງທາ່ນດຂີຶນ້ຢາ່ງພຽງພ ແລວ້ ດ ັງ່ນ ັນ້ທາ່ນຈຶ່ງບ ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງຮບັບ ລິການຂອງສະຖານພະຍາບານອກີຕ ່ ໄປ;   

3. ຄວາມປອດພຍັຂອງບກຸຄນົຕາ່ງໆ ໃນສະຖານພະຍາບານແມນ່ຕກົຢູໃ່ນອນັຕະລາຍ; 

4. ຖາ້ບ ່ ດ ັງ່ນ ັນ້ ສຂຸະພາບຂອງບກຸຄນົໃນສະຖານພະຍາບານຈະຕກົຢູໃ່ນອນັຕະລາຍ;   

5. ທາ່ນໄດບ້ກົຜອ່ງບ ່ ສາມາດຈາ່ຍ (ຫືຼໃຫມ້ກີານຈາ່ຍພາຍໃຕ ້Medicare ຫືຼ Medicaid) 

ສ  າລບັຄາ່ພກັຢູໃ່ນສະຖານພະຍາບານ ຫຼງັຈາກທ່ີໄດມ້ກີານແຈງ້ການຢາ່ງສມົເຫດຜນົແລະເໝາະສມົແລວ້; ຫືຼ  

6. ສະຖານພະຍາບານຢດຸດ  າເນນີກດິຈະການ. 

 

ເມ ື່ອສະຖານພະຍາບານສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ ປ່ອຍທາ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານພາຍໃຕສ້ະພາບການໃດໆ ທ່ີລະບໄຸວໃ້ນຂ  ້   

(1) ຫາ (5), ປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງທາ່ນຕອ້ງໄດຖ້ກືບນັທຶກໄວ.້ ເອກະສານບນັທຶກຕອ້ງໄດເ້ຮັດໂດຍແພດໝ ຂອງທາ່ນ 

ເມ ື່ອຈ  າເປັນຕອ້ງມກີານສ ົ່ງຕ ່ ທາ່ນ ຫືຼ ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ ພາຍໃຕ ້ (1) ຫືຼ (2) ແລະແພດໝ ໃດໆ 

ເມ ື່ອຈ  າເປັນຕອ້ງມກີານສ ົ່ງຕ ່ ທາ່ນ ຫືຼ ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານພາຍໃຕຂ້  ້(4). 

 

ກອ່ນສະຖານພະຍາບານຈະສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ, ທາງສະຖານພະຍາບານຕອ້ງແຈງ້ທາ່ນ 

ແລະ, ຖາ້ຫາກວາ່ຮູ,້ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົແທນທາງກດົໝາຍຂອງທາ່ນເຖງິເລື້ອງການສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ 
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ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ ແລະເຫດຜນົຕາ່ງໆ, ຕອ້ງບນັທຶກເຫດຜນົໄວໃ້ນປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງທາ່ນ, 

ແລະລວມຂ ມ້ນູຕ ່ ໄປນີໄ້ວໃ້ນແຈງ້ການ: 

 

(a) ວນັທີຂອງການສ ົ່ງຕ ່ ທາ່ນ ຫືຼ ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ;   

 

(b) ສະຖານທີທ່ີທາ່ນຈະໄປ;  

 

(c) ຊື່ , ທ່ີຢູ,່ 

ແລະເບໂີທຣະສບັຂອງໜວ່ຍງານຮບັເລື້ອງຮອ້ງທກຸສ  າລບັການເບິ່ ງແຍງດແູລລະຍະຍາວຂອງຣຖັແລະໃນເຂດພ້ືນທ່ີ;    

 

(d) ຖາ້ຫາກ ທາ່ນພິການຊຶ່ ງໄດຮ້ບັການພດັທະນາຊວ່ຍເຫືຼອ, ຕອ້ງມທ່ີີຢູທ່າງໄປສະນ ີແລະເບໂີທຣະສບັຂອງອງົການທ່ີ 

ຮບັຜິດຊອບໃນການປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງ ແລະຮກັສາຜນົປະໂຫຍດຂອງບກຸຄນົຜູພິ້ການທ່ີໄດຮ້ບັການພດັທະນາຊວ່ຍເຫືຼອ;   

 

(e) ຖາ້ຫາກ ທາ່ນເຈບັປ່ວຍທາງຈດິ, ຕອ້ງມທ່ີີຢູທ່າງໄປສະນ ີແລະເບໂີທຣະສບັຂອງອງົການທ່ີ ຮບັຜິດຊອບໃນການ 

ປກົປ້ອງຄຸມ້ຄອງ ແລະຮກັສາຜນົປະໂຫຍດຂອງບກຸຄນົທ່ີເຈບັປ່ວຍທາງຈດິ; 

 

(f) ຊື່ ແລະທ່ີຢູຂ່ອງຫອ້ງການອງົການຂອງຣຖັທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການອທຸອນຄ  າຕດັສນິທ່ີຈະສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ 

ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ; ແລະ  

 

(g) ຖະແຫຼງການທ່ີວາ່ ທາ່ນມສີດິໃນການຄດັຄາ້ນ ຫືຼ ອທຸອນການສ ົ່ງຕ ່ ທາ່ນ ຫືຼ ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ. 

 

ແຈງ້ການເລ້ືອງການສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ ການໃຫອ້ອກຈາກສະຖານພະຍາບານອາດເຮັດໃຫໄ້ວເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດເ້ມ ື່ອມກີານສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ 

ໃຫອ້ອກຈາກສະຖານພະຍາບານດວ້ຍເຫດຜນົດ ັງ່ຂ  ້(1) ຫາ (4) ຂາ້ງເທີງນີ ້ຫືຼ ທາ່ນບ ່ ໄດອ້າໄສຢູໃ່ນສະຖານພະຍາບານ 

ເປັນເວລາ 30 ວນັ. ໃນທກຸສະຖານະການອື່ ນໆ, ຕອ້ງມກີານສ ົ່ງແຈງ້ການບອກຢາ່ງໜອ້ຍ 30 ວນັກອ່ນໃຫທ້າ່ນ 

ອອກຈາກສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ ສ ົ່ງຕ ່ ທາ່ນ. 

ທາ່ນສາມາດເລືອກທ່ີຈະຍາ້ຍສະຖານທ່ີກອ່ນທ່ີຈະໝດົລະຍະເວລາຂອງແຈງ້ການ. ຖາ້ຫາກ ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງການ 

ທ່ີຈະຍາ້ຍທາ່ນໄປຢູຫ່ອ້ງອື່ ນ, ທາ່ນຕອ້ງໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກຢາ່ງໜອ້ຍ 7 ວນັລວ່ງໜາ້. ລະຍະເວລາຂອງແຈງ້ການ 

ອາດສ ັນ້ລງົໃນສະຖານະການຕາ່ງໆ ທ່ີຢູນ່ອກເໜືອຈາກການຄວບຄມຸຂອງ ສະຖານພະຍາບານ,  

ເຊ່ັນ ການອ  ານວຍຄວາມສະດວກດາ້ນບອ່ນຢູໃ່ຫແ້ກຜູ່ຢູ້ອ່າໄສທ່ີຮບັເຂົ້າມາໃໝ ່ຫືຼ ການປ່ຽນແປງ ໃນດາ້ນໂປຣແກຣມ 

ການປ່ິນປວົ ຫືຼ ການແພດຂອງທາ່ນ. ສະຖານພະຍາບານຈ  າເປັນຕອ້ງພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົທ່ີຈະອ  ານວຍ 

ຄວາມສະດວກໃຫແ້ກຜູ່ຢູ້ອ່າໄສທ່ີເຂົ້າມາໃໝໂ່ດຍບ ່ ລບົກວນໃນເລ້ືອງການຈດັຫອ້ງໃຫຢູ້ໃ່ໝ.່    

 

ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະມເີວລາຕຽມຕວົຢາ່ງພຽງພ ແລະໄດຮ້ບັຂ ມ້ນູພ ສມົຄວນເພ່ືອຮບັປະກນັຄວາມປອດພຍັ ແລະການສ ົ່ງຕ ່  ຫືຼ 

ໃຫທ້າ່ນອອກຈາກສະຖານພະຍາບານຕາມລ  າດບັ.   

 

41. ແຈງ້ການເລ້ືອງນະໂຍບາຍການຈອງຕຽງ ແລະການຮບັເຂົ້າມາໃໝ.່ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຍາ້ຍໄປໂຮງໝ  ຫືຼ  

ໄປຢດຸບ  າບດັຮກັສາຊ ົ່ວຄາວ, ທາ່ນມສີດິທ່ີຈະກບັຄນືມາສະຖານພະຍາບານໃໝພ່າຍໃຕນ້ະໂຍບາຍການຈອງຕຽງ 
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ຂອງແຜນສຂຸະພາບ Medicaid ປະຈ  າຣຖັ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຢູໃ່ນໂຄງການຂອງ Medicaid, 

ແລະພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍຂອງສະຖານພະຍາບານ ໃນເລ້ືອງລະຍະເວລາການຈອງຕຽງ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນບ ່ ຢູໃ່ນໂຄງການ 

Medicaid. ສະຖານພະຍາບານຄວນໃຫສ້  າເນົານະໂຍບາຍແກທ່າ່ນ ເມ ື່ອທາ່ນຖກືຍາ້ຍ ຫືຼ 

ຢດຸການບ  າບດັຮກັສາຊ ົ່ວຄາວ. 

 

ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ ແລະປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນພາຍໃຕໃ້ນສະຖານະການຊຶ່ ງທາ່ນ 

ຈະຖກືຮບັເຂົ້າມາໃໝໂ່ດຍໃຫຢູ້ຕ່ຽງທ່ີມໃີຫໃ້ນຕອນນ ັນ້ໃນຫອ້ງທ່ີມຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົເຄິ່ ງໜ່ຶງ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນຕອ້ງການ 

ບ ລິການຂອງສະຖານພະຍາບານ ແລະທາ່ນມເີງ ື່ອນໄຂໄດຮ້ບັທງັ Medicaid ແລະເບື່ ອໜາ່ຍກບັການນອນ 

ປ່ິນປວົໃນໂຮງໝ ແລວ້ ຫືຼ ການພກັເຊົາການບ  າບດັຊ ົ່ວຄາວພາຍໃຕແ້ຜນຂອງຣຖັ. 

 

42. ການເຂ້ົາເຖງິການເບິ່ ງແຍງດແູລທ່ີມຄີນຸນະພາບຢາ່ງເທ່ົາທຽມກນັ. ສະຖານພະຍາບານຕອ້ງຈດັຕ ັງ້ ແລະຄງົຮກັສາ 

ນະໂຍບາຍດຽວກນັແລະແນວທາງປະຕບິດັຕາ່ງໆ ໃນເລ້ືອງການສ ົ່ງຕ ່ , ການໃຫອ້ອກຈາກສະຖານພະຍາບານ, 

ແລະການຈດັຫາການບ ລິການຕາ່ງໆ ພາຍໃຕແ້ຜນການຂອງຣຖັສ  າລບັທກຸຄນົໂດຍບ ່ ສນົໃຈເຖງິແຫຼງ່ຈາ່ຍເງນິ. 

ຣຖັບ ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງສະເໜີການບ ລິການຕື່ ມໃນນາມຂອງຜູຢູ້ອ່າໄສນອກເໜືອຈາກການບ ລິການຕາ່ງໆ 

ທ່ີຈດັຫາໃຫໃ້ນແຜນການຂອງຣຖັ.    

 

ຄນົອື່ ນໆ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ອາດບງັຄບັໃຊສ້ດິທິຂອງທາ່ນ 

 

ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ຫືຼ, ໃນກ ລະນບີ ່ ມຜີ ູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ບກຸຄນົທ່ີສນົໃຈ, ສາມາດຊອກຫາການບງັຄບັໃຊ ້

ສດິທິເຫ່ົຼານີໃ້ນນາມຂອງທາ່ນໄດ.້ ບກຸຄນົທ່ີສນົໃຈຍງັສາມາດຊອກຫາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີໃ້ນນາມຂອງທາ່ນໄດ ້

ຖາ້ຫາກ ທາ່ນມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງຜາ່ນອງົການບ ລິຫານຕາ່ງໆ ຫືຼ ສານ ຫືຼ ສານຂອງຄາວຕີທ່ີ້ມອີ  ານາດ 

ຕດັສນິເລື້ອງ ການເປັນຜູປ້ກົຄອງ ແລະການເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ. ຂຶນ້ຢູກ່ບັຜນົອອກມາຂອງການດ  າເນນີການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິ 

ທາງສະຖານພະຍາບານສາມາດ, ດວ້ຍຄວາມສດຸຈະລິດໃຈ, ປະຕບິດັຕາມຄ  າແນະນ  າຂອງຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ. 

ມນັແມນ່ເຈດຕະນາຂອງກດົໝາຍສະບບັນີທ່ີ້ວາ່ ສດິທິຂ ັນ້ພ້ືນຖານດາ້ນພນົລະເມອືງແລະສາສະໜາຂອງທາ່ນ, ລວມເຖງິ 

ສດິທິໃນການຕດັສນິໃຈສວ່ນຕວົຢາ່ງເປັນອດິສະຫຼະ ແລະມຄີວາມຮູໃ້ນເລື້ອງທາງເລືອກທ່ີມໃີຫ,້ ຄວນຈະບ ່ ຖກືລະເມດີ 

ແລະວາ່ທາງສະຖານພະຍາບານຄວນຊຸກຍູແ້ລະຊວ່ຍເຫືຼອໃຫເ້ກດີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢາ່ງເຕັມສວ່ນຫຼາຍເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ ້

ແລະນ  າໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີ.້    
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ແຫຼງ່ຊວ່ຍເຫືຼອຕາ່ງໆ 

 

Ombudsman for Long-Term Care 

(ອງົການດແູລເລື້ອງຮອ້ງທກຸດາ້ນການເບິ່ ງແຍງດແູລລະຍະຍາວ) 

PO Box 64971 

St. Paul, MN 55164-0971 

(800) 657-3591 ຫືຼ (651) 431-2555 (ເຂດເມອືງ) 
 

Office of Health Facility Complaints 

(ຫອ້ງການດແູລເລື້ອງຮອ້ງທກຸດາ້ນສະຖານດແູລສຂຸະພາບ) 

P.O. Box 64970 

St. Paul, MN 55164-0970 

(800) 369-7994 ຫືຼ (651) 201-4201 (ເຂດເມອືງ) 
 

Minnesota Department of Health  

Compliance Monitoring Division 

(ກະຊວງສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ ພະແນກຕດິຕາມເລື້ອງຮອ້ງທກຸ)  

PO Box 64900 

St. Paul, MN 55164-0900 (651) 201-4201 
 

The Developmentally Disabled Advocacy Project 

The Mental Health Law Project 

(ໂຄງການຮກັສາຜນົປະໂຫຍດ ສ  າລບັຜູພິ້ການ ແລະໂຄງການກດົໝາຍດາ້ນສຂຸະພາບຈດິ) 

430 First Avenue North, Suite 300 

Minneapolis, MN 55401-1780 

(800) 292-4150 ຫືຼ (612) 332-1441 (ເຂດເມອືງ) 
 

Board of Medical Practice 

(ຄະນະ ກ  າມະການດແູລແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນການແພດ) 

2829 University Avenue SE, Suite 400 

Minneapolis, MN 55414-3246 (612) 617-2130 
 

Surveillance & Integrity Review Services  

(Medicaid Fraud and Abuse – payment issues)  

Minnesota Department of Human Services 

(ການບ ລິການກວດກາຄນືດາ້ນຄນຸນະ ທ  າແລະການກວດຕດິຕາມ 

(ການສ ໂ້ກງ Medicaid ແລະການຂ ົ່ມເຫັງ - ບນັຫາການຈາ່ຍເງນິ) 

ກະຊວງສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ) 

PO Box 64982 

St. Paul, MN 55164-0982 

(800) 657-3750 ຫືຼ (651) 431-2650 (ເຂດເມອືງ)  

[ທາ່ນຈະຕອ້ງຝາກຂ ຄ້ວາມໄວ.້] 
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ເນືອ້ໃນຂ ມ້ນູແມນ່ຈດັຫາໃຫໂ້ດຍສະຫະພນັທ່ີຢູອ່າໄສແລະສຂຸະພາບແຫງ່ຣຖັມນິນໂີຊຕາ. 

ອດຸໜນຸການແປໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ. ສ  າລບັຂ ມ້ນູເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັການແປນີ,້ 
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