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ກດົໝາຍຮວ່ມຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາແລະຣຖັບານກາງວາ່ດວ້ຍ 

ສດິທິດາ້ນການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ 

 

ກດົໝາຍຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາວາ່ດວ້ຍສດິທິດາ້ນການເບິ່ ງແຍງລະຍະ

ສດຸທາ້ຍຕາມຣຖັບນັຍດັຣຖັມນິນໂີຊຕາ, ມາດຕາທີ 144A.751 

 

ພາສາໃນຕວົພິມສເີຂັມ້ສະແດງເຖງິສດິທິເພ່ິມເຕມີຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ 

ພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງສາໍລບັຄນົເຈບັຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍທ່ີໄດຮ້ບັການຮບັຮອງຈາກ Medicare. 

 
 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 1. ຖະແຫຼງການວາ່ດວ້ຍສດິທິ. ບກຸຄນົທ່ີຮບັການເບິ່ ງແຍງ 

ດແູລລະຍະສດຸທາ້ຍມສີດິທ່ີຈະ:  

 

ໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວເຖງິສດິທິຂອງເຂົາ ຫືຼ ຂອງລາວ, ແລະສະຖານ 

ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍຕອ້ງປກົປ້ອງ ແລະສ ົ່ງເສມີການນາໍໃຊສ້ດິທິ 

ເຫ່ົຼານີ.້ 

 

(1) ນາໍໃຊສ້ດິທິຂອງເຂົາ ຫືຼ ຂອງລາວໃນຖານະຄນົເຈບັຂອງສະຖານ 

ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ. ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັ 

ສດິທິລວ່ງໜາ້ກອ່ນທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງດແູລໃນລະຍະສດຸທາ້ຍ 

ຫືຼ ໃນລະຫວາ່ງການປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິກອ່ນທ່ີຈະເລ້ີມຮບັການ 
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ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ, ລວມເຖງິ ສິ່ ງທ່ີຄວນເຮັດ ຖາ້ຫາກຖກື 

ລະເມດີສດິທິ. 

 

ແຈງ້ການເລ້ືອງສດິທິແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບ: (1) ໃນລະຫວາ່ງການ 

ກວດປະເມນີຜນົຄ ັງ້ທາໍອດິລວ່ງໜາ້ກອ່ນໃຫບໍ້ລິການ ທາງສະຖານ 

ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍຕອ້ງຈດັຫາແຈງ້ການທງັດວ້ຍວາຈາ (ໝາຍ 

ເຖງິ ຄາໍເວ້ົາ) ແລະເປັນລາຍລກັອກັສອນແກຄ່ນົເຈບັ ຫືຼ ຕວົແທນ 

ກຽ່ວກບັສດິທິຂອງຄນົເຈບັ ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບໃນພາສາ ແລະ 

ລກັສະນະທ່ີຄນົເຈບັເຂ້ົາໃຈ; (2) ສະຖານເບິ່ ງແຍງຄນົເຈບັລະຍະ  

ສດຸທາ້ຍຕອ້ງປະຕບິດັຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງ ພາກສວ່ນຍອ່ຍ I ຂອງຫຼກັ 

ກດົລະບຽບຂອງຣຖັບານກາງ (CFR) 489 ຂອງບດົນີກ້ຽ່ວກບັໜງັສ ື

ຄາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້. ສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍຕອ້ງແຈງ້ບອກ 

ແລະແຈກຢາຍເອກະສານຂໍມ້ນູໃຫແ້ກຄ່ນົເຈບັກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍ 

ຕາ່ງໆ ໃນເລ້ືອງໜງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້, ລວມເຖງິ ລາຍລະອຽດຂອງ 

ກດົໝາຍຣຖັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ; (3) ສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍຕອ້ງ 

ຂໍເອົາລາຍເຊັນຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ ຂອງຕວົແທນຊຶ່ ງເປັນການຢັງ້ຢືນວາ່ 

ເຂົາ ຫືຼ ລາວໄດຮ້ບັສາໍເນົາຂອງແຈງ້ການເລ້ືອງສດິທິແລະຄວາມ 

ຮບັຜິດຊອບ. 
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(2) ໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງ ແລະການບໍລິການທ່ີສອດຄອ່ງກບັແຜນການ 

ເບິ່ ງແຍງດແູລລະຍະສດຸທາ້ຍທ່ີເໝາະສມົ ແລະຢູພ່າຍໃຕມ້າດຕະຖານ 

ການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍທ່ີຍອມຮບັໄດ ້ແລະ ມສີວ່ນຮວ່ມຢາ່ງ 

ກະຕລືືລ ົນ້ໃນການສາ້ງ ແລະປ່ຽນແປງແຜນແລະປະເມນີຜນົການ 

ເບິ່ ງແຍງແລະການບໍລິການຕາ່ງໆ. ປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການ 

ພດັທະນາປບັປງຸແຜນການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍຂອງເຂົາ ຫືຼ ລາວ. 

 

(3) ໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວລວ່ງໜາ້ກອ່ນຮບັການເບິ່ ງແຍງກຽ່ວກບັການ 

ບໍລິການຕາ່ງໆ ທ່ີຈະຖກືຈດັຫາໃຫ,້ ລະບຽບວໄິນຊຶ່ ງຈະນາໍໃຊໃ້ນການ 

ເບິ່ ງແຍງ, ຄວາາມຖີ່ ໃນການຢຽ້ມຢາມທ່ີສະເໜີໃຫ,້ ທາງເລືອກອື່ ນໆ 

ທ່ີມໃີຫ ້ແລະຜນົຕາມມາຂອງທາງເລືອກເຫ່ົຼານີ,້ ລວມເຖງິຜນົຕາມມາ 

ຂອງການປະຕເິສດການບໍລິການເຫ່ົຼານີ.້ 

 

(4) ໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວລວ່ງໜາ້, ເມ ື່ອເປັນໄປໄດ,້ ເຖງິການ 

ປ່ຽນແປງໃດໆ ໃນແຜນການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ ແລະ 

ປະກອບສວ່ນຢາ່ງກະຕລືືລ ົນ້ໃນທກຸການປ່ຽນແປງໃດໆ. 

 

(5) ປະຕເິສດການເບິ່ ງແຍງດແູລ, ການບໍລິການ ຫືຼ ການປ່ິນປວົ. 

 

(6) ຮູລ້ວ່ງໜາ້ເຖງິຂໍຈ້າໍກດັການບໍລິການໃດໆ ທ່ີມໃີຫຈ້າກຜູໃ້ຫ ້

ບໍລິການ, ແລະເຫດຜນົຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການສາໍລບັການຍດຸຕກິານ 

ບໍລິການ. ຮບັເອົາຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຂງົເຂດຂອງການບໍລິການຊຶ່ ງທາງ 
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ສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍຈະຈດັຫາໃຫ ້ແລະຂໍຈ້າໍກດັສະເພາະ 

ຂອງການບໍລິການເຫ່ົຼານ ັນ້. 

 

(7) ຮູລ້ວ່ງໜາ້ກອ່ນຮບັການເບິ່ ງແຍງດແູລບ່ໍວາ່ການບໍລິການເບິ່ ງແຍງ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍຈະຢູພ່າຍໃຕກ້ານຄຸມ້ຄອງຂອງປະກນັພຍັສຂຸະພາບ, 

ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງການແພດ, Medicare, ຫືຼໂຄງການສຂຸະພາບອື່ ນໆ 

ທ່ີບກຸຄນົລງົທະບຽນເຂ້ົາ ຫືຼບ່ໍກຕໍາມ. ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການບໍລິການ 

ຕາ່ງໆ ທ່ີຢູພ່າຍໃຕຜ້ນົປະໂຫຍດການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍ.  

 

(8) ໄດຮ້ບັຈາໍນວນເງນິຊດົໃຊຄ້ນືທ່ີປະເມນີໄວຢ້າ່ງສດຸຈະລິດໃຈຊຶ່ ງຜູ ້

ໃຫບໍ້ລິການຄາດໝາຍທ່ີຈະໄດຮ້ບັຈາກບໍລິສດັປະກນັພຍັສຂຸະພາບທ່ີ 

ບກຸຄນົຂຶນ້ທະບຽນນາໍ ຖາ້ຫາກ ມກີານຮອ້ງຂໍ. ນອກຈາກນີ ້ຍງັຕອ້ງ 

ແຈງ້ບອກຈາໍນວນເງນິທ່ີປະເມນີໄວແ້ກບ່ກຸຄນົທ່ີຮອ້ງຂໍ ຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ບ່ໍ 

ໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນໃນບໍລິສດັປະກນັພຍັ. ຂໍມ້ນູການຈາ່ຍເງນິນີບ່ໍ້ຖເືປັນ 

ການຜກູມດັທາງກດົໝາຍໃນການປະເມນີຈາໍນວນຄາ່ບໍລິການຕາ່ງໆ. 

 

(9) ຮູວ້າ່ ອາດມກີານບໍລິການອື່ ນໆ ມໃີຫໃ້ນຊຸມຊນົ, ລວມເຖງິ ການ 

ບໍລິການເມ ື່ອເສັຽຊວີດິ ແລະຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງຄນົເຈບັໃນລະຍະ 

ສດຸທາ້ຍອື່ ນໆ, ແລະຮູວ້າ່ຕອ້ງໄປບອ່ນໃດເພ່ືອຂໍເອົາຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການ 

ບໍລິການເຫ່ົຼານີ.້ 
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(10) ເລືອກຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີມໃີຫຢ້າ່ງເປັນອດິສະຫຼະ ແລະປ່ຽນຜູໃ້ຫ ້

ບໍລິການໄດຫຼ້ງັຈາກຮບັບໍລິການໄປແລວ້, ພາຍໃຕຂໍ້ຈ້າໍກດັຂອງ 

ປະກນັພຍັສຂຸະພາບ, ການຊວ່ຍເຫືຼອທາງການແພດ, Medicare,ຫືຼ 

ໂຄງການສຂຸະພາບອື່ ນໆ. ເລືອກແພດໝໍຜູປ່ິ້ນປວົຂອງເຂົາ ຫືຼ ຂອງ 

ລາວໄດເ້ອງ. 

 

(11) ມກີານຮກັສາຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົ, ຂໍມ້ນູການເງນິ, ແລະຂໍມ້ນູການ 

ປ່ິນປວົໄວເ້ປັນຄວາມລບັ ແລະ ໄດຮ້ບັການແນະນາໍໃຫຮູ້ເ້ຖງິ 

ນະໂຍບາຍ ແລະລະບຽບການຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການໃນດາ້ນການ 

ເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວ.  

 

(12) ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິບນັທຶກຕາ່ງໆ ແລະເອກະສານຂໍມ້ນູ 

ຈາກບນັທຶກຕາ່ງໆ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມມາດຕາທີ 144.291 ຫາ 

144.298.ມບີນັທຶກດາ້ນການແພດທ່ີເກບັເປັນຄວາມລບັ. ການເຂ້ົາເຖງິ 

ຫືຼ ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູຂອງຄນົເຈບັ ແລະປະຫວດັການປ່ິນປວົແມນ່ 

ອະນຍຸາດໃຫໂ້ດຍສອດຄອ່ງກບັ45 CFR ສວ່ນທ່ີ 160 ແລະ164. 

 

(13) ໄດຮ້ບັການບໍລິການຈາກບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການຝຶກຫດັມາຢາ່ງ    

ເໝາະສມົ ແລະມຄີວາມສາມາດທ່ີຈະປະຕບິດັໜາ້ທ່ີຂອງຕນົ. 

 

(14) ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັຕອບດວ້ຍຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອແລະຄວາມເຄົາລບົ 

ແລະມກີານປະຕບິດັຕ່ໍຊບັສນິຂອງຄນົເຈບັດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ. ໄດຮ້ບັ 
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ການປະຕບິດັຕ່ໍຊບັສນິຂອງເຂົາ ຫືຼ ຂອງລາວ ແລະປະຕບິດັຕ່ໍບກຸຄນົ 

ດວ້ຍຄວາມເຄົາລບົ. 

 

(15) ສະແດງຄາໍຮອ້ງທກຸເລ້ືອງການປ່ິນປວົ ຫືຼ ການເບິ່ ງແຍງດແູລຊຶ່ ງ 

ຖກືຈດັຫາໃຫ,້ ຫືຼ ບກົຜອ່ງໃນການປະຕບິດັ ຫືຼ ຂາດຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອ 

ຫືຼ ຂາດຄວາມເຄົາລບົຕ່ໍຄນົເຈບັ ຫືຼ ຊບັສນິຂອງຄນົເຈບັ ໂດຍບກຸຄນົ 

ທ່ີເປັນຜູໃ້ຫກ້ານບໍລິການໃນນາມຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ. 

 

ຄນົເຈບັມສີດິທ່ີຈະບ່ໍຖກືຈາໍແນກຕ່ໍຕາ້ນ ຫືຼ ຖກືແກແ້ຄນ້ອນັເນື່ອງມາ 

ຈາກການນາໍໃຊສ້ດິທິຂອງເຂົາ ຫືຼ ຂອງລາວ. 

 

(16) ເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືຂ ົ່ມເຫັງທາງກາຍ ແລະທາງວາຈາ. 

ເປັນອດິສະຫຼະຈາກການປະຕບິດັທ່ີບ່ໍດ,ີ ການປະລະ, ຫືຼ ການຂ ົ່ມເຫັງ 

ທາງວາຈາ, ຈດິໃຈ, ທາງເພດ, ແລະທາງຮາ່ງກາຍ, ລວມເຖງິ ການ 

ບາດເຈບັຕາ່ງໆ ທ່ີບ່ໍຮູສ້າເຫດ, ແລະການປະຕບິດັທ່ີບ່ໍເໝາະສມົຕ່ໍ    

ຊບັສນິຂອງຄນົເຈບັ. 

 

(17) ແຈງ້ການລວ່ງໜາ້ທ່ີສມົເຫດຜນົກຽ່ວກບັການປ່ຽນແປງຕາ່ງໆ ໃນ 

ດາ້ນການບໍລິການ ຫືຼ ການເກບັຄາ່ຕາ່ງໆ, ລວມເຖງິ ແຈງ້ການຢາ່ງ 

ໜອ້ຍສບິວນັທ່ີບອກເຖງິການຍດຸຕກິານບໍລິການຈາກຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ, 

ຍກົເວັນ້ໃນກລໍະນທ່ີີ: 
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(i) ຜູຮ້ບັບໍລິການມສີວ່ນກຽ່ວຂອ້ງໃນການກະທາໍທ່ີປ່ຽນແປງສະພາບ 

ການຂອງການເຮັດວຽກລະຫວາ່ງສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍກບັ

ບກຸຄນົທ່ີເປັນຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ, ຫືຼ ສາ້ງສະພາບ 

ແວດລອ້ມໃນການເຮັດວຽກທ່ີບ່ໍປອດພຍັ ຫືຼ ເປັນການຂ ົ່ມເຫັງຕ່ໍບກຸຄນົ 

ທ່ີໃຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ; 

(ii) ເຫດສກຸເສນີສາໍລບັຜູໃ້ຫກ້ານເບິ່ ງແຍງທ່ີບ່ໍເປັນທາງການ ຫືຼ ການ 

ປ່ຽນແປງທ່ີສາໍຄນັໃນສະພາບການຂອງຜູຮ້ບັບໍລິການໄດສ້ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍ

ຄວາມຕອ້ງການດາ້ນການບໍລິການຊຶ່ ງເກນີຈາກຂໍຕ້ກົລງົຂອງຜູໃ້ຫ ້

ບໍລິການໃນປດັຈບຸນັ ແລະສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍເຫັນວາ່ບ່ໍ 

ສາມາດຕອບສະໜອງໄດຢ້າ່ງປອດພຍັ; ຫືຼ 

(iii) ຜູຮ້ບັບໍລິການບ່ໍໄດຖ້ກືຮບັຮອງວາ່ເຈບັປ່ວຍໜກັອກີຕ່ໍໄປ.  

 

(18) ການສ ົ່ງຕ່ໍທ່ີມກີານປະສານງານກນັໃນກລໍະນທ່ີີມກີານປ່ຽນແປງ 

ໃນສວ່ນຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ. 

 

(19) ຮູວ້ທີິຕດິຕ່ໍກບັບກຸຄນົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທ່ີເປັນຜູຮ້ບັຜິດ 

ຊອບໃນການຈດັການບນັຫາຕາ່ງໆ ແລະ ໃຫມ້ກີານສບືສວນຜູໃ້ຫ ້

ບໍລິການ ແລະພະຍາຍາມແກໄ້ຂຂໍຮ້ອ້ງຮຽນ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງທກຸ.  

 

(20) ຮູຈ້ກັຊື່  ແລະທ່ີຢູຂ່ອງອງົການຂອງຣຖັ ຫືຼ ຂອງຄາວຕີ ້ສາໍລບັ 

ການຕດິຕ່ໍເພ່ືອຂໍຂໍມ້ນູຕື່ ມ ຫືຼ ຂໍການຊວ່ຍເຫືຼອ. 
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(21) ຢັງ້ຢືນສດິທິເຫ່ົຼານີໂ້ດຍສວ່ນຕວົ, ຫືຼ ໃຫມ້ກີານຢັງ້ຢືນສດິເຫ່ົຼານີ ້

ໂດຍຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັລະຍະສດຸທາ້ຍ ເມ ື່ອຄນົເຈບັໄດຖ້ກືຕດັສນິ 

ວາ່ຂາດຄວາມສາມາດ, ໂດຍບ່ໍມກີານໂຕຕ້ອບແກແ້ຄນ້. ຖາ້ຫາກຄນົ 

ເຈບັໄດຖ້ກືຕດັສນິວາ່ຂາດຄວາມສາມາດພາຍໃຕກ້ດົໝາຍຂອງຣຖັຊຶ່ ງ

ຕດັສນິໂດຍສານຍດຸຕທິມັ, ສດິທິຂອງຄນົເຈບັຈະຖກືນາໍໃຊໂ້ດຍ 

ບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້ໂດຍສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍຂອງຣຖັເພ່ືອ

ກະທາໍການໃນນາມຂອງຄນົເຈບັ. ຖາ້ຫາກ ສານຂອງຣຖັບ່ໍໄດຕ້ດັສນິ 

ວາ່ຄນົເຈບັຂາດຄວາມສາມາດ, ຕວົແທນທາງກດົໝາຍໃດໆ ທ່ີໄດຮ້ບັ 

ມອບໝາຍຈາກຄນົເຈບັຊຶ່ ງສອດຄອ່ງກບັກດົໝາຍຂອງຣຖັກສໍາມາດນາໍ

ໃຊສ້ດິທິຂອງຄນົເຈບັໄດໃ້ນຂອບເຂດທ່ີກດົໝາຍຂອງຣຖັອະນຍຸາດໃຫ,້  

 

(22) ໃຫມ້ກີານຈດັການດແູລຄວາມເຈບັປວດແລະອາການຕາມລະດບັ 

ຄວາມສະບາຍທ່ີຄນົເຈບັຕອ້ງການ. ໄດຮ້ບັການຈດັການດແູລຄວາມ 

ປວດຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ແລະມກີານຄວບຄມຸອາການເຈບັເປັນຈາກ 

ສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ ສາໍລບັສະພາບອາການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

ກບັຄວາມເຈບັປ່ວຍໃນລະຍະສດຸທາ້ຍ;  

 

ສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍຕອ້ງ:  

(i) ຮບັປະກນັວາ່ ການລະເມດີທ່ີຖກືກາ່ວຫາທງັໝດົທ່ີກຽ່ວພນັກບັການ 

ປະຕບິດັທ່ີບ່ໍດ,ີ ການປະລະ, ຫືຼ ການຂ ົ່ມເຫັງທາງວາຈາ, ທາງຈດິໃຈ, 

ທາງເພດ, ແລະທາງຮາ່ງກາຍ, ລວມເຖງິ ການບາດເຈບັໂດຍທ່ີບ່ໍຮູ ້
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ສາເຫດ, ແລະການປະຕບິດັທ່ີບ່ໍເໝາະສມົຕ່ໍຊບັສນິຂອງຄນົເຈບັໂດຍ 

ບກຸຄນົທ່ີໃຫບໍ້ລິການດແູລໃນນາມຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະ     

ສດຸທາ້ຍ, ຕອ້ງຖກືລາຍງານທນັທີໂດຍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງ 

ລະຍະສດຸທາ້ຍ ແລະເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີເຮັດວຽກຕາມສນັຍາ ໂດຍລາຍງານຕ່ໍ 

ຜູບໍ້ລິຫານຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ (ii) ສບືສວນທນັທີຕ່ໍ 

ການລະເມດີທ່ີຖກືກາ່ວຫາທງັໝດົທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັບກຸຄນົໃດໆ ທ່ີໃຫ ້

ບໍລິການໃນນາມຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ ແລະດາໍເນນີ 

ການທນັທີເພ່ືອປ້ອງກນັການລະເມດີທ່ີອາດເປັນໄປໄດຕ່ໍ້ໄປອກີ ໃນ 

ຂະນະທ່ີການລະເມດີທ່ີຖກືກາ່ວຫານ ັນ້ຕອ້ງໄດຮ້ບັການກວດສອບ. 

ການສບືສວນ ແລະ/ຫືຼ ການເຮັດເອກະສານກຽ່ວກບັການລະເມດີທ່ີຖກື 

ກາ່ວຫາທງັໝດົນ ັນ້ຕອ້ງດາໍເນນີການໂດຍເປັນໄປຕາມກດົລະບຽບທ່ີ 

ວາງໄວ;້ (iii) ດາໍເນນີການແກໄ້ຂຢາ່ງເໝາະສມົໂດຍສອດຄອ່ງກບັ 

ກດົໝາຍຂອງຣຖັ ຖາ້ຫາກ ການລະເມດີທ່ີຖກືກາ່ວຫານ ັນ້ໄດຮ້ບັການ 

ຢັງ້ຢືນຄວາມຖກືຕອ້ງໂດຍຝາ່ຍບໍລິຫານຂອງສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະ 

ສດຸທາ້ຍ ຫືຼ ໂດຍອງົການພາຍນອກທ່ີມກີານພິຈາລະນາຕດັສນິ, ເຊ່ັນ 

ອງົການສາໍຫຼວດຂອງຣຖັ ຫືຼ ໜວ່ຍງານບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍຂອງ 

ທອ້ງຖິ່ນ; ແລະ (iv) ຮບັປະກນັວາ່ ການລະເມດີທ່ີມກີານຢັງ້ຢືນຄວາມ 

ຖກືຕອ້ງນ ັນ້ໄດຖ້ກືລາຍງານຕ່ໍໜວ່ຍງານຂອງຣຖັ ແລະໜວ່ຍງານໃນ 

ທອ້ງຖິ່ນທ່ີມອີາໍນາດຕດັສນິ (ລວມເຖງິ ອງົການສາໍຫຼວດຂອງຣຖັ ແລະ 



 Combined Minnesota & Federal Hospice Bill of Rights ໜາ້10ຈາກ13 

 Laotian ເດອືນທນັວາ 2013 

ອງົການຮບັຮອງຄວາມຖກືຕອ້ງ) ພາຍໃນ 5 ວນັເຮັດວຽກນບັແຕຮ່ບັຮູ ້

ວາ່ມກີານລະເມດີ. 

 

ຖາ້ຫາກ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງຄນົເຈບັລະຍະສດຸທາ້ຍດາໍເນນີການມ ີ

ສະຖານທ່ີພກັສາໍລບັຄນົເຈບັລະຍະສດຸທາ້ຍ, ຕອ້ງໃຫໜ້ງັສແືຈງ້ການ 

ແກຄ່ນົເຈບັທ່ີອາໄສຢູໃ່ນສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍແຕລ່ະຄນົ 

ຊຶ່ ງລວມມຂໍີມ້ນູກຽ່ວກບັ ເລກ ແລະຄນຸສມົບດັຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ, ລວມ 

ເຖງິ ທງັພະນກັງານ ແລະອາສາສະໝກັ, ລກູຈາ້ງ ເພ່ືອໃຫເ້ປັນໄປ 

ຕາມຂໍກ້າໍນດົຂອງ ກດົລະບຽບຣຖັມນິນໂີຊຕາ 4664.0390 ທ່ີເຮັດວຽກ 

ໃນແຕລ່ະເວລາທ່ີສະຖານເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ. 
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ຖາ້ຫາກ ທາ່ນມຄີາໍຮອ້ງທກຸກຽ່ວກບັອງົການ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີໃຫບໍ້ລິການ

ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍແກທ່າ່ນ, ທາ່ນສາມາດໂທຣ, ຂຽນ, ຫືຼ ໄປທ່ີ

ຫອ້ງການດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນສະຖານດແູລສຂຸະພາບ, 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 ofHealth 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-TermCare 
PO Box 64971 
St. Paul, MN 55164-0971 
 

ຊື່ ຜູໄ້ດຮ້ບັອະນຍຸາດ: ____________________________________ 

ໂທຣະສບັ: ___________________________________________  

ອເີມວ:______________________________________________   

ທ່ີຢູ:່ ________________________________________________ 

ຊື່ /ຕາໍແໜງ່ຂອງບກຸຄນົທ່ີຮບັເລ້ືອງບນັຫາ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງທກຸ: 

____________________________________________________ 
 

ເພ່ືອຈດຸປະສງົໃນດາ້ນຂໍມ້ນູເທ່ົານ ັນ້ ແລະບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງມຢີູໃ່ນ

ຂໍຄ້ວາມກຽ່ວກບັກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງດແູລ     

ລະຍະສດຸທາ້ຍ: ຣຖັບນັຍດັມນິນໂີຊຕາ, ມາດຕາ 144A.751 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 2. ການຕຄີວາມ ແລະການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິ.ສດິທິຕາ່ງໆ  

ພາຍໃຕພ້າກສວ່ນນີແ້ມນ່ຈດັຕ ັງ້ໄວເ້ພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງບກຸຄນົທ່ີຮບັ 

ການເບິ່ ງແຍງໃນລະຍະສດຸທາ້ຍ. ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງລະຍະ 
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ສດຸທາ້ຍບ່ໍສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ກຸຄນົສະຫຼະສດິທິເຫ່ົຼານີໂ້ດຍໃຊເ້ປັນ 

ເງ ື່ອນໄຂໃນການຮບັການ ເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍ. ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ  

ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ຫືຼ, ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ບກຸຄນົທ່ີໄດ ້

ຮບັການແຕງ່ຕ ັງ້, ສາມາດຊອກຫາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີໄ້ດ.້   

ຖະແຫຼງການວາ່ດວ້ຍສດິທິນີບ່ໍ້ແທນທ່ີ ຫືຼ ລບົລາ້ງສດິທິອື່ ນໆ ແລະ 

ສດິທິຂ ັນ້ພ້ືນຖານຕາ່ງໆ ທ່ີອາດປາກດົຢູຊ່ຶ່ ງກຽ່ວຂອ້ງກບັບກຸຄນົທ່ີຮບັເອົາ 

ການເບິ່ ງແຍງໃນລະຍະສດຸທາ້ຍ, ບກຸຄນົທ່ີໃຫກ້ານເບິ່ ງແຍງລະຍະ 

ສດຸທາ້ຍ, ຫືຼ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍທ່ີມໃີບອະນຍຸາດ 

ພາຍໃຕພ້າກທີ 144A.753. 

 

ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 3. ການເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູ. ສາໍເນົາຂອງສດິທິເຫ່ົຼານີຕ້ອ້ງຈດັຫາ

ໃຫແ້ກບ່ກຸຄນົໃນເວລາທ່ີເລ້ີມໃຫບໍ້ລິການເບິ່ ງແຍງ ລະຍະສດຸທາ້ຍແກ່

ບກຸຄນົດ ັງ່ກາ່ວ. ສາໍເນົາຄວນລວມມທ່ີີຢູ ່ແລະເບໂີທຣະສບັຂອງຫອ້ງ

ການດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນສະຖານດແູລສຂຸະພາບ ແລະຫອ້ງການ

ຂອງສນູດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸດາ້ນການເບິ່ ງແຍງລະຍະຍາວ ແລະ     

ຖະແຫຼງການຫຍໍ ້ທ່ີອະທິບາຍວທີິຍື່ ນຄາໍຮອ້ງທກຸຕ່ໍຫອ້ງການເຫ່ົຼານີ.້      

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວທີິການຕດິຕ່ໍກບັຫອ້ງການຂອງສນູດແູລເລ້ືອງຮອ້ງ

ທກຸດາ້ນການເບິ່ ງແຍງລະຍະຍາວຄວນຖກືລວມໄວໃ້ນແຈງ້ການເລ້ືອງ

ການປ່ຽນແປງຄາ່ທາໍນຽມຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ ແລະໃນແຈງ້ການທ່ີຜູໃ້ຫ ້

ບໍລິການເບິ່ ງແຍງລະຍະສດຸທາ້ຍເລ້ີມສ ົ່ງຕ່ໍ ຫືຼ ຍດຸຕກິານບໍລິການຕາ່ງໆ. 


