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ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົເຈບັຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ 

 
 

ເຈດຕະນາຂອງກດົໝາຍ 

 

ມນັແມນ່ເຈດຕະນາຂອງສະພານຕິບິນັຍດັແລະຈດຸປະສງົຂອງຖະແຫຼງ

ການນີທ່ີ້ຈະສ ົ່ງເສມີຜນົປະໂຫຍດ ແລະຄວາມເປັນຢູດ່ຂີອງບນັດາຄນົເຈບັ

ທ່ີຢູໃ່ນສະຖານພະຍາບານຕາ່ງໆ. ບ່ໍມສີະຖານພະຍາບານໃດທ່ີຈະ    

ສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ນົເຈບັສະຫຼະສດິທິເຫ່ົຼານີໂ້ດຍອາ້ງເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນ

ການຮບັເຂ້ົາປ່ິນປວົໃນສະຖານພະຍາບານ. ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ 

ຄນົເຈບັ ຫືຼ, ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ບກຸຄນົທ່ີສນົໃຈ, 

ສາມາດຊອກຫາເອົາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີໄ້ດໃ້ນນາມຂອງຄນົເຈບັ. 

ບກຸຄນົທ່ີສນົໃຈຍງັອາດຊອກເອົາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີໃ້ນນາມ

ຂອງຄນົເຈບັທ່ີມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ຜາ່ນທາງອງົການບໍລິຫານ ຫືຼ 

ສານພິສດູພິໄນກາໍ ຫືຼ ສານຂອງຄາວຕີໂ້ດຍໃຫພິ້ພາກສາຕດັສນິການ

ເປັນຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ການເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ. ໂດຍຂຶນ້ຢູກ່ບັຜນົອອກມາຂອງ

ການ ດາໍເນນີຄະດໃີນດາ້ນການບງັຄບັຄະດ ີທາງສະຖານພະຍາບານ

ອາດ  ປະຕບິດັຕາມຄາໍແນະນາໍຂອງຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງໂດຍສຸ

ດຈະລິດໃຈ. ມນັແມນ່ເຈດຕະນາຂອງມາດຕານີທ່ີ້ວາ່ ສດິທິຂ ັນ້ພ້ືນຖານ

ທາງ ສາສະໜາແລະພນົລະເມອືງຂອງຄນົເຈບັ, ລວມເຖງິ ສດິທິໃນ 

ການຕດັສນິໃຈສວ່ນຕວົຢາ່ງເປັນອດິສະຫຼະ ແລະການມທີາງເລືອກ
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ຕາ່ງໆ, ຈະບ່ໍຖກືລະເມດີ ແລະວາ່ສະຖານພະຍາບານຄວນ 

ຊຸກຍູແ້ລະຊວ່ຍເຫືຼອໃນການນາໍໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີຢ້າ່ງເຕັມສວ່ນເທ່ົາທ່ີເປັນ 

ໄປໄດ.້ 

 

ນຍິາມ 

 

ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງຄາໍຖະແຫຼງການນີ,້ ຄາໍວາ່ “ຄນົເຈບັ” ໝາຍເຖງິ 

ບກຸຄນົໜ່ຶງທ່ີໄດຖ້ກືຮບັເຂ້ົາປ່ິນປວົໃນສະຖານພະຍາບານສກຸເສນີເປັນ  

ລະຍະຕ່ໍເນື່ອງດນົນານກວາ່ 24 ຊ ົ່ວໂມງ, ເພ່ືອຈດຸປະສງົໃນການບ ົ່ງມະຕິ

ພະຍາດ ຫືຼ ປ່ິນປວົຮາ່ງກາຍ ຫືຼ ຈດິໃຈຂອງບກຸຄນົນ ັນ້. ຄາໍວາ່ “ຄນົ

ເຈບັ” ຍງັໝາຍເຖງິ ເດັກທ່ີຍງັບ່ໍຮອດກະສຽນເປັນຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ຖກືຮບັເຂ້ົາ   

ປ່ິນປວົໃນໂຄງການປ່ິນປວົແບບເປັນທ່ີພກັອາໄສ ດ ັງ່ທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນ   

ມາດຕາທີ 7, ກດົໝາຍຣຖັມນິນໂີຊຕາ 1986, ບດົທີ 326. ສາໍລບັ   

ຈດຸປະສງົຂອງຖະແຫຼງການນີ,້ ຄາໍວາ່ “ຄນົເຈບັ” ຍງັໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົ

ໃດໆ ກຕໍາມທ່ີກາໍລງັຮບັການປ່ິນປວົສຂຸະພາບຈດິໂດຍເປັນຄນົເຈບັນອກ

ໂຮງໝໍ ຫືຼ ຢູໃ່ນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຊຸມຊນົ ຫືຼ ໂຄງການອື່ ນໆ ທ່ີອງີ

ໃສຊຸ່ມຊນົເປັນຫຼກັ. 

 



 Minnesota Patients’ Bill of Rights ໜາ້3ຈາກ23 

 Laotian ທນັວາ 2013 

ການປະກາດແຈງ້ນະໂຍບາຍຕ່ໍສາທາລະນະ 

 

ໄດມ້ກີານປະກາດເປັນນະໂຍບາຍສາທາລະນະຂອງຣຖັນີວ້າ່       

ຜນົປະໂຫຍດຂອງຄນົເຈບັແຕລ່ະຄນົຕອ້ງໄດຮ້ບັການປກົປ້ອງໂດຍ  

ຄາໍປະກາດຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົເຈບັ ຊຶ່ ງຈະລວມເຖງິ 

ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັຢູແ່ຕ ່ສດິທິທ່ີລະບໄຸວໃ້ນຖະແຫຼງການສະບບັນີ.້ 

 

1. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສດິທິຕາ່ງໆ 

ໃນເວລາຮບັເຂ້ົາປ່ິນປວົ, ຄນົເຈບັຄວນຈະໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວເຖງິ 

ສດິທິທາງກດົໝາຍເພ່ືອເປັນການປກົປ້ອງເຂົາເຈົາ້ໃນລະຫວາ່ງ

ການນອນປ່ິນປວົໃນສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ ຕະຫຼອດເວລາທ່ີຮບັການ

ປ່ິນປວົຮກັສາໃນຊຸມຊນົ ແລະວາ່ ສດິທິເຫ່ົຼານີໄ້ດຮ້ບັການບນັລະຍາຍ

ເປັນລາຍລກັອກັສອນເຖງິສດິທິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ຕາ່ງໆ ທ່ີ ກາໍນດົໄວໃ້ນພາກສວ່ນນີ.້ ໃນກລໍະນຄີນົເຈບັຖກືຍອມຮບັ

ເຂ້ົາໃນ ໂຄງການປ່ິນປວົແບບເປັນທ່ີພກັອາໄສດ ັງ່ທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນ 

ມາດຕາ 7, ຕອ້ງໄດມ້ຄີາໍບນັລະຍາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນເຖງິສດິທິ

ຂອງບກຸຄນົທ່ີອາຍ ຸ16 ປີຂຶນ້ໄປທ່ີຈະສາມາດຮຽກຮອ້ງຂໍເອົາການປ່ອຍ

ຕວົໄດ ້ດ ັງ່ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 253B.04, ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 2, ແລະຄວນ

ຈະບອກລາຍຊື່ ຂອງບກຸຄນົ ແລະເບໂີທຣະສບັຂອງບກຸຄນົ ແລະ 

ອງົການຕາ່ງໆ ທ່ີໃຫບໍ້ລິການດາ້ນການປກົປ້ອງຜນົປະໂຫຍດ ແລະດາ້ນ 
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ກດົໝາຍສາໍລບັຄນົເຈບັໃນໂຄງການຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນແບບທ່ີພກັອາໄສ. 

ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີສມົເຫດຜນົຄວນມໃີຫສ້າໍລບັບກຸຄນົທ່ີມ ີ

ບນັຫາດາ້ນການສື່ ສານ, ແລະບນັດາບກຸຄນົທ່ີເວ້ົາພາສາອື່ ນທ່ີບ່ໍແມນ່

ພາສາອງັກດິ. ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ໃນປດັຈບຸນັຂອງສະຖານພະຍາບານ, 

ການສອບສວນຂອງຣຖັ ແລະອງົການດແູລສຂຸະພາບໃນທອ້ງຖິ່ນ, 

ແລະ ຄາໍອະທິບາຍເພ່ີມເຕມີຂອງຖະແຫຼງການວາ່ດວ້ຍສດິທິນ ັນ້ 

ຄວນມໃີຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັ, ຜູປ້ກົຄອງຂອງເຂົາເຈົາ້ ຫືຼ ຕວົແທນທ່ີ

ເຂົາເຈົາ້ເປັນຜູເ້ລືອກ ເມ ື່ອມກີານຮອ້ງຂໍຢາ່ງສມົເຫດຜນົໄປເຖງິ 

ຜູບໍ້ລິຫານ ຫືຼ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັມອບອາໍນາດ, ໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັ

ບດົບດັຍດັທີ 13, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນຂໍມ້ນູ, 

ແລະມາດຕາທີ 626,557, ທ່ີກຽ່ວກບັຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ດອ້ຍໂອກາດ. 

 

2. ການປ່ິນປວົດວ້ຍຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອ 

ບນັດາຄນົເຈບັມສີດິທິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັດວ້ຍຄວາມເອືອ້

ເຟ້ືອແລະຄວາມເຄົາລບົຈາກພະນກັງານ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີໃຫບໍ້ລິການໃນ    

ສະຖານພະຍາບານ. 

 

3. ການດແູລສຂຸະພາບທ່ີເໝາະສມົ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົຮກັສາແລະດແູລໂດຍອງີໃສ່

ຄວາມຕອ້ງການສວ່ນບກຸຄນົ. ສດິທິນີແ້ມນ່ຈາໍກດັໃນບອ່ນທ່ີອງົການທ່ີ
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ເປັນຂອງເອກະຊນົ ຫືຼ ຂອງສາທາລະນະບ່ໍສາມາດເບກີຄນືຄາ່ຮບັ    

ບໍລິການໄດ.້ 

 

4. ຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົຂອງແພດໝໍ 

ຄນົເຈບັຄວນມ ີຫືຼ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັຊື່ , ທ່ີຢູ ່

ທລຸະກດິ, ເບໂີທຣະສບັ, ແລະຄວາມຊຽ່ວຊານສະເພາະໃດໆ ຂອງ

ແພດໝໍທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການເບິ່ ງແຍງເຂົາເຈົາ້. ໃນກລໍະນທ່ີີ

ເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງໄດບ້ນັທຶກ

ໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ, ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາ

ໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກ

ຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນຕວົແທນຂອງເຂົາ. 

 

5. ຄວາມສາໍພນັກບັບໍລິການສຂຸະພາບອື່ ນໆ 

ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີໄດຮ້ບັການບໍລິການຈາກຜູໃ້ຫບໍ້ລິການພາຍນອກມສີດິ, 

ຖາ້ຫາກຮອ້ງຂໍ, ທ່ີຈະໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວເຖງິຂໍມ້ນູລກັສະນະສວ່ນຕວົ

ຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການນ ັນ້. ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີລ້ວມເຖງິ ຊື່ ຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການ   

ພາຍນອກ, ທ່ີຢູ ່ແລະຄາໍອະທິບາຍລກັສະນະຂອງການບໍລິການທ່ີ

ອາດໃຫ.້ ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີແພດຜູ້

ເບິ່ ງແຍງໄດບ້ນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ, ຂໍມ້ນູດ ັງ່

ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັ   

ມອບໝາຍຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນຕວົແທນຂອງເຂົາ. 
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6. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົ 

ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູປດັຈບຸນັທ່ີຄບົຖວ້ນຈາກໝໍຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີ   

ກຽ່ວກບັການບ ົ່ງມະຕພິະຍາດຂອງເຂົາເຈົາ້, ການປ່ິນປວົ, ທາງເລືອກ 

ອື່ ນ, ຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ ແລະການຄາດໝາຍອາການຂອງພະຍາດຕາມທ່ີ

ກາໍນດົໂດຍໜາ້ທ່ີທາງກດົໝາຍ ຂອງແພດໝໍທ່ີຈະຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູດ ັງ່

ກາ່ວນີ.້ ຂໍມ້ນູນີຄ້ວນມຮີບູແບບແລະພາສາທ່ີຄນົເຈບັສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດ້

ຢາ່ງພໍສມົຄວນ. ຄນົເຈບັສາມາດມຄີນົຢູນ່າໍ ເຊ່ັນ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ 

ຫືຼ ຕວົແທນອື່ ນໆ ທ່ີເລືອກໄວ,້ ຫືຼ ທງັສອງ. ຂໍມ້ນູນີ ້ຄວນປະກອບ

ດວ້ຍຜນົການປ່ິນປວົໃນທາງການແພດ ຫືຼ ຜນົທາງຈດິໃຈທ່ີສາໍຄນັ ແລະ

ທາງເລືອກສາໍຮອງອື່ ນໆ.ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການ

ແພດ, ຕາມທ່ີແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງໄດບ້ນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງ

ຂອງຄນົເຈບັ, ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງຂອງຄນົເຈບັ 

ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນຕວົແທນ 

ຂອງເຂົາ. ບກຸຄນົມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດຂໍມ້ນູນີ.້ 

 

ຄນົເຈບັທກຸຄນົທ່ີທນົທກຸທໍລະມານຈາກມະເຮັງເຕ້ົານມົໃນຮບູແບບໃດໆ 

ຄວນໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກຢາ່ງຄບົຖວ້ນ, ກອ່ນ ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີຮບັເຂ້ົາ 

ປ່ິນປວົ ແລະໃນລະຫວາ່ງການພກັອາໄສຂອງເຂົາ, ເຖງິວທີິການປ່ິນປວົ 

ທ່ີມປີະສດິທິພາບອື່ ນໆ ທງັໝດົທ່ີແພດໝໍຜູປ່ິ້ນປວົນ ັນ້ມຄີວາມຮູດ້,ີ 

ລວມເຖງິ ການຜາ່ຕດັ, ການສອ່ງລງັສ,ີ ຫືຼ ການປ່ິນປວົໂດຍໃຊເ້ຄມ ີ
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ບາໍບດັ ຫືຼ ການໃຊວ້ທີິການປ່ິນປວົຫຼາຍແບບຮວ່ມກນັ ແລະຄວາມສຽ່ງ

ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວທີິການປ່ິນປວົແຕລ່ະວທີິນ ັນ້. 

 

7. ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນການປ່ິນປວົ 

 

ການແຈງ້ບອກສາໍລບັສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ:  

 

(a) ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນການເບິ່ ງແຍງ

ສຂຸະພາບຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ. ສດິທິນີ ້ລວມເຖງິ ໂອກາດໃນການ 

ປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົ ແລະທາງເລືອກສາໍຮອງອື່ ນໆ ຮວ່ມ

ກບັຜູໃ້ຫກ້ານເບິ່ ງແຍງສວ່ນຕວົ, ໂອກາດໃນການຮຽກຮອ້ງ ແລະເຂ້ົາ

ຮວ່ມໃນການປະຊຸມທ່ີບ່ໍເປັນທາງການເລ້ືອງການເບິ່ ງແຍງ, ແລະ    

ສດິທິທ່ີຈະຂໍໃຫມ້ ີສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົແທນອື່ ນໆ ທ່ີເລືອກ

ໄວ,້ ຫືຼ ທງັສອງຢູດ່ວ້ຍ. ໃນກລໍະນທ່ີີຄນົເຈບັມາບ່ໍໄດ,້ ສະມາຊກິໃນ

ຄອບຄວົ ແລະຕວົແທນອື່ ນທ່ີຄນົເຈບັເລືອກໄວ ້ຄວນສາມາດມາເຂ້ົາ

ປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວໄດ.້ ຕວົແທນທ່ີເລືອກໄວນ້ ັນ້ອາດລວມເຖງິ ຜູຊ້ວ່ຍ

ເບິ່ ງແຍງທ່ີຄນົເຈບັເປັນຜູເ້ລືອກເອງ. 

 

(b) ຖາ້ຫາກ ຄນົເຈບັທ່ີເຂ້ົາມາໃນສະຖານພະຍາບານນ ັນ້ບ່ໍຮູສ້ກຶໂຕ ຫືຼ 

ຢູໃ່ນອາການໂຄມາ່ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສື່ ສານໄດ,້ ທາງສະຖານພະຍາບານ

ຄວນພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົ ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນວກັ(c) ທ່ີຈະ
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ຕອ້ງແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິ ໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍ

ເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍ 

ໃນກລໍະນສີກຸເສນີໃຫຊ້າບວາ່ ຄນົເຈບັໄດຖ້ກືຮບັເຂ້ົາປ່ິນປວົໃນ     

ສະຖານພະຍາບານ. ສະຖານພະຍາບານຄວນອະນຍຸາດໃຫສ້ະມາຊກິ

ໃນຄອບຄວົເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນການປ່ິນປວົໄດ,້ ເວັນ້ແຕວ່າ່ 

ທາງສະຖານພະຍາບານຮູ ້ຫືຼ ມເີຫດຜນົທ່ີເຊື່ ອວາ່ ຄນົເຈບັມໜີງັສ ື

ຄາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ທ່ີຂດັແຍງ້ ຫືຼ ຮູວ້າ່ ຄນົເຈບັມໜີງັສທ່ີືລະບໄຸວວ້າ່  

ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍຕອ້ງການໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງ

ແຜນການປ່ິນປວົ. ຫຼງັຈາກແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົຮູແ້ລວ້   

ແຕກ່ກໍອ່ນທ່ີຈະອະນຍຸາດໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຂ້ົາຮວ່ມການວາງ

ແຜນການປ່ິນປວົ, ທາງສະຖານພະຍາບານຕອ້ງພະຍາຍາມຢາ່ງສມົ

ເຫດຜນົ, ໂດຍສອດຄອ່ງກບັແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນການແພດ, ທ່ີຈະ

ພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່ ຄນົເຈບັໄດມ້ໜີງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັການ

ປ່ິນປວົຂອງເຂົາເຈົາ້ຫືຼບ່ໍ. ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງວກັນີ,້ ຄາໍວາ່ “ຄວາມ

ພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົ” ລວມເຖງິ:  

 

(1) ການກວດກາເຖງິຜນົກະທບົສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ;  

(2) ການກວດກາປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງຄນົເຈບັທ່ີຢູໃ່ນການ     

ຄອບຄອງຂອງສະຖານພະຍາບານ; 

(3) ການຖາມເອົາຂໍມ້ນູສາໍລບັຕດິຕ່ໍໃນກລໍະນສີກຸເສນີ ຫືຼ ສະມາຊກິ

ໃນຄອບຄວົທ່ີຕດິຕ່ໍວາ່ ຄນົເຈບັໄດເ້ຮັດໜງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ກຽ່ວ
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ກບັການປ່ິນປວົໄວຫືຼ້ບ່ໍ ແລະວາ່ ຄນົເຈບັມໝໍີປະຈາໍຕວົທ່ີເຂົາ

ມກັໄປຮບັການປ່ິນປວົນາໍເປັນປະຈາໍບ່ໍ; ແລະ 

(4) ການຖາມເອົາຊື່ ຂອງໝໍທ່ີຄນົເຈບັມກັໄປຮບັການປ່ິນປວົດວ້ຍ, ຖາ້

ວາ່ຮູ,້ ວາ່ຄນົເຈບັໄດເ້ຮັດໜງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົ

ໄວບ່ໍ້. ຖາ້ຫາກ ສະຖານພະຍາບານແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ 

ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍ ໃນກລໍະນສີກຸເສນີທ່ີມອບໝາຍໄວ ້ຫືຼ   

ອະນຍຸາດໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນການ

ປ່ິນປວົໂດຍສອດຄອ່ງກບັວກັນີ,້ ທາງສະຖານພະຍາບານຈະບ່ໍຕອ້ງ

ຮບັຜິດຕ່ໍຄນົເຈບັສາໍລບັຄວາມເສັຽຫາຍຕາມເຫດຜນົທ່ີວາ່ ການແຈງ້

ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີ

ຊາບນ ັນ້ ຫືຼ ການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົນ ັນ້ບ່ໍ      

ເໝາະສມົ ຫືຼ ໄດລ້ະເມດີຕ່ໍສດິທິຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ. 

 

(c) ໃນຄວາມພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົທ່ີຈະແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນ

ຄອບຄວົຊາບ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີຊາບນ ັນ້, ທາງ 

ສະຖານພະຍາບານຄວນພະຍາຍາມທ່ີຈະລະບຫຸາສະມາຊກິໃນຄອບ

ຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີໂດຍການກວດເບິ່ ງຜນົ   

ກະທບົສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ ແລະປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງຄນົເຈບັທ່ີ

ຢູໃ່ນການຄອບຄອງຂອງສະຖານພະຍາບານ. ຖາ້ຫາກ ສະຖານ    

ພະຍາບານບ່ໍສາມາດແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົຮູ ້ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັ

ຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີຮູພ້າຍໃນ 24 ຊ ົ່ວໂມງຫຼງັການຮບັເຂ້ົາປ່ິນປວົ, 
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ທາງສະຖານພະຍາບານຄວນແຈງ້ໃຫອ້ງົການບໍລິການສງັຄມົປະຈາໍ

ຄາວຕີຮ້ ູ ້ຫືຼ ອງົການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃນທອ້ງຖິ່ນຮູວ້າ່ ຄນົເຈບັໄດ້

ຖກືຮບັເຂ້ົາປ່ິນປວົແລວ້ ແລະທາງສະຖານພະຍາບານບ່ໍສາມາດແຈງ້

ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີໃຫຮູ້ໄ້ດ.້ 

ທາງອງົການບໍລິການສງັຄມົປະຈາໍຄາວຕີ ້ແລະອງົການບງັຄບັໃຊ ້  

ກດົໝາຍໃນທອ້ງຖິ່ນຄວນຊວ່ຍເຫືຼອສະຖານພະຍາບານໃນການລະບຸ

ຫາ ແລະການແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍ

ໃຫຮູ້.້ ອງົການບໍລິການສງັຄມົປະຈາໍຄາວຕີ ້ແລະອງົການບງັຄບັໃຊ ້

ກດົໝາຍໃນທອ້ງຖິ່ນທ່ີຊວ່ຍເຫືຼອສະຖານພະຍາບານບ່ໍຕອ້ງຮບັຜິດຕ່ໍ

ຄນົເຈບັສາໍລບັຄວາມເສັຽຫາຍຕາມເຫດຜນົທ່ີວາ່ ການແຈງ້ໃຫ ້    

ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີຊາບນ ັນ້ 

ຫືຼ ການເຂ້ົາຮວ່ມຂອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົນ ັນ້ບ່ໍເໝາະສມົ ຫືຼ    

ໄດລ້ະເມດີຕ່ໍສດິທິຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ. 

 

8. ຄວາມຕ່ໍເນື່ອງຂອງການດແູລເບິ່ ງແຍງ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງຈາກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັ

ມອບໝາຍຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງແລະເປັນປະຈາໍຕາມທ່ີນະໂຍບາຍຂອງ     

ສະຖານພະຍາບານອະນຍຸາດ. 
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9. ສດິທິໃນການປະຕເິສດການເບິ່ ງແຍງ 

ຄນົເຈບັທ່ີມຄີວາມສາມາດຄວນມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດການປ່ິນປວົໂດຍ 

ອງີໃສຂໍ່ມ້ນູທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນສດິທິ ໝາຍເລກ 6.ໃນກລໍະຄນົເຈບັບ່ໍ      

ສາມາດເຂ້ົາໃຈສະພາບການຕາ່ງໆ ແຕຍ່ງັບ່ໍໄດຖ້ກືວນິດິໄສຕດັສນິວາ່

ຂາດຄວາມສາມາດ, ຫືຼ ເມ ື່ອຂໍກ້າໍນດົທາງກດົໝາຍຈາໍກດັສດິທິໃນການ

ປະຕເິສດການປ່ິນປວົ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະສະພາບການຕາ່ງໆ ຄວນໄດຮ້ບັ

ການບນັທຶກໄວຢ້າ່ງຄບົຖວ້ນໂດຍແພດໝໍທ່ີເບິ່ ງແຍງໃນປະຫວດັການ

ປ່ິນປວົຂອງຄນົເຈບັ.  

 

10. ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈທ່ີເປັນການທດົລອງ 

ຕອ້ງມກີານຂໍເອົາຄາໍຍນິຍອມທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກຄນົເຈບັກອ່ນ

ທ່ີຄນົເຈບັຈະເຂ້ົາຮວ່ມໃນການທດົລອງຄ ົນ້ຄວາ້. ຄນົເຈບັມສີດິທ່ີຈະ 

ປະຕເິສດການເຂ້ົາຮວ່ມ. ທງັໜງັສໃືຫຄ້າໍຍນິຍອມແລະການປະຕເິສດ

ຄວນໄດຮ້ບັການບນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງບກຸຄນົ. 

 

11. ຄວາມເປັນອດິສະຫຼະຈາກການປ່ິນປວົທ່ີບ່ໍດ ີ

ຄນົເຈບັຄວນເປັນອດິສະຫຼະຈາກການປ່ິນປວົທ່ີບ່ໍດດີ ັງ່ທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນ  

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ດອ້ຍໂອກາດ (Vulnerable Adults 

Protection Act). ຄາໍວາ່ ການປ່ິນປວົທ່ີບ່ໍດ ີໝາຍເຖງິ ການກະທາໍທ່ີ

ບນັລະຍາຍໄວໃ້ນມາດຕາ 626.5572, ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 15, ຫືຼ ການເຮັດໃຫເ້ກດີ

ຄວາມເຈບັປວດ ຫືຼ ການບາດເຈບັໂດຍຕ ັງ້ໃຈ ແລະບ່ໍແມນ່ເປັນການ 



 Minnesota Patients’ Bill of Rights ໜາ້12ຈາກ23 

 Laotian ທນັວາ 2013 

ຮກັສາ, ຫືຼ ການກະທາໍຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃດໆ ທ່ີມເີຈດຕະນາເຮັດໃຫເ້ກດີ

ການຕງຶຄຽດທາງຈດິໃຈ ຫືຼ ທາງອາລມົ. ຄນົເຈບັທກຸຄນົຍງັຄວນເປັນ

ອດິສະຫຼະຈາກການຖກືມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍແລະການໃຊສ້ານເຄມທ່ີີບ່ໍ

ແມນ່ເປັນການບາໍບດັ, ຍກົເວັນ້ໃນສະຖານະການສກຸເສນີທ່ີມກີານບນັທຶກ

ໄວຢ້າ່ງສມົບນູ, ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດເປັນລາຍລກັອກັສອນ

ຫຼງັຈາກມກີານກວດກາໂດຍແພດໝໍຂອງຄນົເຈບັໂດຍເຮັດໃນລະຍະ  

ເວລາຈາໍກດັແລະຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ແລະສະເພາະເມ ື່ອຈາໍເປັນເພ່ືອ   

ປກົປ້ອງຄນົເຈບັຈາກການເຮັດໃຫຕ້ນົເອງບາດເຈບັ ຫືຼ ເຮັດໃຫຄ້ນົອື່ ນ

ບາດເຈບັ. 

 

12. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນດາ້ນການປ່ິນປວົ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຄວາມເຄົາລບົແລະມຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົ

ໃນສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການການປ່ິນປວົ ແລະການເບິ່ ງແຍງສວ່ນ

ຕວົຂອງເຂົາເຈົາ້. ການປຶກສາຫາລື, ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ, ການກວດກາ, 

ແລະການປ່ິນປວົແມນ່ຄວາມລບັ ແລະຄວນເຮັດຢາ່ງພິຈາລະນາໃຫ້

ຮອບຄອບ. ຄວນໃຫຄ້ວາມເປັນສວ່ນຕວົແກຄ່ນົເຈບັໃນລະຫວາ່ງການ

ເຂ້ົາຫອ້ງນ ໍາ້, ການອາບນ ໍາ້, ແລະກດິຈະກາໍອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວກບັອະນາໄມ

ສວ່ນຕວົ, ຍກົເວັນ້ຕາມຄວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຄວາມປອດພຍັ ຫືຼ ການ

ຊວ່ຍເຫືຼອຄນົເຈບັ. 
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13. ການເກບັປະຫວດັບນັທຶກເປັນຄວາມລບັ 

ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັການປະກນັເຖງິການເກບັຮກັສາປະຫວດັສວ່ນຕວົ

ແລະປະຫວດັການປ່ິນປວົເປັນຄວາມລບັ, ແລະສາມາດອະນມຸດັ ຫືຼ 

ປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫເ້ປີດເຜີຍຕ່ໍບກຸຄນົໃດໆ ທ່ີຢູນ່ອກສະຖານພະຍາບານ. 

ສາໍເນົາຂອງປະຫວດັ ແລະຂໍມ້ນູທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກບນັທຶກ 

ປະຫວດັຄວນມໃີຫໂ້ດຍສອດຄອ່ງກບັຂໍຍ້ອ່ຍນີ ້ແລະມາດຕາທີ 

144.335. ສດິທິນີບ່ໍ້ນາໍໃຊກ້ບັການສອບສວນເລ້ືອງຮອ້ງທກຸ ແລະ

ການກວດກາໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໂດຍບກຸຄນົທີ

ສາມທ່ີເປັນຜູຈ້າ່ຍເງນິ, ຫືຼ ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ ຕາມທ່ີກດົໝາຍກາໍນດົໄວ.້ 

 

14. ການເປີດເຜີຍການບໍລິການທ່ີມ ີ

ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວ, ກອ່ນ ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີຖກືຮບັເຂ້ົາ

ປ່ິນປວົ ແລະໃນລະຫວາ່ງການພກັຮກັສາໂຕ, ເຖງິການບໍລິການຕາ່ງໆ 

ທ່ີລວມຢູໃ່ນອດັຕາຄາ່ຫອ້ງປະຈາໍວນັແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ່ໍວນັ ແລະການ 

ບໍລິການອື່ ນໆ ທ່ີມໃີຫໂ້ດຍມກີານເກບັຄາ່ເພ່ີມເຕມີ. ສະຖານ        

ພະຍາບານຕາ່ງໆ ຄວນພະຍາຍາມຊວ່ຍເຫືຼອຄນົເຈບັໃນການເອົາຂໍມ້ນູ

ກຽ່ວກບັວາ່ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການປ່ິນປວົ ຫືຼ ໂຄງການຂອງ 

Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫເ້ປັນບາງສວ່ນ ຫືຼ ທງັໝດົສາໍລບັການບໍລິການທ່ີ

ກາ່ວມານ ັນ້.  
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15. ການບໍລິການຕອບຮບັ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຄາໍຕອບຢາ່ງທນັທີ ແລະສມົເຫດຜນົຕ່ໍ    

ຂໍຂ້ອ້ງໃຈສງົໃສ ແລະຄາໍຮອ້ງຂໍຂອງເຂົາເຈົາ້. 

 

16. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງບກຸຄນົ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເຄົາລບົຕ່ໍຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງ

ເຂົາເຈົາ້, ຄວາມເປັນບກຸຄນົ, ແລະລກັສະນະທາງວດັທະນະທມັທ່ີກຽ່ວ

ຂອ້ງກບັຄວາມເປັນຢູທ່າງສງັຄມົ, ສາສະໜາ, ແລະທາງຈດິໃຈຂອງ

ເຂົາເຈົາ້. 

 

17. ການຮອ້ງທກຸ 

ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັການຊຸກຍູ ້ແລະຊວ່ຍເຫືຼອໃນຕະຫຼອດລະຍະເວລາ

ຂອງການພກັຮກັສາໂຕໃນສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ ຕະຫຼອດການປ່ິນປວົ, 

ເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ ແລະນາໍໃຊສ້ດິທິຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນຖານະເປັນຄນົເຈບັ 

ແລະປະຊາຊນົຄນົໜ່ຶງ. ຄນົເຈບັສາມາດຮອ້ງທກຸໄດ ້ແລະແນະນາໍການ

ປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍ ແລະການບໍລິການຕາ່ງໆ ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງ  

ສະຖານພະຍາບານ ແລະຕ່ໍບກຸຄນົອື່ ນໆ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ເຫັນສມົຄວນ, ເປັນ

ອດິສະຫຼະຈາກການຖກືຈາໍກດັມດັແຂນຂາ, ການຖກືລບົກວນ, ການ   

ບງັຄບັ, ການຈາໍແນກ ຫືຼ ການຕອບໂຕ,້ ລວມເຖງິການຂ ົ່ມຂູໃ່ຫອ້ອກ

ຈາກໂຮງໝໍ. ແຈງ້ການເລ້ືອງຂ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທກຸຂອງສະຖານ    

ພະຍາບານ ຫືຼ ໂຄງການ, ເຊ່ັນດຽວກບັ ທ່ີຢູ ່ແລະເບໂີທຣະສບັ 
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ສາໍລບັຫອ້ງການດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸສາໍລບັສະຖານດແູລສຂຸະພາບ (Office  

of Health Facility Complaints) ແລະສນູຮອ້ງທກຸສາໍລບັບາ້ນພກັຜູເ້ຖົາ້

ໃນພ້ືນທ່ີໂດຍສອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຊາວອາເມລິກນັຜູສ້ງູອາຍ ຸ

(Older Americans Act), ມາດຕາທີ 307 (a)(12) ຄວນຖກືຕດິປະກາດໄວ້

ໃນສະຖານທ່ີທ່ີເບິ່ ງເຫັນໄດຊ້ດັເຈນ. 

 

ສະຖານພະຍາບານຄນົເຈບັນອນປ່ິນປວົແບບສກຸເສນີ, ທກຸໂຄງການ 

ປ່ິນປວົແບບເປັນທ່ີພກັອາໄສ ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນມາດຕາທີ 7,  

ແລະທກຸສະຖານພະຍາບານທ່ີມລີກູຈາ້ງຫຼາຍກວາ່ສອງຄນົຂຶນ້ໄປ ຊຶ່ ງໃຫ້

ບໍລິການດາ້ນສຂຸະພາບຈດິສາໍລບັຜູປ່້ວຍນອກໂຮງໝໍຄວນມຂີ ັນ້ຕອນ

ການຮອ້ງທກຸພາຍໃນທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຊຶ່ ງ, ຢາ່ງໜອ້ຍ, ກາໍນດົໄວ້

ເປັນ ຂ ັນ້ຕອນໃຫປ້ະຕບິດັຕາມ; ລະບກຸານຈາໍກດັເວລາ, ລວມເຖງິ  

ເວລາທ່ີຈາໍກດັໄວສ້າໍລບັການຕອບຮບັຂອງສະຖານພະຍາບານ; ຈດັຫາ

ໄວໃ້ຫແ້ກຄ່ນົເຈບັເພ່ືອໃຫມ້ກີານຊວ່ຍເຫືຼອໃນດາ້ນທະນາຍຄວາມ; ຮຽກ

ຮອ້ງໃຫມ້ກີານຕອບຮບັເປັນລາຍລກັອກັສອນຕ່ໍໜງັສຮືອ້ງທກຸ; ແລະໃຫ້

ເວລາຕດັສນິຢາ່ງເໝາະສມົໂດຍບກຸຄນົທ່ີເປັນກາງ ຖາ້ວາ່ ການຮອ້ງທກຸ

ນ ັນ້ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂເທ່ືອ. ການປະຕບິດັຕາມໂດຍບນັດາໂຮງໝໍ, 

ໂຄງການປ່ິນປວົທ່ີເປັນແບບທ່ີພກັອາໄສຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນມາດຕາ 7 

ຊຶ່ ງເປັນໂຄງການປ່ິນປວົເບືອ້ງຕ ົນ້ທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ນໂຮງໝໍເປັນຫຼກັ, ແລະສນູ 

ຜາ່ຕດັສາໍລບັຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍ ຕາມມາດຕາ 144.691 ແລະການ 

ປະຕບິດັຕາມໂດຍອງົການດແູລດາ້ນສຂຸະພາບຕາມມາດຕາ 62D.11 
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ແມນ່ຕອ້ງໄດເ້ປັນໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທກຸພາຍໃນ

ທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  

 

18. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນດາ້ນການສື່ ສານ 

ບນັດາຄນົເຈບັສາມາດກຽ່ວພນັແລະສື່ ສານຢາ່ງເປັນສວ່ນຕວົກບັບກຸຄນົ

ຕາ່ງໆ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການ ແລະເຂ້ົາ ແລະອອກຈາກສະຖານ 

ພະຍາບານໄດຕ້າມທ່ີເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການ, ເວັນ້ແຕກ່ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍ 

ການຜກູມດັຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ (Minnesota Commitment Act)  

ກາໍນດົໄວ.້ ບນັດາຄນົເຈບັສາມາດເຂ້ົາເຖງິເຄື່ ອງມໃືນການຂຽນ,  

ອປຸະກອນຕາ່ງໆ ສາໍລບັການຂຽນ, ແລະສະແຕັມ 

ໄດໂ້ດຍອອກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງເຂົາເອງ. ຈດົໝາຍສວ່ນຕວົຄວນຖກືສ ົ່ງ

ໂດຍບ່ໍຖກືລບົກວນ ແລະໄດຮ້ບັໂດຍບ່ໍມກີານເປີດເບິ່ ງຈດົໝາຍກອ່ນ 

ເວັນ້ແຕວ່າ່ມເີອກະສານບນັທຶກໄວຢ້າ່ງ ຂດັແຍງ້ເພ່ືອການແພດແລະ 

ເປັນໄປຕາມໂປຣແກຣມທ່ີກາໍນດົໄວ ້ແລະໄດຮ້ບັການບນັທຶກໄວໂ້ດຍ

ແພດໝໍໃນປະຫວດັການປ່ິນປວົ. ຄນົເຈບັຄວນສາມາດນາໍໃຊໂ້ທຣະສບັ

ຊຶ່ ງຄນົເຈບັສາມາດໂທຣ ແລະຮບັ ໂທຣະສບັໄດແ້ລະສາມາດເວ້ົາ 

ໄດຢ້າ່ງເປັນສວ່ນຕວົ. ສະຖານ ພະຍາບານຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດ 

ຈດັຫາພ້ືນທ່ີທ່ີເປັນສວ່ນຕວົໄດຄ້ວນ ດາໍເນນີການຈດັການຢາ່ງສມົເຫດ 

ຜນົເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫມ້ຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົສາໍລບັການ 

ໂທຣະສບັຂອງຄນົເຈບັ. ສດິທິນີແ້ມນ່ມຈີາໍກດັໃນບອ່ນທ່ີເຫັນວາ່ບ່ໍ

ສມົຄວນໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີບນັທຶກໄວໂ້ດຍແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງໃນ 
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ບນັທຶກປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ. ສາໍລບັໃນບອ່ນທ່ີມກີານ 

ຈາໍກດັໄວຕ້າມໂປຣແກຣມໂດຍແຜນການປ້ອງກນັການຂ ົ່ມເຫັງຂອງສະຖານ 

ພະຍາບານຊຶ່ ງສອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງ 

ຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ດອ້ຍໂອກາດ, ມາຕາທີ 626.557, ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 14, ວກັ (b),  

ສດິທິນີຍ້ງັຄວນຖກືຈາໍກດັດວ້ຍເຊ່ັນກນັ. 

 

19. ຊບັສນິສວ່ນຕວົ 

ບນັດາຄນົເຈບັສາມາດເກບັຮກັສາແລະນາໍໃຊເ້ສືອ້ຜາ້ສວ່ນຕວົຂອງເຂົາ

ເຈົາ້ ແລະຄອບຄອງໄດຕ້າມທ່ີມພ້ືີນທ່ີຫວາ່ງໃຫ,້ ເວັນ້ແຕວ່າ່ ການເຮັດ

ແນວນ ັນ້ຈະເປັນການລະເມດີສດິທິຂອງຄນົເຈບັອື່ ນໆ, ແລະເວັນ້ແຕວ່າ່ 

ມຂໍີຂ້ດັແຍງ້ໃນທາງການແພດແລະທາງລະບບົໂປຣແກຣມຊຶ່ ງໄດຖ້ກືບນັ

ທຶກໄວດ້ວ້ຍເຫດຜນົໃນດາ້ນການແພດ, ຄວາມປອດພຍັ, ຫືຼ ລະບບົ 

ໂປຣແກຣມ. ສະຖານພະຍາບານສາມາດ, ແຕກ່ບ່ໍໍຈາໍເປັນຕອ້ງ,  

ຈດັຫາການຊດົໃຊຄ້ນືໃຫສ້າໍລບັສິ່ ງຂອງທ່ີເສັຽ ຫືຼຖກືລກັ. 

 

20. ບໍລິການຕາ່ງໆ ສາໍລບັສະຖານພະຍາບານ 

ຄນົເຈບັຈະຕອ້ງບ່ໍເຮັດວຽກໃຊແ້ຮງງານ ຫືຼ ເຮັດບໍລິການຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກ່

ສະຖານພະຍາບານ ເວັນ້ແຕວ່າ່ ກດິຈາໍກາໍເຫ່ົຼານ ັນ້ມລີວມໄວເ້ພ່ືອ   

ຈດຸປະສງົໃນການບາໍບດັຮກັສາ ແລະເໝາະສມົຕາມເປ້ົາໝາຍທ່ີກຽ່ວ

ຂອ້ງໃນບນັທຶກປະຫວດັການປ່ິນປວົສວ່ນບກຸຄນົຂອງເຂົາເຈົາ້. 
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21. ການປກົປ້ອງ ແລະການບໍລິການດາ້ນທະນາຍຄວາມ 

ຄນົເຈບັຈະມສີດິໃນການເຂ້ົາເຖງິຢາ່ງສມົເຫດຜນົໃນເວລາທ່ີສມົເຫດຜນົ

ຕ່ໍບໍລິການຄຸມ້ຄອງສດິທິໃດໆ ທ່ີມ ີແລະບໍລິການດາ້ນທະນາຍຄວາມ 

ເພ່ືອທ່ີຄນົເຈບັຈະສາມາດຮບັເອົາການຊວ່ຍເຫືຼອໃຫເ້ຂ້ົາໃຈ, ດາໍເນນີ

ການ, ແລະປກົປ້ອງສດິທິຕາ່ງໆ ທ່ີບນັລະຍາຍໄວໃ້ນພາກສວ່ນມາດ

ຕານີ ້ແລະໃນກດົໝາຍອື່ ນໆ. ສດິທິນີຈ້ະລວມເຖງິໂອກາດໃນການສື່

ສານຢາ່ງເປັນສວ່ນຕວົລະຫວາ່ງຄນົເຈບັ ແລະຕວົແທນຂອງບໍລິການ

ຄຸມ້ຄອງສດິທິ ຫືຼ ບໍລິການດາ້ນທະນາຍຄວາມ. 

 

22. ສດິທິໃນການເປີດເຜີຍເລ້ືອງການສື່ ສານ ແລະສດິທິໃນການມ ີ   

ສາໍພນັກຽ່ວຂອ້ງ  

ເມ ື່ອຖກືຮບັເຂ້ົາໃນສະຖານພະຍາບານ, ຊຶ່ ງເປັນບອ່ນທ່ີກດົໝາຍຂອງ  

ຣຖັບານກາງຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານເປີດເຜີຍໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັອະນຍຸາດກຽ່ວກບັ  

ຂໍມ້ນູທ່ີລະບຕຸວົບກຸຄນົຂອງຄນົເຈບັໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ໂທຣະສບັເຂ້ົາມາ ແລະ  

ຜູມ້າຢຽ້ມຢາມ, ຄນົເຈບັ, ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼຜູຄຸ້ມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍຄວນ

ມໂີອກາດທ່ີຈະອະນຍຸາດໃຫເ້ປີດເຜີຍເຖງິການມາຢູໃ່ນສະຖານ      

ພະຍາບານຂອງຄນົເຈບັແກຜູ່ທ່ີ້ໂທຣະສບັເຂ້ົາມາແລະຜູມ້າຢຽ້ມຢາມຊຶ່ ງ

ເປັນຜູທ່ີ້ອາດຕອ້ງການສື່ ສານກບັຄນົເຈບັ. ໃນກລໍະນທ່ີີເປັນໄປໄດ,້    

ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍຂອງຄນົເຈບັຄວນພິຈາລະນາ

ຄວາມຄດິເຫັນຂອງຄນົເຈບັໃນເລ້ືອງການເປີດເຜີຍການປາກດົຢູຂ່ອງ 

ຄນົເຈບັໃນໂຮງໝໍ. 
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ຄນົເຈບັມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຢຽ້ມຢາມຈາກບກຸຄນົທ່ີຄນົເຈບັໄດ ້   

ແຕງ່ຕ ັງ້ໃຫເ້ປັນຕວົແທນດແູລສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈບັ ພາຍໃຕບ້ດົທີ 

145C ແລະມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຢຽ້ມຢາມແລະການຕດັສນິໃຈທາງ

ດາ້ນສຂຸະພາບໂດຍບກຸຄນົທ່ີຄນົເຈບັເປັນຜູແ້ຕງ່ຕ ັງ້ພາຍໃຕວ້ກັທີ 22. 

 

ເມ ື່ອຖກືຮບັເຂ້ົາໃນສະຖານພະຍາບານ, ຄນົເຈບັ ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູ້

ຄຸມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍຂອງຄນົເຈບັ ຕອ້ງໄດຮ້ບັໂອກາດໃນການແຕງ່

ຕ ັງ້ບກຸຄນົທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງຊຶ່ ງຈະເປັນຜູທ່ີ້ມສີະຖານະເປັນຍາດພ່ີນອ້ງທ່ີ 

ໃກຊ້ດິທ່ີສດຸຂອງຄນົເຈບັໃນເລ້ືອງການມາຢຽ້ມຢາມ ແລະການຕດັສນິ

ໃຈທາງການດແູລສຂຸະພາບ. ການແຕງ່ຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຕອ້ງຖກືລວມໄວ້

ໃນປະຫວດັສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈບັ. ໃນເລ້ືອງການຕດັສນິໃຈດາ້ນການ

ດແູລສຂຸະພາບ, ໜງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ດາ້ນການດແູລສຂຸະພາບ ຫືຼ 

ການແຕງ່ຕ ັງ້ຕວົແທນດແູລສຂຸະພາບພາຍໃຕບ້ດົທີ 145C ມອີາໍນາດ  

ເໜືອກວາ່ການແຕງ່ຕ ັງ້ມອບໝາຍທ່ີເຮັດພາຍໃຕວ້ກັນີ.້ ບກຸຄນົທ່ີບ່ໍ 

ກຽ່ວຂອ້ງຍງັອາດຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວໂດຍຄນົເຈບັ ຫືຼໂດຍຄອບຄວົຂອງ  

ຄນົເຈບັ. 

 

ສດິທິເພ່ິມເຕມີໃນໂຄງການປ່ິນປວົທ່ີເປັນແບບທ່ີພກັອາໄສຊຶ່ ງຈດັຫາ

ການປ່ິນປວົໃຫແ້ກເ່ດັກທ່ີຍງັບ່ໍຮອດກະສຽນເປັນຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ຕດິສານ 
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ເສບຕດິ ຫືຼ ປ່ວຍທາງຈດິ ຫືຼ ໃນສະຖານພະຍາບານທ່ີຈດັຫາ        

ການບໍລິການຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກເ່ດັກທ່ີຍງັບ່ໍຮອດກະສຽນເປັນຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ມ ີ

ບນັຫາດາ້ນອາລມົຕະຫຼອດ 24 ຊ ົ່ວໂມງເປັນຫຼກັ: 

 

23. ການແຍກໂຕແລະການມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍ 

ຄນົເຈບັທ່ີອາຍບ່ໍຸເຕັມກະສຽນຊຶ່ ງຖກືຮບັເຂ້ົາໃນໂຄງການປ່ິນປວົແບບ 

ເປັນທ່ີພກັອາໄສຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນພາກທີ 7 ມສີດິທ່ີຈະເປັນອດິສະຫຼະ

ຈາກການຖກືມດັແຂນຂາ ແລະຖກືແຍກໂດດດຽ່ວ ຍກົເວັນ້ແຕໃ່ນ  

ສະຖານະການສກຸເສນີທ່ີກຽ່ວພນັກບັຄວາມເປັນໄປ ໄດທ່ີ້ຄນົເຈບັຈະທາໍ

ຮາ້ຍຮາ່ງກາຍຕນົເອງ ຫືຼຜູອ້ື່ ນ. ຂ ັນ້ຕອນເຫ່ົຼານີບ່ໍ້ສາມາດນາໍໃຊເ້ປັນ

ການລງົໂທດທາງວໄິນ, ການບງັຄບັໃຊຕ້າມກດົລະບຽບຂອງໂຄງການ, 

ຫືຼ ເພ່ືອຄວາມສະດວກຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີໄດ.້ ການແຍກໂຕ ຫືຼ ການມດັ

ແຂນຂານ ັນ້ອາດຖກືນາໍໃຊໄ້ດສ້ະເພາະເມ ື່ອມກີານອະນຍຸາດລວ່ງໜາ້

ຈາກແພດໝໍ, ໝໍໂຣກຈດິ, ຫືຼ ນດັຈດິຕະວທິະຍາທ່ີມໃີບອະນຍຸາດ,  

ສະເພາະເມ ື່ອວທີິການຈາໍກດັຮາ່ງກາຍແບບໜອ້ຍດຽວນ ັນ້ໃຊບ່ໍ້ໄດຜ້ນົ ຫືຼ 

ບ່ໍເໝາະສມົ ແລະສະເພາະເພ່ືອຄວາມຈາໍເປັນດາ້ນເວລາທ່ີສ ັນ້ທ່ີສດຸ. 

 

24. ແຜນການປ່ິນປວົ 

ຄນົເຈບັທ່ີອາຍບ່ໍຸເຕັມກະສຽນຊຶ່ ງຖກືຮບັເຂ້ົາໃນໂຄງ ການປ່ິນປວົແບບ 

ເປັນທ່ີພກັອາໄສຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນພາກທີ 7 ມສີດິທ່ີຈະມແີຜນການ 

ປ່ິນປວົເປັນລາຍລກັອກັສອນຊຶ່ ງອະທິບາຍໃນເງ ື່ອນໄຂດາ້ນການປະພຶດ
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ທ່ີຄນົເຈບັມບີນັຫາ, ເປ້ົາໝາຍທ່ີຊດັເຈນຂອງແຜນການ, ແລະຂ ັນ້ຕອນ

ທ່ີຈະນາໍໃຊເ້ພ່ືອລດົລະຍະເວລາທ່ີຄນົເຈບັຕອ້ງນອນປ່ິນປວົໃນໂຮງໝໍ. 

ທາງແຜນຍງັຈະລະບເຸຖງິເປ້ົາໝາຍສາໍລບັການປ່ອຍໂຕໄປທ່ີສະຖານ 

ພະຍາບານທ່ີມກີານຈາໍກດັໜອ້ຍກວາ່ ແລະມາດຕະການການຕດິຕາມ

ການປ່ິນປວົແລະການບໍລິການ, ຖາ້ວາ່ເໝາະສມົ. ໃນລະດບັທ່ີເປັນໄປ

ໄດ,້ ເຍົາວະຊນົທ່ີເປັນຄນົເຈບັ ແລະພ່ໍແມຂ່ອງເຂົາ ຫືຼຜູປ້ກົຄອງຂອງ

ເຂົາຈະກຽ່ວພນັໃນການພດັທະນາແຜນການປ່ິນປວົແລະການອອກຈາກ

ໂຮງໝໍ. 
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ຄາໍຖາມ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງທກຸຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົທາງການແພດ ຫືຼ 

ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົເຈບັສາມາດສ ົ່ງໄປທ່ີ: 

 
Minnesota Board of Medical Practice 

(ຄະນະດແູລແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນການແພດຣຖັມນິນໂີຊຕາ) 

2829 University Ave. SE, Suite 400 
Minneapolis, MN55414-3246 

ໂທຣ: (612) 617-2130 

 (800) 657-3709 

 
Office of Health Facility Complaints 

(ຫອ້ງການດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸສະຖານດແູລສຂຸະພາບ) 

P.O. Box 64970 
St. Paul, MN 55164-0970 

ໂທຣ: (651) 201-4201  

(800) 369-7994 

 

ທາ່ນສາມາດສ ົ່ງຄາໍຖາມຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັການເຂ້ົາເຖງິການເບິ່ ງແຍງ ຫືຼ 

ການອອກຈາກໂຮງໝໍກອ່ນກາໍນດົທ່ີອາດເປັນໄປໄດ ້ໄປທ່ີ: 

Ombudsman for Long-Term Care 

(ສນູດແູລເລ້ືອງຮອ້ງທກຸ ສາໍລບັການເບິ່ ງແຍງດແູລລະຍະຍາວ)ສາໍລບັ 

PO Box 64971 
St. Paul, MN 55164-0971 

ໂທຣ: (800) 657-3591 ຫືຼ 

(651) 431-2555 (ເຂດເມອືງ) 
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ເນືອ້ໃນນີຈ້ດັຫາໃຫໂ້ດຍໂຮງໝໍມນິນໂີຊຕາແລະເຄອືຂາ່ຍການດແູລ 

ສຂຸະພາບ (Minnesota Hospitaland Healthcare Partnership).ການ 

ແປພາສາແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທຶນໂດຍກະຊວງສາທາລະນະ 

ສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ.ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັການແປ ນີ,້ ຂໍໃຫ ້

ຕດິຕ່ໍກະຊວງສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາທ່ີເບໂີທຣະສບັ  

(651)201-3701. 


