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ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົເຈບັຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ 

 

 

ເຈດຕະນາຂອງກດົໝາຍ 

 
ມນັແມນ່ເຈດຕະນາຂອງສະພານຕິບິນັຍດັແລະຈດຸປະສງົຂອງຖະແຫຼງການນີທ່ີ້ຈະສ ົ່ງເສມີຜນົປະໂຫຍດ ແລະຄວາມເປັນຢູ ່

ດຂີອງບນັດາຄນົເຈບັທ່ີຢູໃ່ນສະຖານພະຍາບານຕາ່ງໆ. ບ່ໍມສີະຖານພະຍາບານໃດທ່ີຈະສາມາດຮຽກຮອ້ງໃຫຄ້ນົເຈບັ  

ສະຫຼະສດິທິເຫ່ົຼານີໂ້ດຍອາ້ງເປັນເງ ື່ອນໄຂໃນການຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົໃນສະຖານພະຍາບານ. ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງຄນົເຈບັ ຫືຼ, 

ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ, ບກຸຄນົທ່ີສນົໃຈ, ສາມາດຊອກຫາເອົາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີໄ້ດໃ້ນນາມຂອງ 

ຄນົເຈບັ. ບກຸຄນົທ່ີສນົໃຈຍງັອາດຊອກເອົາການບງັຄບັໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີໃ້ນນາມຂອງຄນົເຈບັທ່ີມຜີູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງ  

ຜາ່ນທາງອງົການບໍລຫິານ ຫືຼ ສານພິສດູພິໄນກາໍ ຫືຼ ສານຂອງຄາວຕີໂ້ດຍໃຫພິ້ພາກສາຕດັສນິການເປັນຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ  

ການເປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ. ໂດຍຂຶນ້ຢູກ່ບັຜນົອອກມາຂອງການດາໍເນນີຄະດໃີນດາ້ນການບງັຄບັຄະດ ີທາງສະຖານພະຍາບ 

ານອາດປະຕບິດັຕາມຄາໍແນະນາໍຂອງຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງໂດຍສດຸຈະລິດໃຈ. ມນັແມນ່ເຈດຕະນາຂອງມາດ 

ຕານີທ່ີ້ວາ່ ສດິທິຂ ັນ້ພ້ືນຖານທາງສາສະໜາແລະພນົລະເມອືງຂອງຄນົເຈບັ, ລວມເຖງິ ສດິທິໃນການຕດັສນິໃຈສວ່ນຕວົ 

ຢາ່ງເປັນອດິສະຫຼະ ແລະການມທີາງເລືອກຕາ່ງໆ, ຈະບ່ໍຖກືລະເມດີ ແລະວາ່ສະຖານພະຍາບານຄວນຊຸກຍູ ້

ແລະຊວ່ຍເຫືຼອໃນການນາໍໃຊສ້ດິທິເຫ່ົຼານີຢ້າ່ງເຕັມສວ່ນເທ່ົາທ່ີເປັນໄປໄດ.້           

 

ນຍິາມ 

 
ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງຄາໍຖະແຫຼງການນີ,້ ຄາໍວາ່ “ຄນົເຈບັ” ໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົໜ່ຶງທ່ີໄດຖ້ກືຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົໃນສະຖານ 

ພະຍາບານສກຸເສນີເປັນລະຍະຕ່ໍເນື່ອງດນົນານກວາ່ 24 ຊ ົ່ວໂມງ, ເພ່ືອຈດຸປະສງົໃນການບ ົ່ງມະຕພິະຍາດ ຫືຼ ປ່ິນປວົ 

ຮາ່ງກາຍ ຫືຼ ຈດິໃຈຂອງບກຸຄນົນ ັນ້. ຄາໍວາ່ “ຄນົເຈບັ” ຍງັໝາຍເຖງິ ເດັກທ່ີຍງັບ່ໍຮອດກະສຽນເປັນຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ຖກືຮບັເຂົ້າ 

ປ່ິນປວົໃນໂຄງການປ່ິນປວົແບບເປັນທ່ີພກັອາໄສ ດ ັງ່ທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນມາດຕາທີ 7, ກດົໝາຍຣຖັມນິນໂີຊຕາ 1986,  

ບດົທີ 326. ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງຖະແຫຼງການນີ,້ ຄາໍວາ່ “ຄນົເຈບັ” ຍງັໝາຍເຖງິ ບກຸຄນົໃດໆ ກຕໍາມ ທ່ີກາໍລງັຮບັການປ່ິນ 

ປວົສຂຸະພາບຈດິໂດຍເປັນຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍ ຫືຼ ຢູໃ່ນໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງຊຸມຊນົ ຫືຼ ໂຄງການອື່ ນໆ ທ່ີອງີໃສ ່ 

ຊຸມຊນົເປັນຫຼກັ.   

 

ການປະກາດແຈງ້ນະໂຍບາຍຕ່ໍສາທາລະນະ 

 
ໄດມ້ກີານປະກາດເປັນນະໂຍບາຍສາທາລະນະຂອງຣຖັນີວ້າ່ ຜນົປະໂຫຍດຂອງຄນົເຈບັແຕລ່ະຄນົຕອ້ງໄດຮ້ບັການ 

ປກົປ້ອງໂດຍຄາໍປະກາດຂອງກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົເຈບັ ຊຶ່ ງຈະລວມເຖງິ ແຕບ່ໍ່ຈາໍກດັຢູແ່ຕ ່ສດິທິທ່ີລະບໄຸວໃ້ນ 

ຖະແຫຼງການສະບບັນີ.້ 
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1. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສດິທິຕາ່ງໆ 

ໃນເວລາຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົ, ຄນົເຈບັຄວນຈະໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວເຖງິສດິທິທາງກດົໝາຍເພ່ືອເປັນການປກົປ້ອງເຂົາເຈົາ້ໃນ

ລະຫວາ່ງການນອນປ່ິນປວົໃນສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ ຕະຫຼອດເວລາທ່ີຮບັການປ່ິນປວົຮກັສາໃນຊຸມຊນົ ແລະວາ່ ສດິທິ

ເຫ່ົຼານີໄ້ດຮ້ບັການບນັລະຍາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນເຖງິສດິທິທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຕາ່ງໆ ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນ

ພາກສວ່ນນີ.້ ໃນກລໍະນຄີນົເຈບັຖກືຍອມຮບັເຂົ້າໃນໂຄງການປ່ິນປວົແບບເປັນທ່ີພກັອາໄສດ ັງ່ທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນມາດຕາ 7, 

ຕອ້ງໄດມ້ຄີາໍບນັລະຍາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນເຖງິສດິທິຂອງບກຸຄນົທ່ີອາຍ ຸ16 ປີຂຶນ້ໄປທ່ີຈະສາມາດຮຽກຮອ້ງຂເໍອົາການ

ປ່ອຍຕວົໄດ ້ດ ັງ່ທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 253B.04, ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 2, ແລະຄວນຈະບອກລາຍຊື່ຂອງບກຸຄນົ ແລະເບໂີທຣະສບັ

ຂອງບກຸຄນົ ແລະອງົການຕາ່ງໆ ທ່ີໃຫບໍ້ລກິານດາ້ນການປກົປ້ອງຜນົປະໂຫຍດ ແລະດາ້ນກດົໝາຍສາໍລບັຄນົເຈບັ 

ໃນໂຄງການຕາ່ງໆ ທ່ີເປັນແບບທ່ີພກັອາໄສ. ການອາໍນວຍຄວາມສະດວກທ່ີສມົເຫດຜນົຄວນມໃີຫສ້າໍລບັບກຸຄນົທ່ີມ ີ

ບນັຫາດາ້ນການສື່ ສານ, ແລະບນັດາບກຸຄນົທ່ີເວ້ົາພາສາອື່ ນທ່ີບ່ໍແມນ່ພາສາອງັກດິ. ນະໂຍບາຍຕາ່ງໆ ໃນປດັຈບຸນັຂອງ

ສະຖານພະຍາບານ, ການສອບສວນຂອງຣຖັ ແລະອງົການດແູລສຂຸະພາບໃນທອ້ງຖິ່ນ, ແລະຄາໍອະທິບາຍເພ່ີມເຕມີຂອງ

ຖະແຫຼງການວາ່ດວ້ຍສດິທິນ ັນ້ຄວນມໃີຫແ້ກບ່ນັດາຄນົເຈບັ, ຜູປ້ກົຄອງຂອງເຂົາເຈົາ້ ຫືຼ ຕວົແທນທ່ີເຂົາເຈົາ້ເປັນຜູເ້ລືອກ 

ເມ ື່ອມກີານຮອ້ງຂໍຢາ່ງສມົເຫດຜນົໄປເຖງິຜູບໍ້ລິຫານ ຫືຼ ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັມອບອາໍນາດ, ໂດຍໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັບດົບດັຍດັ

ທີ 13, ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນຂໍມ້ນູ, ແລະມາດຕາທີ 626,557, ທ່ີກຽ່ວກບັຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ດອ້ຍໂອກາດ. 

 

2. ການປ່ິນປວົດວ້ຍຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອ 

ບນັດາຄນົເຈບັມສີດິທິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການປະຕບິດັດວ້ຍຄວາມເອືອ້ເຟ້ືອແລະຄວາມເຄົາລບົຈາກພະນກັງານ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີໃຫ ້

ບໍລິການໃນສະຖານພະຍາບານ. 

 

3. ການດແູລສຂຸະພາບທ່ີເໝາະສມົ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການປ່ິນປວົຮກັສາແລະດແູລໂດຍອງີໃສຄ່ວາມຕອ້ງການສວ່ນບກຸຄນົ. ສດິທິນີແ້ມນ່ຈາໍກດັໃນ

ບອ່ນທ່ີອງົການທ່ີເປັນຂອງເອກະຊນົ ຫືຼ ຂອງສາທາລະນະບ່ໍສາມາດເບກີຄນືຄາ່ຮບັບໍລິການໄດ.້   

 

4. ຂໍມ້ນູສວ່ນຕວົຂອງແພດໝໍ 

ຄນົເຈບັຄວນມ ີຫືຼ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູເປັນລາຍລກັອກັສອນກຽ່ວກບັຊື່ , ທ່ີຢູທ່ລຸະກດິ, ເບໂີທຣະສບັ, ແລະຄວາມຊຽ່ວຊານ     

ສະເພາະໃດໆ ຂອງແພດໝໍທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນການເບິ່ ງແຍງເຂົາເຈົາ້. ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການແພດ, 

ຕາມທ່ີແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງໄດບ້ນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ, ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງ

ຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນຕວົແທນຂອງເຂົາ.   

 

5. ຄວາມສາໍພນັກບັບໍລິການສຂຸະພາບອື່ ນໆ 

ບນັດາຄນົເຈບັທ່ີໄດຮ້ບັການບໍລິການຈາກຜູໃ້ຫບໍ້ລິການພາຍນອກມສີດິ, ຖາ້ຫາກຮອ້ງຂໍ, ທ່ີຈະໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວເຖງິ  

ຂໍມ້ນູລກັສະນະສວ່ນຕວົຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການນ ັນ້. ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີລ້ວມເຖງິ ຊື່ ຂອງຜູໃ້ຫບໍ້ລິການພາຍນອກ, ທ່ີຢູ ່ແລະ 

ຄາໍອະທິບາຍລກັສະນະຂອງການບໍລກິານທ່ີອາດໃຫ.້ ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງ 
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ໄດບ້ນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ, ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ  

ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນຕວົແທນຂອງເຂົາ. 

 

6. ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົ 

ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູປດັຈບຸນັທ່ີຄບົຖວ້ນຈາກໝໍຂອງເຂົາເຈົາ້ທ່ີກຽ່ວກບັ ການບ ົ່ງມະຕພິະຍາດຂອງເຂົາເຈົາ້, ການ 

ປ່ິນປວົ, ທາງເລືອກອື່ ນ, ຄວາມສຽ່ງຕາ່ງໆ ແລະການຄາດໝາຍອາການຂອງພະຍາດ ຕາມທ່ີກາໍນດົໂດຍໜາ້ທ່ີທາງກດົໝາຍ 

ຂອງແພດໝໍທ່ີຈະຕອ້ງເປີດເຜີຍຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນີ.້ ຂໍມ້ນູນີຄ້ວນມຮີບູແບບແລະພາສາທ່ີຄນົເຈບັສາມາດເຂົ້າໃຈໄດຢ້າ່ງ  

ພໍສມົຄວນ. ຄນົເຈບັສາມາດມຄີນົຢູນ່າໍ ເຊ່ັນ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົແທນອື່ ນໆ ທ່ີເລືອກໄວ,້ ຫືຼ ທງັສອງ.  

ຂໍມ້ນູນີ ້ຄວນປະກອບດວ້ຍຜນົການປ່ິນປວົໃນທາງການແພດ ຫືຼ ຜນົທາງຈດິໃຈທ່ີສາໍຄນັ ແລະທາງເລືອກສາໍຮອງອື່ ນໆ.         

ໃນກລໍະນທ່ີີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງໄດບ້ນັທຶກໄວໃ້ນປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ, 

ຂໍມ້ນູດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຄວນເອົາໃຫແ້ກຜູ່ປ້ກົຄອງຂອງຄນົເຈບັ ຫືຼ ບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະ 

ເປັນຕວົແທນຂອງເຂົາ. ບກຸຄນົມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດຂໍມ້ນູນີ.້   

 

ຄນົເຈບັທກຸຄນົທ່ີທນົທກຸທໍລະມານຈາກມະເຮັງເຕ້ົານມົໃນຮບູແບບໃດໆ ຄວນໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກຢາ່ງຄບົຖວ້ນ, ກອ່ນ ຫືຼ 

ໃນເວລາທ່ີຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົ ແລະໃນລະຫວາ່ງການພກັອາໄສຂອງເຂົາ, ເຖງິວທີິການປ່ິນປວົທ່ີມປີະສດິທິພາບອື່ ນໆ ທງັໝດົ

ທ່ີແພດໝໍຜູປ່ິ້ນປວົນ ັນ້ມຄີວາມຮູດ້,ີ ລວມເຖງິ ການຜາ່ຕດັ, ການສອ່ງລງັສ,ີ ຫືຼ ການປ່ິນປວົໂດຍໃຊເ້ຄມບີາໍບດັ ຫືຼ ການ

ໃຊວ້ທີິການປ່ິນປວົຫຼາຍແບບຮວ່ມກນັ ແລະຄວາມສຽ່ງທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັວທີິການປ່ິນປວົແຕລ່ະວທີິນ ັນ້. 

 

7. ການເຂ້ົາຮວ່ມໃນການວາງແຜນການປ່ິນປວົ 

 
ການແຈງ້ບອກສາໍລບັສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ:  

 
(a) ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະເຂົາ້ຮວ່ມໃນການວາງແຜນການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບຂອງເຂົາເຈົາ້ເອງ. ສດິທິນີ ້ລວມເຖງິ 

ໂອກາດໃນການປຶກສາຫາລືກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົ ແລະທາງເລືອກສາໍຮອງອື່ ນໆ ຮວ່ມກບັຜູໃ້ຫກ້ານເບິ່ ງແຍງສວ່ນຕວົ, 

ໂອກາດໃນການຮຽກຮອ້ງ ແລະເຂົ້າຮວ່ມໃນການປະຊຸມທ່ີບ່ໍເປັນທາງການເລືອ້ງການເບິ່ ງແຍງ, ແລະສດິທິທ່ີຈະຂໍໃຫມ້ ີ

ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ຕວົແທນອື່ ນໆ ທ່ີເລືອກໄວ,້ ຫືຼ ທງັສອງ ຢູດ່ວ້ຍ. ໃນກລໍະນທ່ີີຄນົເຈບັມາບ່ໍໄດ,້ ສະມາຊກິ

ໃນຄອບຄວົ ແລະຕວົແທນອື່ ນທ່ີຄນົເຈບັເລືອກໄວ ້ຄວນສາມາດມາເຂົ້າປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວໄດ.້ ຕວົແທນທ່ີເລືອກໄວນ້ ັນ້

ອາດລວມເຖງິ ຜູຊ້ວ່ຍເບິ່ ງແຍງທ່ີຄນົເຈບັເປັນຜູເ້ລືອກເອງ.   

 

(b) ຖາ້ຫາກ ຄນົເຈບັທ່ີເຂົ້າມາໃນສະຖານພະຍາບານນ ັນ້ບ່ໍຮູສ້ກຶໂຕ ຫືຼ ຢູໃ່ນອາການໂຄມາ່ ຫືຼ ບ່ໍສາມາດສື່ ສານໄດ,້  

ທາງສະຖານພະຍາບານຄວນພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົ ຕາມທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນວກັ (c) ທ່ີຈະຕອ້ງແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິ  

ໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກຄນົເຈບັໃນຖານະເປັນບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍ  

ໃນກລໍະນສີກຸເສນີໃຫຊ້າບວາ່ ຄນົເຈບັໄດຖ້ກືຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົໃນສະຖານພະຍາບານ. ສະຖານພະຍາບານຄວນ  

ອະນຍຸາດໃຫ ້ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຂົ້າຮວ່ມໃນການວາງແຜນການປ່ິນປວົໄດ,້ ເວັນ້ແຕວ່າ່ ທາງສະຖານພະຍາບານຮູ ້

ຫືຼ ມເີຫດຜນົທ່ີເຊື່ ອວາ່ ຄນົເຈບັມໜີງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ທ່ີຂດັແຍງ້ ຫືຼ ຮູວ້າ່ ຄນົເຈບັມໜີງັສທ່ີືລະບໄຸວວ້າ່ ເຂົາເຈົາ້ບ່ໍ 
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ຕອ້ງການໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຂົ້າຮວ່ມໃນການວາງແຜນການປ່ິນປວົ. ຫຼງັຈາກແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົຮູແ້ລວ້ 

ແຕກ່ກໍອ່ນທ່ີຈະອະນຍຸາດໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຂົ້າຮວ່ມການວາງແຜນການປ່ິນປວົ, ທາງສະຖານພະຍາບານ 

ຕອ້ງພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົ, ໂດຍສອດຄອ່ງກບັແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນການແພດ, ທ່ີຈະພິຈາລະນາຕດັສນິວາ່  

ຄນົເຈບັໄດມ້ໜີງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົຂອງເຂົາເຈົາ້ຫືຼບ່ໍ. ສາໍລບັຈດຸປະສງົຂອງວກັນີ,້ ຄາໍວາ່   

“ຄວາມພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົ” ລວມເຖງິ:  

 

(1) ການກວດກາເຖງິຜນົກະທບົສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ;  

(2) ການກວດກາປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງຄນົເຈບັທ່ີຢູໃ່ນການຄອບຄອງຂອງສະຖານພະຍາບານ; 

(3) ການຖາມເອົາຂໍມ້ນູສາໍລບັຕດິຕ່ໍໃນກລໍະນສີກຸເສນີ ຫືຼ ສະມາຊກິໃນຄອບຄວົທ່ີຕດິຕ່ໍວາ່ ຄນົເຈບັໄດເ້ຮັດໜງັສ ື  

ຄາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົໄວຫືຼ້ບ່ໍ ແລະວາ່ ຄນົເຈບັມໝໍີປະຈາໍຕວົທ່ີເຂົາມກັໄປຮບັການປ່ິນປວົນາໍເປັນ  

ປະຈາໍບ່ໍ; ແລະ    

(4) ການຖາມເອົາຊື່ ຂອງໝໍທ່ີຄນົເຈບັມກັໄປຮບັການປ່ິນປວົດວ້ຍ, ຖາ້ວາ່ຮູ,້ ວາ່ຄນົເຈບັໄດເ້ຮັດໜງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ 

ກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົໄວບ່ໍ້. ຖາ້ຫາກ ສະຖານພະຍາບານແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍ  

ໃນກລໍະນສີກຸເສນີທ່ີມອບໝາຍໄວ ້ຫືຼ ອະນຍຸາດໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົເຂົ້າຮວ່ມໃນການວາງແຜນການປ່ິນປວົໂດຍ 

ສອດຄອ່ງກບັວກັນີ,້ ທາງສະຖານພະຍາບານຈະບ່ໍຕອ້ງຮບັຜິດຕ່ໍຄນົເຈບັສາໍລບັຄວາມເສັຽຫາຍຕາມເຫດຜນົທ່ີວາ່  

ການແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີຊາບນ ັນ້ ຫືຼ ການເຂົ້າຮວ່ມຂອງສະມາຊກິ 

ໃນຄອບຄວົນ ັນ້ບ່ໍເໝາະສມົ ຫືຼ ໄດລ້ະເມດີຕ່ໍສດິທິຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ. 

 

(c) ໃນຄວາມພະຍາຍາມຢາ່ງສມົເຫດຜນົທ່ີຈະແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົຊາບ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນ ີ

ສກຸເສນີຊາບນ ັນ້, ທາງສະຖານພະຍາບານຄວນພະຍາຍາມທ່ີຈະລະບຫຸາສະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍ 

ກລໍະນສີກຸເສນີໂດຍການກວດເບິ່ ງຜນົກະທບົສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ ແລະປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງຄນົເຈບັທ່ີຢູໃ່ນການ

ຄອບຄອງຂອງສະຖານພະຍາບານ. ຖາ້ຫາກ ສະຖານພະຍາບານບ່ໍສາມາດແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົຮູ ້ຫືຼ  

ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີຮູພ້າຍໃນ 24 ຊ ົ່ວໂມງຫຼງັການຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົ, ທາງສະຖານພະຍາບານຄວນແຈງ້ໃຫ້

ອງົການບໍລິການສງັຄມົປະຈາໍຄາວຕີຮ້ ູ ້ຫືຼ ອງົການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃນທອ້ງຖິ່ນຮູວ້າ່ ຄນົເຈບັໄດຖ້ກືຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົແລວ້ 

ແລະທາງສະຖານພະຍາບານບ່ໍສາມາດແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີໃຫຮູ້ໄ້ດ.້ ທາງ

ອງົການບໍລິການສງັຄມົປະຈາໍຄາວຕີ ້ແລະອງົການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃນທອ້ງຖິ່ນຄວນຊວ່ຍເຫືຼອສະຖານພະຍາບານ 

ໃນການລະບຫຸາ ແລະການແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍໃຫຮູ້.້ ອງົການບໍລິການສງັຄມົ 

ປະຈາໍຄາວຕີ ້ແລະອງົການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໃນທອ້ງຖິ່ນທ່ີຊວ່ຍເຫືຼອສະຖານພະຍາບານບ່ໍຕອ້ງຮບັຜິດຕ່ໍຄນົເຈບັສາໍລບັ

ຄວາມເສັຽຫາຍຕາມເຫດຜນົທ່ີວາ່ ການແຈງ້ໃຫສ້ະມາຊກິໃນຄອບຄວົ ຫືຼ ບກຸຄນົສາໍລບັຕດິຕ່ໍກລໍະນສີກຸເສນີຊາບນ ັນ້  

ຫືຼ ການເຂົ້າຮວ່ມຂອງສະມາຊກິໃນຄອບຄວົນ ັນ້ບ່ໍເໝາະສມົ ຫືຼ ໄດລ້ະເມດີຕ່ໍສດິທິຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງຄນົເຈບັ.  

 

8. ຄວາມຕ່ໍເນື່ອງຂອງການດແູລເບິ່ ງແຍງ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເບິ່ ງແຍງຈາກເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທ່ີໄດຮ້ບັມອບໝາຍຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງແລະເປັນປະຈາໍຕາມທ່ີ      

ນະໂຍບາຍຂອງສະຖານພະຍາບານອະນຍຸາດ. 
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9. ສດິທິໃນການປະຕເິສດການເບິ່ ງແຍງ 

ຄນົເຈບັທ່ີມຄີວາມສາມາດຄວນມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດການປ່ິນປວົໂດຍອງີໃສຂ່ໍມ້ນູທ່ີກາໍນດົໄວໃ້ນສດິທິ ໝາຍເລກ 6.  ໃນ 

ກລໍະຄນົເຈບັບ່ໍສາມາດເຂົ້າໃຈສະພາບການຕາ່ງໆ ແຕຍ່ງັບ່ໍໄດຖ້ກືວນິດິໄສຕດັສນິວາ່ຂາດຄວາມສາມາດ, ຫືຼ ເມ ື່ອຂໍກ້າໍນດົ 

ທາງກດົໝາຍຈາໍກດັສດິທິໃນການປະຕເິສດການປ່ິນປວົ, ເງ ື່ອນໄຂ ແລະສະພາບການຕາ່ງໆ ຄວນໄດຮ້ບັການບນັທຶກໄວ ້

ຢາ່ງຄບົຖວ້ນໂດຍແພດໝໍທ່ີເບິ່ ງແຍງໃນປະຫວດັການປ່ິນປວົຂອງຄນົເຈບັ.  

 

10. ການຄ ົນ້ຄວາ້ວໄິຈທ່ີເປັນການທດົລອງ 

ຕອ້ງມກີານຂໍເອົາຄາໍຍນິຍອມທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກຄນົເຈບັກອ່ນທ່ີຄນົເຈບັຈະເຂົ້າຮວ່ມໃນການທດົລອງຄ ົນ້ຄວາ້. 

ຄນົເຈບັມສີດິທ່ີຈະປະຕເິສດການເຂົ້າຮວ່ມ. ທງັໜງັສໃືຫຄ້າໍຍນິຍອມແລະການປະຕເິສດຄວນໄດຮ້ບັການບນັທຶກໄວໃ້ນ  

ປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງບກຸຄນົ.   

 

11. ຄວາມເປັນອດິສະຫຼະຈາກການປ່ິນປວົທ່ີບ່ໍດ ີ

ຄນົເຈບັຄວນເປັນອດິສະຫຼະຈາກການປ່ິນປວົທ່ີບ່ໍດດີ ັງ່ທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ດອ້ຍໂອກາດ  

(Vulnerable Adults Protection Act). ຄາໍວາ່ ການປ່ິນປວົທ່ີບ່ໍດ ີໝາຍເຖງິ ການກະທາໍທ່ີບນັລະຍາຍໄວໃ້ນມາດຕາ  

626.5572, ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 15, ຫືຼ ການເຮັດໃຫເ້ກດີຄວາມເຈບັປວດ ຫືຼ ການບາດເຈບັໂດຍຕ ັງ້ໃຈ ແລະບ່ໍແມນ່ເປັນການຮກັສາ, 

 ຫືຼ ການກະທາໍຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງໃດໆ ທ່ີມເີຈດຕະນາເຮັດໃຫເ້ກດີການຕງຶຄຽດທາງຈດິໃຈ ຫືຼ ທາງອາລມົ. ຄນົເຈບັທກຸຄນົຍງັ 

ຄວນເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍແລະການໃຊສ້ານເຄມທ່ີີບ່ໍແມນ່ເປັນການບາໍບດັ, ຍກົເວັນ້ໃນ 

ສະຖານະການສກຸເສນີທ່ີມກີານບນັທຶກໄວຢ້າ່ງສມົບນູ, ຫືຼ ຕາມທ່ີໄດຮ້ບັການອະນຍຸາດເປັນລາຍລກັອກັສອນຫຼງັຈາກມ ີ

ການກວດກາໂດຍແພດໝໍຂອງຄນົເຈບັໂດຍເຮັດໃນລະຍະເວລາຈາໍກດັແລະຕາມທ່ີກາໍນດົໄວ,້ ແລະສະເພາະເມ ື່ອຈາໍເປັນ 

ເພ່ືອປກົປ້ອງຄນົເຈບັຈາກການເຮັດໃຫຕ້ນົເອງບາດເຈບັ ຫືຼ ເຮັດໃຫຄ້ນົອື່ ນບາດເຈບັ. 

 

12. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນດາ້ນການປ່ິນປວົ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຄວາມເຄົາລບົແລະມຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໂຄງການການປ່ິນປວົ ແລະ

ການເບິ່ ງແຍງສວ່ນຕວົຂອງເຂົາເຈົາ້. ການປຶກສາຫາລື, ການໃຫຄ້າໍປຶກສາ, ການກວດກາ, ແລະການປ່ິນປວົແມນ່ຄວາມ

ລບັ ແລະຄວນເຮັດຢາ່ງພິຈາລະນາໃຫຮ້ອບຄອບ. ຄວນໃຫຄ້ວາມເປັນສວ່ນຕວົແກຄ່ນົເຈບັໃນລະຫວາ່ງການເຂ້ົາຫອ້ງນ ໍາ້, 

ການອາບນ ໍາ້, ແລະກດິຈະກາໍອື່ ນໆ ທ່ີກຽ່ວກບັອະນາໄມສວ່ນຕວົ, ຍກົເວັນ້ຕາມຄວາມຈາໍເປັນເພ່ືອຄວາມປອດພຍັ ຫືຼ 

ການຊວ່ຍເຫືຼອຄນົເຈບັ. 

 

13. ການເກບັປະຫວດັບນັທຶກເປັນຄວາມລບັ 

ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັການປະກນັເຖງິການເກບັຮກັສາປະຫວດັສວ່ນຕວົແລະປະຫວດັການປ່ິນປວົເປັນຄວາມລບັ, ແລະ     

ສາມາດອະນມຸດັ ຫືຼ ປະຕເິສດທ່ີຈະໃຫເ້ປີດເຜີຍຕ່ໍບກຸຄນົໃດໆ ທ່ີຢູນ່ອກສະຖານພະຍາບານ. ສາໍເນົາຂອງປະຫວດັ ແລະ

ຂໍມ້ນູທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຈາກບນັທຶກປະຫວດັຄວນມໃີຫໂ້ດຍສອດຄອ່ງກບັຂໍຍ້ອ່ຍນີ ້ແລະມາດຕາທີ 144.335. ສດິທິ

ນີບ່ໍ້ນາໍໃຊກ້ບັການສອບສວນເລື້ອງຮອ້ງທກຸ ແລະການກວດກາໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສກຸ ຊຶ່ ງຮຽກຮອ້ງໂດຍບກຸຄນົທີ

ສາມທ່ີເປັນຜູຈ້າ່ຍເງນິ, ຫືຼ ບ່ໍດ ັງ່ນ ັນ້ ຕາມທ່ີກດົໝາຍກາໍນດົໄວ.້   
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14. ການເປີດເຜີຍການບໍລິການທ່ີມ ີ

ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັການບອກກາ່ວ, ກອ່ນ ຫືຼ ໃນເວລາທ່ີຖກືຮບັເຂົ້າປ່ິນປວົ ແລະໃນລະຫວາ່ງການພກັຮກັສາໂຕ, ເຖງິ

ການບໍລິການຕາ່ງໆ ທ່ີລວມຢູໃ່ນອດັຕາຄາ່ຫອ້ງປະຈາໍວນັແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ່ໍວນັ ແລະການບໍລກິານອື່ ນໆ ທ່ີມໃີຫໂ້ດຍມ ີ

ການເກບັຄາ່ເພ່ີມເຕມີ. ສະຖານພະຍາບານຕາ່ງໆ ຄວນພະຍາຍາມຊວ່ຍເຫືຼອຄນົເຈບັໃນການເອົາຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວາ່       

ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການປ່ິນປວົ ຫືຼ ໂຄງການຂອງ Medicare ຈະຈາ່ຍໃຫເ້ປັນບາງສວ່ນ ຫືຼ ທງັໝດົສາໍລບັການ  

ບໍລິການທ່ີກາ່ວມານ ັນ້.  

 

15. ການບໍລິການຕອບຮບັ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັຄາໍຕອບຢາ່ງທນັທີ ແລະສມົເຫດຜນົຕ່ໍຂໍຂ້ອ້ງໃຈສງົໃສ ແລະຄາໍຮອ້ງຂຂໍອງເຂົາເຈົາ້. 

 

16. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງບກຸຄນົ 

ຄນົເຈບັຄວນມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການເຄົາລບົຕ່ໍຄວາມເປັນສວ່ນຕວົຂອງເຂົາເຈົາ້, ຄວາມເປັນບກຸຄນົ, ແລະລກັສະນະທາງ 

ວດັທະນະທມັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຄວາມເປັນຢູທ່າງສງັຄມົ, ສາສະໜາ, ແລະທາງຈດິໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້.   

 

17. ການຮອ້ງທກຸ 

ຄນົເຈບັຄວນໄດຮ້ບັການຊຸກຍູ ້ແລະຊວ່ຍເຫືຼອໃນຕະຫຼອດລະຍະເວລາຂອງການພກັຮກັສາໂຕໃນສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ  

ຕະຫຼອດການປ່ິນປວົ, ເພ່ືອໃຫເ້ຂົ້າໃຈ ແລະນາໍໃຊສ້ດິທິຂອງເຂົາເຈົາ້ໃນຖານະເປັນຄນົເຈບັ ແລະປະຊາຊນົຄນົໜ່ຶງ.  

ຄນົເຈບັສາມາດຮອ້ງທກຸໄດ ້ແລະແນະນາໍການປ່ຽນແປງໃນນະໂຍບາຍ ແລະການບໍລິການຕາ່ງໆ ຕ່ໍເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຂອງສະຖານ 

ພະຍາບານ ແລະຕ່ໍບກຸຄນົອື່ ນໆ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ເຫັນສມົຄວນ, ເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືຈາໍກດັມດັແຂນຂາ, ການຖກື 

ລບົກວນ, ການບງັຄບັ, ການຈາໍແນກ ຫືຼ ການຕອບໂຕ,້ ລວມເຖງິການຂ ົ່ມຂູໃ່ຫອ້ອກຈາກໂຮງໝໍ. ແຈງ້ການເລື້ອງຂ ັນ້ຕອນ 

ການຮອ້ງທກຸຂອງສະຖານພະຍາບານ ຫືຼ ໂຄງການ, ເຊ່ັນດຽວກບັ ທ່ີຢູ ່ແລະເບໂີທຣະສບັສາໍລບັຫອ້ງການດແູລ 

ເລື້ອງຮອ້ງທກຸສາໍລບັສະຖານດແູລສຂຸະພາບ (Office of Health Facility Complaints) ແລະ 

ສນູຮອ້ງທກຸສາໍລບັບາ້ນພກັຜູເ້ຖົາ້ໃນພ້ືນທ່ີ ໂດຍສອດຄອ່ງຕາມກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍຊາວອາເມລິກນັຜູສ້ງູອາຍ ຸ 

(Older Americans Act), ມາດຕາທີ 307 (a)(12) ຄວນຖກືຕດິປະກາດໄວໃ້ນສະຖານທ່ີທ່ີເບິ່ ງເຫັນໄດຊ້ດັເຈນ. 

 

ສະຖານພະຍາບານຄນົເຈບັນອນປ່ິນປວົແບບສກຸເສນີ, ທກຸໂຄງການປ່ິນປວົແບບເປັນທ່ີພກັອາໄສ ຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນ 

ມາດຕາທີ 7, ແລະທກຸສະຖານພະຍາບານທ່ີມລີກູຈາ້ງຫຼາຍກວາ່ສອງຄນົຂຶນ້ໄປ ຊຶ່ ງໃຫບໍ້ລິການດາ້ນສຂຸະພາບຈດິສາໍລບັຜູ້

ປ່ວຍນອກໂຮງໝໍຄວນມຂີ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທກຸພາຍໃນທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນຊຶ່ ງ, ຢາ່ງໜອ້ຍ, ກາໍນດົໄວເ້ປັນຂ ັນ້ຕອນໃຫ ້

ປະຕບິດັຕາມ; ລະບກຸານຈາໍກດັເວລາ, ລວມເຖງິ ເວລາທ່ີຈາໍກດັໄວສ້າໍລບັການຕອບຮບັຂອງສະຖານພະຍາບານ; ຈດັຫາ 

ໄວໃ້ຫແ້ກຄ່ນົເຈບັເພ່ືອໃຫມ້ກີານຊວ່ຍເຫືຼອໃນດາ້ນທະນາຍຄວາມ; ຮຽກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຕອບຮບັເປັນລາຍລກັອກັສອນຕ່ໍ 

ໜງັສຮືອ້ງທກຸ; ແລະໃຫເ້ວລາຕດັສນິຢາ່ງເໝາະສມົໂດຍບກຸຄນົທ່ີເປັນກາງ ຖາ້ວາ່ ການຮອ້ງທກຸນ ັນ້ຍງັບ່ໍໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ 

ເທ່ືອ. ການປະຕບິດັຕາມໂດຍບນັດາໂຮງໝໍ, ໂຄງການປ່ິນປວົທ່ີເປັນແບບທ່ີພກັອາໄສຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນມາດຕາ 7  

ຊຶ່ ງເປັນໂຄງການປ່ິນປວົເບືອ້ງຕ ົນ້ທ່ີຕ ັງ້ຢູໃ່ນໂຮງໝໍເປັນຫຼກັ, ແລະສນູຜາ່ຕດັສາໍລບັຄນົເຈບັນອກໂຮງໝໍ ຕາມມາດຕາ  
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144.691 ແລະການປະຕບິດັຕາມໂດຍອງົການດແູລດາ້ນສຂຸະພາບຕາມມາດຕາ 62D.11 ແມນ່ຕອ້ງໄດເ້ປັນໄປຕາມ 

ຂໍກ້າໍນດົສາໍລບັຂ ັນ້ຕອນການຮອ້ງທກຸພາຍໃນທ່ີເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  

 

18. ຄວາມເປັນສວ່ນຕວົໃນດາ້ນການສື່ ສານ 

ບນັດາຄນົເຈບັສາມາດກຽ່ວພນັແລະສື່ ສານຢາ່ງເປັນສວ່ນຕວົກບັບກຸຄນົຕາ່ງໆ ທ່ີເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການ ແລະເຂົ້າ ແລະອອກ 

ຈາກສະຖານພະຍາບານໄດຕ້າມທ່ີເຂົາເຈົາ້ຕອ້ງການ, ເວັນ້ແຕກ່ດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການຜກູມດັຂອງຣຖັມນິນໂີຊຕາ  

(Minnesota Commitment Act) ກາໍນດົໄວ.້ ບນັດາຄນົເຈບັສາມາດເຂົ້າເຖງິເຄື່ ອງມໃືນການຂຽນ, ອປຸະກອນຕາ່ງໆ  

ສາໍລບັການຂຽນ, ແລະສະແຕັມໄດໂ້ດຍອອກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງເຂົາເອງ. ຈດົໝາຍສວ່ນຕວົຄວນຖກືສ ົ່ງໂດຍບ່ໍຖກືລບົກວນ  

ແລະໄດຮ້ບັໂດຍບ່ໍມກີານເປີດເບິ່ ງຈດົໝາຍກອ່ນ ເວັນ້ແຕວ່າ່ມເີອກະສານບນັທຶກໄວຢ້າ່ງຂດັແຍງ້ເພ່ືອການແພດແລະເປັນ 

ໄປຕາມໂປຣແກຣມທ່ີກາໍນດົໄວ ້ແລະໄດຮ້ບັການບນັທຶກໄວໂ້ດຍແພດໝໍໃນປະຫວດັການປ່ິນປວົ. ຄນົເຈບັຄວນສາມາດ 

ນາໍໃຊໂ້ທຣະສບັຊຶ່ ງຄນົເຈບັສາມາດໂທຣ ແລະຮບັໂທຣະສບັໄດແ້ລະສາມາດເວ້ົາໄດຢ້າ່ງເປັນສວ່ນຕວົ. ສະຖານພະຍາບານ 

ຕາ່ງໆ ຊຶ່ ງບ່ໍສາມາດຈດັຫາພ້ືນທ່ີທ່ີເປັນສວ່ນຕວົໄດຄ້ວນດາໍເນນີການຈດັການຢາ່ງສມົເຫດຜນົເພ່ືອອາໍນວຍຄວາມ  

ສະດວກໃຫມ້ຄີວາມເປັນສວ່ນຕວົສາໍລບັການໂທຣະສບັຂອງຄນົເຈບັ. ສດິທິນີແ້ມນ່ມຈີາໍກດັໃນບອ່ນທ່ີເຫັນວາ່ບ່ໍສມົຄວນ 

ໃນທາງການແພດ, ຕາມທ່ີບນັທຶກໄວໂ້ດຍແພດຜູເ້ບິ່ ງແຍງໃນບນັທຶກປະຫວດັການເບິ່ ງແຍງຂອງຄນົເຈບັ.  

ສາໍລບັໃນບອ່ນທ່ີມກີານຈາໍກດັໄວຕ້າມໂປຣແກຣມໂດຍແຜນການປ້ອງກນັການຂ ົ່ມເຫັງຂອງສະຖານພະຍາບານຊຶ່ ງສອດຄອ່ງ 

ຕາມ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ດອ້ຍໂອກາດ, ມາຕາທີ 626.557, ຂໍຍ້ອ່ຍທີ 14, ວກັ (b), ສດິທິນີຍ້ງັ 

ຄວນຖກືຈາໍກດັດວ້ຍເຊ່ັນກນັ. 

 

19. ຊບັສນິສວ່ນຕວົ 

ບນັດາຄນົເຈບັສາມາດເກບັຮກັສາແລະນາໍໃຊເ້ສືອ້ຜາ້ສວ່ນຕວົຂອງເຂົາເຈົາ້ ແລະຄອບຄອງໄດຕ້າມທ່ີມພ້ືີນທ່ີຫວາ່ງໃຫ,້ 

ເວັນ້ແຕວ່າ່ ການເຮັດແນວນ ັນ້ຈະເປັນການລະເມດີສດິທິຂອງຄນົເຈບັອື່ ນໆ, ແລະເວັນ້ແຕວ່າ່ ມຂີໍຂ້ດັແຍງ້ໃນທາງການ

ແພດແລະທາງລະບບົໂປຣແກຣມຊຶ່ ງໄດຖ້ກືບນັທຶກໄວດ້ວ້ຍເຫດຜນົໃນດາ້ນການແພດ, ຄວາມປອດພຍັ, ຫືຼ ລະບບົ     

ໂປຣແກຣມ. ສະຖານພະຍາບານສາມາດ, ແຕກ່ບ່ໍໍຈາໍເປັນຕອ້ງ, ຈດັຫາການຊດົໃຊຄ້ນືໃຫສ້າໍລບັສິ່ ງຂອງທ່ີເສັຽ ຫືຼ       

ຖກືລກັ. 

 

20. ບໍລິການຕາ່ງໆ ສາໍລບັສະຖານພະຍາບານ 

ຄນົເຈບັຈະຕອ້ງບ່ໍເຮັດວຽກໃຊແ້ຮງງານ ຫືຼ ເຮັດບໍລກິານຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກສ່ະຖານພະຍາບານ ເວັນ້ແຕວ່າ່ ກດິຈາໍກາໍເຫ່ົຼານ ັນ້

ມລີວມໄວເ້ພ່ືອຈດຸປະສງົໃນການບາໍບດັຮກັສາ ແລະເໝາະສມົຕາມເປົ້າໝາຍທ່ີກຽ່ວຂອ້ງໃນບນັທຶກປະຫວດັການ 

ປ່ິນປວົສວ່ນບກຸຄນົຂອງເຂົາເຈົາ້.   

 

21. ການປກົປ້ອງ ແລະການບໍລິການດາ້ນທະນາຍຄວາມ 

ຄນົເຈບັຈະມສີດິໃນການເຂົ້າເຖງິຢາ່ງສມົເຫດຜນົໃນເວລາທ່ີສມົເຫດຜນົຕ່ໍບໍລິການຄຸມ້ຄອງສດິທິໃດໆ ທ່ີມ ີແລະບໍລິການ

ດາ້ນທະນາຍຄວາມ ເພ່ືອທ່ີຄນົເຈບັຈະສາມາດຮບັເອົາການຊວ່ຍເຫືຼອໃຫເ້ຂົ້າໃຈ, ດາໍເນນີການ, ແລະປກົປ້ອງສດິທິຕາ່ງໆ 

ທ່ີບນັລະຍາຍໄວໃ້ນພາກສວ່ນມາດຕານີ ້ແລະໃນກດົໝາຍອື່ ນໆ. ສດິທິນີຈ້ະລວມເຖງິໂອກາດໃນການສື່ ສານຢາ່ງເປັນ 

ສວ່ນຕວົລະຫວາ່ງຄນົເຈບັ ແລະຕວົແທນຂອງບໍລິການຄຸມ້ຄອງສດິທິ ຫືຼ ບໍລິການດາ້ນທະນາຍຄວາມ.    
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22. ສດິທິໃນການເປີດເຜີຍເລ້ືອງການສື່ ສານ ແລະສດິທິໃນການມສີາໍພນັກຽ່ວຂອ້ງ  

ເມ ື່ອຖກືຮບັເຂົ້າໃນສະຖານພະຍາບານ, ຊຶ່ ງເປັນບອ່ນທ່ີກດົໝາຍຂອງຣຖັບານກາງຫາ້ມບ່ໍໃຫມ້ກີານເປີດເຜີຍໂດຍບ່ໍໄດຮ້ບັ 

ອະນຍຸາດກຽ່ວກບັຂໍມ້ນູທ່ີລະບຕຸວົບກຸຄນົຂອງຄນົເຈບັໃຫແ້ກຜູ່ທ່ີ້ໂທຣະສບັເຂົ້າມາ ແລະຜູມ້າຢຽ້ມຢາມ, ຄນົເຈບັ, ຫືຼ  

ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼຜູຄຸ້ມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍຄວນມໂີອກາດທ່ີຈະອະນຍຸາດໃຫເ້ປີດເຜີຍເຖງິການມາຢູໃ່ນສະຖານພະຍາບານຂອງ 

ຄນົເຈບັແກຜູ່ທ່ີ້ໂທຣະສບັເຂົ້າມາແລະຜູມ້າຢຽ້ມຢາມຊຶ່ ງເປັນຜູທ່ີ້ອາດຕອ້ງການສື່ ສານກບັຄນົເຈບັ. ໃນກລໍະນທ່ີີເປັນໄປໄດ,້  

ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍຂອງຄນົເຈບັຄວນພິຈາລະນາຄວາມຄດິເຫັນຂອງຄນົເຈບັໃນເລື້ອງການເປີດເຜີຍການ 

ປາກດົຢູຂ່ອງຄນົເຈບັໃນໂຮງໝໍ.   

 
ຄນົເຈບັມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຢຽ້ມຢາມຈາກບກຸຄນົທ່ີຄນົເຈບັໄດແ້ຕງ່ຕ ັງ້ໃຫເ້ປັນຕວົແທນດແູລສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈບັ 

ພາຍໃຕບ້ດົທີ 145C ແລະມສີດິທ່ີຈະໄດຮ້ບັການຢຽ້ມຢາມແລະການຕດັສນິໃຈທາງດາ້ນສຂຸະພາບໂດຍບກຸຄນົທ່ີຄນົເຈບັ

ເປັນຜູແ້ຕງ່ຕ ັງ້ພາຍໃຕວ້ກັທີ 22. 

 

ເມ ື່ອຖກືຮບັເຂົ້າໃນສະຖານພະຍາບານ, ຄນົເຈບັ ຫືຼ ຜູປ້ກົຄອງ ຫືຼ ຜູຄຸ້ມ້ຄອງຕາມກດົໝາຍຂອງຄນົເຈບັ ຕອ້ງໄດຮ້ບັ  

ໂອກາດໃນການແຕງ່ຕ ັງ້ບກຸຄນົທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງຊຶ່ ງຈະເປັນຜູທ່ີ້ມສີະຖານະເປັນຍາດພ່ີນອ້ງທ່ີໃກຊ້ດິທ່ີສດຸຂອງຄນົເຈບັໃນເລື້ອງ

ການມາຢຽ້ມຢາມ ແລະການຕດັສນິໃຈທາງການດແູລສຂຸະພາບ. ການແຕງ່ຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວນ ັນ້ຕອ້ງຖກືລວມໄວໃ້ນປະຫວດັ 

ສຂຸະພາບຂອງຄນົເຈບັ. ໃນເລື້ອງການຕດັສນິໃຈດາ້ນການດແູລສຂຸະພາບ, ໜງັສຄືາໍສ ັງ່ລວ່ງໜາ້ດາ້ນການດແູລສຂຸະພາບ 

ຫືຼ ການແຕງ່ຕ ັງ້ຕວົແທນດແູລສຂຸະພາບພາຍໃຕບ້ດົທີ 145C ມອີາໍນາດເໜືອກວາ່ການແຕງ່ຕ ັງ້ມອບໝາຍທ່ີເຮັດ 

ພາຍໃຕວ້ກັນີ.້ ບກຸຄນົທ່ີບ່ໍກຽ່ວຂອ້ງຍງັອາດຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ດ ັງ່ກາ່ວໂດຍຄນົເຈບັ ຫືຼໂດຍຄອບຄວົຂອງຄນົເຈບັ.   

 

ສດິທິເພ່ິມເຕມີໃນໂຄງການປ່ິນປວົທ່ີເປັນແບບທ່ີພກັອາໄສຊຶ່ ງຈດັຫາການປ່ິນປວົໃຫແ້ກເ່ດັກທ່ີຍງັບ່ໍຮອດ  

ກະສຽນເປັນຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ຕດິສານເສບຕດິ ຫືຼ ປ່ວຍທາງຈດິ ຫືຼ ໃນສະຖານພະຍາບານທ່ີຈດັຫາ ການບໍລິການ

ຕາ່ງໆ ໃຫແ້ກເ່ດັກທ່ີຍງັບ່ໍຮອດກະສຽນເປັນຜູໃ້ຫຍທ່ີ່ມບີນັຫາດາ້ນອາລມົຕະຫຼອດ 24 ຊ ົ່ວໂມງເປັນຫຼກັ: 

 

23. ການແຍກໂຕແລະການມດັແຂນຂາຮາ່ງກາຍ 

ຄນົເຈບັທ່ີອາຍບ່ໍຸເຕັມກະສຽນຊຶ່ ງຖກືຮບັເຂົ້າໃນໂຄງການປ່ິນປວົແບບເປັນທ່ີພກັອາໄສຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນພາກທີ 7 ມສີດິທ່ີ 

ຈະເປັນອດິສະຫຼະຈາກການຖກືມດັແຂນຂາ ແລະຖກືແຍກໂດດດຽ່ວ ຍກົເວັນ້ແຕໃ່ນສະຖານະການສກຸເສນີທ່ີກຽ່ວພນັກບັ  

ຄວາມເປັນໄປໄດທ່ີ້ຄນົເຈບັຈະທາໍຮາ້ຍຮາ່ງກາຍຕນົເອງ ຫືຼຜູອ້ື່ ນ. ຂ ັນ້ຕອນເຫ່ົຼານີບ່ໍ້ສາມາດນາໍໃຊເ້ປັນການລງົໂທດທາງ  

ວໄິນ, ການບງັຄບັໃຊຕ້າມກດົລະບຽບຂອງໂຄງການ, ຫືຼ ເພ່ືອຄວາມສະດວກຂອງເຈົາ້ໜາ້ທ່ີໄດ.້ ການແຍກໂຕ ຫືຼ ການມດັ 

ແຂນຂານ ັນ້ອາດຖກືນາໍໃຊໄ້ດສ້ະເພາະເມ ື່ອມກີານອະນຍຸາດລວ່ງໜາ້ຈາກແພດໝໍ, ໝໍໂຣກຈດິ, ຫືຼ ນດັຈດິຕະວທິະຍາທ່ີມ ີ

ໃບອະນຍຸາດ, ສະເພາະເມ ື່ອວທີິການຈາໍກດັຮາ່ງກາຍແບບໜອ້ຍດຽວນ ັນ້ໃຊບ່ໍ້ໄດຜ້ນົ ຫືຼ ບ່ໍເໝາະສມົ ແລະສະເພາະເພ່ືອ 

ຄວາມຈາໍເປັນດາ້ນເວລາທ່ີສ ັນ້ທ່ີສດຸ.   
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24. ແຜນການປ່ິນປວົ 

ຄນົເຈບັທ່ີອາຍບ່ໍຸເຕັມກະສຽນຊຶ່ ງຖກືຮບັເຂົ້າໃນໂຄງການປ່ິນປວົແບບເປັນທ່ີພກັອາໄສຕາມທ່ີນຍິາມໄວໃ້ນພາກທີ 7 ມສີດິທ່ີ 

ຈະມແີຜນການປ່ິນປວົເປັນລາຍລກັອກັສອນຊຶ່ ງອະທິບາຍໃນເງ ື່ອນໄຂດາ້ນການປະພຶດທ່ີຄນົເຈບັມບີນັຫາ, ເປົ້າໝາຍທ່ີ 

ຊດັເຈນຂອງແຜນການ, ແລະຂ ັນ້ຕອນທ່ີຈະນາໍໃຊເ້ພ່ືອລດົລະຍະເວລາທ່ີຄນົເຈບັຕອ້ງນອນປ່ິນປວົໃນໂຮງໝໍ. ທາງແຜນຍງັ

ຈະລະບເຸຖງິເປົ້າໝາຍສາໍລບັການປ່ອຍໂຕໄປທ່ີສະຖານພະຍາບານທ່ີມກີານຈາໍກດັໜອ້ຍກວາ່ ແລະມາດຕະການການຕດິ

ຕາມການປ່ິນປວົແລະການບໍລິການ, ຖາ້ວາ່ເໝາະສມົ. ໃນລະດບັທ່ີເປັນໄປໄດ,້ ເຍົາວະຊນົທ່ີເປັນຄນົເຈບັ ແລະພ່ໍແມ ່

ຂອງເຂົາ ຫືຼຜູປ້ກົຄອງຂອງເຂົາຈະກຽ່ວພນັໃນການພດັທະນາແຜນການປ່ິນປວົແລະການອອກຈາກໂຮງໝໍ.   

 
 

ຄາໍຖາມ ຫືຼ ຄາໍຮອ້ງທກຸຕາ່ງໆ ກຽ່ວກບັການປ່ິນປວົທາງການແພດ ຫືຼ ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສດິທິຂອງຄນົເຈບັ         

ສາມາດສ ົ່ງໄປທ່ີ:   

 

Minnesota Board of Medical Practice 

(ຄະນະດແູລແນວທາງປະຕບິດັດາ້ນການແພດຣຖັມນິນໂີຊຕາ) 

2829 University Ave. SE, Suite 400 

Minneapolis, MN  55414-3246 

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 ການອອກຈາກໂຮງໝໍກອ່ນກາໍນດົທ່ີອາດເປັນ

ໄປໄດ ້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) 

 
ເນືອ້ໃນນີຈ້ດັຫາໃຫໂ້ດຍໂຮງໝໍມນິນໂີຊຕາແລະເຄອືຂາ່ຍການດແູລສຂຸະພາບ (Minnesota Hospital and Healthcare 

Partnership). ການແປພາສາແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູທຶນໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ. ສາໍລບັຂໍມ້ນູ

ເພ່ີມເຕມີກຽ່ວກບັການແປນີ,້ ຂໍໃຫຕ້ດິຕ່ໍກະຊວງສາທາລະນະສກຸຣຖັມນິນໂີຊຕາ ທ່ີເບໂີທຣະສບັ (651) 201-3701. 


