
 

 
 

ສິ ດທິ ດ້ານການເບິ່ ງແຍງລະຍະສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ 
ສະຖານພະຍາບານ NURSING HOME ແລະ ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ 

BOARDING CARE HOME ຂອງຣັຖມິນນີ ໂຊຕາ 

ເຈດຈ ານົງທາງນິ ຕິບັນຍັດ 

ມັນແມ່ນເຈດຈ ານົງຂອງສະພານິ ຕິບັນຍັດແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຄ າຖະແຫຼງການນີ ້  

ເພ່ືອສ່ົງເສີ ມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຢູ່ດີ ກິນດີ ຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນ ສະຖານພະຍາບານ (Nursing home) 

ແລະ ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home1. ສະຖານພະຍາບານ Nursing 

Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ອາດຈະບ ່ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສ ສະລະສິ ດທິ ເຫ່ົຼານີ ້ ຕາມເງື່ ອນໄຂຂອງການຮັບຄົນເຈັບເຂົ ້ າໃນ 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບນີ ້ . ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  ຜູ້ດູແລໃດນຶ່ ງຂອງຄົນປວ່ຍ ຫລື  ໃນເວລາທີ່  

ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  ຜູ້ດູແລ ບ ່ ຢູ່, ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍຕາງໜ້າຜູ້ຢູ່ອາໄສ ອາດບັງຄັບໃຊ້ສິ ດເຫ່ົຼານີ ້  

ຕາມກົດໝາຍ. ບຸກຄົນກ່ຽວຂ້ອງຍັງອາດບັງຄັບໃຊ້ສິ ດເຫ່ົຼານີ ້ ຕາມກົດໝາຍໂດຍຕາງໜ້າຄົນປວ່ຍຜູ້ທີ່ ມີ  

ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  ຜູ້ດູແລ ຜ່ານ ສ ານັກງານບ ລິ ຫານ ຫລື  ຜ່ານ ສານເມື ອງ ທີ່ ໄດ້ມີ ອ ານາດຕັດສິ ນ ກ່ຽວກັບ 

ການເປັນຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ດູແລຕາມກົດໝາຍ. ການພິຈາລະນາ ຜົນຂອງ ການດ າເນີ ນ 

ການບັງຄັບໃຊ້ຕາມກົດໝາຍ ສະຖານທີ່ ພະຍາບານ ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ 

Boarding Care Home ອາດຈະ, ດ າເນີ ນງານໂດຍດ້ວຍຄວາມຊື່ ສັດສຸດຈະລິ ດ, 

ປະຕິບັດຕາມການຊີ ້ ນ າຂອງ ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  ຜູ້ດູແລ. ມັນແມ່ນເຈດຈ ານົງຂອງກົດໝາຍນີ ້ ເຊິ່ ງ 

ສິ ດຕ່າງໆຈະບ ່ ຖື ກລະເມີ ດ 

ເຊັ່ ນ:ເສລີ ພາບທາງດ້ານສາສະໜາແລະທາງດ້ານພົນລະເມື ອງຂອງຄົນປວ່ຍທຸກຄົນ, ລວມທັງ 

ສິ ດທິ ໃນການຕັດສິ ນໃຈດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງອິ ດສະຫຼະແລະສິ ດໃນການຮູ້ທາງເລື ອກຕ່າງໆທີ່ ມີ , ແລະ 

ສິ່ ງນ້ັນສະຖານພະຍາບານ ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ຈະສ່ົງເສີ ມແລະຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການໃຊ້ສິ ດເຫລົ່ ານີ ້ ຢ່າງເຕັມທີ່ ເທົ່ າທີ່ ເປັນໄປໄດ້. 

ນິ ຍາມ 

ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງຄ າຖະແຫຼງນີ ້ , “ ຜູ້ຢູ່ອາໄສ” ມີ ຄວາມໝາຍວ່າບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດເຂົ ້ າຟື ້ ນຟູໃນ 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ ເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຜູ້ປວ່ຍບ ່ ຮ້າຍແຮງ ລວມທັງ 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ ເກີນກ ານົດເວລາ, ສະຖານພະຍາບານ 

Nursing Home, ແລະ ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

                                        

1 ໃນເອກະສານນີ ້ ,ຄ າສັບ “ ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ” ໝາຍເຖິງ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  
ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home. 
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ສ າລັບການເບິ່ ງແຍງທີ່ ຈ າເປັນ, ຍ້ອນວ່າ ການປ່ວຍທາງຈິ ດ ແລະທາງຮ່າງກາຍ, ຄວາມພິການ, 

ການຟັກຟື ້ ນຈາກການບາດເຈັບ ຫລື  ໂຣກພະຍາດ ຫລື  

ການແກ່ສະລາຂອງອາຍຸນ້ັນໄດ້ຍື ດເວລາການດູແລອອກເກີນກ ານົດ. 

ການປະກາດ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະ 

ມັນໄດ້ຖື ກປະກາດໃຫ້ເປັນ ນະໂຍບາຍສາທາລະນະຂອງຣັຖນີ ້  ເຊິ່ ງຜົນປະໂຫຍດຂອງ 

ຜູ້ປ່ວຍທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຖື ກປົກປ້ອງ ໂດຍ ການປະກາດ ສິ ດທິ ດ້ານການເບິ່ ງແຍງລະຍະສຸດທ້າຍ 

ເຊິ່ ງຈະລວມຢູ່ໃນ ແຕ່ບ ່ ໄດ້ຖື ກຈ າກັດຕ ່  ສິ ດທິ ທີ່ ໄດ້ລະບຸໃນ ຄ າຖະແຫຼງການນີ ້ . 

ຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບສິ ດທິ  

ຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດຈະຮູ້ໃນເວລາເຂົ ້ າໄປລົງທະບຽນ ຫລື  ອາດຈະມີ ຜູ້ບອກວ່າ: ມີ ສິ ດທິ ທາງກົດໝາຍຕ່າງໆ 

ສ າລັບ ການປົກປ້ອງພວກເຂົ າ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າພັກຟື ້ ນຟູຢູ່ທີ່  ສະຖານພະຍາບານ Nursing home 

ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ເຊິ່ ງນັບທັງຕະຫຼອດ ການປິ່ ນປົວ 

ແລະ ການດູແລະຮັກສາໃນຊຸມຊຸນ ແລະ ນ້ັນ 

ເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນໄດ້ຖື ກອະທິ ບາຍໃນຄ າຖະແຫຼງການທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ ເພ່ີມເຕີມຂອງສິ ດທິ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 

ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆທີ່ ອະທິ ບາຍໃນ ມາດຕານີ ້ . ການສະໜອງສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່
່ ເ

ໝາະສົມໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຄົນ ຜູ້ທີ່  ມີ ຄວາມພິການທາງດ້ານການສື່ ສານ ແລະ ຜູ້ທີ່ ບ ່ ສາມາດເວົ ້ າພາສາອັງກິດ. 

ນະໂຍບາຍ ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ ປະຈຸບັນ, 

ຜົນການກວດສອບຂອງຣັຖແລະພະແນກສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖ່ິນ, ຄ າຊີ ້ ແຈງເພ່ີມເຕີມຂອງ 

ຄ າຖະແຫຼງການທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບສິ ດທິ  ຈະມີ ໃຫ້ແກ່ ຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົ າ 

ຫລື  ຕົວແທນທີ່ ຖື ກເລື ອກຂອງພວກເຂົ າ ກ່ຽວກັບ ກັບ ການຮ້ອງຂ ທີ່ ມີ ເຫດຜົນ ຕ ່ ກັບຜູ້ບ ລິ ຫານ ຫລື  

ພະນັກງານອື່ ນທີ່ ມອບໝາຍ, ສອດຄ່ອງກັບ ຣັຖບັນຍັດຂອງຣັຖມີ ນນີ ໂຊຕາ ບົດທີ  13, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 

ການປະຕິບັດ ຂ ້ ມູນ ແລະ ມາດຕາ 626.557, ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫ່ຍທີ່ ຕ້ອງການການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ. 

ການປິ່ ນປົວທີ່ ມີ ມາລະຍາດ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສມີ ສິ ດໃນການຮັບການປິ່ ນປົວທີ່ ມີ ມາລະຍາດ ແລະ 

ມີ ຄວາມເຄົ າລົບຕ ່ ກັບບຸກຄະລິ ກລັກສະນະຂອງພວກເຮົ າຈາກພະນັກງານບ ລິ ການ ຫລື  

ບຸກຄົນທີ່ ສະໜອງການບ ລິ ການ ໃນ ສະຖານທີ່ ພະຍາບານ ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home.  

ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ ເໝາະສົມ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະມີ ສິ ດເຂົ ້ າເຖິງໃນການດ້ານການແພດແລະການເບິ່ ງແຍງສ່ວນຕົວທີ່ ເໝາະສົມອີ ງຕາມຄວາມ

ຕ້ອງການສ່ວນຕົວຕ່າງໆ. ການເບິ່ ງແຍງທີ່ ເໝາະສົມໝາຍຄວາມວ່າ 

ການເບິ່ ງແຍງທີ່ ໄດ້ຖື ກມອບໝາຍເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສບັນລຸລະດັບສູງສຸດຂອງການທ າງານທາງຮ່າງກາຍ
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ແລະຈິ ດໃຈຂອງພວກເຂົ າເຈົ ້ າ. ສິ ດທິ ນີ ້ ໄດ້ຖື ກຈ າກັດໃນບ່ອນທີ່  ການບ ລິ ການ 

ບ ່ ໄດ້ຖື ກຊົດເຊີ ຍເງິ ນຄື ນໂດຍຊັບພະຍາກອນພາກລັດ ຫລື  ເອກະຊົນ.  

ຂ ້ ມູນຂອງທ່ານໝ  

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຄວນຈະມີ  ຫລື  ໄດ້ຮັບ, ຂ ້ ມູນທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຊື່ , ທີ່ ຢູ່ທຸລະກິດ, ເບີ ໂທລະສັບ ແລະ 

ຈຸດພິເສດຕ່າງ ຖ້າມີ  ຂອງທ່ານໝ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການປະສານງານ ການເບິ່ ງແຍງຂອງພວກເຂົ າ. 

ໃນກ ລະນີ ບ ່ ສົມຄວນທາງການແພດ, ຕາມທີ່ ໄດ້ຈົດບັນທຶ ກໂດຍ ທ່ານໝ ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ 

ການບັນທຶ ກການດູແລເບິ່ ງແຍງຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  

ບຸກຄົນອື່ ນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນການເປັນຕົວແທນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຄວນຈະໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນ. 

ການພົວພັນກັບການບ ລິ ການ ສຸຂະພາບອື່ ນ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ໄດ້ຮັບການບ ລິ ການຈາກຜູ້ສະໜອງການບ ລິ ການຂ້າງນອກແມ່ນໄດ້ຮັບສິ ດ, ໃນການຮ້ອງຂ , 

ຮັບສິ ດໃນການຮັບຮູ້ຂ ້ ມູນຂອງຜູ້ສະໜອງການບ ລິ ການ. ຜູ້ຢູ່ອາໄສຄວນຈະຖື ກແຈ້ງບອກ, 

ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ສ າລັບທຸກໆ 

ການບ ລິ ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີ່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສໂດຍບຸກຄົນ, ບ ລິ ສັດ ຫລື  

ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ນອກເໜືອຈາກ ສະຖານພະຍາບານ ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ 

Boarding Care Home. ຂ ້ ມູນຄວນຈະລວມເຖິງຊື່ ຂອງຜູ້ສະໜອງການບ ລິ ການຂ້າງນອກ, ທີ່ ຢູ່ ແລະ 

ລາຍລະອຽດການບ ລິ ການເຊິ່ ງອາດຖື ກສະເໜີໃຫ້. ໃນກ ລະນີ ບ ່ ສົມຄວນທາງການແພດ, 

ຕາມທີ່ ໄດ້ຈົດບັນທຶ ກໂດຍ ທ່ານໝ ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ການບັນທຶ ກ ການເບິ່ ງແຍງຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຜູ້ປົກຄອງ 

ຫລື  ບຸກຄົນອື່ ນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນການເປັນຕົວແທນຄວນຈະໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນ. 

ຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບການປິ່ ນປົວ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນສົມບູນແລະຂ ້ ມູນປະຈຸບັນຈາກທ່ານໝ ກ່ຽວກັບ ການວິ ນິ ໄສໂຣກ, ການປິ່ ນປົວ, 

ທາງເລື ອກ,ຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ການພະຍາກອນໂຣກຕາມທີ່ ກ ານົດໂດຍໜ້າທີ່ ທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານໝ ໃນການເປີ ດເຜີຍ. 

ຂ ້ ມູນນີ ້ ຈະເປັນຄ າສັບແລະພາສາທີ່ ຜູ້ຢູ່ອາໄສສາມາດຄາດຫວັງເພ່ືອເຂົ ້ າໃຈຢ່າງມີ ເຫດຜົນ. 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດຈະມາພ້ອມສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  ຕົວແທນຄົນອື່ ນທີ່ ໄດ້ເລື ອກ, ຫລື  ທັງສອງ. 

ຂ ້ ມູນນີ ້ ຈະລວມທັງຜົນທາງການແພດ ຫລື  ຜົນທາງຈິ ດວິ ທະຍາທີ່ ສ າຄັນຫຼາຍທີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ 

ຂອງການປິ່ ນປົວ ແລະ ທາງເລື ອກຂອງມັນ. ໃນກ ລະນີ ບ ່ ສົມຄວນທາງການແພດ, 

ຕາມທີ່ ໄດ້ຈົດບັນທຶ ກໂດຍ ທ່ານໝ ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ ການບັນທຶ ກ ການເບິ່ ງແຍງຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຜູ້ປົກຄອງ 

ຫລື  ບຸກຄົນອື່ ນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນການເປັນຕົວແທນຄວນຈະໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນ. 

ແຕ່ລະບຸກຄົນມີ ສິ ດໃນການປະຕິເສດຂ ້ ມູນນີ ້ ; 

ທຸກໆຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ທົນທຸກທ ລະມານຈາກທຸກໆຮູບແບບຂອງມະເຮັງເຕ້ົານົມຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກຢ່າງລະ

ອຽດ, ກ່ອນ ຫລື  ໃນເວລາການຮັບຜູ້ປ່ວຍເຂົ ້ າສູນ ແລະ ໃນເວລາທີ່ ຢູ່ພັກຟື ້ ນ, 
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ກ່ຽວກັບວິ ທີ ການທັງໝົດທີ່ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນອີ ກວິ ທີ  

ຂອງການຮັກສາປິ່ ນປົວຂອງພະຍາດທີ່ ທ່ານໝ ໃຫ້ການປິ່ ນປົວນ້ັນມີ ຄວາມຮູ້ແລະຊ່ຽວຊານ, ລວມເຖິງ 

ການປິ່ ນປົວໂດຍການຜ່າຕັດ, ລັງສີ ວິ ທະຍາ ແລະ ການໃຊ້ຢາເຄມີ ສະເພາະ ຫລື  

ການປິ່ ນປົວແບບປະສົມປະສານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໄດ້ສ າພັນກັບທຸກໆວິ ທີ ການເຫ້ົຼານ້ັນ. 

ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການປິ່ ນປົວ 

ການແຈ້ງ ສະມາຊິ ກຄອບຄົວໃຫ້ຊາບ: 

1. ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະມີ ສິ ດໃນການເຂົ ້ າຮ່ວມ ການວາງງແຜນ ກ່ຽວກັບ ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົ າ. 

ສິ ດທິ ນີ ້ ລວມເຖິງໂອກາດໃນການສົນທະນາຫາລື  ການປິ່ ນປົວແລະ ທາງເລື ອກຕ່າງໆກັບ 

ຜູ້ເບິ່ ງແຍງສ່ວນບຸກຄົນ, ໂອກາດໃນການຮ້ອງຂ  

ແລະເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການປະຊຸມການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ເປັນທາງການ, ແລະ 

ສິ ດທິ ໃນການລວມເອົ າສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  ຕົວແທນທີ່ ໄດ້ເລື ອກອື່ ນໆ, ຫລື  ທັງສອງ 

ເຂົ ້ າເປັນສ່ວນຮ່ວມ. ໃນກ ລະນີ ທີ່ ຜູ້ຢູ່ອາໄສບ ່ ສາມາດມີ ໜ້າ, ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  

ຕົວແທນອື່ ນໆທີ່ ເລື ອກໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດເຂົ ້ າເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນ ການປະຊຸມດ່ັງກ່າວນ້ັນ.  

2. ຖ້າຜູ້ຢູ່ອາໄສຜູ້ທີ່ ເຂົ ້ າພັກໃນ ສະຖານພະຍາບານ ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ 

Boarding Care Home ຢູ່ໃນສະພາວະບ ່ ຮູ້ສຶ ກຕົວ ຫລື  ໂຄມ່າ ຫລື  ບ ່ ສາມາດສື່ ສານ, 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບຄວນພະຍາຍາມຢ່າງມີ ເຫດຜົນຕາມການກ ານົດພາຍໃຕ້ ວັກ 3 

ເພ່ືອແຈ້ງບອກ ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  ບຸກຄົນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍ 

ທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນໂດຍຜູ້ປ່ວຍໃຫ້ເປັນບຸກຄົນຕິດຕ ່ ໃນເວລາສຸກເສີ ນວ່າ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ເຂົ ້ າເປັນຜູ້ປ່ວຍໃນ ສະຖານພະຍາບານ ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ 

Boarding Care Home.” ສະຖານພະຍາບານ ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ 

Boarding Care Home.” ຄວນຈະອະນຸຍາດ 

ສະມາຊິ ກຄອບຄົວເພ່ືອເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການວາງແຜນການປິ່ ນປົວ, ເວ້ັນແຕ່ 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility ຮັບຮູ້ ແລະມີ ເຫດຜົນ ເຊື ້ ອໝ້ັນວ່າ ຜູ້ຢູ່ອາໄສມີ  

ຄ າຊີ ້ ແນະລ່ວງໜ້າທີ່ ມີ ຜົນບັງຄັບ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຫລື  

ຮັບຮູ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ລະບຸໃນໜັງສື ວ່າພວກເຂົ າບ ່ ຕ້ອງການສະມາຊິ ກຄອບຄົວເຂົ ້ າມາເປັນສ່ວນຮ່ວມໃນ

ການວາງແຜນການປິ່ ນປົວ. ຫັຼງຈາກແຈ້ງເຕືອນສະມາຊິ ກຄອບຄົວແລ້ວ 

ແຕ່ວ່າກ່ອນອະນຸຍາດສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ເຂົ ້ າຮ່ວມ ໃນການວາງແຜນການປິ່ ນປົວ, ສະຖານພະຍາບານ 

Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງມີ ເຫດຜົນ, ສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດທາງການແພດທີ່ ມີ ເຫດຜົນ, ເພ່ືອຕັດສິ ນ 

ຖ້າຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ເຮັດຄ າຊີ ້ ແນະລ່ວງໜ້າທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 

ການຕັດສິ ນໃຈທາງດ້ານການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງວັກນີ ້ , “ 

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ມີ ເຫດຜົນ” ລວມເຖິງ:  
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A. ກວດສອບຂອງໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ; 

B. ກວດສອບບັນທຶ ກທາງການແພດຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຊຶ່ ງເປັນຂອງ ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ 

Facility; 

C. ສອບຖາມຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນ ຫລື  ສະມາຊິ ກຄອບຄົວຜູ້ໃດນຶ່ ງວ່າ ຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ເຮັດຄ າຊີ ້ ແນະລ່ວງໜ້າ 

ຫລື  ບ  ແລະຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ພົບທ່ານໝ ເພ່ືອຂ ການດູແລເບິ່ ງແຍງຕາມປົກກະຕິ ຫຼື  ບ ; ແລະ  

D. ສອບຖາມທ່ານໝ ທີ່ ຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ພົບເພ່ືອຂ ການດູແລເບິ່ ງແຍງຕາມປົກກະຕິ, ຖ້າຮູ້, 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ເຮັດຄ າຊີ ້ ແນະລ່ວງໜ້າ ຫຼື ບ . ຖ້າສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫຼື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ແຈ້ງເຕືອນສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  ຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນທີ່ ໄດ້ຖື ກມອບໝາຍ ຫລື  

ອະນຸຍາດສະມາຊິ ກຄອບຄົວໃນການເຂົ ້ າຮ່ວມວາງແຜນການປິ່ ນປົວໂດຍອີ ງໃສ່ວັກນີ ້ , 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility 

ບ ່ ຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍຕ ່ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ ວ່າ 

ການແຈ້ງການຂອງສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  ຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນ ຫລື  

ການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງສະມາຊິ ກຄອບຄົວແມ່ນບ ່ ເໝາະສົມ,ບ ່ ສົມຄວນ ຫລື  

ໄດ້ລ່ວງລະເມີ ດສິ ດທິ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. 

3. ໃນການພະຍາຍາມຕາມເຫດແລະຜົນເພ່ືອແຈ້ງສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  

ຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຊາບ, ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫຼື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ຄວນພະຍາຍາມໃນການລະບຸຕົວສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  

ຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໂດຍການກວດສອບຂອງໃຊ້ສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສແລະການບັນທຶ
ກທາງການແພດທີ່ ເປັນຂອງ ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility. ຖ້າ ສະຖານພະຍາບານ 

Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ບ ່ ສາມາດແຈ້ງ ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  ຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໃຫ້ຊາບໄດ້ພາຍໃນ 24 

ຊ່ົວໂມງ ຫລັງຈາກ ການຮັບຜູ້ປ່ວຍເຂົ ້ າ, ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ຄວນແຈ້ງ ສ ານັກງານ ບ ລິ ການ 

ສັງຄົມ ຄາວຕ້ີ ຫລື  

ສ ານັກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທ້ອງຖ່ິນເພ່ືອຮັບຊາບວ່າຜູ້ຢູ່ອາໄສໄດ້ຖື ກຮັບເຂົ ້ າໃນສູນ ແລະ 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility ບ ່ ສາມາດແຈ້ງ ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  

ຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໃຫ້ຊາບໄດ້. ສ ານັກງານ ບ ລິ ການ ສັງຄົມ ຄາວຕ້ີ ຫລື  

ສ ານັກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທ້ອງຖ່ິນຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ ສະຖານພະຍາບານ Nursing 

Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ໃນການລະບຸຕົວແລະແຈ້ງ ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  ຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນທີ່ ຖື ກມອບໝາຍໃຫ້ຮັບຊາບ. 

ສ ານັກງານ ບ ລິ ການ ສັງຄົມ ຄາວຕ້ີ ຫລື  ສ ານັກງານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທ້ອງຖ່ິນ ທີ່ ຊ່ວຍເຫຼື ອ 

ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care 

Home ບ ່ ຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍຕ ່ ຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ ຍ້ອນເຫດຜົນທີ່ ວ່າ 

ການແຈ້ງການຂອງສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫລື  ຜູ້ຕິດຕ ່ ສຸກເສີ ນ ຫລື  
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ການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງສະມາຊິ ກຄອບຄົວແມ່ນບ ່ ເໝາະສົມ,ບ ່ ສົມຄວນ ຫລື  

ໄດ້ລ່ວງລະເມີ ດສິ ດທິ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. 

ການສື ບຕ ່ ໃນການດູແລເບິ່ ງແຍງ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຄວນຈະມີ ສິ ດໃນການຖື ກດູແລະເບິ່ ງແຍງເປັນປະຈ າ ແລະ ຕ ່ ເນື່ ອງຕາມເຫດແລະຜົນຂອງ 

ການມອບໝາຍໜ້າທີ່ ພະນັກງານຕາມຂອບເຂດນະໂຍບາຍຂອງ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ໄດ້ອະນຸຍາດນ້ັນ. 

ສິ ດທິ ໃນການປະຕິເສດການດູແລເບິ່ ງແຍງ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຄວນຈະມີ ສິ ດໃນການປະຕິເສດການປິ່ ນປົວ ອີ ງຕາມ 

ຂ ້ ມູນທີ່ ກ ານົດພາຍໃຕ້ ມາດຕາຂ້າງເທິ ງທີ່ ມີ ຫົວຂ ້  “ ຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບການປິ່ ນປົວ”. 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ປະຕິເສດການປິ່ ນປົວ, ການຮັກສາດ້ວຍຢາ ຫລື  ຂ ້ ຫ້າມໃນອາຫານ ຈະຖື ກແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບ 

ຜົນທີ່ ຕາມມາຂອງການປະຕິເສດ ທີ່ ອາດມີ ໃນດ້ານການແພດ ຫລື  ທາງຈິ ດວິ ທະຍາທີ່ ສ າຄັນ, 

ປະຕິເສດໃນການ ປະກອບເອກະສານໃນການບັນທຶ ກທາງການແພດສ່ວນບຸກຄົນ. 

ໃນກ ລະນີ ທີ່ ຜູ້ຢູ່ອາໄສບ ່ ສາມາດເຂົ ້ າໃຈສະພາວະແວດລ້ອມ ແຕ່ບ ່ ໄດ້ຖື ກວິ ນິ ໄສ ຫລື  

ຕັດສິ ນວ່າໄຮ້ຄວາມສາມາດ, ຫລື  ໃນເວລາ ການຮຽກຮ້ອງທາງກົດໝາຍ ຈ າກັດ ສິ ດທິ  ໃນການປະຕິເສດ 

ການປິ່ ນປົວ, ເງື່ ອນໄຂ ແລະສະພາວະແວດລ້ອມຈະຖື ກບັນທຶ ກເປັນເອກະສານຢ່າລະອຽດ 

ໂດຍທ່ານໝ ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການບັນທຶ ກທາງການແພດຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 

ການວິ ໄຈທົດລອງ 

ໜັງສື , 

ການຍິ ນຍອມທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ້ອງໄດ້ຮັບກ່ອນການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການວິ ໄຈທົດລອງຂອງຄົນ່ປ່ວຍ. 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສມີ ສິ ດໃນການປະຕິເສດໃນການເຂົ ້ າຮ່ວມ. ບ ່ ວ່າການຍິ ນຍອມ ຫຼື  

ການປະຕິເສດນ້ັນຈະຖື ກບັນທຶ ກເປັນເອກະສານຢູ່ໃນການບັນທຶ ກການດູແລເບິ່ ງແຍງສ່ວນບຸກຄົນ. 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນການປິ່ ນປົວ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຄວາມເຄົ າລົບນັບຖື  ແລະ 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຕາມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂປຣແກຣມການດູແລເບິ່ ງແຍງສ່ວນຕົວ 

ແລະການກວດຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົ າ. ການຫາລື ກ່ຽວກັບຄົນໄຂ້, ການປຶ ກສາ, ການກວດພະຍາດ ແລະ 

ການປິ່ ນປົວ ແມ່ນເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຈະດ າເນີ ນຢ່າງລະມັດລະວັງ. 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຈະຖື ກເຄົ າລົບໃນເວລາໃຊ້ຫ້ອງນ ້ າ, ອາບນ້າ ແລະ 

ກິດຈະກ າອື່ ນໆດ້ານການອະນາໄມສ່ວນຕົວ, ຍົກເວ້ັນໃນກ ລະນີ ຈ າເປັນເພ່ືອຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ 

ຫລື  ການຊ່ວຍເຫຼື ອ. 
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ຄວາມລັບໃນການບັນທຶ ກ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະໄດ້ຮັບປະກັນໃນການປິ່ ນປົວທີ່ ເປັນຄວາມລັບກ່ຽວກັບການບັນທຶ ກສ່ວນຕົວແລະທາງດ້ານກາ

ນແພດຂອງພວກເຂົ າ, ແລະອາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ຫລື  ປະຕິເສດ ເປີ ດເຜີຍຂ ມູນຂອງພວກເຂົ າໃຫ້ 

ບຸກຄົນພາຍນອກ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ 

Boarding Care Home. 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບໃນເວລາບັນທຶ ກສ່ວນຕົວຖື ກຮ້ອງຂ ໂດຍບຸກຄົນໃດນຶ່ ງພາຍນອກ 

ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care 

Home ແລະອາດເລື ອກເອົ າຜູ້ໃດນຶ່ ງເພ່ືອໄປນ າພວກເຂົ າໃນເວລາທີ່ ບັນທຶ ກ ຫລື  

ຂ ້ ມູນແມ່ນເປັນຫົວຂ ້ ຂອງການສ າພາດສ່ວນຕົວ. 

ສ າເນົ າການບັນທຶ ກແລະຂ ້ ມູນທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກການບັນທຶ ກຈະມີ ໃຫ້ ອີ ງຕາມຂ ້ ປີ ກຍ່ອຍນີ ້  

ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນທຶ ກປະຫວັດຄົນໄຂ້ຣັຖມິນນີ ໂຊຕາ, ມາດຕາ 144.291 ຫາ 144.298. 

ສິ ດທິ ນີ ້ ບ ່ ໄດ້ນ າໃຊ້ ເພ່ືອຮ້ອງທຸກໃນການສື ບສວນ ແລະ ການກວດກາເຊິ່ ງດ າເນີ ນໂດຍ 

ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ບ່ອນທີ່ ໄດ້ຖື ກຮຽກຮ້ອງໂດຍ ບຸກຄົນທີ ສາມທີ່ ມີ ສັນຍາການຊ າລະເງິ ນ, ຫຼື  

ບ່ອນທີ່ ລະບຸ ແລະອະທິ ບາຍໃນກົດໝາຍ. 

ການເປີ ດເຜີຍຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບການບ ລິ ການທີ່ ມີ ຢູ່ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະຖື ກແຈ້ງບອກ, ກ່ອນ ຫລື  ໃນເວລາຮັບຜູ້ປ່ວຍ ແລະ ໃນເວລາທີ່ ຢູ່ພັກຟື ້ ນ, 

ກ່ຽວກັບການບ ລິ ການທີ່ ລວມຢູ່ໃນເງິ ນອຸດໜູນພ້ືນຖານແຕ່ລະວັນຂອງສະຖານພະຍາບານ Nursing 

Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ຫລື  ລາຄາຫ້ອງຕ ່ ວັນ 

ແລະ ການບ ລິ ການອື່ ນໆທີ່ ມີ ຢູ່ນ້ັນໂດຍຄິ ດຄ່າເພ່ີມ. ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care 

Homeຈະພະຍາຍາມທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ຢູ່ອາໄສເພ່ືອຮັບຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບ Medicare ຫລື  

ໂປຼແກຣມຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການແພດນ້ັນຈະຈ່າຍເງິ ນສ າລັບການບ ລິ ການໃດນຶ່ ງ ຫລື  

ທັງໝົດທີ່ ເວົ ້ າມາຂ້າງເທິ ງ ຫລື  ບ . 

ການບ ລິ ການ ການຕອບຄ າຖາມ 

ສ າລັບຄ າຖາມແລະຄ າຮ້ອງຂ ຂອງພວກເຂົ າ, ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະມີ ສິ ດທິ  ໃນການຮັບຄ າຕອບທັນທີ  ແລະ 

ມີ ເຫດຜົນ. 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະມີ ສິ ດທິ ຕ ່ ກັບທຸກໆການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, 

ບຸກຄະລິ ກລັກສະນະແລະເອກະລັກທາງວັດທະນະທ າຂອງພວກເຂົ າ ທີ່ ພົວພັນເຖິງ ສັງຄົມ, ສາສະໜາ ແລະ 

ການມີ ສະພາບຈິ ດທີ່ ດີ ຂອງພວກເຂົ າ. ພະນັກງານ ຂອງ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 
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ຈະເຄົ າລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນຫ້ອງພັກຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ 

ໂດຍການສະແດງອອກດ້ວຍການເຄາະປະຕູແລະຂ ອະນຸຍາດກ່ອນເຂົ ້ າຫ້ອງພັກ, 

ເວ້ັນແຕ່ໃນກ ລະນີ ສຸກເສີ ນ ຫລື  ບ່ອນທີ່ ບ ່ ເໝາະສົມ. 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນການສື່ ສານ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດພົວພັນ ແລະສື່ ສານກັບຄົນທີ່ ພວກເຂົ າເລື ອກຢ່າງເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ອາດເຂົ ້ າໄປໃນຫ້ອງ, 

ເວ້ັນແຕ່ໄດ້ລະບຸໂດຍ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຂ ້ ຜູກມັດຂອງລັດມິນນີ ໂຊຕາ Minnesota Commitment Act, 

ອາດອອກຈາກ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ 

Boarding Care Home ຕາມທີ່ ພວກເຂົ າເລື ອກ. ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະເຂົ ້ າເຖິງ, ການໃຊ້ຈ່າຍ, ອຸປະກອນການຂຽນ, 

ເຄື່ ອງຂຽນ ແລະ ຄ່າໄປສະນີ ຂອງພວກເຂົ າ. ຈົດໝາຍສ່ວນຕົວຈະຖື ກສ່ົງໂດຍບ ່ ຕ້ອງຖື ກຫຍຸຸ້ງກ່ຽວ, 

ຈະໄດ້ຮັບໂດຍຊ່ອງຍັງປິ ດຢູ່, ເວ້ັນແຕ່ວ່າ ກ ລະນີ ທາງດ້ານການແພດ ຫລື  ແຜນການ ທີ່ ຖື ກຫ້າມ 

ແລະໄດ້ບັນທຶ ກໃນບັນທຶ ກທາງການແພດດຂອງຄົນໄຂ້ໂດຍທ່ານໝ . ຈະສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໂທລະສັບໄດ້ 

ບ່ອນທີ່ ຜູ້ຢູ່ອາໄສສາມາດໃຊ້ໂທ ຫລື  ຮັບສາຍ ແລະຍັງສາມາດລົມໂທລະສັບຢ່າງສ່ວນຕົວໄດ້. 

ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫຼື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care 

Home 

ບ່ອນທີ່ ບ ່ ສາມາດສະໜອງພ້ືນທີ່ ສ່ວນຕົວນ້ັນຈະດ າເນີ ນການຈັດການທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອຈັດສະຖານທີ່

ໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສມີ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນການໂທລະສັບ. ໃນການຮັບຜູ້ປ່ວຍເຂົ ້ າພັກໃນສະຖານພະຍາບານ 

Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່  ຸັຣັຖບັນຍັດຂອງສະຫະລັດຫ້າມເປີ ດເຜີຍກ່ຽວກັບຂ ້ ມູນປະຈ າຕົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຕ ່ ກັບຜູ້ໂ

ທ ແລະ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມໂດຍບ ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ສ່ວນຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຫລື  ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  

ຜູ້ດູແລທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດເພ່ືອອະນຸຍາດ 

ໃນການເປີ ດເຜີຍກ່ຽວກັບການມາພັກຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່  ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂທ ແລະຜູ້ຢ້ຽມຢາມ 

ເຊິ່ ງພວກເຂົ າອາດຕ້ອງການສື່ ສານກັບຜູ້ຢູ່ອາໄສ. ໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  

ຜູ້ດູແລທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະພິຈາລະນາໄຕ່ຕອງຄວາມຄິ ດຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ

ກ່ຽວກັບ ການເປີ ດເຜີຍການພັກຢູ່ທີ່ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 

ສິ ດທິ ນີ ້ ແມ່ນຈ າກັດໃນບ່ອນທີ່ ບ ່ ສົມຄວນທາງການແພດ, 

ຕາມການຂຽນບັນທຶ ກໃນບັນທຶ ກການດູແລເບິ່ ງແຍງຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສໂດຍທ່ານໝ ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມ. 

ບ່ອນທີ່ ຖື ກຈ າກັດກ່ຽວກັບໂປຣແກຣມ ໂດຍສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility, 

ແຜນການປ້ອງກັນການຂ່ົມເຫງ ອີ ງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປອ້ງຄົນສະລາທີ່ ດ້ອຍໂອກາດ 

(Vulnerable Adults Protection Act),ມາດຕາ 626.557,ຂ ້ ປີ ກຍ່ອຍ 14, ວັກ(b), 

ສິ ດທິ ນີ ້ ຈະຖື ກຈ າກັດອີ ງຕາມນ້ັນ. 
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ຊັບສິ ນສ່ວນຕົວ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດເກັບໄວ້ 

ແລະໃຊ້ເຄື່ ອງນຸ່ງຮ່ົມສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົ າແລະມີ ມັນຕາມພ້ືນທີ່ ວ່າງທີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້, 

ເວ້ັນແຕ່ວ່າເມື່ ອເຮັດແລ້ວອາດຈະລະເມີ ດສິ ດທິ ຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຄົນອື່ ນໆ, 

ແລະເວ້ັນແຕ່ວ່າຖື ກຫ້າມໃນທາງການແພດ ຫລື  ທາງແຜນງານ 

ສ າລັບເຫດຜົນທາງການແພດທີ່ ໄດ້ບັນທຶ ກ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ກ່ຽວກັບແຜນງານ. ສະຖານພະຍາບານ 

Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ຕ້ອງບ າລຸງຮັກສາບ່ອນຝາກເຄື່ ອງທີ່ ປອດໄພ ຫລື  

ສະໜອງພ້ືນທີ່ ເກັບເຄື່ ອງສ່ວນຕົວທີ່ ມີ ກຸນແຈລ໋ ອກຢ່າງດີ ເພ່ືອເກັບສິ່ ງຂອງທີ່ ມີ ຄ່າຂອງພວກເຂົ າຢ່າງປອ

ດໄພ. ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding 

Care Home ອາດຈະ, ແຕ່ບ ່ ໄດ້ບັງຄັບ, ໃຫ້ການຊົດເຊີ ຍແກ່ ຫລື  ທົດແທນ ສິ່ ງຂອງທີ່ ຖື ກຂະໂມຍ ຫລື  

ທີ່ ຕົກເຮ່ຍ. 

ການບ ລິ ການສ າລັບ ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະບ ່ ອອກແຮງານ ຫລື  ຮັບໃຊ້ສ າລັບສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ເວ້ັນແຕ່ວ່າ, 

ກິດຈະກ າເທົ່ ານ້ັນນອນຢູ່ໃນຈຸດປະສົງຂອງການບ າບັດຮ່າງກາຍ ແລະ 

ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປົ ້ າໝາຍທີ່ ເໝາະສົມໃນ ບັນທຶ ກທາງການແພດດສ່ວນບຸກຄົນຂອງພວກເຂົ າ. 

ການເລື ອກຜູ້ສະໜອງສິ ນຄ້າ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດຊື ້  ຫລື  ເຊົ່ າສິ ນຄ້າ ຫລື  ການບ ລິ ການ ທີ່ ບ ່ ນອນຢູ່ໃນ 

ອັດຕາເງິ ນອຸດໜູນແຕ່ລະວັນນ້ັນຈາກຜູ້ສະໜອງສິ ນຄ້າທີ່ ພວກເຂົ າເລື ອກ ເວ້ັນແຕ່ວ່າ, 

ກົດໝາຍໄດ້ລະບຸຢ່າງອື່ ນ. 

ຜູ້ສະໜອງສິ ນຄ້າຈະຮັບປະກັນວ່າການຊື ້ ເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນພຽງພ ເພ່ືອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງການ

ແພດ ຫລື  ການປິ່ ນປົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 

ເລື່ ອງການເງິ ນ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນອາດຈັດການເລື່ ອງການເງິ ນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົ າ, ຫລື  

ຈະມອບບັນຊີ ຂອງທຸລະກ າດ້ານການເງິ ນໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພວກເຂົ າ ຢ່າງໜ້ອຍໃນທຸກໆສາມເດື ອນ 

ຖ້າພວກເຂົ າມອບໝາຍສິ ດນ້ັນໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າ ອີ ງຕາມກົດໝາຍຂອງຣັຖມີ ນນີ ໂຊຕາຕ ່ ກັບ 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility ສ າລັບໄລຍະເວລາໃດນຶ່ ງ. 
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ສິ ດການຄົບຄ້າສະມາຄົມ 

1. ຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດພົບປະກັບຜູ້ຄົນ ແລະ ຮັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມແລະເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກິດຈະກ າກ່ຽວກັບ ການຄ້າ, 

ສາສະໜາ, ການເມື ອງ, ຕາມທີ່ ໄດ້ກ ານົດໃນມາດຕາ 203B.11 

(ການລົງຄະແນນເລື ອກຕ້ັງຂອງຜູ້ທີ່ ບ ່ ສາມາດໄປບ່ອນເລື ອຕ້ັງ)  (Absentee Voting) 

ແລະກຸ່ມຊຸມຊົນໂດຍປາສະຈາກການຫຸຍ້ງກ່ຽວກັບເສລີ ພາບການຕັດສິ ນໃຈຂອງພວກເຂົ າ 

ຖ້າກິດຈະກ າຕ່າງໆນ້ັນບ ່ ລະເມີ ດ ສິ ດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຜູ້ອື່ ນ ຫລື  

ບ ່ ໄດ້ຖື ກຫວງຫ້າມໃນດ້ານກ່ຽວກັບແຜນງານ. ນີ ້ ລວມເຖິງ: 

A. ສິ ດເຂົ ້ າໄປຮ່ວມກັບບຸກຄົນອື່ ນພາຍໃນສະຖານທີ່  ຫລື  ຂ້າງນອກ ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ 

Facility ເພ່ືອເຮັດໃນສິ່ ງທີ່ ສາມາດປັບປຸງ ໃນການການດູແລເບິ່ ງແຍງ ໄລຍະຍາວ,  

B. ສິ ດໃນການຢ້ຽມຈາກບຸກຄົນໜ່ຶງ 

ຜູ້ປ່ວຍໄດ້ຖື ກມອບໝາຍຕາມຕົວແທນການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບຂອງຜູ່ປ່ວຍພາຍໃຕ້ ບົດທີ  

145C;  

C. ສິ ດໃນການຢ້ຽມແລະການຕັດສິ ນໃຈດ້ານການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບໂດຍບຸກຄົນທີ່ ຖື ກແຕ່ງຕ້ັງໂດຍ

ຜູ້ປ່ວຍພາຍໃຕ້ວັກ 3. 

2. ໃນການຮັບຜູ້ປ່ວຍເຂົ ້ າພັກໃນສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ເຊິ່ ງເປັນບ່ອນທີ່  ຸັຣັຖບັນຍັດຂອງສະຫະລັດຫ້າມເປີ ດເຜີຍກ່ຽວກັບຂ ້ ມູນປະຈ າຕົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຕ ່ ກັ

ບຜູ້ໂທ ແລະ ຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມໂດຍບ ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ສ່ວນຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຫລື  ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  

ຜູ້ດູແລທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຈະໄດ້ຮັບໂອກາດເພ່ືອອະນຸຍາດ 

ໃນການເປີ ດເຜີຍກ່ຽວກັບການມາພັກຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່  ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໂທ ແລະຜູ້ຢ້ຽມຢາມ 

ເຊິ່ ງພວກເຂົ າອາດຕ້ອງການສື່ ສານກັບຜູ້ຢູ່ອາໄສ. ໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດ້, ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  

ຜູ້ດູແລທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະພິຈາລະນາໄຕ່ຕອງຄວາມຄິ ດຄວາມເຫັນຂອງຜູ້ຢູ່ອ

າໄສກ່ຽວກັບ ການເປີ ດເຜີຍການມີ ໜ້າຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility ຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 

3. ໃນການຮັບຜູ້ປ່ວຍເຂົ ້ າໃນ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home, ຜູ້ຢູ່ອາໄສ ຫລື  ຜູ້ປົກຄອງ ຫລື  

ຜູ້ດູແລທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, 

ຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດເພ່ືອແຕ່ງຕ້ັງບຸກຄົນນຶ່ ງຜູ້ທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຜູ້ທີ່ ຈະມີ ຖານະເປັນຍາດພ່ີນ້ອງໃກ້ສິ ດຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສກ່ຽວກັບການຢ້ຽມ ແລະ 

ຕັດສິ ນໃຈດ້ານການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ. 

ການແຕ່ງຕ້ັງຕ້ອງລວມເອົ າການບັນທຶ ກທາງດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ນ າ. ກ່ຽວກັບ 

ການຕັດສິ ນໃຈໃນການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ, ການຊີ ້ ແນະການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ຫລື  

ການມອບໝາຍຂອງຕົວແທນ ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບພາຍໃຕ້ ບົດທີ  145C ມີ ອ ານາດເໜືອກວ່າ 

ການແຕ່ງຕ້ັງທີ່ ໄດ້ປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ວັກນີ ້ . ບຸກຄົນທີ່ ບ ່ ກ່ຽວຂ້ອງອາດຍັງຖື ກລະບຸຕົວຄື ແນວນ້ັນ 

ໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໄສ ຫລື  ໂດຍ ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ.  
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ສະພາທີ່ ປື ກສາ (Advisory Councils) 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົ າຈະມີ ສິ ດໃນການຈັດຕ້ັງ, ບ າລຸງຮັກສາ ແລະ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ 

ການໃຫ້ຄ າປຶ ກສາ ຜູ້ຢູ່ອາໄສ ແລະ ສະພາຄອບຄົວ. ທຸກໆສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care 

Homeຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລື ອແລະສະຖານທີ່ ສ າລັບປະຊຸມ. ການປະຊຸມສະພາຈະlຖື ກຈັດຂື ້ ນແບບສ່ວນຕົວ, 

ພ້ອມກັບພະນັກງານ ແລະຜູ້ຢ້ຽມຢາມເຂົ ້ າຮ່ວມ ເຊິ່ ງລ້ວນແມ່ນຜູ້ທີ່ ຖື ກເຊີ ນໂດຍສະພາເທົ່ ານ້ັນ. 

ພະນັກງານຈະຖື ກມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລື ອນີ ້  

ແລະຕອບສະໜອງໃນເລື່ ອງການຮຽກຮ້ອງທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກ ການປະຊຸມສະພາ. 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສແລະສະພາຄອບຄົວຈະຖື ກສ່ົງເສີ ມເພ່ືອສະແດງຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງສະຖານ

ພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home. 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ແຕ່ງງານແລ້ວ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຖ້າແຕ່ງງານແລ້ວ, 

ຈະຖື ກຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສ າລັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງຄູ່ສົມຣົດ ແລະ 

ຖ້າທັງສອງລ້ວນແມ່ນຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home, 

ພວກເຂົ າຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ຮ່ວມຫ້ອງດຽວກັນໄດ້, ເວ້ັນແຕ່ວ່າ, ໃນກ ລະນີ  

ຝ່າຝືນຂ ້ ຫ້າມແລະສິ່ ງຖື ກບັນທື ກກ່ຽວກັບດ້ານການແພດໂດຍນາຍໝ ຂອງພວກເຂົ າໃນບັນທຶ ກທາງການ

ແພດ. 

ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການໄລ່ອອກ 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະບ ່ ຖື ກຍົກຍ້າຍ ຫລື  ໄລ່ອອກໂດຍບ ່ ມີ ເຫດຜົນ. ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈ າຕ້ອງຖື ກແຈ້ງໃຫ້ຮັບຊາບ, 

ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ກ່ຽວກັບການໄລ່ອອກ ຫລື  ການຍົກຍ້າຍທີ່ ໄດ້ສະເໜີ ແລະ 

ການໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຊອບທ າຕາມກົດໝາຍຂອງມັນນ້ັນຈະບ ່ ເກີນ 30 ວັນ ກ່ອນການໄລ່ອອກຈາກ 

ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care 

Home ແລະເຈັດວັນກ່ອນການຍົກຍ້າຍຫາຫ້ອງນອນອື່ ນພາຍໃນສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home. 

ການແຈ້ງການນີ ້ ຈະລວມທັງສິ ດຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ ເພ່ືອໂຕ້ແຍ້ງເລື່ ອງທີ່ ໄດ້ສະເໜີນ້ັນ, 

ພ້ອມກັບທີ່ ຢູ່ແລະເບີ ໂທລະສັບ ຂອງຜູ້ກວດສອບການຮ້ອງທຸກ (ombudsman) ເຂດ ສ າລັບ 

ການເບິ່
່ ງແຍງໄລຍະຍາວ ອີ ງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ສະລາ (Older Americans Act) 

ມາດຕາ 307(a)(12). ຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຖື ກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສິ ດທິ ນີ ້ , 

ອາດເລື ອກຍ້າຍໄປບ່ອນໃໝ່ກ່ອນໄລຍະເວລາການແຈ້ງການສິ ້ ນສຸດ. 

ໄລຍະເວລາການແຈ້ງການອາດສ້ັນລົງໃນສະຖານະການຕ່າງໆທີ່ ນອກເໜືອຈາກການຄວບຄຸມຂອງສະຖານ

ພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home 

ເຊັ່ ນ ການຕັດສິ ນໂດຍ ການທົບທວນການໃຊ້ຊັບພະກອນ (UR), 
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ການອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານທີ່ ພັກແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ເຂົ ້ າໃໝ່, 

ການປ່ຽນແປງໃນໂປຣແກຣມທາງການແພດ ຫລື  ການປິ່ ນປົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, 

ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມຂອງຜູ້ຢູອາໄສ ຫລື  ຂອງຜູ້ຢຸອາໄສຄົນອື່ ນ, ຫລື  

ບ ່ ມີ ການຊ າລະເງິ ນໃນການພັກຢູ່ອາໄສ ເວ້ັນແຕ່ວ່າ, ຖື ກຫ້າມໂດຍໂປຣແກຣມສາທາລະນະ ຫລື  

ໂປຣແກຣມຈ່າຍສ າລັບການເບິ່ ງແຍງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ຕາມທີ່ ໄດ້ບັນທື ກໃນບັນທື ກທາງການແພດ. 

ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care 

Home 

ຈະພະຍາຍາມດ້ວຍເຫດແລະຜົນເພ່ືອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສຄົນໃໝ່ໂດຍບ ່ ລົບກວນໃນເ

ລື ້ ອງການຈັດຫ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃໝ່. 

ບ ລິ ການດ້ານທະນາຍຄວາມ ແລະ ການປົກປ້ອງ  

ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະມີ ສິ ດ ຕາມເຫດແລະຜົນໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການປົກປ້ອງສິ ດທິ  ແລະ 

ການບ ລິ ການດ້ານທະນາຍຄວາມໃດນຶ່ ງ ທີ່ ມີ ເຫດຜົນ,ໃນເວລາທີ່ ສົມຄວນ 

ເພ່ືອທີ່ ຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍຍເຫຼື ອໃນການທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈ, ນ າໃຊ້ສິ ດ ແລະ 

ປົກປ້ອງສິ ດທີ່ ໄດ້ກ ານົດໃນ ສິ ດທິ ດ້ານການເບິ່ ງແຍງລະຍະສຸດທ້າຍ ແລະ ກ ານົດໃນກົດໝາຍອື່ ນໆ. 

ສິ ດທິ ນີ ້ ລວມເຖິງໂອກາດສ າລັບການສື່ ສານສ່ວນຕົວລະຫວ່າງຜູ້ຢູ່ອາໄສແລະຕົວແທນຂອງການບ ລິ ການປົ

ກປ້ອງສິ ດ ຫລື  ການບ ລິ ການດ້ານທະນາຍຄວາມ. 

ການຈ າກັດ 

1. ຜູ້ອາໄສທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນຂອງສະຖານພະຍາບານ, 

ສະມາຊິ ກຄອບຄົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຜູ້ທີ່ ບ ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ, 

ຜູ້ປົກຄອງແລະຜູ້ດູແລທີ່ ກົດໝາຍແຕ່ງຕ້ັງ, ແລະຕົວແທນການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 

ຕາມທີ່ ໄດ້ກ ານົດພາຍໃຕ້ມາດຕາ 145C.01, ແມ່ນມີ ສິ ດເພ່ືອຮ້ອງຂ  ແລະ ຍິ ນຍອມຕ ່ ກັບການດ າເນີ ນ 

ການມັດແຂນຂາ ຫລື  ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍ ເພ່ືອທີ່ ຮັກສາອາການທາງການແພດຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ.  

2. ໃນການຮັບການຮ້ອງຂ ສ າລັບການການມັດແຂນຂາ ຫລື  ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍ, ສະຖານພະຍາບານ 

Nursing Home ຈະແຈ້ງການເຖິງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ, ຕົວແທນທີ່ ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 

ກ່ຽວກັບອັນຕະລາຍອາດເກີດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດ າເນີ ນ ການມັດແຂນຂາ ຫລື  

ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍ. ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຈະດ າເນີ ນການມັດແຂນຂາ ຫລື  

ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສ 

ພຽງແຕ່ໃນເວລາໄດ້ຮັບໜັງສື ຍີ ນຍອມພ້ອມລາຍເຊັນທີ່ ອະນຸຍາດໃນການດ າເນີ ນ ການມັດແຂນຂາ 

ຫລື  ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍ ແລະຄ າສ່ັງທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ ປະກອບດ້ວຍຂ ້ ຄວາມສ່ັງ 

ແລະກ່ານົດກ່ຽວກັບອາການທາງການແພດ ແລະ ການລະບຸສະພາບແວດລ້ອມໃດທີ່ ການມັດແຂນຂາ 

ຫລື  ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍນ້ັນຈະຖື ກໃຊ້.  
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3. ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ດ າເນີ ນການ ມັດແຂນຂາພາຍໃຕ້ ວັກ 2 ຕ້ອງ: 

A. ເອກະສານທີ່ ຂ້ັນຕອນລະບຽບການໄດ້ເນ້ັນໜັກໃນວັກນ້ັນໄດ້ຖື ກປະຕິບັດ; 

B. ຕິດຕາມຄວບຄຸມການໃຊ້ການຈ າກັດ ຫລື  ມັດແຂນຂາໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໄສ; ແລະ 

C. ດ າເນີ ນ ເປັນລະຍະໆ ເຊັ່ ນ: ການປຶ ກສາຫາລື ກັບຜູ້ຢູ່ອາໄສ,ຄອບຄົວ ແລະ ທ່ານໝ ເຂົ ້ າຮ່ວມຮັກສາ, 

ປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການອີ ກຄ້ັງສ າລັບການກ າຈັດ ຫລື  ມັດແຂນຂາ ຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 

4. ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຈະບ ່ ຂື ້ ນຢູ່ກັບ ເງິ ນປັບໄໝ, ເງິ ນປັບໄໝຈາກສານພົນລະເຮື ອນ 

(CMP) ຫລື  ເງິ ນຢຽວຢາຄວາມເສຍຫາຍ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ ການສ າຫຼວດຂອງລັດ ຫລື  

ລັດຖະບານກາງ ໂດຍລ າພັງ ເນື່ ອງຈາກການອະນຸຍາດໃຊ້ ການມັດແຂນຂາ ຫລື  

ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍຕາມທີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃນຂ ້ ປີ ກຍ່ອຍນີ ້ . 

ບ ່ ມີ ສິ່ ງໃດໃນຂ ້ ປີ ກຍ່ອຍນີ ້ ຈະຂັດຂວາງຄະນະກ າມະທິ ການໃນການລົງມື ກະທ າເພ່ືອປົກປ້ອງສຸຂະພາບ 

ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ ຖ້າ: 

A. ການໃຊ້ການຈ າກັດຮ່າງກາຍ ຫລື  ມັດແຂນຂາໄດ້ເປັນອັນຕະລາຍອັນສູງຕ ່ ສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ແລະ 

B. ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ລ້ົມເຫຼວໃນການນ າໃຊ້ມາດຕະຖານທີ່ ມີ ເຫດຜົນ 

ເພ່ືອປົກປ້ອງສຸຂະພາບແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 

5. ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງຂ ້ ປີ ກຍ່ອຍນີ ້  “ ອາການທາງການແພດ” ລວມເຖິງ: 

A. ຄວາມກັງວົນໃນຄວາມປອດໄພທາງຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ, ແລະ  

B. ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະຈິ ດໃຈໄດ້ຖື ກສະແດງອອກໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໄສຄົນນຶ່ ງ. 

ການຢ້ານລ້ົມອາດເປັນຈຸດເລີ ້ ມຕ້ົນຂອງອາການທາງດ້ານການແພດຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 

ຄ າສ່ັງທີ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກທ່ານໝ ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມຊຶ່ ງປະກອບມີ ຂ ້ ຄວາມສ່ັງ ແລະ 

ການກ ານົດກ່ຽວກັບ 

ອາການທາງການແພດແມ່ນເປັນຫລັກຖານພຽງພ ຂອງຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດ ກ່ຽວກັບ 

ການມັດແຂນຂາ ຫລື  ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍ. 

6. ໃນເວລາຕັດສິ ນວ່າສະຖານພະຍາບານ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ ້ ກ ານົດຕາມມາດຕະຖານ ຂອງ ລັດ 

ແລະລັດຖະບານກາງ ສ າລັບການໃຊ້ ການມັດແຂນຂາ ຫລື  ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍ, 

ຄະນະກ າມະທິ ການຂອງສາທາລະນະສຸກແມ່ນໄດ້ຖຶກເຊື່ ອມເຂົ ້ າກັນກັບຂ ້ ຄວາມສ່ັງ ແລະ 

ການກ ານົດທີ່ ມີ ໃນຄ າສ່ັງກ່ຽວກັບອາການທາງການແພດຂອງທ່ານໝ ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມ. 

ຈຸດປະສົງຂອງຄ າສ່ັງ, “ ອາການທາງການແພດ” ລວມທັງ 

ຄ າຮ້ອງຂ ໂດຍຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ, 

ສະມາຊິ ກຄອບຄົວຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຜູ້ທີ່ ບ ່ ມີ ຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ, ຫລື  ຜູ້ດູແລ, 

ຜູ້ປົກຄອງທີ່ ໄດ້ຖື ກແຕ່ງຕ້ັງຕາມກົດໝາຍ, ຫລື  ຕົວແທນ ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 

ຕາມທີ່ ໄດ້ກ ານົດພາຍໃຕ້ ມາດຕາ 145C.01, ວ່າ ສະຖານພະຍາບານໃຫ້ ການມັດແຂນຂາ ຫລື  

ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍ ເພ່ືອຈຸດປະສົງທີ່ ຈະເພ່ີມຄວາມປອດໄພທາງຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 
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ການດ າເນີ ນທີ່ ປາສະຈາກການທາລຸນນະກ າ 
ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະປອດຈາກການທາລຸນນະກ າ ຫລື  ການປະຕິບັດທີ່ ບ ່ ດີ  ຕາມທີ່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ 

ກົດໝາຍວ່າການປົກປອ້ງຄົນສະລາທີ່ ດ້ອຍໂອກາດ (Vulnerable Adults Protection Act). 

“ການທາລຸນນະກ າ” ໝາຍວ່າດ າເນີ ນດ່ັງທີ່ ໄດ້ອະທິ ບາຍໃນ ມາດຕາ 626.5572, ຂ ້ ປີ ກຍ່ອຍ 15, ຫລື  

ການເຈັບປ່ວຍ ຫລື  ການບາດເຈັບຕາມຮ່າງກາຍທີ່ ເກີດຈາກການການລົງໂທດທີ່ ເຈຕະນາ ແລະ 

ບ ່ ແມ່ນການບ າບັດຮັກສາໂຣກ, ຫລື  

ການປະຕິບັດໃນຊ່ວງເວລາຕິດຕ ່ ກັນດົນໆເພ່ືອສ້າງຄວາມເຈັບປວດທາງຈິ ດໃຈແລະຄວາມຮູ້ສຶ ກ. 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສທຸກຄົນຍັງຈະປອດຈາກການໃຊ້ ສານເຄມີ  ທີ່  ບ ່ ແມ່ນການບ າບັດຮັກສາໂຣກ ແລະ 

ການມັດແຂນຂາ ຫລື  ສ່ວນອື່ ນຂອງຮ່າງກາຍ, ເວ້ັນແຕ່ກ ລະນີ ສຸກເສີ ນທີ່ ໄດ້ຈົດບັນທຶ ກລະອຽດ, 

ຕາມການອະນຸຍາດ ໃນໜັງສື  

ຫລັງຈາກການກວດກາໂດຍທ່ານໝ ຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ລະບຸແລະຈ າກັດ, ແລະ 

ພຽງແຕ່ໃນເວລາຈ າເປັນເພ່ືອປົກປ້ອງ ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈາກ ການເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເຈັບ ຫລື  

ການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ ນເຈັບ. 

ການຮ້ອງທຸກ 
ຜູ້ຢູ່ອາໄສຈະຖື ກສ່ົງເສີ ມແລະຊ່ວຍເຫຼື ອ, ຕະຫຼອດລະຍະເວລາພັກຢູ່ໃນ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home 

ຫລື  ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Home ຫລື  ໃນຊ່ວງປິ່ ນປົວ, 

ເພ່ືອທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ນ າໃຊ້ສິ ດຂອງພວກເຂົ າກ ຄື ສິ ດຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສແລະສິ ດຂອງພົນລະເມື ອງ. 

ຜູ້ຢູ່ອາໄສອາດຮ້ອງທຸກ ແລະ ສະເໜີແນະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສະຖານພະຍາບານ Nursing Home ຫລື  

ສະຖານພະຍາບານຄົນສະລາແລະຄົນພິການ Boarding Care Homeແລະຜູ້ອື່ ນໆທີ່ ພວກເຂົ າເລື ອກ 

ກ່ຽວກັບ ການປະຕິຮູບ ນະໂຍບາຍ ແລະການບ ລິ ການຕ່າງໆ, ການລົບລ້າງ ຫລື  ກ າຈັດບັນຫາເຊັ່ ນ: 

ການຈ າກັດ, ການເຂົ ້ າຫຍຸ້ງກ່ຽວ, ການບີ ບບັງຄັບ, ການຈ າແນກ ຫລື  ການແກ້ແຄ້ນ, 

ລວມທັງການຂ່ົມຂູ່ເພ່ືອຂັບໄລ່ອອກ. ອີ ງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼື ອຜູ້ສະລາ (Older 

Americans Act), ມາດຕາ 307(a)(12). ໃບແຈ້ງການກ່ຽວກັບຂ້ັນຕອນການຮ້ອງທຸກຂອງ 

ສະຖານທີ່ ພັກເຊົ າຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ Facility ຫລື  ໂປຣແກຣມ, ກ ຄື  

ທີ່ ຢູ່ແລະເບີ ໂທລະສັບສ າລັບຫ້ອງການຮ້ອງທຸກສະຖານທີ່ ຟື ້ ນຟູສຸຂະພາບ (the Office of Health Facility 

Complaints) ແລະຜູ້ກວດສອບການຮ້ອງທຸກ ເຂດສ າລັບ ການເບິ່ ງແຍງລະຍະຍາວ 

ຈະຖື ກປະກາດອອກໃນບ່ອນທີ່ ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.  



ສິ ດທິດ້ານການເບິ່ ງແຍງລະຍະສຸດທ້າຍຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ 
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ຊັບພະຍາກອນ 
(ຫ້ອງການຮ້ອງທຸກຕ ່ ກັບສະຖານພະຍາບານ ການເບິ່ ງແຍງສຸຂະພາບ) 
OFFICE OF HEALTH FACILITY COMPLAINTS 
PO Box 64970 
St. Paul, MN 55164-0970 

(800) 369-7994 ຫລື  (651) 201-4200 (ລົດໄຟໃຕ້ດິ ນ metro) 

(ຜູ້ກວດກາຄ າຮ້ອງທຸກ ສ າລັບ ການເບິ່ ງແຍງໄລຍະຍາວ) 
OMBUDSMAN FOR LONG-TERM CARE 
PO Box 64971 
St. Paul, MN 55164-0971 

(800) 657-3591 ຫລື  (651) 431-2555 (ລົດໄຟ metro) 

(ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ມີ ນນີ ໂຊຕາ) 
MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH 
(ໜ່ວຍງານຄວບຄຸມວຽກສາທາລະນະສຸກ) 
Health Regulation Division 
PO Box 64900 
St. Paul, MN 55164-0900 
(651) 201-4101 
(ໂຄງການສະໜັບສະໜູນສະຖານດູແລຄົນພິການທາງສະໝອງ) 
THE DEVELOPMENTALLY DISABLED ADVOCACY PROJECT 
(ໂຄງການກົດໝາຍສຸຂະພາບທາງຈິ ດ) 
The Mental Health Law Project 
430 First Avenue North, Suite 300 
Minneapolis, MN 55401-1780 

(800) 292-4150 ຫລື  (612) 332-1441 (ລົດໄຟ metro) 

(ການບ ລິ ການ ການກວດຕິດຕາມ ແລະ ທົບທວນດ້ານຄວາມຊື່ ສັດ) 
SURVEILLANCE & INTEGRITY REVIEW SERVICES  
ຫ້ອງການ Medicaid ສ າລັບເລື ້ ອງ ການຫລອກລວງ ແລະ ການຂ່ົມເຫງ - ບັນຫາດ້ານການຊ າລະເງິ ນ) 
Minnesota Department of Human Services 
PO Box 64982 
St. Paul, MN 55164-0982 
(800) 657-3750 ຫລື  (651) 431-2650 (ລົດໄຟ metro)

 
(ພະແນກສາທາລະນະສຸກມີ ນີ ໂຊຕາ,ກາ
ນອອກໃບອະນຸຍາດແລະການຢ້ັງຢື ນ) 

 Minnesota Department of Health 
Licensing and Certification 

PO Box 64900, St. Paul, MN 55164 
651-201-4101  

health.fpc-licensing@state.mn.us 
www.health.mn.us 

ວັນທີ : 4 ທັນວາ 2015 

ຮັບຂ ້ ມູນນີ ້ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ, 
ກະລຸນາໂທ:  

651 201-4101 
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