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Family Care
ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ີມເຕ່ີມກ່ຽວກັບ,,,

Family Care ແມ່ນຫຍັງ?
Family Care ແມ່ນໂຄງການແບບໃຫມ່ທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລແບບໄລຍະຍາວຢ່າງສົມບູນ, ທັງຫມົດໂດຍຜ່ານໂຄງການສະຫ
ວັດດີ ການອັນດຽວກັນແບບທີ່ ປ່ຽນແປງໄດ້. ທ່ານຈະເຂົ ້ າໃຈ Family Care ໄດ້ດີ ຂື ້ ນ, ຫາກທ່ານຮູ້ວ່າ “ການດູແລໄລຍະຍາວ” 

ແມ່ນຫຍັງ. ການດູແລໄລຍະຍາວແມ່ນການບໍ ລິ ການຫຼື ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ ຜູ້ໃດຫນຶ່ ງອາດຈະຕ້ອງການຍ້ອນວ່າມີ ຄວາ
ມພິການ, ເຖ້ົາແກ່,ຫຼື ມີ ໂຣກຊໍ າເຮື ້ ອທີ່ ຈໍ າກັດຄວາມສາມາດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການເຮັດສິ່ ງທີ່ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັ
ນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ການດູແລໄລຍະຍາວແມ່ນການບໍ ລິ ການຫຼື ການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ ຜູ້ໃດຫນຶ່ ງອາດຈະຕ້ອງການຍ້ອນວ່າມີ ຄ
ວາມພິການ, ການເດິ ນທາງໄປເຮັດວຽກແລະການຈ່າຍໃບບິ ນເອີ ້ ນເກັບເງິ ນ.  

 

Family Care ເຮັດໄດ້ແນວໃດ?
ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການຈັດການດ້ານການດູແລລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ (Interdisciplinary Care Management).

ບາງຄ້ັງຜູ້ຄົນກ່ໍບໍ່ ຮູ້ວ່າພວກເຂົ າຕ້ອງການບໍ ລິ ການອັນໃດ, ການບໍ ລິ ການປະເພດໃດທີ່ ມີ ໃຫ້, ແລະວິ ທີ ການຮັ
ບເອົ າການດູແລແລະການບໍ ລິ ການ. ການປະສານງານການບໍ ລິ ການດ້ວຍຕົນເອງອາດເປັນສິ່ ງທີ່ ຫຼາຍເກີນໄປ. 

ຖ້າທ່ານມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການ Family Care, ທີ ມງານກ່ໍຈະມາຮ່ວມກັນເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານລະບຸການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ທ່ານຕ້
ອງການແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານເພ່ືອຈັດແຈງການບໍ ລິ ການດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ ກໍາລັງເຂົ ້ າຮ່ວ
ມໃນທີ ມທີ່ ລວມເຖິງ, ທີ່ ຢ່າງຫນ້ອຍ, ກ່ໍມີ ຜູ້ຈັດການດ້ານການເບິ່ ງແຍງແລະນາງພະຍາບານທີ່ ມີ ໃບອະນຸຍາດ. ທ່ານສາມ
າດເລື ອກທີ່ ຈະລວມສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວຫຼື ຄົນທີ່ ທ່ານຮັກເຂົ ້ າໃນທີ ມຂອງທ່ານໄດ້.  ບາງຄ້ັງຜູ້ຄົນກ່ໍເລື ອກຜູ້ມີ ອາຊີ ບອື່

ນໆ, ເຊັ່ ນວ່າພະນັກງານດູແລສ່ວນບຸກຄົນ, ໃຫ້ມາເຂົ ້ າຮ່ວມເປັນສະມາຊິ ກທີ ມ. ໃນ Family Care, ທີ ມງານນີ ້ ຖື ກເອີ ້ ນວ່າ 
“ທີ ມງານຜູ້ມີ ຄວາມຮູ້ຫຼາຍສາຂາ”  ( “interdisciplinary team”).

ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບໍ ລິ ການເພ່ືອຈະໄດ້ຢູ່ໃນເຮື ອນຂອງຕົນເອງເມື່ ອໃດກ່ໍຕາມທີ່ ເປັນໄປໄດ້.

ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຢູ່ໃນເຮື ອນແມ່ນຫົວໃຈຂອງໂຄງການ Family Care. ບໍ່ ວ່າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເຮື ອນ, ອາພາດເມັນ, 
ຄອນໂດມິນຽມ ຫຼື  ເຮື ອນທີ່ ຂັບຍ້າຍໄດ້, ທີ ມງານ Family Care ຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານເພ່ືອວ່າທ່ານຈະສາມາດຢູ່ໃນເ
ຮື ອນຂອງທ່ານເອງໄດ້. ບໍ ລິ ການສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດໃຫ້ໄດ້ທີ່ ເຮື ອນສໍ າລັບກັບຜູ້ຄົນຫຼາຍຜຸ້. ຖ້າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ດໍ າລົງ
ຊີ ວິ ດທີ່ ມີ ການຊ່ວຍເຫຼື ອຫຼື ເຮື ອນພະຍາບານທີ່ ທ່ານບໍ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ້, Family Care ກ່ໍສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາສະຖານທີ່ ໃ
ຫ້ທ່ານອາໄສຢູ່ທີ່ ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນລາຄາທີ່ ທ່ານຈ່າຍໄດ້. Family Care ເຮັດວຽກກັບທ່ານເພ່ືອຊອກຫາແ
ລະຮັກສາສະຖານະການຢູ່ອາໄສທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ.

ມີ ການບໍ ລິ ການແລະການສະຫນັບສະຫນູນຫຼາກຫຼາຍຢູ່ໃນໂຄງການ Family Care ທີ່ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຍັງຄົງມີ ອິ ດ
ສະລະໃນການເຮັດກິດຈະກໍາປະຈໍ າວັນຂອງພວກເຂົ າໄດ້ ຫຼື ເພ່ືອສະຫນັບສະຫນູນຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງໃຫ້ສໍ າເລັດວຽກງານເຫ່ົຼານີ ້ .



Wisconsin Department of Health Services

DHS/P-00088D  (03/2016)

2

ຜູ້ຄົນເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການຕັດສິ ນໃຈການບໍ ລິ ການທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບ.
ຂ້ັນຕອນທໍາອິ ດໃນການວາງແຜນການບໍ ລິ ການ Family Care ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ທ່ານປຶ ກສາຫາລື ກັບທີ
ມງານຂອງທ່ານວ່າທ່ານຕ້ອງການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ແນວໃດ, ບໍ່ ວ່າທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບ່ອນທີ່ ທ່ານອາໃສຢູ່
ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ອື່ ນ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນການດໍ າລົງຊີ ວິ ດປະເພດໃດທີ່ ທ່ານຕ້ອ
ງການ. ຂ້ັນຕອນນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າການປະເມີ ນ.
ບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບນ້ັນຈະຖື ກລະບຸໄວ້ໃນແຜນການດູແລ. ສະມາຊິ ກທີ ມສະຫນັບສະຫນູນທ່າ
ນໃນການພັດທະນາແຜນການຂອງທ່ານໂດຍການສະຫນອງຂໍ ້ ມູນທີ່ ທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເ
ລື ອກການດູແລທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໄດ້ຢ່າງຖື ກຕ້ອງ. ແຜນການດູແລຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຍ່າງໄ
ປສູ່ເປ້າໝາຍສ່ວນບຸກຄົນທີ່ ທ່ານແລະທີ ມງານຂອງທ່ານກໍານົດໄວ້ໃນການປະເມີ ນຜົນ.

ຜູ້ຄົນເລື ອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລີ ການຈາກເຄື ອຂ່າຍທີ່ ສົມບູນ.
ສະມາຊິ ກ Family Care ເລື ອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລີ ການໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົ ້ າເຈົ ້ າຈາກເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລີ
ການ. Managed Care Organizations (MCOs) ແມ່ນອົງການທີ່ ໃຫ້ສະຫວັດດີ ການ Family Care 

ແກ່ປະຊາຊົນ. MCO ແມ່ນຕ້ອງມີ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທັງຫມົດທີ່ ຄອບຄຸມໃນໂຄງກາ
ນແລະຕ້ອງມີ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການແລະມີ ການຕ້ັງກຽມໄວ້ຢ່າງພຽງພໍເພ່ືອໃຫ້ສະມາຊິ ກເລື ອກໄດ້.

ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການທີ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງການຜ່ານຫນຶ່ ງໂຄງການ.

ເບິ່ ງຄັດເລື ອກໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນຫຼາຍໂຄງການເພ່ືອກໍານົດສະຫວັດດີ ການທີ່ ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອ
າດມີ ຄວາມສັບສົນ. ຂ່າວດີ ກ່ໍແມ່ນວ່າ Family Care ຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການດູແລໃນໄລຍະຍາວ, ທີ່ ເຮັດໃຫ້ສະ
ເພາະສໍ າລັບທ່ານໃນແຜນການດູແລຂອງທ່ານ, ໂດຍຜ່ານໂຄງການຫນຶ່ ງດຽວ.

ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບໍ ລິ ການທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດເພ່ືອບັນລຸຜົນທີ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງການ.
ຜົນສໍ າເລັດຂອງໂຄງການ Family Care ແມ່ນວັດແທກຈາກຜົນແທ້ຈິ ງທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ, ຫຼື ຜົ
ນທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຮັບ. “ຜົນທີ່ ໄດ້ຮັບດ້ານຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດ” (“Quality 
of Life Outcomes”) ໃນໂຄງການ Family Care ເປັນເຄື່ ອງສະແດງສ່ວນສໍ າຄັນຂອງຊີ ວິ
ດຂອງຜູ້ຄົນ. ຂໍ ້ ຖະແລງການຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນ “ຜົນທີ່ ໄດ້ຮັບດ້ານຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດ” ທີ່ ທີ ມງານ 

Family Care ພະຍາຍາມບັນລຸ ໃນເວລາທີ່ ທ່ານເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ. ທ່ານເປັນຜູ້ກໍານົດເປົ ້ າໝ
າຍຊີ ວິ ດຂອງທ່ານ. ເປົ ້ າຫມາຍ Family Care ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼື ອໄລຍະຍາວທ່ານຂອງທ່ານ 
ໃຫ້ໄດ້ຮັບການດູແລທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ເພ່ືອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ:

• ຂ້າພະເຈົ ້ າຕັດສິ ນໃຈເອງວ່າຈະຢູ່ທີ່ ໃດແລະກັບໃຜ. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະການບໍ ລິ ການຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າເອງ. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າຕັດສິ ນໃຈເອງວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເຮັດຫຍັງແນວໃດໃນມື ້ ອຫນື່ ງ. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄວາມສໍ າພັນກັບຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພ່ືອນ. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າເຮັດວຽກຫຼື ເຮັດສິ່ ງອື່ ນໆທີ່ ມີ ຄວາມສໍ າຄັນກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ. 
• ຊີ ວິ ດຂອງຂ້າພະເຈົົ ້ າມີ ຄວາມຫມ້ັນຄົງ. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖື ແລະປະຕິບັດຢ່າງດີ . 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສຸຂະພາບດີ ທີ່ ສຸດທີ່ ຈະເປັນໄປໄດ້. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ສຶ ກປອດໄພ. 
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ອິ ດສະລະ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກຂ່ົມເຫັງແລະລະເລີ ຍ.

ທ່ານເປັນຜູ້ກໍາ
ເປົ ້ າໝາຍຊີ ວິ ດ
ຂອງທ່ານ.  


