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Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE)
ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ...

Program of All-Inclusive Care for the Elderly ນີ ້ ແມ່ນຫຍັງ?
Program of All-Inclusive Care for the Elderly (ໂຄງການລວມການດູແລທັງຫມົດສໍ າລັບຜູ້ສູງອາຍຸ) ຫຼື ທີ່ ຮູ້ກັນໃນຊື່ ວ່າ PACE 

ແມ່ນໂຄງການໃຫມ່ທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລດ້ານສຸຂະພາບ ການແພດ, ແລະຢາຕາມໃບສ່ັງແພດໃນໄລຍະຍາວຢ່າງສົມບູນ ເພ່ືອ
ໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ຊີ ວິ ດຢູ່ໄດ້ໂດຍການເພ່ີງພາຕົນເອງເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້.  

ການດູແລໄລຍະຍາວແມ່ນການບໍ ລິ ການຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຍ້ອນວ່າມີ ຄວາມພິການ, ຄວາມເຖ້ົາແກ່, 
ຫຼື ມີ ພະຍາດຊໍ າເຮື ້ ອທີ່ ຈໍ າກັດຄວາມສາມາດໃນການເຮັດສິ່ ງທີ່ ຈໍ າເປັນໃນຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັນຂອງທ່ານ. ນີ ້ ລວມເຖິງສິ່ ງຕ່າງໆ 
ເຊັ່ ນ ການອາບນໍ ້ າ, ການນຸ່ງເຄື່ ອງ, ການເຮັດອາຫານ, ການເດີ ນທາງໄປເຮັດວຽກ ການຈ່າຍໃບບິ ນເອີ ້ ນເກັບເງິ ນ, 
ແລະອື່ ນໆອີ ກຫຼາຍຢ່າງ. ມີ ການບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ຢູ່ໃນໂຄງການ PACE ນີ ້ ທີ່ ສາມາດສາມາດຊ່ວຍໃຫ້
ປະຊາຊົນເຮັດສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ, ຫຼື ໃຫ້ມີ ຜູ້ອື່ ນມາຊ່ວຍເຫຼື ອ. ການບໍ ລິ ການບາງຢ່າງເຫ່ົຼານີ ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບການສະຫນ
ອງໃຫ້ຢູ່ທີ່ ສູນ PACE ຖ້າທ່ານເລື ອກທີ່ ຈະໄປທີ່ ສູນ.

PACE ກ່ໍຍັງຄອບຄຸມບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບແລະທາງການແພດ,ເຊິ່ ງລວມເຖິງບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຫມໍ, ນາງພະຍາບານ, 
ຜູ້ຊ່ວຍທ່ານຫມໍ, ຫຼື ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ ມີ ຄຸນວຸດທິ. ການສ່ົງເສີ ມດ້ານສຸຂະພາບ, ການປ້ອງກັນພະຍາດ, 
ການບໍ າລຸງຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບຜູ້ປ່ວຍກ່ໍມີ ໃຫ້ຄື ກັນ. ນອກຈາກນີ ້ , Managed Care Organization 

(MCO) (ອົງການບໍ ລິ ຫານການດູແລ) ເຊິ່ ງດໍ າເນີ ນການໂຄງການ PACE ກ່ໍໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານຢາ Medicaid ແລະ Medicare 

ທັງຫມົດ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານລົງທະບຽນກັບໂຄງການ PACE ແລ້ວ ກ່ໍບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ແຜນຢາ Medicare Part D (Medicare 

ພາກສ່ວນ ດີ ) ແຍກຕ່າງຫາກ.

 

PACE ນີ ້ ເຮັດແນວໃດ?
ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບ Interdisciplinary Care Management (ການຈັດການດ້ານການດູແລລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍ).

ການກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ວ່າມີ ບໍ ລິ ການຫຍັງໃຫ້ຢູ່, ແລະຮູ້ກ່ຽວກັບການດູແລແລະການບໍ ລິ ການນີ ້ ອາດຈະມີ ຄ
ວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ທ່ານອາດຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການປະສານງານການບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ, ດ້ານການແພດແລ
ະການດູແລສຸຂະພາບໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານເຂົ ້ າຮ່ວມໃນໂຄງການ PACE, ທ່ານກ່ໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກທີ ມງ
ານດູແລທີ່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພ່ືອໃຫ້ການບໍ ລິ ການຈັດການທັງດ້ານສຸຂະພາບແລະທາງການແພດ ເພ່ີມເຕີມຈາກທີ່ ທ່າ
ນຕ້ອງການການເບິ່ ງແຍງໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ.  

ໂດຍການປະສານສົມທົບການດູແລສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ, ແລະການດູແລດ້ານການແພດ 
ແລະຢາຕາມໃບສ່ັງແພດຮ່ວມກັນ, ໂຄງການນີ ້ ແມ່ນສະດວກກັບທ່ານແລະມີ ປະສິ ດທິພາບກັບການ
ດໍ າເນີ ນງານຂອງໂຄງການເອງ. 
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ທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ ກໍາລັງເຂົ ້ າຮ່ວມໃນທີ ມທີ່ , ຢ່າງຫນ້ອຍຕ້ອງມີ , ທ່ານຫມໍໃນໂຄງການ 
 PACE (ຫຼື ທ່ານຫມໍໃນຊຸມຊົນ), ນາງພະຍາບານວິ ຊາຊີ ບ, ຜູ້ຈັດການເຄສ, ຜູ້ປະສານງານສູນ 

PACE, ຜູ້ປະສານງານການດູແລຢູ່ເຮື ອນ, ນັກກາຍະພາບບໍ າບັດ, ນັກກິດຈະກໍາບໍ າບັດ, 
ນັກນັນທະນາການບໍ າບັດ ແລະນັກໂພຊະນາການ. ທ່ານສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະລວມສະມາຊິ
ກໃນຄອບຄົວຫຼື ຄົນທີ່ ທ່ານຮັກເຂົ ້ າໃນທີ ມຂອງທ່ານໄດ້. ບາງຄ້ັງຜູ້ຄົນກ່ໍເລື ອກຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ດ້ານອື່ ນໆ ໃຫ້ມາເຂົ ້ າຮ່ວມເປັນສະມາຊິ ກທີ ມ. ໃນໂຄງການ PACE ນີ ້  ທີ ມງານຖື ກເອີ ້ ນວ່າ 
“ທີ ມງານການດູແລລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍ” (“interdisciplinary team”). ທີ ມງານການດູແລລະຫວ່າງຫຼາ
ຍຝ່າຍນີ ້ ວາງແຜນ, ສ່ົງມອບ, ແລະເບິ່ ງແຍງການດູແລຂອງທ່ານໃນສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ທັງຫມົດ.  

ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບໍ ລິ ການເພ່ືອຈະໄດ້ຢູ່ໃນເຮື ອນຂອງຕົນເອງເມື່ ອໃດກ່ໍຕາມທີ່ ເປັນໄປໄດ້.

ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຢູ່ໃນເຮື ອນແມ່ນຫົວໃຈຂອງໂຄງການ PACE. ບໍ່ ວ່າທ່ານອາໄສຢູ່ໃນເຮື ອນ, 
ອາພາດເມັນ, ຄອນໂດມິນຽມ ຫຼື  ເຮື ອນທີ່ ຂັບຍ້າຍໄດ້,ທີ ມງານ PACE ຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກກັບທ່າ
ນເພ່ືອວ່າທ່ານຈະສາມາດຢູ່ໃນເຮື ອນຂອງທ່ານເອງໄດ້. ຄົນຫຼາຍຄົນສາມາດຮັບບໍ ລິ ການສ່ວນໃຫຍ່
ຢູ່ເຮື ອນໄດ້ ຖ້າທ່ານກໍາລັງອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ມີ ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການຢູ່ອາສັຍ ຫຼື ເຮື ອນພະຍາບ
ານທີ່ ທ່ານບໍ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ້, ໂຄງການ PACE ກ່ໍສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາສະຖານທີ່ ໃຫ້ທ່ານອາໄສ
ຢູ່ທີ່ ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໃນລາຄາທີ່ ທ່ານຈ່າຍໄດ້. ໂຄງການ PACE ເຮັດວຽກກັບທ່ານເ
ພ່ືອຊອກຫາແລະຮັກສາຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ.

ຜູ້ຄົນເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການຕັດສິ ນໃຈການບໍ ລິ ການທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບ.
ຂ້ັນຕອນທໍາອິ ດໃນການວາງແຜນການບໍ ລິ ການໂຄງການ PACE ແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ທ່ານປຶ ກສາຫາລື ກັບ
ທີ ມງານຂອງທ່ານວ່າທ່ານຕ້ອງການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ແນວໃດ, ບໍ່ ວ່າທ່ານຕ້ອງການຢູ່ບ່ອນທີ່ ທ່ານອາໃ
ສຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ອື່ ນ, ແລະການສະຫນັບສະຫນູນໃດທີ່ ທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອໃຫ້ກົງກັ
ບຄວາມຕ້ອງການການດູແລໃນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. ຂ້ັນຕອນນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າການປະເມີ ນ.  

ບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບນ້ັນຈະຖື ກລະບຸໄວ້ໃນແຜນການດູແລ. ສະມາຊິ ກທີ ມຈະຊ່ວຍເຫຼື ອທ່ານໃນ
ການພັດທະນາແຜນການຂອງທ່ານໂດຍການສະຫນອງຂໍ ້ ມູນທີ່ ທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອໃຫ້ທ່ານເລື ອກ
ການດູແລທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໄດ້ຢ່າງຖື ກຕ້ອງ. ແຜນການດູແລຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການ
ດູແລໃນໄລຍະຍາວຕາມທີ່ ທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອໃຫ້ໄປສູ່ຜົນສ່ວນບຸກຄົນໃນຊີ ວິ ດຂອງທ່ານແລະການ
ບໍ ລິ ການທີ່ ທີ ມງານຂອງທ່ານໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນການປະເມີ ນຜົນ.   

ຜູ້ຄົນເລື ອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລີ ການຈາກເຄື ອຂ່າຍທີ່ ສົມບູນ.
ສະມາຊິ ກໂຄງການ PACE ເລື ອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລີ ການດູແລສຸຂະພາບແລະທາງການແພດໄລຍະຍາວຂອງ
ພວກເຂົ ້ າເຈົ ້ າຈາກເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລີ ການ. Managed Care Organizations (MCOs) ແມ່ນຫນ່ວຍງາ
ນທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການສະຫວັດດີ ການໂຄງການ PACE ກັບປະຊາຊົນ ແລະຕ້ອງມີ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນການບໍ ລິ
ການທ້ັງຫມົດທີ່ ໂຄງການຄອບຄຸມ ແລະມີ ການຕ້ັງກຽມໄວ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພ່ືອໃຫ້ສະມາຊິ ກສາມາດເລື
ອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການແລະສະຖານທີ່ ເຊິ່ ງເຂົ າເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບບໍ ລິ ການ.  

ນອກເຫນື ອໄປຈາກການເລື ອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລໃນໄລຍະຍາວຂອງທ່ານຈາກເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ
ການແລ້ວ, ໃນໂຄງການ PACE, ທ່ານກ່ໍຍັງເລື ອກທ່ານຫມໍຂອງທ່ານຈາກບັນດາທ່ານຫມໍທີ່ ເຮັດວຽ
ກໃນໂຄງການ PACE ຫຼື ທ່ານຫມໍອື່ ນໆ ໃນຊຸມຊົນ. ການດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານແລະການບໍ ລິ ການ
ການດູແລໃນໄລຍະຍາວແມ່ນປະສານງານໃນວິ ທີ ທີ່ ໂຄງການຖື ກອອກແບບໂດຍການລວມເອົ າທ່າ
ນຫມໍມາໄວ້ຢູ່ໃນທີ ມ. ຖ້າທ່ານຫມໍບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ,ໂຄງການ PACE ສາມາດຕິດຕ່ໍ
ທ່ານຫມໍຂອງທ່ານໃຫ້ມາເຂົ ້ າຮ່ວມໃນເຄື ອຂ່າຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການນີ ້ .



Wisconsin Department of Health Services

DHS/P-00088HL  (03/2016)

3

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເຂົ ້ າຮ່ວມໃນໂຄງການ PACE, ການຄຸ້ມຄອງດ້ານຢາແມ່ນໄດ້ລວມເຂົ ້ າໃນສະຫວັດ
ດີ ການນໍ າ. ສະມາຊິ ກໂຄງການ PACE ຈະໄດ້ຮັບຢາຕາມໃບສ່ັງແພດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າທີ່ ຮ້ານຂາຍຍາໃ
ນໂຄງການ PACE ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີ  Medicare, ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ແຜນຢາ Medicare Part D 
ແຍກຕ່າງຫາກ. ທ່ານຈະບໍ່ ມີ ຄ່າໂຄເພຍ໌ ຫຼື ຄ່າຢາທີ່ ຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນຖ້າທ່ານລົງທະບຽນໃນໂຄງການ 
PACE. ສະມາຊິ ກຍັງໄດ້ຮັບບໍ ລິ ການແຂ້ວເປັນສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງກຸ່ມສະຫວັດດີ ການ. 

ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການທີ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງການຜ່ານຫນຶ່ ງສະຫວັດດີ ການ.

ການຄັດເລື ອກໂຄງການຂອງຫຼວງຫຼາຍໂຄງການເພ່ືອກໍານົດສະຫວັດດີ ການທີ່ ເປັນໄປໄດ້ຂອງທ່າ
ນອາດມີ ຄວາມສັບສົນ. ຂ່າວດີ ແມ່ນວ່າໂຄງການ PACE ຈ່າຍຄ່າດູແລສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ, ຄ່າບໍ
ລິ ການດ້ານການແພດແລະຢາຕາມໃບສ່ັງຂອງທ່ານ ທີ່ ຈະມີ ຢູ່ໂດຍຜ່ານໂຄງການ Medicare ແລະ 
Medicaid ຕ່າງໆ. ນີ ້ ລວມເຖິງການບໍ ລິ ການຂອງຮ້ານຂາຍຢາເພ່ືອໃຫ້ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຢາຕາມໃ
ບສ່ັງແພດຂອງທ່ານແລະ ຢາ ທີ່  ຊື ້ ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຢ່າງສະດວກ. 

ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບບໍ ລິ ການທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດເພ່ືອບັນລຸຜົນທີ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງການ.
ຜົນສໍ າເລັດຂອງໂຄງການ PACE ແມ່ນວັດແທກຈາກຜົນແທ້ຈິ ງທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ, ຫຼື ຜົນທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ
ຈາກການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ. “ຜົນທີ່ ໄດ້ຮັບດ້ານຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດ” (“Quality of Life Outcomes”) 
ໃນໂຄງການ PACE ເປັນເຄື່ ອງສະແດງສ່ວນສໍ າຄັນຂອງຊີ ວິ ດຂອງຜູ້ຄົນ. 

ຄໍ າກ່າວຕ່ໍໄປນີ ້ ແມ່ນ “ຜົນທີ່ ໄດ້ຮັບດ້ານຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດ” ທີ່ ທີ ມງານ ໂຄງການ PACE 
ພະຍາຍາມຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບ. ເມື່ ອທ່ານເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ, ທ່ານເປັນຜູ້ກໍານົດຜົນທີ່ ໄດ້ຮັບສໍ າ
ລັບຊີ ວິ ດຂອງທ່ານ. ການຊ່ວຍເຫຼື ອທ່ານໃຫ້ທ່ານໄດ້ມີ ການດູແລໄລຍະຍາວທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຂອງທ່
ານເພ່ືອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານໄດ້ສໍ າເລັດແມ່ນເປົ ້ າຫມາຍຂອງໂຄງການ PACE:

• ຂ້າພະເຈົ ້ າຕັດສິ ນໃຈເອງວ່າຈະຢູ່ທີ່ ໃດແລະກັບໃຜ.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການສະຫນັບສະຫນູນແລະການບໍ ລິ ການຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າເອງ.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າຕັດສິ ນໃຈເອງວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເຮັດຫຍັງແນວໃດໃນມື ້ ອຫນື່ ງ.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄວາມສໍ າພັນກັບຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພ່ືອນ.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າເຮັດສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ມີ ຄວາມສໍ າຄັນກັບຂ້າພະເຈົ ້ າ.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ.
• ຊີ ວິ ດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄວາມຫມ້ັນຄົງ.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຮັບຄວາມນັບຖື ແລະປະຕິບັດຢ່າງດີ .
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ສຸຂະພາບດີ ທີ່ ສຸດທີ່ ເປັນໄປໄດ້.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າຮູ້ສຶ ກປອດໄພ.
• ຂ້າພະເຈົ ້ າມີ ອິ ດສະລະ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກຂ່ົມເຫັງແລະລະເລີ ຍ.

!
ຫມາຍ ເຫດ: 
ເພ່ືອຈະມີ ສິ ດໄດ້
ຮັບສະຫວັດດີ ກ
ານໃນໂຄງການ 
PACE, ທ່ານຕ້ອງ 
ໄດ້ລົງທະ 
ບຽນໃນ 
Medicare ທຸກໆ 
ສ່ວນທີ່ ທ່ານ 
ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 


