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ເອກະສານນີ ້ ກ່າວເຖິງທາງເລື ອກການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງໂດຍສະເພາະ ທີ່ ມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນໂຄງການການ
ຈັດການດູແລໄລຍະຍາວຂອງລັດວິ ສຄັນຊິ ນ: Family Care (ໂຄງການການດູແລໃນຄອບຄົວ), Family Care Partnership 

(ໂຄງການຫູ້ນສ່ວນດູແລໃນຄອບຄົວ), ແລະໂຄງການ PACE ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການກາ
ນຈັດການດູແລໄລຍະຍາວເຫ່ົຼານີ ້ , ກະລຸນາຖາມຂໍ ້ ມູນກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່  Aging and Disability Resource Center  

(ສູນຊັບພະຍາກອນຜູ້ສູງອາຍຸແລະຄົນພິການ).

ການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ ໃນການຈັດການດູແລແມ່ນຫຍັງ?

ການບ່ົງການການໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ວຍຕົນເອງອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຄວບຄຸມການບໍ ລິ ການແລະການໃຫ້ຄວ
າມຊ່ວຍເຫຼື ອກັບທ່ານໄດ້ຫຼາຍກວ່າ. ໃນໂຄງການ Family Care, ໂຄງການ Family Care Partnership ແລະ Program 

of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) (ໂຄງການລວມການດູແລທ້ັງຫມົດສໍ າລັບຜູ້ສູງອາຍຸ),ເຊິ່ ງເປັນໂຄ
ງການ “ການຈັດການດູແລໃນໄລຍະຍາວ”, ອົງການບໍ ລິ ຫານການດູແລ (managed care organization) ຫຼື  MCO, 

ຈະຈັດຫາຊັບພະຍາກອນ (ລວມທັງງົບປະມານ) ໃຫ້ແກ່ທ່ານໂດຍອີ ງໃສ່ຈໍ ານວນທີ່ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຖ້າຫາກວ່າອົງການຈັດການກາ
ນໃຫ້ບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານ້ັນ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ທ່ານສາມາດໃຊ້ເງິ ນງົບປະມານນີ ້ ເພ່ືອຊື ້ ບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄ
ດ້ຜົນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງທີ່ ທ່ານຕ້ອງການເຮົ ດສໍ າເລັດໄດ້.

ການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງໃນການຈັດການດູແລເຮັດແນວໃດ?
ໄຜກ່ໍສາມາດເລື ອກການຈັດການປະເພດບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງໄດ້
ຕົວເລື ອກປະເພດການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ (SDS, Self-Directed Supports) ມີ ໃຫ້ສະມາຊິ ກໂຄງການ Family 

Care, ໂຄງການ Family Care Partnership, ແລະໂຄງການ PACE.

ແຕ່ລະ MCO ຈະມີ ແຜນການສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ

ແຕ່ລະ MCO ຈະມີ ແຜນຂອງຕົວເອງທີ່ ສະເຫນີ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ (SDS). ແຕ່ລະ MCO ຕ້ອງ: 

• ມີ ວິ ທີ ທາງໃຫ້ທ່ານອະນຸຍາດການຈ່າຍເງິ ນໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ວຍເງິ ນງົບປະມານຂອງທ່ານທີ່ ມີ ຢູ່ 
ແລະຕິດຕາມຈໍ ານວນຍອດເງິ ນ ວ່າມີ ເຫຼື ອຢູ່ເທ່ົາໃດ;

• ມີ ວິ ທີ ທາງໃຫ້ທ່ານເລື ອກເອົ າແລະຈ້າງພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງທ່ານເອງ, ຜູ້ນີ ້ ສາມາດເປັນຄົນໃນຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພ່ືອນ,  

ຫຼື  ເພ່ືອນ ບ້ານ; ແລະ 
• ມີ ວິ ທີ ທາງໃຫ້ທ່ານຝຶກອົບຮົມແລະເບິ່ ງແຍງພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງທ່ານເອງວ່າຈະດູແລທ່ານແລະເຮັດໃນສິ່ ງທີ ທ່ານ

ຕ້ອງການແນວໃດ.

ການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງໃນການຈັດການດູແລ
ບອກຂ້າພະເຈົ ້ າເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ...
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ຜູ້ຄົນມີ ທາງເລື ອກກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ

ທ່ານສາມາດເລື ອກບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງກັບບໍ ລິ ການບາງສ່ວນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ, ທ່ານສາມາດເລື
ອກບ່ົງການບໍ ລິ ການການດູແລສ່ວນຕົວຂອງທ່ານດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ເລື ອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລີ ການທີ່ ຊ່ວຍ
ທ່ານຊອກຫາວຽກແລະສື ບຕ່ໍການເຮົ ດວຽກຢູ່, ແລະໃຊ້ທີ ມງານການດູແລລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍ 

(interdisciplinary care team) ໃນການຈັດການການໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ຈຸດ ປະ ສົງ ທີ່ ເນ້ັນໃສ່ຜົນອື່ ນ ໆ 

ໃນແຜນຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານເລື ອກທີ່ ຈະເຂົ ້ າຮ່ວມບ່ົງການການບໍ ລິ ການການດູແລແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງທ່ານດ້ວຍ
ຕົນເອງ, ທີ ມງານການດູແລລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍຂອງທ່ານຈະ: 

• ອະທິບາຍທາງເລື ອກຫຼາຍອັນທີ່ ມີ ໃຫ້ທ່ານ; 

• ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານເພ່ືອປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ; 

• ກໍານົດຈໍ ານວນຊັບພະຍາກອນທີ່ ມີ ໃຫ້ທ່ານ; ແລະ
• ຕິດຕາມວ່າທ່ານຢູ່ໃນຂອບເຂດຊັບພະຍາກອນທີ່ ມີ ໃຫ້ທ່ານເຫ່ົຼານ້ັນແລະໃຫ້ໄດ້ກົງກັບຄວາມຕ້

ອງການ ດ້ານສຸ ຂະ ພາບ ແລະ ຄວາມ ປອດ ໄພຂອງທ່ານ.

ຂໍ ້ ຈໍ າກັດເລື່ ອງງົບປະມານ

MCO ສາມາດກໍານົດຈໍ າກັດງົບປະມານໃນການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ (SDS)  

ໄດ້ ຫາກເຂົ າເຈົ ້ າພົບວ່າ:  

• ທ່ານບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນຂອບເຂດຊັບພະຍາກອນທີ່ ມີ ໃຫ້ທ່ານ; 

• ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນທາງທີ່ ຜິດກົດຫມາຍ;

• ທ່ານໄດ້ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນທາງທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍເກີນໄປຕ່ໍສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂ        
ອງທ່ານ;ຫຼື

• ມີ ຜູ້ອື່ ນຕັດສິ ນໃຈໃຫ້ທ່ານໃນແນວທີ່ ບໍ່ ແມ່ນອີ ງໃສ່ສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ.

MCO ຈະບອກທ່ານວ່າ ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງເຮັດແນວໃດ ເພ່ືອຫຼີ ກເວ້ັນຂໍ ້ ຈໍ າກັດເຫ່ົຼານີ ້  ແລະບອກກ່ຽວ
ກັບສິ ດທິຂອງທ່ານໃນການຍື່ ນອຸທອນຫຼື ຮ້ອງທຸກຫຼື ຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ມີ ການໄຕ່ສວນພິຈາລະນາ.


