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ຜູ້ຄົນທີ່ ເລື ອກ Family Care, Partnership ຫຼື  PACE ຍັງສາມາດເລື ອກ
ທີ່ ຈະບ່ົງການການບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອໄດ້ດ້ວຍຕົນ
ເອງ ຫຼື ພວກເຂົ າເຈົ ້ າສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະບ່ົງການສະເພາະກ
ານບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ພວກເຂົ າເຈົ ້ າເລື ອກກ່ໍໄດ້. 

ອົງການບໍ ລິ ຫານການດູແລ (MCO, managed care organization) 

ຈະສື ບຕ່ໍຈັດການການໃຫ້ບໍ ລິ ການໃດ  ໆທີ່ ຜູ້ນ້ັນບໍ່ ໄດ້ເລື ອກທີ່

ຈະບ່ົງການດ້ວຍຕົວເອງ. ກະລຸນາຈໍ າໄວ້ວ່າຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພ່ືອ
ນແລະຜູ້ອື່ ນສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

    Family Care/Partnership/PACE
  (ການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວ)

   Family Care/Partnership/PACE
    (ການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວ)

ເອກະສານນີ ້ ໃຫ້ຄໍ າຕອບສໍ າຄັນທີ່ ສະແດງຈຸດເດັ່ ນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການບ່ົງການການບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນໂຄງ
ການ Family Care, ໂຄງການ Partnership ແລະ Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) (ໂຄງການລວມການດູແລທ້ັງຫມົດສໍ າລັ
ບຜູ້ສູງອາຍຸ) ແລະ IRIS (Include, Respect, I Self-Direct) (ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ) ດ້ວຍຕົວເອງ.  

ຄໍ າຖາມສໍ າຄັນຄໍ າຖາມສໍ າຄັນ:
ຈຸດເດັ່ ນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາງເລື ອກການບ່ົງການດ້ວຍຕົວເອງໃນຈຸດເດັ່ ນຂອງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາງເລື ອກການບ່ົງການດ້ວຍຕົວເອງໃນ Family 
Care (ໂຄງການການດູແລໃນຄອບຄົວໂຄງການການດູແລໃນຄອບຄົວ), Partnership (ໂຄງການຫູ້ນສ່ວນໂຄງການຫູ້ນສ່ວນ), PACE ແລະແລະ IRIS

ຕົວແທນຈັດການງົບປະມານຈະໃຊ້ເງິ ນໂດລາທີ່ ຈັດສັນໂ
ດຍອົງການບໍ ລິ ຫານການດູແລຊໍ າລະຄ່າຮຽກຮ້ອງທັງຫມົ
ດທີ່ ມີ ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການບໍ ລິ ການຂອງຕົວເອງ (SDS, Self-

Directed Supports) ສະເພາະຂອງຜູ້ນ້ັນຫັຼງຈາກທີ່ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ຈ່າຍເງິ ນແລ້ວ.  

ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງການເງິ ນ (FEA, fiscal employer agent) 

ຂອງ IRIS ຊໍ າລະຄ່າຮຽກຮ້ອງທັງຫມົດທີ່ ມີ ລະບຸໄວ້ໃນແຜນກ
ານບໍ ລິ ການແລະຊ່ວຍເຫຼື ອ ຫັຼງຈາກທີ່ ຜູ້ນ້ັນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້
ຈ່າຍເງິ ນແລ້ວ. 

ຄໍ າຖາມສໍ າຄັນຄໍ າຖາມສໍ າຄັນ: ຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການແນວໃດຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການແນວໃດ? 

ຄໍ າຖາມສໍ າຄັນຄໍ າຖາມສໍ າຄັນ: ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດບ່ົງການການບໍ ລິ ການດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍປານໃດຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດບ່ົງການການບໍ ລິ ການດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?

ຜູ້ຄົນທີ່ ເລື ອກ IRIS, ເລື ອກທີ່ ຈະບ່ົງການການບໍ ລິ ການ
ແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນໄລຍະຍາວດ້ວຍຕົວເອງທ້ັງຫ
ມົດ. ຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພ່ືອນ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, 

ແລະຄົນອື່ ນສາມາດຊ່ວຍໄດ້.

ຜູ້ນ້ັນຈະສາມາດເຂົ ້ າເຖິງບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ມີ ໃ
ຫ້ຜ່ານທາງບັດ Medicaid ແລະລວມເຖິງບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານີ ້ ໃນແ
ຜນການໃຫ້ບໍ ລິ ການແລະຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.

ຜູ້ໃດທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການດູແລສ່ວນບຸກຄົນສ
າມາດເລື ອກວ່າຈະບ່ົງການການດູແລສ່ວນບຸກຄົນດ້ວຍຕົນ
ເອງ ຫຼື ຈະໃຊ້ບັດ Medicaid ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃຫ້ເຂົ ້ າເຖິງການດູແລສ່
ວນບຸກຄົນຜ່ານທາງຕົວແທນກ່ໍໄດ້.

IRIS
(ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບ່ົງ 
ການດ້ວຍຕົນເອງ)

  IRIS
    (ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້(ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບ່ົງກາ າບ່ົງກາ 
  ນດ້ວຍຕົນເອງ  ນດ້ວຍຕົນເອງ)
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ຂໍ ້ ມູນທີ່ ເກັບເອົ າສໍ າລັບ long term care functional screen 
(ການກວດຄັດກອງໜ້້າທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວ, 
LTCFS) ກໍານົດການຄາດຄະເນງົບປະມານຂອງບຸກຄົນ. ການ
ຄາດຄະເນງົບປະມານສະແດງເຖິງຈໍ ານວນເງິ ນຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່
ມີ ໃຫ້ເພ່ືອສ້າງແຜນ IRIS ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸຄວາມຕ້ອງການ
ເບິ່ ງແຍງ ດູແລໃນໄລຍະຍາວຂອງບຸກຄົນ. IRIS consultant 
agency (ໜ່້ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS, ICA) ຈະໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ 
ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນງົບປະມານກັບບຸກຄົນຊ່ວຍ 
ພວກເຂົ າສ້າງແຜນການ IRIS ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊໍ ານານ ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃນວ່າສາມາດຕອບສະໜ້ອງຄວາມ 
ຕ້ອງການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງພວກເຂົ າໄດ້. ບຸກຄົນ
ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງບໍ ລິ ການໃນຂອບເຂດກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງທາງ
ເລື ອກບໍ ລິ ການທີ່ ເອີ ້ ນວ່າ “Customized Goods and Services 
(ສິ ນຄ້າ ແລະ ບໍ ລິ ການກໍານົດເອງ).” ບຸກຄົນອາດຈະນໍ າໃຊ້ 
Department of Health Services (ກະຊວງບໍ ລິ ການສຸຂະພາບ) 
ສໍ າລັບການດັດປັບຈໍ ານວນງົບ ປະມານຂອງພວກເຂົ າ, ຖ້າ
ພວກເຂົ າບໍ່ ສາມາດສ້າງແຜນການ ສະໜັ້ບສະໜູ້ນ ແລະ 
ບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບທາງດ້ານລາຄາ ໄດ້ຢູູ່່ພາຍໃນການ
ຄາດຄະເນງົບປະມານປະຈໍ າເດື ອນເບື ້ ອງຕ້ົນ ໄດ້.
ຖ້າທ່ານເລື ອກທີ່ ຈະບ່ົງການການດູແລດ້ວຍຕົນເອງ, ຈະມີ ງົບ
ປະມານແຍກຕ່າງຫາກທີ່ ເຮັດຂຶ ້ ນໂດຍໃຊ້ເຄື່ ອງມື ຄັດເລື ອກ
ການດູແລສຸຂະພາບສ່ວນບຸກຄົນ. ງົບປະມານດູແລສ່ວນ
ບຸກຄົນແມ່ນງົບເພ່ີມເຕີມຈາກງົບປະມານ IRIS ຂອງທ່ານ.

ໃນໄລຍະຂະບວນການປະເມີ ນ, ຜູ້ຄົນຈະກໍານົດການໃຫ້ບໍ
ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງການຈະບ່ົງການ
ດ້ວຍຕົນເອງ. ອີ ງໃສ່ສິ່ ງທີ່ ອົງການຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການ
ນ້ັນ, ທີ ມງານຈັດການດູແລລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍຂອງ MCO ຈະ
ກໍານົດຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຜູ້ນ້ັນສາມາດນໍ າໃຊ້ເພ່ືອຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ
ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອ. ຜູ້ນ້ັນຈະສ້າງແຜນການໃຫ້ບໍ ລິ ກ
ານທີ່ ບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ (SDS, Self-Directed Supports) ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າເຂົ າເຈົ ້ າຈະບ່ົງການການໃຫ້ບໍ ລິ ການແລະການຊ່
ວຍເຫຼື ອເຫ່ົຼານ້ັນແນວໃດ. 

“ແຜນ SDS” ນີ ້ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍທີ ມງານການຈັດກາ
ນດູແລຂອງຄົນຜູ້ນ້ັນ. 

ທີ ມງານການດູແລລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍຈະສື ບຕ່ໍຈັດການກາ
ນໃຫ້ບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອໃດໆ ທີ່ ຜູ້ນ້ັນບໍ່ ໄດ້ເລື ອກ
ທີ່ ຈະບ່ົງການດ້ວຍຕົວເອງ.

ຄໍ າຖາມສໍ າຄັນຄໍ າຖາມສໍ າຄັນ: ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດຈ້າງໃຫ້ຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າດູແລຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຫຼື ບໍ່ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດຈ້າງໃຫ້ຄອບຄົວແລະຫມູ່ເພ່ືອນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າດູແລຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ຫຼື ບໍ່ ?

ຄໍ າຖາມສໍ າຄັນຄໍ າຖາມສໍ າຄັນ: ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງຈ້າງພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າດ້ວຍຕົນເອງໂດຍກົງບໍຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງຈ້າງພະນັກງານຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າດ້ວຍຕົນເອງໂດຍກົງບໍ ?

ຄໍ າຖາມສໍ າຄັນຄໍ າຖາມສໍ າຄັນ: ແຜນການບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອເຮັດຂຶ ້ ນໄດ້ແນວໃດແຜນການບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອເຮັດຂຶ ້ ນໄດ້ແນວໃດ?

    Family Care/Partnership/PACE
    (ການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວ)

    Family Care/Partnership/PACE
    (ການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວ)

    Family Care/Partnership/PACE
    (ການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວການຈັດການການດູແລໃນໄລຍະຍາວ)

ຜູ້ຄົນສາມາດເລື ອກພະນັກງານຂອງຕົນເອງໄດ້, 

ນີ ້ ລວມທັງຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພ່ືອນແລະເພ່ືອນບ້ານ. ບຸກຄົນເ
ຫ່ົຼານີ ້ ຕ້ອງມີ ຄຸນສົມບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານັດ ລວມທັງຜ່ານການກ
ວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກໍາ ແລະເຂົ ້ າຮ່ວມການຝຶກອົບ
ຮົມທີ່ ກໍານົດ.

ຜູ້ຄົນສາມາດຈ້າງພະນັກງານດ້ວຍຕົນເອງໂດຍກົງກ່ໍໄດ້ 

ຫຼື ຈະນໍ າໃຊ້ ຕົວແທນນາຍຈ້າງຮ່ວມທີ່ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນກາ

ນປະກາດສະຫມັກຊອກຫາ, ການຄັດເລື ອກ, ການຈ້າງງານ, ການ

ຝຶກອົບຮົມແລະການໄລ່ພະນັກງານອອກກ່ໍໄດ້. ຜູ້ຄົນຍັງສາມາດຊື ້

ບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອຜ່ານທາງຕົວແທນໄດ້ດ້ວຍ.

ຜູ້ຄົນສາມາດເລື ອກພະນັກງານຂອງຕົນເອງໄດ້, 

ນີ ້ ລວມທັງຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພ່ືອນແລະເພ່ືອນບ້ານ. ບຸກຄົນເ
ຫ່ົຼານີ ້ ຕ້ອງມີ ຄຸນສົມບັດຕາມຂໍ ້ ກໍານັດ ລວມທັງຜ່ານການກ
ວດສອບປະຫວັດອາຊະຍາກໍາ ແລະເຂົ ້ າຮ່ວມການຝຶກອົບ
ຮົມທີ່ ກໍານົດ.

ຜູ້ຄົນສາມາດຈ້າງພະນັກງານດ້ວຍຕົນເອງໂດຍກົງກ່ໍໄດ້ 

ຫຼື ຈະນໍ າໃຊ້ ຕົວແທນນາຍຈ້າງຮ່ວມທີ່ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນກາ

ນປະກາດສະຫມັກຊອກຫາ, ການຄັດເລື ອກ, ການຈ້າງງານ, ການ

ຝຶກອົບຮົມແລະການໄລ່ພະນັກງານອອກກ່ໍໄດ້. ຜູ້ຄົນຍັງສາມາດ

ຊື ້ ບໍ ລິ ການແລະການຊ່ວຍເຫຼື ອຜ່ານທາງຕົວແທນໄດ້ດ້ວຍ.

IRIS
(ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້(ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າ າ 
ບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ) 

IRIS
(ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບ່ົງ າບ່ົງ 
ການດ້ວຍຕົນເອງການດ້ວຍຕົນເອງ) 

IRIS
(ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້(ລວມເຖີ ງ, ການນັບຖື , ການທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າບ່ົງ າບ່ົງ 
ການດ້ວຍຕົນເອງການດ້ວຍຕົນເອງ) 


