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ແພັກເກົຈສະຫວັດດີ ການ Family Care:
ລະດັບການດູແລຢູ່ບ້ານພັກຟື ້ ນແລະຢູ່ບ້ານບໍ່ ແມ່ນບ້ານພັກຟື ້ ນ 

ລະດັບການດູແລຢູ່ບ້ານພັກຟື ້ ນ ລະດັບການດູແລຢູ່ບ້ານບໍ່ ແມ່ນບ້ານພັກຟື ້ ນ

   

   

•  ບໍ ລິ ການການປິ່ ນປົວການດື່ ມເຫ້ົຼາແລະການໃຊ້ຢາອື່ ນ ໆ ໃນທາງຜິດ  

(AODA, Alcohol and Other Drug Abuse) (ໃນທຸກບ່ອນ) 

•  ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ ທົນທານ, ຍົກເວົ ້ ນເຄື່ ອງຊ່ວຍຟັງແລະ  

ອະໄວຍະວະປອມ 

• ສຸຂະພາບຢູ່ເຮື ອນ 

• ອຸປະກອນທາງການແພດ 

• ບໍ ລິ ການການປິ່ ນປົວດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດສະເພາະກາງເວັນ (ໃນທຸກບ່ອນ) 

• ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດ, ຍົກເວ້ັນທ່ານຫມໍຫຼື ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງໝໍ 

•  ບໍ ລິ ການພະຍາບານ (ລວມເຖິງການດູແລທາງເດີ ນຫາຍໃຈ ການບໍ ລິ ການ 
ຊ່ົວຄາວແລະບໍ ລິ ການສ່ວນຕົວ)

• ກິດຈະກໍາບໍ າບັດ (ຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ) 

•  ການດູແລສ່ວນຕົວ 

• ກາ ຍະ ພາບ ບໍ າບັດ (ໃນທຸກບ່ອນຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ)

• ອຸປະກອນທາງການແພດສະເພາະທາງ 

•  ບໍ ລິ ການພະຍາດດ້ານການເວົ ້ າແລະອອກສຽງພາສາ (ຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່  

ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ) 

• ການຮັບສ່ົງ Medicaid ຍົກເວ້ັນລົດພະຍາບານແລະຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຮັບສ່ົງທ່ັວໄປ

•  ແລະ ບ້ານພັກຟື ້ ນ IMD (ສໍ າລັບ IMD, ຈະຄອບຄຸມສະເພາະຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ມີ ອາຍຸ 

ຕ່ໍາກວ່າ 21 ປີ , ຫຼື ອາຍຸ 65 ປີ  ແລະສູງກວ່າ)

ການຈັດການດ້ານການດູແລລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍ Medicaid State Plan 
Services* (ການບໍ ລິ ການຕາມແຜນ Medicaid ຂອງລັດ)

ບໍ ລິ ການຈາກສະຖາບັນຕາມແຜນ Medicaid ຂອງລັດ* ບໍ ລິ ການຈາກສະຖາບັນຕາມແຜນ Medicaid ຂອງລັດ

ການຈັດການດ້ານການດູແລລະຫວ່າງຫຼາຍຝ່າຍ Medicaid Home and 
Community Based Services* (ການບໍ ລິ ການ Medicaid ຢູ່ເຮື ອນແລະໃນຊຸມຊົນ)

ບໍ່ ມີ ໃຫ້

•  ບໍ ລິ ການການປິ່ ນປົວການດື່ ມເຫ້ົຼາແລະການໃຊ້ຢາອື່ ນ ໆ ໃນທາງຜິດ (AODA) 

(ໃນທຸກບ່ອນ)

•  ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ ທົນທານ, ຍົກເວ້ັນເຄື່ ອງຊ່ວຍຟັງແລະ 

ອະໄວຍະວະປອມ

• ສຸຂະພາບຢູ່ເຮື ອນ

• ອຸປະກອນທາງການແພດ

• ບໍ ລິ ການການປິ່ ນປົວດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດສະເພາະກາງເວັນ (ໃນທຸກບ່ອນ) 

• ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຈິ ດ, ຍົກເວ້ັນທ່ານຫມໍຫຼື ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ

•  ການພະຍາບານ (ລວມເຖິງການດູແລທາງເດີ ນຫາຍໃຈ, ການບໍ ລິ ການ 

ຊ່ົວຄາວແລະບໍ ລິ ການສ່ວນຕົວ)

• ກິດຈະກໍາບໍ າບັດ (ຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ)

•  ການດູແລສ່ວນຕົວ ກາ ຍະ ພາບ ບໍ າບັດ (ໃນທຸກບ່ອນຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍ 
ທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ)

• ອຸປະກອນທາງການແພດສະເພາະທາງ

•  ບໍ ລິ ການພະຍາດດ້ານການເວົ ້ າແລະອອກສຽງພາສາ (ຍົກເວ້ັນຜູ້ປ່ວຍ 

ທີ່ ນອນຢູ່ໂຮງຫມໍ)

• ການຮັບສ່ົງ Medicaid ຍົກເວ້ັນລົດພະຍາບານແລະຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຮັບສ່ົງທ່ັວໄປ
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* ຫມາຍ ເຫດ : ອົງກອນການດູແລແບບຈັດບໍ ລິ ການ Family Care (ໂຄງການການດູແລໃນຄອບຄົວ) ສາມາດໃຫ້ທາງເລື ອກອື່ ນທີ່ ມີ ລາຄາບໍ່ ສູງໃນການບໍ ລິ ການບັດ 

Medicaid ທີ່ ລະບຸໄວ້.

   

• ອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼື ອປະຈໍ າວັນ

• ການດູແລສຸຂະພາບຜູ້ສູງອາຍຸສະເພາະກາງເວັນ

•  ການດູແລທີ່ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຜູ້ສູງອາຍຸ: ສໍ າລັບບ້ານພັກຜູ້ສູງອາຍຸຄອບຄົວ
 

ຂະຫນາດ 1-2 ຕຽງນອນ

•  ການດູແລທີ່ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຜູ້ສູງອາຍຸ: ສໍ າລັບບ້ານພັກຜູ້ສູງອາຍຸຄອບຄົວ
 

ຂະຫນາດ 3-4 ຕຽງນອນ

•  ການດູແລທີ່ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຜູ້ສູງອາຍຸ:ບ້ານພັກອາໄສທີ່ ອີ ງໃສ່ຊຸມຊົນ  

(Community Based Residential Facility, CBRF)

•  ການດູແລທີ່ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຜູ້ສູງອາຍຸ:ການດູແລໃນທີ່ ພັກອາໄສອາຄານຊູດ 
ອະພາດເມ້ັນ (Residential Care Apartment Complexes, RCAC)

• ບ້ານຮັບອຸປະກາລະເດັກນ້ອຍ/ບ້ານການປິ່ ນປົວເດັກນ້ອຍທີ່ ໄດ້ຮັບອຸປະກາລະ

• ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການຕິດຕ່ໍສື່ ສານ

• ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ແລະຝືກອົບຮົມແກ່ຜູ້ບໍ ລິ ໂພກ

• ຕົວແທນຊ່ວຍເຫຼື ອໃຫ້ຜູ້ບໍ ລິ ໂພກບ່ົງການເອງ

• ຂໍ ້ ມູນການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາແລະການປິ່ ນປົວ

• ສະຖານຟື ້ ນຟູູເວລາກາງເວັນ

• ການບໍ ລິ ການສະເພາະກາງເວັນສໍ າລັບເດັກນ້ອຍ

• ການໃຫ້ຄວາມຮູ້

• ການປັບປ່ຽນດັດແປງສິ່ ງແວດລ້ອມເພ່ືອໃຫ້ສາມາກເຂົ ້ າໄດ້   

 (ການດັດແປງເຮື ອນ)

• ບໍ ລິ ການການຈັດການດ້ານການເງິ ນ

• ການສ່ົງອາຫານໃຫ້ທີ່ ເຮື ອນ

• ການໃຫ້ຄໍ າປື ກສາຢູ່ເຮື ອນ

• ລະບົບຕອບຮັບສຸກເສິ ນສ່ວນຕົວ (Personal Emergency Response Systems, PERS)

• ບໍ ລິ ການກຽມພ້ອມສໍ າລັບການເຮັດວຽກ

• ບໍ ລິ ການກຽມພ້ອມສໍ າລັບການຍ້າຍທີ່ ຢູ່

• ການພັກຜ່ອນ

• ອຸປະກອນທາງການແພດສະເພາະທາງ

• ການຈ້າງງານທີ່ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ

• ການດູແລເຊີ ງສະຫນັບສະຫນູນຢູ່ເຮື ອນ

• ການຮັບສ່ົງ (ການຮັບສ່ົງຊະນິ ດພິເສດ)

• ການວາງແຜນວຽກໃນອະນາຄົດ

ສາມາດໃຊ້ ການຊ່ວຍເຫຼື ອການບ່ົງການດ້ວຍຕົນເອງ (Self-directed supports, SDS) 

ໃນບໍ ລິ ການໃດກ່ໍໄດ້.

Medicaid Home and Community Based Waiver Services 

(ການຍົກເວ້ັນບໍ ລິ ການ Medicaid ຢູ່ເຮື ອນແລະໃນຊຸມຊົນ)

Medicaid Home and Community Based Waiver Services 

(ການຍົກເວ້ັນບໍ ລິ ການ Medicaid ຢູ່ເຮື ອນແລະໃນຊຸມຊົນ)

ບໍ່ ມີ ໃຫ້


