
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES 
Division of Medicaid Services 

P-02484L (12/2020) 

ບັດຄະແນນ Managed Care Organization (MCO)  

ຄໍ າຖາມທີ່ ຖາມເລື ້ ອຍໆ 
 

ຈຸດປະສົງຂອງບັດຄະແນນນີ ້ ແມ່ນຫຍັງ? 

ຈຸດປະສົງຂອງບັດຄະແນນແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານເລື ອກ managed care organization (MCO) 

ອີ ງຕາມປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດຕ່ໍທ່ານ. ບັດຄະແນນໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບວ່າ 

ສະມາຊິ ກປັດຈຸບັນມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກກ່ຽວກັບ MCO ຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ ແລະ MCO 

ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດດີ ປານໃດ. ນອກນ້ັນບັດຄະແນນຍັງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍ ແລະ 

ຂໍ ້ ເທັດຈິ ງອື່ ນໆກ່ຽວກັບ MCOs ທີ່ ມີ ໃຫ້ທ່ານເລື ອກໄດ້. 

 
ຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນບັດຄະແນນມາຈາກໃສ? 

ຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນບັດຄະແນນມາຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ: 

• ພາກການສໍ າຫຼວດສະມາຊິ ກ 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງສະມາຊິ ກປີ  2019 ຂອງລັດ 

• ພາກຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ 

ສະແດງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຄຸນນະພາບ MCO ປະຈໍ າປີ ຂອງລັດ 

• ພາກຄຸນລັກສະນະຂອງທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລ ແລະ 

ພາກຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມສະແດງຂໍ ້ ມູນທີ່ ໄດ້ລາຍງານໂດຍ MCOs 

ກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງພວກເຂົ າ 

 
ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງສະມາຊິ ກແມ່ນຫຍັງ? 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈຂອງສະມາຊິ ກແມ່ນຊຸດຄໍ າຖາມປະຈໍ າປີ ທີ່ ໄດ້ສ່ົງໄປໃຫ້ສະມາຊິ ກຂອງແຕ່
ລະ MCO ໃນປັດຈຸບັນເພ່ືອເກັບກໍາຄໍ າຕິຊົມກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກເຂົ າກັບ MCO 

ຂອງພວກເຂົ າ. ລັດເກັບເອົ າ ແລະ ວິ ເຄາະຄໍ າຕອບການສໍ າຫຼວດເພ່ືອໃຫ້ຮູ້ວ່າ 

ສະມາຊິ ກມີ ຄວາມພໍໃຈກັບທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ, 

ພວກເຂົ າມີ ສ່ວນຮ່ວມແນວໃດໃນການສ້າງແຜນການເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງພວກເຂົ າ ແລະ MCO 

ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົ າບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ. 

 
ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຄຸນນະພາບ MCO ແມ່ນຫຍັງ? 

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຄຸນນະພາບ MCO ແມ່ນການປະເມີ ນທີ່ ບັນທຶ ກວ່າ MCOs 

ເຮັດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການປະຕິບັດການສະເພາະທີ່ ລັດກໍານົດໄດ້ດີ ປານໃດ. 

ໄດ້ມີ ການທົບທວນຄື ນທຸກໆປີ ໂດຍອົງການທົບທວນຄຸນນະພາບທາງນອກທີ່ ເຮັດວຽກກັບລັດ. 

ອົງການທົບທວນຄຸນນະພາບທາງນອກຕິດຕາມກວດກາເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ MCO ມີ ນະໂຍບາຍ, 

ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການ ແລະ ຂະບວນການພ້ອມທີ່ ຈະໃຫ້ການບໍ ລິ ການຄຸນນະພາບສູງແກ່ສະມາຊິ ກ. 

 
ບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ ຫວັງຜົນກໍາໄລໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

ປະເພດຂອງພາກໜ່ວຍງານຢູ່ໃນບັດຄະແນນອະທິບາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະ MCO 

ແມ່ນອົງການປະເພດໃດ. 

ອົງການບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລແມ່ນກຸ່ມທີ່ ຈັດຕ້ັງຂຶ ້ ນມາເພ່ືອຈຸດປະສົງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນການສ້າງຜົນກໍາໄລ 

ແລະ ບໍ່ ມີ ລາຍຮັບຂອງອົງການສ່ວນໃດຖື ກນໍ າໄປແບ່ງປັນໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ້າ ຫຼື  
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ພະນັກງານອົງການ. 

ສໍ າລັບອົງການຫວັງຜົນກໍາໄລແມ່ນທຸລະກິດທີ່ ດໍ າເນີ ນເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງຜົນກໍາໄລ.  

 
ບັດຄະແນນໄດ້ຮັບການປັງປຸງ (ອັບເດດ) ຫ້ຼາສຸດເມື່ ອໃດ? ມັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງເລື ້ ອຍປານໃດ? 

ບັດຄະແນນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫ້ຼາສຸດໃນປີ  2019. ມັນໄດ້ຮັບການປັບປຸງປະຈໍ າປີ . 

 
ເປັນຫຍັງບັດຄະແນນບໍ່ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນອື່ ນກ່ຽວກັບບັນດາ MCO ທີ່ ຂ້ອຍສົນໃຈ? 

ບັດຄະແນນສະເໜີແຕ່ຂໍ ້ ມູນທີ່ ລັດຮັບຮອງຄວາມຖື ກຕ້ອງເທົ່ ານ້ັນ. 

ລໍ າດັບຄະແນນທີ່ ໃຫ້ໄວ້ຢູ່ໃນບັດຄະແນນໄດ້ອີ ງຕາມຂໍ ້ ມູນສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນປັດຈຸບັນເທົ່ ານ້ັ
ນ, ດ້ວຍການໃຫ້ປັດໃຈຕາມຈຸດປະສົງສ່ວນໃຫຍ່ແກ່ທ່ານເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລື ອກ MCO ຂອງທ່ານ. 
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ບັດຄະແນນ Managed Care Organization (MCO) 

ຄູ່ມື ແນະນໍ າລະບົບວັດແທກ 
 

ການສໍ າຫຼວດສະມາຊິ ກ 

ລະບົບວັດແທ
ກ 

ຄວາມພໍໃຈໂດຍລວມ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄໍ າຕອບຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານໄດ້ບໍ  

ເມື່ ອທ່ານຕ້ອງການຕິດຕ່ໍ? 

2. ທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຈາກທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່
ານເລື ້ ອຍປານໃດ? 

3. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານອະທິ ບາຍສິ່ ງຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານໄດ້ຈະແຈ້ງປານໃດ
? 

4. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານຕ້ັງໃຈຟັງທ່ານດີ ປານໃດ? 

5. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍທ່ານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບສໍ່ າໃດ? 

6. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານອະທິ ບາຍທາງເລື ອກການສະໜັບສະໜູນຕົວ
ເອງຕາມທີ່ ສ່ັງໃຫ້ກັບທ່ານດີ ປານໃດ? 

7. ທ່ານມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບແຜນການເບິ່ ງແຍງດູແ
ລຂອງທ່ານແນວໃດ? 

8. ແຜນການເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ
ເຮັດຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ດີ ປານໃດ, ລວມທັງການຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ແລະ 

ໝູ່, ການເຮັດວຽກ, ການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ອື່ ນໆ? 

9. ແຜນການເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານລວມເອົ າສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ສໍ າຄັນຕ່ໍທ່ານເຂົ ້ າຫຼາ
ຍປານໃດ? 

10. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄົນຜູ້ທີ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ການບໍ ລິ ການແກ່ທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍທ່ານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບຫຼາຍປານໃດ? 

11. ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານດີ ປານໃດ? 

12. ໂດຍລວມແລ້ວ, ທ່ານມັກ MCO ຂອງທ່ານຫຼາຍປານໃດ? 

 

 

ລະບົບການໃຫ້
ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທັງໝົດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  

“ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

 

ລະບົບວັດແທກ ການຕອບຮັບຂອງທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄໍ າຕອບຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານໄດ້ບໍ  

ເມື່ ອທ່ານຕ້ອງການຕິດຕ່ໍ? 

2. ທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຈາກທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງ
ທ່ານເລື ້ ອຍປານໃດ? 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະ
ແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  “ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  

ລະບົບວັດແທກ ຄຸນນະພາບຂອງການສື່ ສານຂອງທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການສໍ າຫຼວດຄວາມພໍໃຈປະຈໍ າປີ  2019—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄໍ າຕອບຈາກຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດຕ່ໍໄປນີ ້ : 

1. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານອະທິບາຍສິ່ ງຕ່າງໆໃຫ້ທ່ານໄດ້ຈະແຈ້ງປານໃ
ດ? 

2. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານຕ້ັງໃຈຟັງທ່ານດີ ປານໃດ? 

3. ທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານປະຕິບັດຕ່ໍທ່ານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບສໍ່ າໃດ? 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະ
ແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງຄໍ າຕອບຄໍ າຖາມການສໍ າຫຼວດທີ່  “ພໍໃຈຫຼາຍ” ຫຼື  “ພໍໃຈເປັນພິເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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ຄຸນນະພາບ ແລະ ການປະຕິບັດຕາມ 

ລະບົບວັດແທກ ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບໂດຍລວມ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 
 

 

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຄຸນນະພາບ (QCR) 

ຂອງອົງການທົບທວນຄຸນນະພາບທາງນອກ 2019–2020 
 

ຄະແນນນີ ້ ມາຈາກການລວມການປະຕິບັດຂອງ MCO 

ໃນໜ່ວຍເມຕຣິ ກກ່ຽວຂ້ອງກັບ: 

• ສິ ດແລະ ການປົກປ້ອງ: MCO 

ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິ ກຮູ້ເລື່ ອງສິ ດຂອງພວກເຂົ າ 

ແລະ ເຮັດວຽກກັບພວກເຂົ າເພ່ືອຮັກສາສິ ດເຫ່ົຼານ້ັນໄວ້. 

• ຕົວເລື ອກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທັນເວລາ: MCO 

ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການສະໜັບສະໜູນການເຂົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການ 

ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, 

ພ້ອມທັງຂະບວນການປັບປຸງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີ ຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍທີ່ ສຸດ ຫຼື  

ເຮັດໃຫ້ການບໍ ລິ ການຊ້າລົງ. 

• ລະບົບການຮ້ອງທຸກ: MCO 

ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການເຮັດວຽກກັບສະມາຊິ ກເພ່ືອແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂັດແຍ້ງ 

ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົ າໄດ້ຮັບແຈ້ງຂໍ ້ ມູນຕະຫຼອດຂະບວນການ. 

 
ໝາຍເຫດ: ເນື່ ອງຈາກການຄວບບໍ ລິ ສັດ, My Choice Wisconsin (MWC) 

ບໍ່ ຖື ກທົບທວນຄື ນໃນປີ  2020. MCW 

ບໍ່ ມີ ໂອກາດທີ່ ຈະເພ່ີມດາວການທົບທວນຄື ນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ 

ການປະຕິບັດຕາມ (Quality and Compliance Review, QCR) ຂອງພວກເຂົ າ; 

ດ່ັງນ້ັນຂໍ ້ ມູນບັດຄະແນນທີ່ ໄດ້ລາຍງານແມ່ນມາຈາກ QCR ປີ  2018-2019. 

 
 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງທຸກລາຍການຢູ່ໃນ QCR ທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ “ບັນລຸໄດ້” ຫຼື  

“ບັນລຸໄດ້ບາງສ່ວນ.” ອັນນີ ້ ລວມມີ ລາຍການຢູ່ໃນທັງໝົດສາມພາກຂອງ QCR. 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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ລະບົບວັດແທກ ສິ ດ ແລະ ການປົກປ້ອງ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຄຸນນະພາບ (QCR) 

ຂອງອົງການທົບທວນຄຸນນະພາບທາງນອກ 2019–2020: 

 

ພາກສິ ດ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທະບຽນ 

MCO ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການແຈ້ງໃຫ້ສະມາຊິ ກຮູ້ເລື່ ອງສິ ດຂອງພວກເຂົ າ 

ແລະ ເຮັດວຽກກັບພວກເຂົ າເພ່ືອຮັກສາສິ ດເຫ່ົຼານ້ັນໄວ້. 
 
ໝາຍເຫດ: ເນື່ ອງຈາກການຄວບບໍ ລິ ສັດ, My Choice Wisconsin (MWC) 

ບໍ່ ຖື ກທົບທວນຄື ນໃນປີ  2020. MCW 

ບໍ່ ມີ ໂອກາດທີ່ ຈະເພ່ີມດາວການທົບທວນຄື ນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ 

ການປະຕິບັດຕາມ (Quality and Compliance Review, QCR) ຂອງພວກເຂົ າ; 

ດ່ັງນ້ັນຂໍ ້ ມູນບັດຄະແນນທີ່ ໄດ້ລາຍງານແມ່ນມາຈາກ QCR ປີ  2018-2019. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງລາຍການຢູ່ໃນພາກສິ ດ ແລະ ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງທະບຽນ QCR 

ທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ “ບັນລຸໄດ້” ຫຼື  “ບັນລຸໄດ້ບາງສ່ວນ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  

ລະບົບວັດແທກ ຕົວເລື ອກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ການບໍ ລິ ການທັນເວລາ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຄຸນນະພາບ (QCR) 

ຂອງອົງການທົບທວນຄຸນນະພາບທາງນອກ 2019–2020:  

 

ພາກການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ ການປັບປຸງຂະບວນການ 

MCO ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການສະໜັບສະໜູນການເຂົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການ 

ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, 

ພ້ອມທັງຂະບວນການປັບປຸງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ມີ ຊ່ອງຫວ່າງນ້ອຍທີ່ ສຸດ ຫຼື  

ເຮັດໃຫ້ການບໍ ລິ ການຊ້າລົງ. 
 
ໝາຍເຫດ: ເນື່ ອງຈາກການຄວບບໍ ລິ ສັດ, My Choice Wisconsin (MWC) 

ບໍ່ ຖື ກທົບທວນຄື ນໃນປີ  2020. MCW 

ບໍ່ ມີ ໂອກາດທີ່ ຈະເພ່ີມດາວການທົບທວນຄື ນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ 

ການປະຕິບັດຕາມ (Quality and Compliance Review, QCR) ຂອງພວກເຂົ າ; 

ດ່ັງນ້ັນຂໍ ້ ມູນບັດຄະແນນທີ່ ໄດ້ລາຍງານແມ່ນມາຈາກ QCR ປີ  2018-2019. 
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ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງທຸກລາຍການຢູ່ໃນພາກການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ແລະ 

ການປັບປຸງຂະບວນການ QCR ທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ “ບັນລຸໄດ້” ຫຼື  

“ບັນລຸໄດ້ບາງສ່ວນ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  
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ລະບົບວັດແທກ ລະບົບການຮ້ອງທຸກ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ການທົບທວນການປະຕິບັດຕາມຄຸນນະພາບ (QCR) 

ຂອງອົງການທົບທວນຄຸນນະພາບທາງນອກ 2019–2020: 

 

ພາກລະບົບການຮ້ອງທຸກ 

MCO ເຮັດໄດ້ດີ ປານໃດໃນການເຮັດວຽກກັບສະມາຊິ ກເພ່ືອແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂັດແຍ້ງ 

ແລະ ໃຫ້ພວກເຂົ າໄດ້ຮັບແຈ້ງຂໍ ້ ມູນຕະຫຼອດຂະບວນການ. 
 
ໝາຍເຫດ: ເນື່ ອງຈາກການຄວບບໍ ລິ ສັດ, My Choice Wisconsin (MWC) 

ບໍ່ ຖື ກທົບທວນຄື ນໃນປີ  2020. MCW 

ບໍ່ ມີ ໂອກາດທີ່ ຈະເພ່ີມດາວການທົບທວນຄື ນດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ 

ການປະຕິບັດຕາມ (Quality and Compliance Review, QCR) ຂອງພວກເຂົ າ; 

ດ່ັງນ້ັນຂໍ ້ ມູນບັດຄະແນນທີ່ ໄດ້ລາຍງານແມ່ນມາຈາກ QCR ປີ  2018-2019. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງທຸກລາຍການຢູ່ໃນພາກລະບົບການຮ້ອງທຸກ QCR 

ທີ່ ບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ “ບັນລຸໄດ້” ຫຼື  “ບັນລຸໄດ້ບາງສ່ວນ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດີ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດີ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບໍ່ ດີ  

 

ຄຸນລັກສະນະທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລ 

ລະບົບວັດແທກ ການໝຸນວຽນຜູ້ຈັດການເບິ່ ງແຍງດູແລ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ຂໍ ້ ມູນປະຈໍ າປີ  2016–2018 ທີ່ ບັນດາ MCO 

ລາຍງານໃຫ້ກັບພະແນກບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຂອງລັດວິ ດສະຄອນຊິ ນ 
 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

0.0% - 10.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

10.1% - 20.0% 4 ດີ ຫຼາຍ 

20.1% - 30.0% 3 ດີ  

30.1% - 40.0% 2 ປານກາງ 

> 40.0% 1 ບໍ່ ດີ  



10 
 

ເປີ ເຊັນຂອງຜູ້ຈັດການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ແຍກອອກຈາກ MCO, 

ຄິ ດໄລ່ຕາມການສະເລ່ຍສາມປີ . 
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ລະບົບວັດແທກ ການໝຸນວຽນພະຍາບານ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ຂໍ ້ ມູນປະຈໍ າປີ  2017–2019 ທີ່ ບັນດາ MCO 

ລາຍງານໃຫ້ກັບພະແນກບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຂອງລັດວິ ດສະຄອນຊິ ນ 
 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປີ ເຊັນຂອງພະຍາບານທີ່ ແຍກອອກຈາກ MCO, 

ຄິ ດໄລ່ຕາມການສະເລ່ຍສາມປີ . 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

0.0% - 10.0% 5 ດີ ເລີ ດ 

10.1% - 20.0% 4 ດີ ຫຼາຍ 

20.1% - 30.0% 3 ດີ  

30.1% - 40.0% 2 ປານກາງ 

> 40.0% 1 ບໍ່ ດີ  

ລະບົບວັດແທກ ອັດຕາສ່ວນຜູ້ຈັດການເບິ່ ງແຍງດູແລຕ່ໍສະມາຊິ ກ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 
 

 

ອັດຕາສ່ວນໄດ້ລາຍງານຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  1 ກໍລະກົດ 2020 

ອີ ງຕາມການທຽບເທົ່ າເຕັມເວລາ (FTE) ແລະ ການລົງທະບຽນປັດຈຸບັນ. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

ບໍ່ ໄດ້ກໍານົດການໃຫ້ຄະແນນສໍ າລັບອັດຕາສ່ວນພະນັກງານຕ່ໍສະມາຊິ ກ. 

ທຸກອັດຕາສ່ວນພະນັກງານ MCO ແມ່ນເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດ. 

 

ລະບົບວັດແທກ ອັດຕາສ່ວນພະຍາບານຕ່ໍສະມາຊິ ກ 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ອັດຕາສ່ວນໄດ້ລາຍງານຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  1 ກໍລະກົດ 2020 

ອີ ງຕາມການທຽບເທົ່ າເຕັມເວລາ (FTE) ແລະ ການລົງທະບຽນປັດຈຸບັນ. 
 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

ບໍ່ ໄດ້ກໍານົດການໃຫ້ຄະແນນສໍ າລັບອັດຕາສ່ວນພະນັກງານຕ່ໍສະມາຊິ ກ. 

ທຸກອັດຕາສ່ວນພະນັກງານ MCO ແມ່ນເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດ. 
 

ລະບົບວັດແທກ 
ອັດຕາສ່ວນພະນັກງານຝຶກຫັດຕ່ໍສະມາຊິ ກ 

(ຫຸ້ນສ່ວນເບິ່ ງແຍງດູແລຄອບຄົວເທ່ົານ້ັນ) 

 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນ 

 

ອັດຕາສ່ວນໄດ້ລາຍງານຕ້ັງແຕ່ວັນທີ  1 ກໍລະກົດ 2020 

ອີ ງຕາມການທຽບເທົ່ າເຕັມເວລາ (FTE) ແລະ ການລົງທະບຽນປັດຈຸບັນ. 
 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

ບໍ່ ໄດ້ກໍານົດການໃຫ້ຄະແນນສໍ າລັບອັດຕາສ່ວນພະນັກງານຕ່ໍສະມາຊິ ກ. 

ທຸກອັດຕາສ່ວນພະນັກງານ MCO ແມ່ນເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດ. 
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ຜູ້ຝຶກຫັດພະຍາບານຍັງແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງທີ ມງານເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງສະມາຊິ
ກ Family Care Partnership, 

ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາສ່ວນພະນັກງານຂອງພວກເຂົ າບໍ່ ໄດ້ລວມຢູ່ໃນທີ່ ນີ ້ . 
 

 


