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ບັດຄະແນນອົງການເບ ິ່ ງແຍງດູແລທ ິ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງ  
(MCO, Managed Care Organization) 

ຄ າຖາມທ ິ່ ຖາມເລ ້ ອຍໆ 
(Managed Care Organization (MCO) Scorecard Frequently Asked Questions) 

 

ຈ ດປະສົງຂອງບັດຄະແນນນ ້ ແມິ່ ນຫຍັງ? 

ຈ ດປະສົງຂອງບັດຄະແນນແມິ່ ນເພ ິ່ ອຊິ່ ວຍທິ່ ານເລ ອກອົງການເບ ິ່ ງແຍງດູແລທ ິ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງ (MCO, Managed Care Organization) 

ອ ງຕາມປັດໃຈຕິ່ າງໆທ ິ່ ສ າຄັນທ ິ່ ສ ດຕ ິ່ ທິ່ ານ. ບັດຄະແນນໃຫ້ຂ ້ ມູນແກິ່  

ທິ່ ານກິ່ ຽວກັບວິ່ າສະມາຊ ກປັດຈ ບັນມ ຄວາມຮູ້ສຶ ກກິ່ ຽວກັບ MCO ຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ ແລະ MCO ເຮັດໄດ້ຕາມ 

ມາດຕະຖານຂອງລັດດ ປານໃດ. ນອກນ້ັນບັດຄະແນນຍັງໃຫ້ຂ ້ ມູນຕ ດຕ ິ່  ແລະ ຂ ້ ເທັດຈ ງອ ິ່ ນໆກິ່ ຽວກັບ  
MCOs ທ ິ່ ມ ໃຫ້ທິ່ ານເລ ອກໄດ້. 
 

ຂ ້ ມູນຢູິ່ ໃນບັດຄະແນນມາຈາກໃສ? 

ຂ ້ ມູນຢູິ່ ໃນບັດຄະແນນມາຈາກຫຼາຍແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ: 

• ພາກການສ າຫຼວດສະມາຊ ກສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສ າຫຼວດຄວາມພ ໃຈຂອງສະມາຊ ກປະຈ າປ ຂອງລັດ 

• ພາກຄ ນນະພາບ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມສະແດງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົບທວນການປະຕ ບັດຕາມຄ ນນະພາບ MCO 

ປະຈ າປ ຂອງລັດ 
• ພາກຄ ນລັກສະນະຂອງທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລ ແລະ ພາກຂ ້ ມູນເພ ິ່ ມເຕ ມສະແດງຂ ້ ມູນທ ິ່ ໄດ້ລາຍງານໂດຍ MCOs 

ກິ່ ຽວກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງພວກເຂົ າ 
 

ການສ າຫຼວດຄວາມພ ໃຈຂອງສະມາຊ ກແມິ່ ນຫຍັງ?  

ການສ າຫຼວດຄວາມພ ໃຈຂອງສະມາຊ ກແມິ່ ນຊ ດຄ າຖາມປະຈ າປ ທ ິ່ ໄດ້ສົິ່ ງໄປໃຫ້ສະມາຊ ກຂອງແຕິ່ ລະ MCO 

ໃນປັດຈ ບັນເພ ິ່ ອເກັບກ າຄ າຕ ຊົມກິ່ ຽວກັບປະສົບການຂອງພວກເຂົ າກັບ MCO ຂອງພວກເຂົ າ. ລັດເກັບເອົ າ ແລະ 
ວ ເຄາະຄ າຕອບການສ າຫຼວດເພ ິ່ ອໃຫ້ຮູ້ວິ່ າສະມາຊ ກມ ຄວາມພ ໃຈກັບທ ມງານ 

ເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ, ພວກເຂົ າມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມແນວໃດໃນການສ້າງແຜນການເບ ິ່ ງແຍງດູ 

ແລຂອງພວກເຂົ າ ແລະ MCO ຊິ່ ວຍໃຫ້ພວກເຂົ າບັນລ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົ າແນວໃດ. 
 

ການທົບທວນການປະຕ ບັດຕາມຄ ນນະພາບ MCO ແມິ່ ນຫຍັງ?  

ການທົບທວນການປະຕ ບັດຕາມຄ ນນະພາບ MCO ແມິ່ ນການປະເມ ນທ ິ່ ບັນທຶ ກວິ່ າ MCOs ເຮັດໄດ້ຕາມ 

ມາດຕະຖານການປະຕ ບັດການສະເພາະທ ິ່ ລັດກ ານົດໄດ້ດ ປານໃດ. ໄດ້ມ ການທົບທວນຄ ນທ ກໆປ ໂດຍອົງການ 

ທົບທວນຄ ນນະພາບທາງນອກທ ິ່ ເຮັດວຽກກັບລັດ. ອົງການທົບທວນຄ ນນະພາບທາງນອກຕ ດຕາມກວດ 

ກາເພ ິ່ ອໃຫ້ແນິ່ ໃຈວິ່ າ MCO ມ ນະໂຍບາຍ, ຂ້ັນຕອນດ າເນ ນການ ແລະ ຂະບວນການພ້ອມທ ິ່ ຈະໃຫ້ການບ ລ  

ການຄ ນນະພາບສູງແກິ່ ສະມາຊ ກ. 
 

ບ ິ່ ຫວັງຜົນກ າໄລ ແລະ ຫວັງຜົນກ າໄລໝາຍຄວາມວິ່ າແນວໃດ?  

ປະເພດຂອງພາກໜິ່ ວຍງານຢູິ່ ໃນບັດຄະແນນອະທ ບາຍໃຫ້ຮູ້ວິ່ າແຕິ່ ລະ MCO ແມິ່ ນອົງການປະເພດໃດ. 

ອົງການບ ິ່ ຫວັງຜົນກ າໄລແມິ່ ນກ ິ່ ມທ ິ່ ຈັດຕ້ັງຂຶ ້ ນມາເພ ິ່ ອຈ ດປະສົງທ ິ່ ບ ິ່ ແມິ່ ນການສ້າງຜົນກ າໄລ ແລະ 
ບ ິ່ ມ ລາຍຮັບຂອງອົງການສິ່ ວນໃດຖ ກນ າໄປແບິ່ ງປັນໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ້າ ຫຼ  ພະນັກງານອົງການ. 

ສ າລັບອົງການຫວັງຜົນກ າໄລແມິ່ ນທ ລະກ ດທ ິ່ ດ າເນ ນເພ ິ່ ອຈ ດປະສົງຂອງການສ້າງຜົນກ າໄລ.  
 

ບັດຄະແນນໄດ້ຮັບການປັງປ ງ (ອັບເດດ) ຫ້ຼາສ ດເມ ິ່ ອໃດ? ມັນໄດ້ຮັບການປັບປ ງເລ ້ ອຍປານໃດ? 

ບັດຄະແນນໄດ້ຮັບການປັບປ ງຫ້ຼາສ ດໃນປ  2021. ມັນໄດ້ຮັບການປັບປ ງປະຈ າປ . 
 

ເປັນຫຍັງບັດຄະແນນບ ິ່ ໃຫ້ຂ ້ ມູນອ ິ່ ນກິ່ ຽວກັບບັນດາ MCO ທ ິ່ ຂ້ອຍສົນໃຈ? 

ບັດຄະແນນສະເໜ ແຕິ່ ຂ ້ ມູນທ ິ່ ລັດຮັບຮອງຄວາມຖ ກຕ້ອງເທົິ່ ານ້ັນ. ລ າດັບຄະແນນທ ິ່ ໃຫ້ໄວ້ຢູິ່ ໃນບັດ 

ຄະແນນໄດ້ອ ງຕາມຂ ້ ມູນສາມາດກວດສອບໄດ້ໃນປັດຈ ບັນເທົິ່ ານ້ັນ, ດ້ວຍການໃຫ້ປັດໃຈຕາມຈ ດປະສົງ 

ສິ່ ວນໃຫຍິ່ ແກິ່ ທິ່ ານເພ ິ່ ອຊິ່ ວຍໃຫ້ທິ່ ານເລ ອກ MCO ຂອງທິ່ ານ.  
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ບັດຄະແນນອົງການເບ ິ່ ງແຍງດູແລທ ິ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງ (MCO, Managed Care Organization) 2022 

ຄູິ່ ມ ແນະນ າລະບົບວັດແທກ 

(2022 Managed Care Organization (MCO) Scorecard Measures Guide) 

 

ການສ າຫຼວດສະມາຊ ກ 

ລະບົບວັດແທກ ຄວາມພ ໃຈໂດຍລວມ 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

 

ການສ າຫຼວດຄວາມພ ໃຈປະຈ າປ  2020—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄ າຕອບຈາກຄ າຖາມການສ າຫຼວດຕ ິ່ ໄປນ ້ : 

1. ທິ່ ານສາມາດຕ ດຕ ິ່ ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານໄດ້ບ  ເມ ິ່ ອທິ່ ານຕ້ອງການຕ ດຕ ິ່ ? 

2. ທິ່ ານໄດ້ຮັບການຊິ່ ວຍເຫຼ ອທ ິ່ ທິ່ ານຕ້ອງການຈາກທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານເລ ້ ອຍປານໃ

ດ? 

3. ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານອະທ ບາຍສ ິ່ ງຕິ່ າງໆໃຫ້ທິ່ ານໄດ້ຈະແຈ້ງປານໃດ? 

4. ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານຕ້ັງໃຈຟັງທິ່ ານດ ປານໃດ? 

5. ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານປະຕ ບັດຕ ິ່ ທິ່ ານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບສ ິ່ າໃດ? 

6. ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານອະທ ບາຍທາງເລ ອກການສະໜັບສະໜູນຕົວ 

ເອງຕາມທ ິ່ ສັິ່ ງໃຫ້ກັບທິ່ ານດ ປານໃດ? 

7. ທິ່ ານມ ສິ່ ວນຮິ່ ວມໃນຂະບວນການຕັດສ ນໃຈກິ່ ຽວກັບແຜນການເບ ິ່ ງແຍງດູແລ 

ຂອງທິ່ ານແນວໃດ? 

8. ແຜນການເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານສະໜັບສະໜູນກ ດຈະກ າທ ິ່ ທິ່ ານຕ້ອງການ 

ເຮັດຢູິ່ ໃນຊ ມຊົນຂອງທິ່ ານໄດ້ດ ປານໃດ, ລວມທັງການຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ແລະ ໝູິ່ , 

ການເຮັດວຽກ, ການເປັນອາສາສະໝັກ ແລະ ອ ິ່ ນໆ? 

9. ແຜນການເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານລວມເອົ າສ ິ່ ງຕິ່ າງໆທ ິ່ ສ າຄັນຕ ິ່ ທິ່ ານເຂົ ້ າຫຼາຍ 

ປານໃດ? 

10. ໂດຍລວມແລ້ວ, ຄົນຜູ້ທ ິ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບ ລ ການແກິ່  

ທິ່ ານປະຕ ບັດຕ ິ່ ທິ່ ານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບຫຼາຍປານໃດ? 

11. ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບ ລ ການທ ິ່ ທິ່ ານໄດ້ຮັບໄດ້ຕາມຄວາມ 

ຕ້ອງການຂອງທິ່ ານດ ປານໃດ? 

12. ໂດຍລວມແລ້ວ, ທິ່ ານມັກ MCO ຂອງທິ່ ານຫຼາຍປານໃດ? 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປ ເຊັນຂອງຄ າຕອບຄ າຖາມການສ າຫຼວດທັງໝົດທ ິ່  “ພ ໃຈຫຼາຍ” ຫຼ  “ພ ໃຈເປັນພ ເສດ.”  

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດ ເລ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບ ິ່ ດ  
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ລະບົບວັດແທກ ການຕອບຮັບຂອງທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລ 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

 

ການສ າຫຼວດຄວາມພ ໃຈປະຈ າປ  2020—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄ າຕອບຈາກຄ າຖາມການສ າຫຼວດຕ ິ່ ໄປນ ້ : 

1. ທິ່ ານສາມາດຕ ດຕ ິ່ ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານໄດ້ບ ເມ ິ່ ອທິ່ ານຕ້ອງການຕ ດຕ ິ່ ? 

2. ທິ່ ານໄດ້ຮັບການຊິ່ ວຍເຫຼ ອທ ິ່ ທິ່ ານຕ້ອງການຈາກທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານເລ ້ ອຍປານໃດ? 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປ ເຊັນຂອງຄ າຕອບຄ າຖາມການສ າຫຼວດທ ິ່  “ພ ໃຈຫຼາຍ” ຫຼ  “ພ ໃຈເປັນພ ເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດ ເລ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບ ິ່ ດ  

ລະບົບວັດແທກ ຄ ນນະພາບຂອງການສ ິ່ ສານຂອງທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລ 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

 

ການສ າຫຼວດຄວາມພ ໃຈປະຈ າປ  2020—

ຄະແນນລວມດ້ວຍການໃຊ້ຄ າຕອບຈາກຄ າຖາມການສ າຫຼວດຕ ິ່ ໄປນ ້ : 

1. ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານອະທ ບາຍສ ິ່ ງຕິ່ າງໆໃຫ້ທິ່ ານໄດ້ຈະແຈ້ງປານໃດ? 

2. ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານຕ້ັງໃຈຟັງທິ່ ານດ ປານໃດ? 

3. ທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງທິ່ ານປະຕ ບັດຕ ິ່ ທິ່ ານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບສ ິ່ າໃດ? 
 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປ ເຊັນຂອງຄ າຕອບຄ າຖາມການສ າຫຼວດທ ິ່  “ພ ໃຈຫຼາຍ” ຫຼ  “ພ ໃຈເປັນພ ເສດ.” 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດ ເລ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບ ິ່ ດ  
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ຄ ນນະພາບ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມ 

ລະບົບວັດແທກ ມາດຕະຖານຄ ນນະພາບໂດຍລວມ 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

 

 

quality compliance review (ການທົບທວນການປະຕ ບັດຕາມຄ ນນະພາບ) (QCR) 

ຂອງອົງການທົບທວນຄ ນນະພາບທາງນອກ 2020-2021 ແລະ 2019–2020* 

 

ຄະແນນນ ້ ມາຈາກການລວມການປະຕ ບັດຂອງ MCO ໃນໜິ່ ວຍເມຕຣ ກກິ່ ຽວຂ້ອງກັບ: 

• ການໃຫ້ການເບ ິ່ ງແຍງດູແລທ ິ່ ເນ້ັນໃສິ່ ສະມາຊ ກເປັນໃຈກາງ: MCO 

ໃຫ້ການວາງແຜນການເບ ິ່ ງແຍງດູແລເນ້ັນໃສິ່ ສະມາຊ ກເປັນໃຈກາງ, 

ການເຂົ ້ າເຖ ງບ ລ ການໄດ້ທັນເວລາ, ຕົວເລ ອກສະມາຊ ກ ແລະ 

ການປົກປ້ອງສ ດຂອງສະມາຊ ກໄດ້ດ ປານໃດ.** 

• ຕົວເລ ອກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ການບ ລ ການທັນເວລາ: MCO 

ເຮັດໄດ້ດ ປານໃດໃນການສະໜັບສະໜູນການເຂົ ້ າເຖ ງການບ ລ ການ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, 

ພ້ອມທັງຂະບວນການປັບປ ງເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ມ ຊິ່ ອງຫວິ່ າງນ້ອຍທ ິ່ ສ ດ ຫຼ  

ເຮັດໃຫ້ການບ ລ ການຊ້າລົງ. 

• ລະບົບການຮ້ອງທ ກ: MCO 

ເຮັດໄດ້ດ ປານໃດໃນການເຮັດວຽກກັບສະມາຊ ກເພ ິ່ ອແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ້ງ ແລະ 

ໃຫ້ພວກເຂົ າໄດ້ຮັບແຈ້ງຂ ້ ມູນຕະຫຼອດຂະບວນການ. 

 

*ເນ ິ່ ອງຈາກການປິ່ ຽນແປງຕ ິ່ ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນພາກຄ ນນະພາບ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມ, 

ມາດຕະການໃຫ້ການເບ ິ່ ງແຍງດູແລເນ້ັນໃສິ່ ສະມາຊ ກເປັນໃຈກາງແມິ່ ນອ ງຕາມຂ ້ ມູນປ  2020-2021, 

ໃນຂະນະທ ິ່ ມາດຕະການຕົວເລ ອກຜູ້ໃຫ້ບ ລ ການ ແລະ ການບ ລ ການທັນເວລາ ແລະ 

ລະບົບການຮ້ອງທ ກແມິ່ ນອ ງຕາມຂ ້ ມູນປ  2019-2020. ເນ ິ່ ອງຈາກການຄວບບ ລ ສັດ, My Choice 

Wisconsin (MCW) ບ ິ່ ຖ ກທົບທວນຄ ນໃນປ  2020. ດັິ່ ງນ້ັນ, ບາງຂ ້ ມູນໃນບັດຄະແນນທ ິ່ ໄດ້ລາຍງານຂອງ 

MCW ແມິ່ ນມາຈາກການທົບທວນຄ ນດ້ານຄ ນນພາບ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມໃນປ  2018-2019. 

 

**ມາດຕະການໃຫ້ການເບ ິ່ ງແຍງດູແລເນ້ັນໃສິ່ ສະມາຊ ກເປັນໃຈກາງໄດ້ຮັບການອັບເດດຈາກມາດຕະ

ການທາງດ້ານສ ດ ແລະ ການປົກປ້ອງຜິ່ ານມາຢູິ່ ໃນບັດຄະແນນປ  2021 

ເນ ິ່ ອງຈາກການປິ່ ຽນແປງຢູິ່ ໃນແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ quality compliance review 

(ການທົບທວນການປະຕ ບັດຕາມຄ ນນະພາບ) (QCR) ທ ິ່ ເຮັດໃຫ້ມາດຕະການນ ້  

ກວ້າງຂຶ ້ ນຢູິ່ ໃນຂົງເຂດທ ິ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ ມຄອງປຽບທຽບກັບມາດຕະການສ ດແລະ 

ການປົກປ້ອງຜິ່ ານມາ. 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດ ເລ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບ ິ່ ດ  
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ເປ ເຊັນຂອງຄະແນນ QCR ທ ິ່ ໄດ້ຮັບມາຈາກຈ ານວນທັງໝົດຂອງຄະແນນ QCR ທ ິ່ ເປັນໄປໄດ້. 

ນ ້ ແມິ່ ນໄດ້ຄ ານວນຕາມຄະແນນທັງໝົດທ ິ່ ໄດ້ຮັບໃນພາກການໃຫ້ການເບ ິ່ ງແຍງດູແລ 

ເນ້ັນໃສິ່ ສະມາຊ ກເປັນໃຈກາງປ  2020-2021 ແລະ ຄະແນນທັງໝົດທ ິ່ ໄດ້ຢູິ່ ໃນພາກ 

ຕົວເລ ອກຜູ້ໃຫ້ບ ລ ການ ແລະ ການບ ລ ການທັນເວລາ ແລະ ລະບົບການຮ້ອງທ ກປ  2019-2020, 

ຫານໃຫ້ໂດຍຈ ານວນຄະແນນທັງໝົດທ ິ່ ເປັນໄປໄດ້ຢູິ່ ໃນແຕິ່ ລະພາກ. 

ລະບົບວັດແທກ ການໃຫ້ການເບ ິ່ ງແຍງດູແລເນ້ັນໃສິ່ ສະມາຊ ກເປັນໃຈກາງ 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

quality compliance review (ການທົບທວນການປະຕ ບັດຕາມຄ ນນະພາບ) (QCR) 

ຂອງອົງການທົບທວນຄ ນນະພາບທາງນອກ 2020-2021 

 

ພາກມາດຕະຖານ MCO 

MCO ໃຫ້ການວາງແຜນການເບ ິ່ ງແຍງດູແລເນ້ັນໃສິ່ ສະມາຊ ກເປັນໃຈກາງ, ການເຂົ ້ າ 

ເຖ ງບ ລ ການໄດ້ທັນເວລາ, ຕົວເລ ອກສະມາຊ ກ ແລະ ການປົກປ້ອງສ ດຂອງສະມາ 

ຊ ກໄດ້ດ ປານໃດ. 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປ ເຊັນຂອງການໃຫ້ຄະແນນອົງປະກອບທ ິ່ ໄດ້ມາ, ອອກຈາກຈ ານວນຂອງການ 

ໃຫ້ຄະແນນອົງປະກອບທ ິ່ ເປັນໄປໄດ້ຢູິ່ ໃນພາກມາດຕະຖານ QCR MCO. 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດ ເລ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບ ິ່ ດ  

ລະບົບວັດແທກ ຕົວເລ ອກຜູ້ສະໜອງ ແລະ ການບ ລ ການທັນເວລາ 
 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 
 

quality compliance review (ການທົບທວນການປະຕ ບັດຕາມຄ ນນະພາບ) (QCR) 

ຂອງອົງການທົບທວນຄ ນນະພາບທາງນອກ 2019–2020* 
 

ພາກການຮັບປະກັນຄ ນນະພາບ ແລະ ການປັບປ ງຂະບວນການ 

MCO ເຮັດໄດ້ດ ປານໃດໃນການສະໜັບສະໜູນການເຂົ ້ າເຖ ງການບ ລ ການ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ, 

ພ້ອມທັງຂະບວນການປັບປ ງເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ມ ຊິ່ ອງຫວິ່ າງນ້ອຍທ ິ່ ສ ດ ຫຼ  ເຮັດໃຫ້ການບ ລ ການຊ້າລົງ. 
 

*ເນ ິ່ ອງຈາກການຄວບບ ລ ສັດ, My Choice Wisconsin ບ ິ່ ຖ ກທົບທວນຄ ນໃນປ  2020. MCW 

ບ ິ່ ມ ໂອກາດທ ິ່ ຈະເພ ິ່ ມດາວການດ້ານຄ ນນະພາບ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມ (Quality and Compliance) 

ຂອງພວກເຂົ າ; ດັິ່ ງນ້ັນຂ ້ ມູນບັດຄະແນນທ ິ່ ໄດ້ລາຍງານແມິ່ ນມາຈາກ QCR ປ  2018-2019. 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ  

 

 

 

 

 

 

 
 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດ ເລ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບ ິ່ ດ  
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ເປ ເຊັນຂອງທ ກລາຍການຢູິ່ ໃນພາກການຮັບປະກັນຄ ນນະພາບ ແລະ ການປັບປ ງຂະບວນການ QCR 
ທ ິ່ ບັນລ ໄດ້ຕາມມາດຖານ “ບັນລ ໄດ້” ຫຼ  “ບັນລ ໄດ້ບາງສິ່ ວນ.” 

ລະບົບວັດແທກ ລະບົບການຮ້ອງທ ກ 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

quality compliance review (ການທົບທວນການປະຕ ບັດຕາມຄ ນນະພາບ) (QCR) 

ຂອງອົງການທົບທວນຄ ນນະພາບທາງນອກ 2019–2020* 

 

ພາກລະບົບການຮ້ອງທ ກ  

MCO ເຮັດໄດ້ດ ປານໃດໃນການເຮັດວຽກກັບສະມາຊ ກເພ ິ່ ອແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ້ງ ແລະ 

ໃຫ້ພວກເຂົ າໄດ້ຮັບແຈ້ງຂ ້ ມູນຕະຫຼອດຂະບວນການ. 

 

*ເນ ິ່ ອງຈາກການຄວບບ ລ ສັດ, My Choice Wisconsin ບ ິ່ ຖ ກທົບທວນຄ ນໃນປ  2020. MCW 

ບ ິ່ ມ ໂອກາດທ ິ່ ຈະເພ ິ່ ມດາວການດ້ານຄ ນນະພາບ ແລະ ການປະຕ ບັດຕາມ (Quality and Compliance) 

ຂອງພວກເຂົ າ; ດັິ່ ງນ້ັນຂ ້ ມູນບັດຄະແນນທ ິ່ ໄດ້ລາຍງານແມິ່ ນມາຈາກ QCR ປ  2018-2019. 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

ເປ ເຊັນຂອງທ ກລາຍການຢູິ່ ໃນພາກລະບົບການຮ້ອງທ ກ QCR ທ ິ່ ບັນລ ໄດ້ຕາມມາດຖານ “ບັນລ ໄດ້” ຫຼ  

“ບັນລ ໄດ້ບາງສິ່ ວນ.” 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

90.0% - 100.0% 5 ດ ເລ ດ 

80.0% - 89.9% 4 ດ ຫຼາຍ 

70.0% - 79.9% 3 ດ  

60.0% - 69.9% 2 ປານກາງ 

< 60.0% 1 ບ ິ່ ດ  
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ຄ ນລັກສະນະທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລ 

ລະບົບວັດແທກ ການຍົກຍ້າຍຜູ້ຈັດການເບ ິ່ ງແຍງດູແລ 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

 

ຂ ້ ມູນປະຈ າປ  2018–2020 ທ ິ່ ບັນດາ MCO ລາຍງານໃຫ້ກັບ Wisconsin Department of Health Services 

(ພະແນກບ ລ ການສ ຂະພາບຂອງລັດວ ດສະຄອນຊ ນ) 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປ ເຊັນຂອງຜູ້ຈັດການເບ ິ່ ງແຍງດູແລທ ິ່ ແຍກອອກຈາກ MCO, ຄ ດໄລິ່ ຕາມການສະເລິ່ ຍສາມປ . 

ເປ ເຊັນການຍົກຍ້າຍຕ ິ່ າສະແດງໃຫ້ເຫັນວິ່ າມ ພະນັກງານອອກຈາກ MCO ໜ້ອຍລົງພາຍໃນໜຶິ່ ງປ , 

ດັິ່ ງນ້ັນເປ ເຊັນຂອງການຍົກຍ້າຍໜ້ອຍລົງແມິ່ ນເປັນທ ິ່ ຕ້ອງການ ແລະ 

ສອດຄິ່ ອງກັບການຈັດອັນດັບດາວສູງຂຶ ້ ນ. 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

0.0% - 10.0% 5 ດ ເລ ດ 

10.1% - 20.0% 4 ດ ຫຼາຍ 

20.1% - 30.0% 3 ດ  

30.1% - 40.0% 2 ປານກາງ 

> 40.0% 1 ບ ິ່ ດ  

ລະບົບວັດແທກ ການໝ ນວຽນພະຍາບານ 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

 

ຂ ້ ມູນປະຈ າປ  2018–2020 ທ ິ່ ບັນດາ MCO ລາຍງານໃຫ້ກັບ Wisconsin Department of Health Services 

(ພະແນກບ ລ ການສ ຂະພາບຂອງລັດວ ດສະຄອນຊ ນ) 

 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເປ ເຊັນຂອງພະຍາບານທ ິ່ ແຍກອອກຈາກ MCO, ຄ ດໄລິ່ ຕາມການສະເລິ່ ຍສາມປ . 

ເປ ເຊັນການຍົກຍ້າຍຕ ິ່ າສະແດງໃຫ້ເຫັນວິ່ າມ ພະນັກງານອອກຈາກ MCO ໜ້ອຍລົງພາຍໃນໜຶິ່ ງປ , 

ດັິ່ ງນ້ັນເປ ເຊັນຂອງການຍົກຍ້າຍໜ້ອຍລົງແມິ່ ນເປັນທ ິ່ ຕ້ອງການ ແລະ 

ສອດຄິ່ ອງກັບການຈັດອັນດັບດາວສູງຂຶ ້ ນ. 

 

ຄະແນນ ດາວ ອັນດັບຄະແນນ 

0.0% - 10.0% 5 ດ ເລ ດ 

10.1% - 20.0% 4 ດ ຫຼາຍ 

20.1% - 30.0% 3 ດ  

30.1% - 40.0% 2 ປານກາງ 

> 40.0% 1 ບ ິ່ ດ  
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ລະບົບວັດແທກ ອັດຕາສິ່ ວນຜູ້ຈັດການເບ ິ່ ງແຍງດູແລຕ ິ່ ສະມາຊ ກ 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

 

ອັດຕາສິ່ ວນໄດ້ລາຍງານຕ້ັງແຕິ່ ວັນທ  1 ກ ລະກົດ 2021 ອ ງຕາມ full-time equivalents 

(ການທຽບເທົິ່ າເຕັມເວລາ) (FTE) ແລະ ການລົງທະບຽນຂອງພະນັກງານ. 

ອັດຕາສິ່ ວນຂອງພະນັກງານຕ ິ່ ສະມາຊ ກສະແດງອອກເຖ ງການປຽບທຽບລະຫວິ່ າງຈ ານວນຂອງພະນັ

ກງານຢູິ່ ໃນ MCO ຕ ິ່ ຈ ານວນຂອງສະມາຊ ກຢູິ່ ໃນ MCO. “1:x” ຖ ກແປຄວາມໝາຍເປັນ: 

ສ າລັບຜູ້ຈັດການເບ ິ່ ງແຍງດູແລທ ກໆ 1 ຄົນ, ມ ສະມາຊ ກ x ຄົນ. 

ອັດຕາສິ່ ວນຕ ິ່ າສະແດງໃຫ້ເຫັນວິ່ າມ ສະມາຊ ກ MCO 

ໜ້ອຍຕ ິ່ ກັບຜູ້ຈັດການເບ ິ່ ງແຍງດູແລແຕິ່ ລະຄົນ, ໃນຂະນະທ ິ່ ອັດຕາສິ່ ວນສູງສະແດງວິ່ າມ  

ຈ ານວນສະມາຊ ກ MCO ຕ ິ່ ຜູ້ຈັດການເບ ິ່ ງແຍງດູແລແຕິ່ ລະຄົນຫຼາຍຂຶ ້ ນ. 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

ບ ິ່ ໄດ້ກ ານົດການໃຫ້ຄະແນນສ າລັບອັດຕາສິ່ ວນພະນັກງານຕ ິ່ ສະມາຊ ກ. ທ ກອັດຕາສິ່ ວນພະນັກງານ 

MCO ແມິ່ ນເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດ.  

 

ລະບົບວັດແທກ ອັດຕາສິ່ ວນພະຍາບານຕ ິ່ ສະມາຊ ກ* 

 

ແຫຼິ່ ງຂ ້ ມູນ 

 

ອັດຕາສິ່ ວນໄດ້ລາຍງານຕ້ັງແຕິ່ ວັນທ  1 ກ ລະກົດ 2021 ອ ງຕາມ full-time equivalents 

(ການທຽບເທົິ່ າເຕັມເວລາ) (FTE) ແລະ ການລົງທະບຽນຂອງພະນັກງານ. 

ອັດຕາສິ່ ວນຂອງພະນັກງານຕ ິ່ ສະມາຊ ກສະແດງອອກເຖ ງການປຽບທຽບລະຫວິ່ າງຈ ານວນຂອງພະນັ

ກງານຢູິ່ ໃນ MCO ຕ ິ່ ຈ ານວນຂອງສະມາຊ ກຢູິ່ ໃນ MCO. “1:x” ຖ ກແປຄວາມໝາຍເປັນ: 

ສ າລັບພະຍາບານທ ກໆ 1 ຄົນ, ມ ສະມາຊ ກ x ຄົນ. ອັດຕາສິ່ ວນຕ ິ່ າສະແດງໃຫ້ເຫັນວິ່ າມ ສະມາຊ ກ MCO 

ໜ້ອຍຕ ິ່ ກັບພະຍາບານແຕິ່ ລະຄົນ, ໃນຂະນະທ ິ່ ອັດຕາສິ່ ວນສູງສະແດງວິ່ າມ ຈ ານວນສະມາຊ ກ MCO 

ຕ ິ່ ພະຍາບານແຕິ່ ລະຄົນຫຼາຍຂຶ ້ ນ. 

 

ລະບົບການໃຫ້ຄະແນນ 

 

ບ ິ່ ໄດ້ກ ານົດການໃຫ້ຄະແນນສ າລັບອັດຕາສິ່ ວນພະນັກງານຕ ິ່ ສະມາຊ ກ. ທ ກອັດຕາສິ່ ວນພະນັກງານ 

MCO ແມິ່ ນເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານຂອງລັດ. 

 

*ຜູ້ຝຶກຫັດພະຍາບານຍັງແມິ່ ນສິ່ ວນໜຶິ່ ງຂອງທ ມງານເບ ິ່ ງແຍງດູແລຂອງສະມາຊ ກ Family Care 

Partnership, ເຖ ງແມິ່ ນວິ່ າອັດຕາສິ່ ວນພະນັກງານຂອງພວກເຂົ າບ ິ່ ໄດ້ລວມຢູິ່ ໃນທ ິ່ ນ ້ . 

 


