
เนบราสก้า Medicaid 
บ้านและชุมชน บริการพื�นฐาน 

(HCBS) พัฒนาการ 
การสละสิทธ์ ิทุพพลภาพ (DD)  

บรกิาร 
ค่ ูมือฉบับย่อ 

ค่ ูมือฉบับยอ่เป็ นค ําแนะน ําเกี�ยวกับบริ กํารและอําจใช้ เพื�อตัดสินใจวํ�าจะพิจํารณําบริ กํารใด 
เมื�อบริ กํารดูดีส ําหรับคุณ 

โปรดอํ�านข้อมูลเพิ�มเติมในค่ ูมือนโยบําย DD บทที�  8 ห้ ไว ้
ค าํจ ํากัดควาํมของบร ิกําร ข้อจ ํากัด และประเภทของผ้ ูให้ บร ิกํารที�สํามํารถให ้บร ิกํารแตล่ะบร ิ

กํารได ้ผ้ ูประสํานงํานบร ิกํารของคณุจะอธิบํายดว้ย บร ิกํารและหําร ือเกี�ยวกับทํางเลือกของผ้ ูให้ บร ิ
กําร 

อัปเดต 
 มีนําคม 2022 



บรกิารที�มีอย่ ู 
บร ิการที�มีให้น้ ันข้ ึนอยู่กับความพิการทางพัฒนาการของ Medicaid Home and 
Community-Based Services (HCBS) ที�คุณสละสิทธ์ ิ  

กองพัฒนาความพิการ (DDD) มีการยกเวน้ HCBS สองคร ั้งส าหรบัผ ู้ที� ได้รบับร ิ
การด้านความพกิารทางพัฒนาการในชมุชนและมีคุณสมบตัิตรงตามเกณฑ์การดูแลระดับเดีย
วกับผู ้ที� อาศัยอยู่ ในสถานดูแลระดับกลางส าหรบับุคคลที�มคีวามพิการทาง�ญญา  (ICF-
IID): 
● การสละสิทธ ิ์วนัผ ู้ใหญ่ที�มีความบกพรอ่งทางพัฒนาการ (DDAD) ส าหรับผูท้ี�มีอายุ 21 ปี ข้ ึ

นไป มุ่งเน้นไปที�การจ้างงาน
● การสละสิทธ์ ิความพิการอย่างครอบคลุม (CDD) ส าหรบัคนทุกวยั

บรกิารที�มีอย่ ู 
พ่อ 
สละส ิทธ์ ิ  

ซีดีดี 
สละส ิทธ์ ิ 

วนัผู้ ใหญ่ ใช่ ใช่ 
เทคโนโลยีสิ�งอ านวยความสะดวก ใช่ ใช่ 
พฤติกรรมการสร ้างความค้ ุนเคยในบ้าน - ใช่ 
วนัเด็ก Habilitation - ใช่ 
การรวมชุมชน ใช่ ใช่ 
การประเมินที�ปรกึษา ใช่ ใช่ 
การสนับสนุนวนั ใช่ ใช่ 
การประเมินการปรบัเปลี�ยนสิ�งแวดล้อม ใช่ ใช่ 
การปรบัเปลี�ยนบ้าน ใช่ ใช่ 
แม่บ้าน - ใช่ 
ชีวติอิสระ ใช่ ใช่ 
การดูแลทางการแพทย์ ในบ้าน - ใช่ 
ระบบตอบรบัเหตุฉุกเฉินส ่วนบุคคล (PERS) ใช่ ใช่ 
ยั�วยุ ใช่ ใช่ 

ที�อย่ ูอาศยัที�อย่ ูอาศยั - บ้านต่อเนื�อง - ใช่ 

ที�อย่ ูอาศยัที�อย่ ูอาศยั - บ้านโฮสต์ - ใช่ 
ที�อย่ ูอาศยัที�อย่ ูอาศยั - การใช้ ชีวติร ่วมกัน - ใช่ 
ทุเลา ใช่ ใช่ 
การสนับสนุนอาชีวศกึษากลุ่มย่อย ใช่ ใช่ 
การจ้างงานที�สนับสนุน - ติดตาม ใช่ ใช่ 

การจ้างงานที�รองรบั - บุคคลธรรมดา ใช่ ใช่ 

รองรบัการใช้ ชีวติครอบครวั ใช่ ใช่ 

การบ าบัดที�อย่ ูอาศยัที�อย่ ูอาศยั - ใช่ 

เฉพาะกาล ใช่ ใช่ 
การขนส ่ง ใช่ ใช่ 
การปรบัเปลี�ยนยานพาหนะ ใช่ ใช่ 



วนัผู้ ใหญ่ 

วนัผู ้ใหญ่จัดให้มีกิจกรรมวนัที�มีความหมายในสถานที�ที�ปลอดภัยและมีผู ้ควบคมุดแูลห่างจากบ้านของคณุ 
คณุสามารถใช้บร ิการน้ ี เพื�อท าสิ�งตา่งๆ ในชุมชนของคณุได ้
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยให้คณุเป็ นอิสระมากข้ ึนกับความตอ้งการดา้นสุขภาพและสังคม 
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การรกัษาสุขภาพ และการควบคมุดแูล 
คณุไม่สามารถใช้บร ิการน้ ีส าหรบังานหร ืออาสาสมัคร 

เทคโนโลยีช่ วยเหลือ 

Assistive Technology รวมถึงอุปกรณ์ เครื� องมือ และเครื� องใช้ตา่งๆ ที�จะช่วยให้คณุท 
าสิ�งตา่งๆ ดว้ยตวัเอง คณุจึงตอ้งการความช่วยเหลือจากคนอื�นน้อยลง 

พฤติกรรมนิสยัในบ้าน 
การปรบัพฤตกิรรมในบ้านเป็ นบร ิการระยะส้ ันเมื�อคณุมีเหตกุารณ์สุขภาพจิตรนุแรงหร ื
อมีพฤตกิรรมที�ท าให้คณุไม่สามารถ ท ากิจกรรมประจ าวนัตามปกติได ้บร ิการน้ ีมี ให้ที�บ้านของคณุ ผู ้
ให้บร ิการของคณุ 
ช่วยให้คณุท ากิจกรรมในชีวติประจ าวนั บ ารงุสุขภาพ และดแูล นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

นิสยัวนัเด็ก 

วนัเด็ก Habilitation เกิดข้ ึนในชุมชน 
ให้การสนับสนุนดา้นการสอนและเจ้าหน้าที�เพื�อตอบสนองความตอ้งการที�เหมาะสมกับวยัของบุตรหลานขอ
งคณุ 
เนื�องจากความพิการหร ือภาวะสุขภาพพิเศษ 
จุดเน้นคอืการสอนและให้การสนับสนุนเพื�อส่งเสร ิมความเป็ 
นอิสระและการเตบิโตส่วนบุคคลในขณะที�สนับสนุนการรวมชุ มชน นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย  

การบูรณาการชุมชน 
การอยู่รว่มกันในชุมชนสอนการช่วยเหลือตนเอง พฤตกิรรมที�เหมาะสม การเข้าสังคม 
และทักษะในการปรบัตวั 
บร ิการน้ ีส่วนใหญ่เกิดข้ ึนในชุมชน คณุเป็ นผู ้ตดัสินใจวา่คณุตอ้งการไปที� ใดและบ่อยแค่ไหน 
บร ิการน้ ี เพิ�มความเป็ นอิสระและทางเลือกส่วนตวัของคณุ และปฏิสัมพันธ์ก ับผู ้
คนในชุมชนของคณุ 
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การบ ารงุรกัษาสุขภาพ 
และการควบคมุดแูล 
นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

การประเมินเชิงปรกึษาหารอื 
การประเมินการให้ค าปร ึกษาช่วยให้คณุอยู่ ในบร ิการ�จจุบันของคณุในขณะที�ท าให้คณุและผู ้
อื�นปลอดภัย 
ผู ้ให้บร ิการจะสังเกตคณุในบ้านของคณุและที�ที�คณุรบับร ิการประจ าวนั ท 
าการประเมินพฤตกิรรมการท างาน 
และให้ค าแนะน าแก่ทีมของคณุ การแทรกแซงทางพฤตกิรรมไดร้บัการพัฒนา ใช้ ประเมิน 
และแก้ ไขตามความจ าเป็ น นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 



การสนับสนุนรายวนั 

Day Support จัดเตรยีมกิจกรรมในสถานที�กลางวนัที�ควบคมุโดยผู ้ให้บรกิาร 
ผู ้ให้บร ิการของคณุสอนการช่วยเหลือตนเอง พฤตกิรรมที�เหมาะสม การเข้าสังคม และทักษะในการปรบัตวั 
บร ิการน้ ีมี ให้เมื�อคณุไม่มีเป้าหมายในการจ้างงานและไม่ไดก้ าลังมองหางาน 
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การบ ารงุรกัษาสุขภาพ 
และการควบคมุดแูล 
นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

การประเมินการเปลี�ยนแปลงสิ�งแวดล้ อม 
การประเมินการปรบัเปลี�ยนสิ�งแวดล้อมเป็ นการประเมินเพื�อระบุอุปกรณท์ี�คณุตอ้งการหร ื
อการเปลี�ยนแปลงที�จะท ากับบ้านห ร ือยานพาหนะของคณุ  
โดยจะพิจารณาความตอ้งการดา้นสุขภาพและความปลอดภัย วธิีที�คณุเข้าถึงชุมชน 
และความเป็ นอิสระของคณุ บร ิการน้ ีอาจจ าเป็ นก่อนที�จะใช้เทคโนโลยีอ านวยความสะดวก 
การปรบัเปลี�ยนบ้าน หรื อการปรบัเปลี�ยนยานพาหนะ 

การปรบัเปลี�ยนบ้าน 
การปรบัเปลี�ยนบ้านคอืการเปลี�ยนแปลงบ้านของคณุเพื�อให้สะดวกและปลอดภัยยิ�งข้ ึ
นในการไปไหนมาไหนและท าสิ�งตา่ง ๆ ดว้ยตวัคณุเอง การปรบัเปลี�ยนจะช่วยให้คณุเข้าถึงบ้านไดด้ขี้ ึ
นและตอ้งการความช่วยเหลือจากคนอื�นน้อยลง 

แม่บ้าน  

แมบ่้านช่วยท างานบ้านทั�วไป เช่น ท าอาหาร ซักผา้ ท าธรุะ และท าความสะอาด 
บร ิการระยะส้ ันน้ ีสามารถใช้ ได้เมื�อบุคคลที�มกัจะท างานบ้านไมส่ามารถช่วยได ้
แมบ่้านไม่รวมการดูแลหร ือการก ากบัดูแล บร ิการน้ ีมี ให้ส าหรบัผู ้ที�มอีายตุ ่ากวา่ 18 ปี ซ่ ึ
งอาศัยอยู่ในบ้านของครอบครวั บรกิารอื�นๆ ของ  DHHS สามารถตอบสนองความตอ้งการน้ ีส าหรบัผู ้
ที�มีอายุ 18 aปี ข้ ึนไป   

ชีวิตอิสระ 

ชีวติอิสระมี ให้ ในบ้านของคณุเอง ผู ้ให้บร ิการของคณุสอนทักษะการใช้ชีวติอย่างอิสระและท 
าสิ�งตา่งๆ ในชุมชนของคณุ ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 
การรกัษาสุขภาพ และทักษะทางสังคมและการพักผ่อน นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

ความสามารถทางการแพทย์ ในบ้าน 

การดแูลทางการแพทย์ ในบ้านเป็ นบร ิการระยะส้ ันเมื�อคณุมีเหตกุารณ์ทางการแพทย์ที�รนุแรงซ่ ึงท 
าให้คณุไม่สามารถท ากิจกร รมประจ าวนัตามปกติได ้บร ิการน้ ีมี ให้ที�บ้านของคณุ ผู ้ให้บร ิ
การของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การบ ารงุรกัษาสุขภาพ 
และการควบคมุดแูล นี�คอืบรกิารที�คุน้เคย 

ระบบตอบสนองเหตุฉุกเฉินส ่วนบุคคล  (PERS) 

PERS iคอือุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรบัช่วยคณุตดิตอ่ใครสักคนในกรณีฉุกเฉิน 
ระบบเชื�อมตอ่กับโทรศัพท์ของคณุและแจ้งบุคคลที� ไดร้บัมอบหมายหร ือคอลเซ็นเตอร ์
เมื�อคณุกดปุ่ ม



พรีโวคาชั�น  

Prevocational สอนทักษะทั�วไปเกี�ยวกับงานที�จ าเป็ นส าหรบัการไดง้านในชุมชน บร ิการน้ ี
สามารถใช้ไดน้านถึง 12 เดอืน ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั 
การบ ารงุรกัษาสุขภาพ และการควบคมุดแูล นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

ที�อย่ ูอาศยั - บ้านต่อเนื�อง 

บ้านตอ่เนื�องมี ให้ ในบ้านที�ควบคมุโดยผู ้ให้บร ิการพรอ้มพนักงานกะ 
ผู ้ให้บร ิการของคณุสอนทักษะในการใช้ชีวติอย่างอิสระและท าสิ�งตา่งๆ ในชุมชนของคณุ 
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การดแูลสุขภาพ 
ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการควบคมุดแูล นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

ที�อย่ ูอาศยั - บ้านโฮสต์ 

Host Home ให้บร ิการในบ้านของพนักงานผู ้ให้บร ิการเอเจนซี� 
คณุอาศัยอยู่ก ับพนักงานและใช้ชีวติประจ าวนัรว่มกับครอบครวัในบ้านและชุมชน 
ผู ้ให้บร ิการของคณุสอนทักษะในการใช้ชีวติอย่างอิสระและท าสิ�งตา่งๆ ในชุมชนของคณุ 
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การดแูลสุขภาพ 
ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการควบคมุดแูล นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย

ที�อย่ ูอาศยั - การอย่ ูร ่วมกัน 

การอยู่รว่มกันมี ให้ ในบ้านของผู ้รบัเหมาที�เป็ นผู ้ให้บร ิการตวัแทน 
คณุอาศัยอยู่ก ับผู ้รบัเหมาและแบ่ง�นชีวติประจ าวนักับครอบครวัในบ้านและชุมชน 
ผู ้ให้บร ิการของคณุสอนทักษะในการใช้ชีวติอย่างอิสระและท าสิ�งตา่งๆ ในชุมชนของคณุ 
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การดแูลสุขภาพ 
ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการควบคมุดแูล นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

การพักผ่อน 

การพักฟื� นเป็ นบร ิการระยะส้ ันที�คณุสามารถใช้เมื�อคณุไม่สามารถดแูลตวัเองได ้
การพักผ่อนเป็ นการบรรเทาชั�วคราวส าหรบัผู ้ดแูลตามปกตทีิ�อาศัยอยู่กับคณุ 
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การบ ารงุรกัษาสุขภาพ และการก ากับดแูล 
บร ิการน้ ีจ ากัด 240 ชั�วโมงตอ่ปี ส าหรบัการสละสิทธ์ ิ  DDAD และ 360 ชั�วโมงส าหรบัการสละสิทธ์ ิ 
CDD    

การสนับสนุนการอาชีวศกึษากล่ ุมย่อย 
การสนับสนุนดา้นอาชีพกลุ่มย่อยมี ให้ที�ธุรกิจหรอืในชุมชนของคณุ 
คณุท างานคนเดยีวหร ือกับทีมเพื�อเร ียนรูท้ักษะและพฤตกิรรมในการท างาน 
ธุรกิจจ่ายให้ผู ้ให้บร ิการของคณุและผู ้ให้บร ิการของคณุจ่ายให้คณุ คณุอาจมีปฏิสัมพันธ์ก ับพนักงานหร ื
อลูกคา้ ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การบ ารงุรกัษาสุขภาพ 
และการควบคมุดแูล นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 



การจ้างงานที� ได้รบัการสนบัสนนุ - ตามมา 

การจ้างงานที�สนับสนุน – การตดิตามช่วยให้คณุรกัษางานที�สามารถแข่งขันได้ 
บร ิการน ี้อาจมอบให้ก ับคณุหร ือโดยการสื�อสารกับนายจ้างของคณุเพื�อคณุ นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

การจ้างงานที� ได้รบัการสนบัสนนุ – รายบุคคล 

การจ้างงานที�ไดร้บัการสนับสนุน – บุคคลจะจัดหาโคช้งานส 
าหรับการสอนแบบตัวต่อตัวเพื�อช่วยให้คณุรักษาต าแหน่งงานที�สามารถแข่งขันได้ 
บริ การน้ มีี ให้ที�งานของคุณ ผู ้ให้บริ การของคุณช่วยให้คณุมีทักษะในการท 
างานและการอ้างอิงทรพัยากรอื�นๆ นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย  

ชีวติครอบครวัที� ได้รบัการสนับสนุน 

การอยู่รว่มกันในครอบครวัที�สนับสนุนมี ให้ ในบ้านครอบครวัของคณุ 
ผู ้ให้บร ิการของคณุสอนทักษะในการใช้ชีวติอย่างอิสระและให้คณุท าสิ�งตา่งๆ ในชุมชนของคณุ 
ผู ้ให้บร ิการของคณุช่วยเหลือคณุเกี�ยวกับกิจกรรมในชีวติประจ าวนั การรกัษาสุขภาพ 
ทักษะทางสังคมและการพักผ่อน และการเข้าถึงชุมชน นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

การบ าบัดที�อย่ ูอาศยัที�อย่ ูอาศยั 

การบ าบัดฟื� นฟูที�อยู่อาศัยเป็ นบรกิารแบบรวมทุกอย่าง 
ใช้ส าหรบัเมื�อคณุมีความผิดปกตทิี�เกิดข้ ึนรว่มกันของความพิการทางพัฒนาการและความเจ็บป่ 
วยทางจิตข้ ันรนุแรง บริ การน้ ีจัดท าโดยพนักงานกะในสถานที�อยู่อาศัยของผู ้ให้บรกิารและชุมชน 
นี�คอืบร ิการที�คุน้เคย 

เฉพาะกาล 

การเปลี�ยนผา่นจะจ่ายค่าใช้จ่ายเพียงคร ั้งเดียวเพื�อช่วยให้คุณย้ายออกจาก ICF-IID บ้านพักคนชรา หร ื
อศนูย์ภูมิภาค ซ่ ึงอาจรวมถึงเฟอรนิ์ เจอรท์ี�จ าเป็ น ของใช้ ในบ้าน เงินประกัน คา่สาธารณูปโภคข้ ั
นพื �นฐานหร ือเงินมัดจ า หร ือคา่ขนย้าย 

การขนส ่ง 

การขนส่งใหบ้ร ิการเร ียกรถไปและกลบัจากบร ิการผ่อนผัน แยกจากการขนส่งระหวา่งบร ิการ 
การขนส่งไม่ควรแทนที�ตัวเลอืกอื�นที�มี ให้คุณ เช่น การเร ียกรถจากเพื�อนหร ือครอบครวั 
ไม่สามารถใช้การขนส่งเพื�อเดินทางไปตามนัดทางการแพทย์ ได้ เนื�องจากบร ิการอื�นๆ ของ 
DHHS สามารถตอบสนองความตอ้งการน้ ีได ้

การปรบัเปลี�ยนยานพาหนะ 

การดดัแปลงยานพาหนะคอืการเปลี�ยนแปลงรถยนต/์รถตูเ้พื�อรองรบัความตอ้งการของคณุเพื�อรวมเข้
ากับชุมชนอย่างเต็ม ที�ยิ�งข้ ึน การปรบัเปลี�ยนจะช่วยให้คณุเข้าถึงรถไดด้ขี้ ึ
นและตอ้งการความช่วยเหลือจากคนอื�นน้อยลง 
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