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 DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION (DDA) 

จดหมายแจงเตือนการหมดอายุสิทธิไดรับสวัสดิการ  
เนื่องจากอายุครบสี่ (4) ป 

วันที่:        
  

ชื่อและที่อยูของลูกคา ชื่อและที่อยูของตัวแทน 

            

เรื่อง: จดหมายแจงเตือนการหมดอายุสิทธิไดรับสวัสดิการ เนื่องจากอายุครบสี่ (4) ป 

ปจจุบันน้ี บุตรของคุณเปนลูกคาของ Developmental Disabilities Administration (DDA) สิทธิไดรับสวัสดิการของบุตรของคุณ 
กับ DDA จะหมดอายุในวันเกิดอายุครบสี่ปของเขา/เธอ เพื่อใหบุตรของคุณยังคงมีสิทธิไดรับสวัสดิการจาก DDA ตอไป 
คุณตองสมัครใหม อีกครั้งกอนที่บุตรของคุณจะมีอายุครบสี่ป บุตรของคุณตองไดรับการพิจารณาสิทธิการไดรับสวัสดิการใหมอีกครั้ง 
ภายใตเง่ือนไข ขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี: ความพิการทางสติปญญา, ภาวะสมองพิการ, โรคลมชัก, ภาวะออทิสติก, 
อาการทางระบบประสาทหรืออื่น ๆ ที่คลายคลึงกับความพิการทางปญญา 

เราไดแนบตารางเอกสารที่จําเปนมากับจดหมายฉบับน้ี เพื่อแจงใหคุณทราบวาเราตองใชเอกสารใดบางในการพิจารณาใหมครั้งน้ี 

จะสมัครใหมไดอยางไร? 

ติดตอเจาหนาที่ DDA Intake & Eligibility อยางนอย 90 วันกอนวันเกิดอายุครบสี่ปของบุตรของคุณ 
เพื่อขอชุดเอกสารใบสมัครใหม คุณสามารถขอไดโดยเขียนจดหมายติดตอ หรือโทรไปยังหมายเลขโทรศัพทที่แสดงดานลาง 
เราจะสงชุดเอกสารใบสมัครไปใหคุณทางไปรษณีย คุณยังสามารถรับเอกสารใบสมัครไดทางออนไลน โดยไปที่  
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility. 

ถาไมสมัครใหมจะเปนอยางไร? 

หากคุณไมขอรับชุดเอกสารใบสมัครใหมหรือถาคุณไมสงเอกสารใบสมัครใหมภายในอยางนอย 60 วัน กอนวันเกิดของบุตรของคุณ 
สิทธิการไดรับสวัสดิการของ DDA จะหมดลงในวันครบรอบวันเกิดปที่สี่ของเขา/เธอ 
ถาบุตรของคุณไดรับบริการประเภทที่ตองชําระเงินจาก DDA บริการน้ีจะสิ้นสุดในวันครบรอบวันเกิดปที่สี่ของเขา/เธอ 

การหมดอายขุองสิทธิรับสวัสดิการของ DDA จะไมสงผลตอการเขารวมในโปรแกรม Special Education 
หรือการมีสิทธิไดรับสวัสดิการ SSI และจะไมสงผลกระทบตอบริการ DSHS อื่น ๆ ที่คุณอาจไดรับ เชน Medicaid, TANF 
หรือสแตมปอาหาร 

กรุณาตอบกลับมาโดยเร็วที่สุด อยางนอย 90 วัน กอนวันครบรอบวันเกิดปที่สี่ของบุตรของคุณ หากเราไมไดรับการติดตอจากคุณ  
เราจะถือวาคุณไมตองการใหบุตรของคุณรับสวัสดิการของ DDA อีกตอไป หากไมมีเอกสารที่ถูกตองเหมาะสมที่แสดงสิทธิการไดรับ 
สวัสดิการตามเง่ือนไขภายในวันครบรอบอายุสี่ (4) ปของบุตรของคุณ สิทธิการไดรับสวัสดิการ DDA และบริการ DDA ของบุตร  
ของคุณจะหมดอายุลงในวันครบรอบวันเกิดอายุสี่ (4) ป ของเขา/เธอ 

หากคุณมีคําถามหรือตองการขอรับชุดเอกสารใบสมัคร กรุณาติดตอ 

                     
ช่ือ  หมายเลขโทรศพัท ์  ท่ีอยูอี่เมล 

สามารถขอรับสําเนากฎระเบียบของรัฐเก่ียวกับสิทธิ์ได หรือเขาไปดูทางออนไลนไดที่  
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility. 

สําเนา: แฟมลูกคา 

 

https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility
https://www.dshs.wa.gov/dda/consumers-and-families/eligibility


DSHS 10-377 TH (REV. 10/2019) Thai 

 

ตารางเอกสารที่จําเปน 
สภาวะความพิการ อายุ การวินิจฉัย ผูวินิจฉัย บันทึกอื่น ๆ 

พัฒนาการลาชา อายุ 4 ป 
ถึง 9 ป 

พัฒนาการลาชา มืออาชีพท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดําเนิน
การประเมินการพัฒนาหรือการประเมินผลการ
พัฒนา 

อายุส่ี (4) ปถึงเกา (9) ป– ความลาชาสามประเภทข้ึนไปในระดับ 1.5 
ตามมาตรฐานการเบี่ยงเบนซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ยหรือ 25% ของอายุจริง 
จากการประเมินในปจจุบันภายในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผานมา 

ความพิการทางปญญา อายุ 4 
ปเปนอย
างนอย 

ความพิการทางปญญา  
 

นักจิตวิทยาท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
นักจิตวิทยาของโรงเรียนท่ีผานการรับรองจาก
วอชิงตัน หรือนักจิตวิทยาของโรงเรียนอื่น 
ท่ีไดรับการรับรองจาก National Assoc. of 
School Psychologists 

รายงานจิตวิทยาแบบครบถวนซึ่งรวมถึงคะแนน IQ รวม 
ในระดับมากกวาสองมาตรฐานการเบี่ยงเบนซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย 
และคะแนนทักษะการปรับตัวท่ีมากกวาสองมาตรฐานการเบ่ียงเบนซึ่งต่ํากวา
คาเฉลี่ยท่ีไดตรวจสอบอยางสมบูรณภายในระยะเวลา 36 เดือนท่ีผานมา 

โรคสมองพิการ อายุ 4 
ปเปนอย
างนอย 

โรคสมองพิการ 
ภาวะแขนและขาอมัพา

ต 
โรคอัมพาตครึ่งซีก 
ภาวะสมองพิการ 

ท่ีสงผลตอความผิดปก
ติท่ีเกี่ยวของกับขา 

2 ขางเปนหลัก 

แพทยท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เริ่มมีอาการกอนอายุสาม (3) ป และขอมูลท่ีสนับสนุนวาตองการความ 
ชวยเหลือทางดานรางกายโดยตรงทุกวัน อยางนอยในกิจกรรมสองประเภท 
(การเขาหองนํ้า, การอาบนํ้า, การกิน, การแตงตัว, 
การเคลื่อนไหวหรือการส่ือสาร) 

โรคลมบาหมู อายุ 4 
ปเปนอย
างนอย 

โรคลมชักหรือโรคชัก นักประสาทวิทยาท่ีไดรับการรับรองจากคณะก
รรมการแพทย 

การวินิจฉัยจากประวัติทางการแพทยและการทดสอบทางระบบประสาท 
การยืนยันจากแพทยหรือนักประสาทวิทยาวาเปนอาการชักท่ีไมสามารถคว
บคุมไดและเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง หรือเกิดข้ึนซ้ําซอน 
และการทดสอบทักษะการปรับตัว 
แสดงถึงขอจํากัดท่ีสําคัญในการปรับตัวมากกวาสองมาตรฐานการเบี่ยงเบน
ซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย 

โรคออทิสติก  
(per DSM-IV-TR) 

อายุ 4 
ปเปนอย
างนอย 

โรคออทิสติกหรือความ
ผิดปกติดานออทิสติก 

ตาม 299.00 ใน  
DSM-IV-TR 

 

นักจิตวิทยาท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
แพทยท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ 
ARNP ท่ีเปนสมาชิกของศูนย ออทิสติก 
ศูนยการพัฒนา หรือศูนยความเปนเลิศ หรือ 
นักประสาทวิทยา จิตแพทย 
หรือกุมารแพทยดานการพัฒนาการและพฤติกร
รมซึ่งไดรับ 
การรับรองจากคณะกรรมการแพทย 

การประเมินเต็มรูปแบบตาม DSM-IV-TR ท่ีบรรลุเกณฑวินิจฉัยท้ังหมด 
หลักฐานแสดงความลาชา หรือการทํางานท่ีผิดปกติกอนอายุหา (5) ป 
ในดานทักษะทางสังคม ภาษา การส่ือสาร 
หรือการเลนในเชิงสัญลักษณหรือจินตนาการ 
และการทดสอบทักษะการปรับตัว 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาทักษะการปรับตัวมีขีดจํากัดเปนอยางมาก 
โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวาสองคาท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ย 



DSHS 10-377 TH (REV. 10/2019) Thai 

ตารางเอกสารที่จําเปน 
สภาวะความพิการ อายุ การวินิจฉัย ผูวินิจฉัย บันทึกอื่น ๆ 

โรคสเปกตรัมออทิสติกผิ
ดปกติ 

(per DSM-5) 

อายุ 4 
ปเปนอย
างนอย 

โรคสเปกตรัมออทิสติก
ผิดปกติ 299.00 

ตาม DSM-5 

นักจิตวิทยาท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
แพทยท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ 
ARNP ท่ีเปนสมาชิกของศูนยออทิสติก  
ศูนยการพัฒนา หรือศูนยความเปนเลิศ หรือ 
นักประสาทวิทยา จิตแพทย 
หรือกุมารแพทยดานการพัฒนาการและพฤติกร
รมซึ่งไดรับ 
การรับรองจากคณะกรรมการแพทย 

การประเมินเต็มรูปแบบตาม DSM-V ท่ีบรรลุเกณฑวินิจฉัยท้ังหมด 
หลักฐานแสดงความลาชา หรือการทํางานท่ีผิดปกติกอนอายุหา (5) ป 
การทดสอบทักษะการปรับตัว 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาทักษะการปรับตัวมีขีดจํากัดเปนอยางมาก 
โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกวาสองคาและ FSIQ 
ของคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหน่ึงคาเปนอยางนอยท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ย 

อาการทางระบบประสาท
หรืออาการอื่น ๆ 
ท่ีคลายคลึงกับ 

ความพิการ 
ทางสติปญญา 

อายุ 4 
ปเปนอย
างนอย 

ความผิดปกติของ 
ระบบประสาทหรือโครโ

มโซม 
ท่ีรูจักกันท่ัวไปวาทําให

เกิด 
ความบกพรอง 
ทางสติปญญา 
และการปรับตัว 

แพทยท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ คะแนน IQ รวม มากกวา 1.5 สวน 
มาตรฐานการเบ่ียงเบนซึ่งต่ํากวาคาเฉลี่ย และการทดสอบทักษะการปรับตัว 
ท่ีแสดงถึงขอจํากัดอยางมีนัยสําคัญในการทํางานท่ีตองปรับตัวตามมาตรฐา
นการเบี่ยงเบนซึ่งมากกวาสองคามาตรฐาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีต่ํากวาค
าเฉลี่ยท่ีไดตรวจสอบอยางสมบูรณภายในระยะเวลา 36 เดือนท่ีผานมา 

หมายเหตุ: แบบฟอรมนี้ใหไวเพื่อเปนแนวทางโดยทั่วไปเทานั้น และ DDA สามารถขอขอมูลหรือการประเมินผลเพิ่มเติมได เอกสารนี้เปนขั้นตอนแรกในการพิจารณาสิทธิไดรับสวัสดิการ 
มีการพิจารณามอบสิทธิ์ไดรับสวัสดิการ DDA ภายใต WAC บทที่ 388-823 
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