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1.0 ໃບຖະແຫ ງນະໂຍບາຍ 

ແຜນການສຸຂະພາບຂອງມ ນນິ ທິກາຍເຊ  (Kaiser Foundation Health Plans (KFHP)) ແລະ ໂຮງໝ 
ມ ນນິ ທິກາຍເຊ  (Kaiser Foundation Hospitals (KFH)) ມ ພັນທະໃນການສະໜອງໂຄງການທ ື່

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ ແກື່ ການເຂ ົ້ າເຖິງການດ ແລເບິື່ ງແຍງສ າລັບປະຊາກອນທ ື່ ບອບບາງ. ຂ ົ້
ຜ ກມັດນ ົ້ ປະກອບມ ການສະໜອງການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນໃຫົ້ ແກື່ ຄ ນເຈັບທ ື່ ຄຸນສ ມບັດທ ື່ ບ ື່ ມ 
ປະກັນໄພ ແລະ ມ ປະກັນໄພທ ື່ ບ ື່ ພຽງພ  ເຊິື່ ງມ ລາຍຮັບໜົ້ ອຍ ເມ ື່ ອຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະ
ສ າລັບການບ ລິ ການ ເປັນອຸປະສັກໃນການເຂ ົ້ າເຖິງການດ ແລເບິື່ ງແຍງສຸກເສ ນ ແລະ ການດ ແລ
ເບິື່ ງແຍງທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດ. 

 

2.0 ຈຸດປະສ ງ 

ນະໂຍບາຍສະບັບນ ົ້ ອະທິບາຍເຖິງເງ ື່ ອນໄຂສ າລັບການມ ຄຸນສ ມບັດເໝາະສ ມ ແລະ ການໄດົ້ ຮັບການ
ຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນສ າລັບການບ ລິ ການສຸກເສ ນ ແລະ ການບ ລິ ການທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດ 
ຜື່ ານໂຄງການ Medical Financial Assistance (MFA).  ເງ ື່ ອນໄຂແມື່ ນສອດຄື່ ອງກັບພາກທ  501(r) 
ຂອງກ ດໝາຍລາຍໄດົ້ ພາຍໃນແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ ແລະ ກ ດລະບຽບທ ື່ ຖ ກບັງຄັບໃຊົ້ ໃນລັດ 
ເຊິື່ ງນ າສະເໜ ການບ ລິ ການທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ, ວິ ທ ການເຂ ົ້ າເຖິງ, ເກນກ ານ ດສ າລັບການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ
ໂຄງການ, ໂຄງສົ້ າງຂອງລາງວັນ MFA, ພ ົ້ ນຖານສ າລັບການຄິ ດໄລື່ ຈ ານວນລາງວັນ ແລະ ການ
ດ າເນ ນການທ ື່ ອະນຸຍາດໃນກ ລະນ ທ ື່ ບ ື່ ມ ການຊ າລະສ າລັບໃບຮຽກເກັບເງິ ນທາງການແພດ. 

 

3.0 ຂອບເຂດ 

ນະໂຍບາຍສະບັບນ ົ້ ນ າໃຊົ້ ກັບພະນັກງານທ ື່ ຖ ກຈົ້ າງໂດຍນິ ຕິບຸກຄ ນດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ົ້  ແລະ ສາຂາຍື່ ອຍຂອງ
ພວກເຂ າ (ເຊິື່ ງເອ ົ້ ນລວມກັນເປັນ “KFHP/H”): 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 ໂຮງໝ ມ ນນິ ທິກາຍເຊ ; ແລະ 

3.3 ສາຂາຍື່ ອຍຂອງ KFHP/H. 

3.4 ນະໂຍບາຍສະບັບນ ົ້ ນ າໃຊົ້ ກັບໂຮງໝ ມ ນນິ ທິກາຍເຊ  ແລະ ຄລິ ນິ ກໃນເຄ ອຂອງໂຮງໝ ທ ື່

ລະບຸໄວົ້ ໃນບ ດເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ຂັດຕິດໄວົ້  ພາກທ  I, ໂຮງໝ ມ ນນິ ທິ ແລະ ຮວມກັນໄວົ້ ໃນທ ື່ ນ ົ້

ໂດຍການກື່ າວເຖິງ. 

 

4.0 ນິ ຍາມ 

ເບິື່ ງພາກພະໜວກ ກ – ປະມວນຄ າສັບ. 

 

5.0 ບ ດບັນຍັດ 

KFHP/H ບ າລຸງຮັກສາໂຄງການ MFA ທ ື່ ຜື່ ານການກວດສອບລາຍໄດົ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢື່ າງເປັນທາງການ 
ເພ ື່ ອຫ ຸ ດຜື່ ອນອຸປະສັກທາງການເງິ ນໃນການຮັບການດ ແລເບິື່ ງແຍງສຸກເສ ນ ແລະ ການດ ແລ
ເບິື່ ງແຍງທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດສ າລັບຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ໂດຍບ ື່ ຈ າແນກອາຍຸຂອງຄ ນເຈັບ, 
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ຄວາມພິການ, ເພດ, ເຊ ົ້ ອຊາດ, ຄວາມຜ ກພັນທາງສາສະໜາ ຫ   ສະຖານະການເຂ ົ້ າເມ ອງ, ຄວາມ
ຮັກມັກທາງເພດ, ຊາດກ າເນ ດ ແລະ ຄ ນເຈັບມ ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ຫ   ບ ື່ . 

5.1 ການບ ລິ ການທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ແລະ ບ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບພາຍໃຕົ້ ນະໂຍບາຍ MFA.  ນອກຈາກໄດົ້
ຖ ກລະບຸໄວົ້ ໃນບ ດເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ຂັດຕິດໄວົ້ , ພາກທ  II, ການບ ລິ ການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ 
ແລະ ບ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບພາຍໃຕົ້ ນະໂຍບາຍ MFA. 

5.1.1 ການບ ລິ ການທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ MFA ອາດຖ ກນ າໃຊົ້ ກັບການບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງ
ສຸກເສ ນ ແລະ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດ, ການບ ລິ ການ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນການຢາ ແລະ ອຸປະກອນທາງການແພດທ ື່ ສະໜອງໃຫົ້ ໃນສະຖານ
ບ ລິ ການ Kaiser Permanente (KP) (ເຊັື່ ນ: ໂຮງໝ , ຄລິ ນິ ກໃນເຄ ອຂອງໂຮງໝ , 
ສ ນການແພດ ແລະ ຕຶກຫົ້ ອງການທາງການແພດ) ທ ື່ ຮົ້ ານຂາຍຢາສ າລັບຄ ນເຈັບ
ນອກຂອງ KFHP/H ຫ   ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP.  MFA ອາດຖ ກນ າໃຊົ້ ກັບການ
ບ ລິ ການ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນທ ື່ ອະທິບາຍໄວົ້ ຂົ້ າງລຸື່ ມນ ົ້ : 

5.1.1.1 ການບ ລິ ການທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດ. ການດ ແລເບິື່ ງແຍງ, ການ
ປິື່ ນປ ວ ຫ   ການບ ລິ ການທ ື່ ສັື່ ງຊ ົ້  ຫ   ສະໜອງໃຫົ້ ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ 
KP ເຊິື່ ງຈ າເປັນສ າລັບການປົ້ ອງກັນ, ການປະເມ ນ, ການບ ື່ ງມະຕິ ຫ   
ການປິື່ ນປ ວອາການທາງການແພດ ແລະ ບ ື່ ແມື່ ນເພ ື່ ອຄວາມສະດວກ
ສະບາຍຂອງຄ ນເຈັບ ຫ   ຜ ົ້ ໃຫົ້ ການບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງທາງການແພດ
ເປັນຫ ັ ກ. 

5.1.1.2 ໃບສັື່ ງຢາ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກ າ. ໃບສັື່ ງຢາທ ື່ ສະແດງໃນຮົ້ ານຂາຍຢາ
ສ າລັບຄ ນເຈັບນອກຂອງ KFHP/H ແລະ ຂຽນໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການ KP, 
ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການພະແນກສຸກເສ ນທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP, ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການດ ແລ
ເບິື່ ງແຍງຮ ບດື່ ວນທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP ແລະ ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການທ ື່ ມ ການເຊັນ
ສັນຍາກັບ KP. 

5.1.1.2.1 ຢາທ ື່ ວໄປ.  ການເລ ອກນ າໃຊົ້ ຢາທ ື່ ວໄປ ເມ ື່ ອໃດກ ຕາມທ ື່

ເປັນໄປໄດົ້ . 

5.1.1.2.2 ຢາມ ຍ ື່ ຫ ົ້ .  ຢາທ ື່ ມ ຊ ື່ ຍ ື່ ຫ ົ້ ຕາມທ ື່ ສັື່ ງໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ 
KP ເຊິື່ ງຈ ດບັນທຶກໄວົ້ ວື່ າ “ຈື່ າຍຢາຕາມທ ື່ ຂຽນໄວົ້ “ 
(Dispense as Written, DAW) ຫ   ບ ື່ ມ ຢາທ ື່ ວໄປທຽບຄຽງ. 

5.1.1.2.3 ຢາຊ ົ້ ຂາຍໂດຍກ ງ ຫ   ວັດສະດຸເພສັດກ າ. ດົ້ ວຍໃບສັື່ ງຢາ 
ຫ   ໃບສັື່ ງທ ື່ ຂຽນໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP ແລະ ຈື່ າຍຢາ
ໃຫົ້ ຈາກຮົ້ ານຂາຍຢາສ າລັບຄ ນເຈັບນອກຂອງ KP. 

5.1.1.2.4 ຜ ົ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກ Medicare.  ນ າໃຊົ້ ກັບຜ ົ້ ຮັບ
ຜ ນປະໂຫຍດຈາກ Medicare ສ າລັບຢາຕາມໃບສັື່ ງທ ື່ ຖ ກ
ຄອບຄຸມພາຍໃຕົ້  Medicare ພາກ ງ ໃນລັກສະນະການລະ
ເວັົ້ ນຂອງຮົ້ ານຂາຍຢາ. 

5.1.1.3 ອຸປະກອນທາງການແພດທ ື່ ທ ນທານ (Durable Medical 

Equipment, DME). ສັື່ ງຊ ົ້ ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການ KP ໂດຍສອດຄື່ ອງກັບ
ຄ ື່ ມ ຂອງ DME ແລະ ຈັດສະໜອງໂດຍ KFHP/H ໃຫົ້ ແກື່ ຄ ນເຈັບທ ື່ ບັນລຸ
ເກນກ ານ ດສ າລັບຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດ. 
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5.1.1.4 ການຈັດຊັົ້ ນຮຽນສ າລັບການສຶ ກສາດົ້ ານສຸຂະພາບ.  ຄື່ າທ ານຽມທ ື່

ກື່ ຽວຂົ້ ອງກັບການຈັດຊັົ້ ນຮຽນທ ື່ ມ ໃຫົ້ ບ ລິ ການ ເຊິື່ ງຖ ກນັດໝາຍ ແລະ 
ສະໜອງໃຫົ້ ໂດຍ KP ທ ື່ ຖ ກແນະນ າໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP ໃຫົ້ ເປັນ
ສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງແຜນການດ ແລເບິື່ ງແຍງຂອງຄ ນເຈັບ. 

5.1.1.5 ການບ ລິ ການທ ື່ ມ ໃຫົ້ ບ ນພ ົ້ ນຖານການລະເວັົ້ ນ. ໃນສະຖານະການໃດໜຶື່

ງທ ື່ ຄ ບອ ງປະກອບສ າລັບການລະເວັົ້ ນ, MFA ອາດຖ ກນ າໃຊົ້ ກັບ 
(1) ການບ ລິ ການທ ື່ ສະໜອງໃຫົ້ ໃນສະຖານບ ລິ ການທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP 
ແລະ (2) DME ທ ື່ ຖ ກສັື່ ງຢາ ຫ   ສັື່ ງຊ ົ້ ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP ແລະ 
ສະໜອງໃຫົ້ ໂດຍຜ ົ້ ຮັບເໝ າ/ຜ ົ້ ຈ າໜື່ າຍ ຕາມທ ື່ ໄດົ້ ອະທິບາຍໄວົ້ ຢ ື່ ຂົ້ າງ
ລຸື່ ມນ ົ້ .  ເພ ື່ ອໃຫົ້ ມ ຄຸນສ ມບັດສ າລັບການລະເວັົ້ ນ, ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕົ້ ອງ
ບັນລຸເກນກ ານ ດສ າລັບລາຍຈື່ າຍສ ງທາງການແພດ ເຊິື່ ງຖ ກອະທິບາຍ
ໄວົ້ ໃນພາກທ  5.6.2 ຢ ື່ ຂົ້ າງລຸື່ ມນ ົ້ . 

5.1.1.5.1 ການບ ລິ ການພະຍາບານທ ື່ ຊ ານານ ແລະ ການບ ລິ ການດ 
ແລເບິື່ ງແຍງຂັົ້ ນກາງ. ສະໜອງໂດຍສະຖານບ ລິ ການທ ື່

ມ ການເຊັນສັນຍາກັບ KP ໃຫົ້ ແກື່ ຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ຄວາມ
ຕົ້ ອງການຢາຕາມໃບສັື່ ງ ເພ ື່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ
ໃຫົ້ ແກື່ ຄ ນເຈັບໃນການອອກຈາກໂຮງໝ . 

5.1.1.5.2 ອຸປະກອນທາງການແພດທ ື່ ທ ນທານ (DME).  ຜ ົ້ ຈ າໜື່
າຍສະໜອງ DME ທ ື່ ຖ ກສັື່ ງຊ ົ້ ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP 
ຕາມຄ ື່ ມ ຂອງ DME ແລະ ສະໜອງໃຫົ້ ໂດຍຜ ົ້ ຈ າໜື່ າຍທ ື່

ມ ການເຊັນສັນຍາຜື່ ານພະແນກ DME ຂອງ KFHP/H. 

5.1.1.6 ມ ການບ ລິ ການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ. ການບ ລິ ການເພ ື່
 ມເຕ ມທ ື່ ມ 

ສິ ດໄດົ້ ຮັບພາຍໃຕົ້ ນະໂຍບາຍ MFA ແມື່ ນຖ ກລະບຸໄວົ້ ໃນບ ດເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່

ຂັດຕິດໄວົ້ , ພາກທ  II, ການບ ລິ ການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ແລະ ບ ື່ ມ 
ສິ ດໄດົ້ ຮັບພາຍໃຕົ້ ນະໂຍບາຍ MFA. 

5.1.2 ການບ ລິ ການທ ື່ ບ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ. MFA ອາດບ ື່ ຖ ກນ າໃຊົ້ ກັບ: 

5.1.2.1 ການບ ລິ ການທ  
ື່ ບ ື່ ຖ ວື່ າເປັນເຫດສຸກເສ ນ ຫ   ມ ຄວາມຈ າເປັນທາງການ

ແພດ ຕາມທ ື່ ຕັດສິ ນໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP.  ປະກອບມ  ແຕື່ ບ ື່
ຈ າກັດພຽງ: 

5.1.2.1.1 ການຜື່ າຕັດ ຫ   ການບ ລິ ການເສ ມຄວາມງາມ ເຊິື່ ງລວມ
ເຖິງການບ ລິ ການດົ້ ານຜິວໜັງທ ື່ ມ ຈຸດປະສ ງເພ ື່ ອ
ປັບປຸງລັກສະນະພາຍນອກຂອງຄ ນເຈັບເປັນຫ ັ ກ, 

5.1.2.1.2 ການປິື່ ນປ ວການມ ລ ກຍາກ, 

5.1.2.1.3 ອຸປະກອນທາງການແພດແບບຂາຍຍື່ ອຍ, 

5.1.2.1.4 ການບ າບັດທາງເລ ອກ ເຊິື່ ງລວມເຖິງການຝັງເຂັມ, 
ການບ າບັດໂດຍການຈັບກະດ ກສັນຫ ັ ງ ແລະ ການ
ບ ລິ ການນວດ, 
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5.1.2.1.5 ການສ ດຢາ ແລະ ອຸປະກອນເພ ື່ ອປິື່ ນປ ວຄວາມຜິດ
ປ ກກະຕິທາງເພດ, 

5.1.2.1.6 ການບ ລິ ການຖ ພາແທນ ແລະ 

5.1.2.1.7 ການບ ລິ ການທ ື່ ກື່ ຽວຂົ້ ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ
ບຸກຄ ນທ ສາມ, ການປ ກປົ້ ອງປະກັນໄພສື່ ວນບຸກຄ ນ ຫ   
ກ ລະນ ຊ ດເຊ ຍຂອງພະນັກງານ. 

5.1.2.1.8 ການບ ລິ ການສ າລັບຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ປະກັນສຸຂະພາບເຊິື່ ງບ ື່
ແມື່ ນຂອງ KP .  ການບ ລິ ການທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນເຫດສຸກເສ ນ 
ຫ   ບ ື່ ແມື່ ນເຫດຮ ບດື່ ວນ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກ າຂອງ
ຄ ນເຈັບນອກທ ື່ ຖ ກຄອບຄຸມພາຍໃຕົ້ ການຄອບຄຸມ
ປະກັນສຸຂະພາບທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP ເຊິື່ ງຮຽກຮົ້ ອງໃຫົ້ ຄ ນ
ເຈັບໃຊົ້ ປະໂຫຍດຈາກເຄ ອຂື່ າຍສະເພາະຂອງຜ ົ້ ໃຫົ້
ບ ລິ ການ ແລະ ຮົ້ ານຂາຍຢາທາງເລ ອກທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ 
KP. 

5.1.2.2 ໃບສັື່ ງຢາ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກ າ. ໃບສັື່ ງຢາ ແລະ ວັດສະດຸທ ື່ ບ ື່ ຖ ວື່ າ
ເປັນເຫດສຸກເສ ນ ຫ   ມ ຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດ ປະກອບມ  ແຕື່
ບ ື່ ຈ າກັດພຽງ (1) ຢາທ ື່ ບ ື່ ໄດົ້ ຖ ກຮອງຮັບໂດຍຄະນະກ າມະການຮົ້ ານຂາຍ
ຢາ ແລະ ການຮັກສາໂຣກ, (2) ຢາຊ ົ້ ຂາຍໂດຍກ ງ ແລະ ວັດສະດຸທ ື່ ບ ື່ ມ 
ການສັື່ ງຢາ ຫ   ສັື່ ງຊ ົ້ ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP ແລະ (3) ຢາທ ື່ ມ ການ
ລະເວັົ້ ນໂດຍສະເພາະ (ເຊັື່ ນ: ຢາສ າລັບການມ ລ ກຍາກ, ການເສ ມ
ຄວາມງາມ, ຄວາມຜິດປ ກກະຕິທາງເພດ). 

5.1.2.3 ໃບສັື່ ງຢາສ າລັບ Medicare Part D ຜ ົ້ ລ ງທະບຽນທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຫ   
ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການ Low Income Subsidy (LIS) Program.  ສື່ ວນ
ແບື່ ງຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍທ ື່ ເຫ  ອສ າລັບຢາຕາມໃບສັື່ ງສ າລັບຜ ົ້ ລ ງທະບຽນ 
Medicare Advantage Part D ເຊິື່ ງມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຫ ຶ  ໄດົ້ ລ ງທະບຽນໃນ
ໂຄງການ LIS ຕາມຄ ື່ ມ ຂອງສ ນການບ ລິ ການ Medicare ແລະ 
Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS). 

5.1.2.4 ການບ ລິ ການທ ື່ ສະໜອງໃຫົ້ ນອກສະຖານບ ລິ ການຂອງ KP.  
ນະໂຍບາຍ MFA ແມື່ ນນ າໃຊົ້ ກັບການບ ລິ ການທ ື່ ສະໜອງໃຫົ້ ໃນ
ສະຖານບ ລິ ການຂອງ KP, ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP ເທ ື່ ານັົ້ ນ.  ເຖິງ
ແມື່ ນຈະມ ການສ ື່ ງຕ ື່ ຈາກຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP, ການບ ລິ ການອ ື່ ນໆ
ທັງໝ ດແມື່ ນບ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບສ າລັບ MFA.  ການບ ລິ ການທ ື່ ສະໜອງໃຫົ້
ໂດຍຫົ້ ອງການທາງການແພດທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP, ສະຖານບ ລິ ການດ 
ແລເບິື່ ງແຍງຮ ບດື່ ວນ ແລະ ພະແນກສຸກເສ ນ ພົ້ ອມທັງສຸຂະພາບ
ເຮ ອນທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP, ບົ້ ານພັກຮັບຮອງ, ການດ ແລເບິື່ ງແຍງເພ ື່ ອ
ພັກຟ ົ້ ນ ແລະ ການບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງທ ື່ ມ ການຄຸົ້ ມຄອງ ແມື່ ນຖ ກ
ລະເວັົ້ ນ ນອກຈາກໄດົ້ ຖ ກລະບຸໄວົ້ ວື່ າເປັນການລະເວັົ້ ນຕາມພາກທ  
5.1.1.5 ທ ື່ ຢ ື່ ຂົ້ າງເທິງ. 

5.1.2.5 ອຸປະກອນທາງການແພດທ ື່ ທ ນທານ (DME).  ບ ື່ ວື່ າຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ 
KP ໄດົ້ ສັື່ ງຊ ົ້  ຫ   ບ ື່ , DME ທ ື່ ສະໜອງໃຫົ້ ໂດຍຜ ົ້ ຈ າໜື່ າຍທ ື່ ມ ການເຊັນ
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ສັນຍາແມື່ ນຖ ກລະເວັົ້ ນ ນອກຈາກໄດົ້ ຖ ກລະບຸໄວົ້ ວື່ າເປັນການລະເວັົ້ ນ
ຕາມພາກທ  5.1.1.5 ທ  

ື່ ຢ ື່ ຂົ້ າງເທິງ.  

5.1.2.6 ເບົ້ ຍປະກັນແຜນການສຸຂະພາບ.  ໂຄງການ MFA ບ ື່ ຊື່ ວຍໃຫົ້ ຄ ນ
ເຈັບຊ າລະຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍທ ື່ ກື່ ຽວພັນກັບການຄອບຄຸມດ ແລເບິື່ ງແຍງ
ສຸຂະພາບ (ເຊັື່ ນ: ເງິ ນຕົ້ ອງຊ າລະ ຫ   ເບົ້ ຍປະກັນ). 

5.1.2.7 ການບ ລິ ການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ບ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ. ການບ ລິ ການເພ ື່
 ມເຕ ມທ ື່ ບ ື່ ມ 

ສິ ດໄດົ້ ຮັບພາຍໃຕົ້ ນະໂຍບາຍ MFA ແມື່ ນຖ ກລະບຸໄວົ້ ໃນບ ດເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່

ຂັດຕິດໄວົ້ , ພາກທ  II, ການບ ລິ ການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ແລະ ບ ື່ ມ 
ສິ ດໄດົ້ ຮັບພາຍໃຕົ້ ນະໂຍບາຍ MFA. 

5.2 ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການ. MFA ແມື່ ນຖ ກນ າໃຊົ້ ກັບການບ ລິ ການທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ເຊິື່ ງຖ ກສະໜອງໂດຍ
ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງທາງການແພດ ໃຫົ້ ແກື່ ຜ ົ້ ທ ື່ ໄດົ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກ
ນະໂຍບາຍ MFA ດື່ ັ ງທ ື່ ໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ໃນບ ດບັນຍັດທ ື່ ຕິດຂັດໄວົ້ , ພາກທ  III, ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການທ ື່ ຂຶ ົ້ ນ
ກັບ ແລະ ບ ື່ ຂຶ ົ້ ນກັບນະໂຍບາຍ MFA. 

5.3 ແຫ ື່ ງຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ແລະ ວິ ທ ການສະໝັກຂ  MFA.  ຂ ົ້ ມ ນເພ ື່ ມເຕ ມກື່ ຽວກັບໂຄງການ 
MFA ແລະ ວິ ທ ການສະໝັກແມື່ ນຖ ກສະຫ ຸ ບໄວົ້ ໃນບ ດບັນຍັດເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ຕິດຂັດໄວົ້ , ພາກ
ທ  IV, ຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ແລະ ວິ ທ ການສະໝັກຂ  MFA. 

5.3.1 ແຫ ື່ ງຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ. ສ າເນ າຂອງນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄ າແນະ
ນ າ ແລະ ບ ດສະຫ ຸ ບດົ້ ວຍພາສາທື່ ເຂ ົ້ າໃຈງື່ າຍ (ເຊັື່ ນ: ບ ດສະຫ ຸ ບນະໂຍບາຍ ຫ   ໃບ
ປິ ວຂອງໂຄງການ) ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ແກື່ ສາທາລະນະ, ໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່ າ, ຈາກເວບໄຊຂອງ 
KFHP/H, ທາງອ ເມວ, ເປັນການສື່ ວນຕ ວ ຫ   ທາງໄປສະນ ຂອງ US. 

5.3.2 ການສະໝັກຂ  MFA. ເພ ື່ ອສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA, ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕົ້ ອງ
ສະແດງຄວາມຕົ້ ອງການໂດຍທັນທ  ເຊິື່ ງເກ ດຈາກໃບຮຽກເກັບເງິ ນທ ື່ ມ ຍອດເຫ  ອ
ຄົ້ າງຊ າລະສ າລັບການບ ລິ ການຂອງ KP, ການນັດໝາຍໄວົ້ ກັບ KP ຫ   ໃບສັື່ ງຢາໃນ
ຮົ້ ານຂາຍຢາທ ື່ ຖ ກສັື່ ງຊ ົ້ ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP ສ າລັບການບ ລິ ການທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້
ຮັບ ຕາມທ ື່ ອະທິບາຍໄວົ້ ຢ ື່ ຂົ້ າງເທິງ.  ຄ ນເຈັບສາມາດສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA 
ດົ້ ວຍຫ າຍວິ ທ  ເຊິື່ ງລວມເຖິງແບບອອນລາຍ, ເປັນການສື່ ວນຕ ວ, ທາງໂທລະສັບ 
ຫ   ທາງເຈົ້ ຍສະໝັກ.  

5.3.2.1 ການຄັດເລ ອກຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ິ ສິ ດສ າລັບໂຄງການຂອງພາກລັດ ແລະ 
ພາກເອກະຊ ນ. KFHP/H ສະໜັບສະໜ ນໃຫົ້ ທຸກຄ ນໄດົ້ ຮັບການຄອບ
ຄຸມປະກັນສຸຂະພາບເພ ື່ ອຮັບປະກັນການເຂ ົ້ າເຖິງການບ ລິ ການດ ແລ
ເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບ, ສ າລັບສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງບຸກຄ ນ ແລະ ເພ ື່ ອ
ປ ກປົ້ ອງຊັບສິ ນຂອງຄ ນເຈັບ.  KFHP/H ໃຫົ້ ຄ າປຶ ກສາດົ້ ານການເງິ ນ
ແກື່ ຄ ນເຈັບທ ື່ ສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA ເພ ື່ ອລະບຸໂຄງການຄອບຄຸມ
ປະກັນສຸຂະພາບທ ື່ ອາດເປັນໄປໄດົ້ ຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ 
ເຊິື່ ງອາດຊື່ ວຍໃນຄວາມຕົ້ ອງການສ າລັບການເຂ ົ້ າເຖິງການດ ແລ
ເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບ.  ຄ ນເຈັບທ ື່ ຖ ກສັນນິ ຖານວື່ າມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ
ຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາກລັດ ຫ   ພາກເອກະຊ ນ ອາດຈ າເປັນ
ຕົ້ ອງສະໝັກຂ ໂຄງການເຫ  ື່ ານັົ້ ນ. 
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5.4 ຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ຈ າເປັນເພ ື່ ອສະໝັກຂ  MFA.  ຂ ົ້ ມ ນສື່ ວນຕ ວ, ຂ ົ້ ມ ນທາງການເງິ ນ ແລະ ຂ ົ້ ມ ນອ ື່ ນໆ 
ທ ື່ ສ ມບ ນຄ ບຖົ້ ວນແມື່ ນຈ າເປັນຕ ື່ ການຢ ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບ ເພ ື່ ອ
ກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ MFA ພົ້ ອມທັງໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ.  MFA ອາດຖ ກປະຕິເສດ ເນ ື່ ອງຈາກຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ບ ື່ ສ ມບ ນຄ ບ
ຖົ້ ວນ.  ສາມາດໃຫົ້ ຂ ົ້ ມ ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ເປັນການສື່ ວນຕ ວ ຫ   ທາງໂທລະສັບ. 

5.4.1 ການຢ ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນ.  ສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບແມື່ ນ
ຖ ກຢ ນຢັນໃນແຕື່ ລະຄັົ້ ງທ ື່ ຄ ນເຈັບສະໝັກຂ ຄວາມຊື່ ວຍເຫ  ອ.  ຖົ້ າສະຖານະທາງ
ການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບສາມາດຖ ກຢ ນຢັນໄດົ້ ໂດຍນ າໃຊົ້ ແຫ ື່ ງຂ ົ້ ມ ນພາຍນອກ, ຄ ນ
ເຈັບອາດບ ື່ ຈ າເປັນຕົ້ ອງໃຫົ້ ເອກະສານທາງການເງິ ນ. 

5.4.2 ການໃຫົ້ ຂ ົ້ ມ ນທາງການເງິ ນ ແລະ ຂ ົ້ ມ ນອ ື່ ນໆ.  ຖົ້ າສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄ ນ
ເຈັບບ ື່ ສາມາດຖ ກຢ ນຢັນໄດົ້ ໂດຍນ າໃຊົ້ ແຫ ື່ ງຂ ົ້ ມ ນພາຍນອກ, ຄ ນເຈັບອາດຖ ກ
ຮົ້ ອງຂ ໃຫົ້ ຍ ື່ ນຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ອະທິບາຍໄວົ້ ໃນການສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA ເພ ື່ ອຢ ນຢັນ
ສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງພວກເຂ າ. 

5.4.2.1 ຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ສ ມບ ນຄ ບຖົ້ ວນ. ການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ MFA ຈະຖ ກ
ຕັດສິ ນຫ ັ ງຈາກທ ື່ ໄດົ້ ຮັບຂ ົ້ ມ ນສື່ ວນຕ ວ, ຂ ົ້ ມ ນທາງການເງິ ນ ແລະ ຂ ົ້
ມ ນອ ື່ ນໆຢື່ າງຄ ບຖົ້ ວນ. 

5.4.2.2 ຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ບ ື່ ສ ມບ ນຄ ບຖົ້ ວນ.  ຄ ນເຈັບຈະໄດົ້ ຮັບແຈົ້ ງການເປັນການສື່ ວນ
ຕ ວ, ທາງໄປສະນ  ຫ   ທາງໂທລະສັບ ຖົ້ າຂ ົ້ ມ ນຈ າເປັນທ ື່ ໄດົ້ ຮັບນັົ້ ນບ ື່
ສ ມບ ນຄ ບຖົ້ ວນ.  ຄ ນເຈັບອາດຍ ື່ ນຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ຂາດຫາຍພາຍໃນເວລາ 30 
ມ ົ້ ນັບຕັົ້ ງແຕື່ ວັນທ ທ ື່ ສ ື່ ງແຈົ້ ງການທາງໄປສະນ , ມ ການສ ນທະນາເປັນ
ການສື່ ວນຕ ວ ຫ   ມ ການສ ນທະນາທາງໂທລະສັບ. 

5.4.2.3 ບ ື່ ມ ຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ຮົ້ ອງຂ . ຄ ນເຈັບທ ື່ ບ ື່ ມ ຂ ົ້ ມ ນຮົ້ ອງຂ ຕາມທ ື່ ໄດົ້ ອະທິບາຍໄວົ້ ໃນ
ການສະໝັກຂ ໂຄງການອາດຕິດຕ ື່ ຫາ KFHP/H ເພ ື່ ອສ ນທະນາກື່ ຽວ
ກັບຫ ັ ກຖານອ ື່ ນໆທ ື່ ມ ຢ ື່  ເຊິື່ ງອາດສະແດງເຖິງການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ. 

5.4.2.4 ບ ື່ ມ ຂ ົ້ ມ ນທາງການເງິ ນ.  ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕົ້ ອງໃຫົ້ ຂ ົ້ ມ ນທາງການເງິ ນ 
(ເຊັື່ ນ: ລາຍຮັບ ຖົ້ າມ  ແລະ ແຫ ື່ ງເງິ ນ) ແລະ ຢັົ້ ງຢ ນຄວາມຖ ກຕົ້ ອງ
ຂອງຂ ົ້ ມ ນດັື່ ງກື່ າວເມ ື່ ອ (1) ບ ື່ ສາມາດຢ ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນ
ຂອງຕ ນ, (2) ບ ື່ ມ ຂ ົ້ ມ ນທາງການເງິ ນທ ື່ ຮົ້ ອງຂ  ແລະ (3) ບ ື່ ມ ຫ ັ ກ
ຖານອ ື່ ນໆທ ື່ ອາດສະແດງເຖິງການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ.  ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕົ້ ອງ
ສະໜອງຂ ົ້ ມ ນພ ົ້ ນຖານທາງການເງິ ນ ເມ ື່ ອຄ ນເຈັບ: 

5.4.2.4.1 ໄຮົ້ ບົ້ ານ ຫ   

5.4.2.4.2 ບ ື່ ມ ລາຍຮັບ, ບ ື່ ໄດົ້ ຮັບໃບຈື່ າຍເງິ ນຄື່ າຈົ້ າງທ ື່ ເປັນທາງ
ການຈາກຜ ົ້ ຈົ້ າງງານຂອງຜ ົ້ ກື່ ຽວ (ຍ ກເວັົ້ ນຄ ນທ ື່ ເຮັດ
ອາຊ ບອິ ດສະຫ ະ), ໄດົ້ ຮັບຂອງຂວັນເປັນເງິ ນ ຫ   ບ ື່
ຈ າເປັນຕົ້ ອງຍ ື່ ນແບບສະແດງລາຍການພາສ ລາຍຮັບ
ຂອງລັດຖະບານກາງ ຫ   ຂອງລັດໃນປ ຈື່ າຍພາສ ທ ື່ ຜື່ ານ
ມາ ຫ   
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5.4.2.4.3 ໄດົ້ ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກໄພພິບັດແຫື່ ງຊາດ ຫ   ໃນພາກ
ພ ົ້ ນເຊິື່ ງເປັນທ ື່ ເປັນທ ື່ ຮ ົ້ ຈັກກັນດ  (ເບິື່ ງທ ື່ ພາກທ  5.11 ຢ ື່
ຂົ້ າງລຸື່ ມນ ົ້ ). 

5.4.3 ການຮື່ ວມມ ຂອງຄ ນເຈັບ. ຄ ນເຈັບແມື່ ນຈ າເປັນຕົ້ ອງພະຍາຍາມຢື່ າງສ ມເຫດສ ມ
ຜ ນເພ ື່ ອສະໜອງຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ຮົ້ ອງຂ ທັງໝ ດ.  ຖົ້ າບ ື່ ມ ການສະໜອງຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ຮົ້ ອງຂ ທັງ
ໝ ດ, ສະຖານະການຈະຖ ກພິຈາລະນາ ແລະ ອາດຖ ກທ ບທວນ ເມ ື່ ອກ ານ ດການມ 
ສິ ດໄດົ້ ຮັບ. 

5.5 ການກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບຕາມການສັນນິ ຖານ. ຄ ນເຈັບທ ື່ ບ ື່ ໄດົ້ ສະໝັກຂ ອາດຖ ກລະບຸ
ວື່ າມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ MFA ໂດຍອ ງໃສື່ ຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ນອກຈາກຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ຖ ກສະໜອງໃຫົ້ ໂດຍຄ ນ
ເຈັບ.  ຖົ້ າຖ ກຕັດສິ ນວື່ າມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ, ຄ ນເຈັບ ບ ື່ ຈ າເປັນຕົ້ ອງໃຫົ້ ຂ ົ້ ມ ນສື່ ວນຕ ວ, ຂ ົ້ ມ ນທາງ
ການເງິ ນ ແລະ ຂ ົ້ ມ ນອ ື່ ນໆເພ ື່ ອພິສ ດສະຖານະທາງການເງິ ນ ແລະ ອາດໄດົ້ ຮັບລາງວັນ MFA 
ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.  ຄ ນເຈັບຈະຖ ກສັນນິ ຖານວື່ າມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຖົ້ າຄ ນເຈັບມ ຄຸນສ ມບັດ
ເບ ົ້ ອງຕ ົ້ ນ ຫ   ຖ ກລະບຸວື່ າມ ການສ ື່ ງຕ ື່ ໜ ົ້ ສ ນ ຕາມທ ື່ ອະທິບາຍໄວົ້ ຢ ື່ ຂົ້ າງລຸື່ ມນ ົ້ : 

5.5.1 ມ ຄຸນສ ມບັດເບ ົ້ ອງຕ ົ້ ນ. ຄ ນເຈັບທ ື່ ຖ ກກ ານ ດໂດຍຂະບວນການກວດສອບທາງ
ການເງິ ນໃຫົ້ ມ ຄຸນສ ມບັດສ າລັບໂຄງການຊື່ ວຍເຫ  ອຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກ
ເອກະຊ ນ ແມື່ ນຈະຖ ກສັນນິ ຖານວື່ າມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ MFA.  ຄ ນເຈັບຈະຖ ກ
ພິຈາລະນາໃຫົ້ ມ ຄຸນສ ມບັດເບ ົ້ ອງຕ ົ້ ນ ຖົ້ າຄ ນເຈັບ: 

5.5.1.1 ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການ MFA ຊຸມຊ ນ (CMFA) ເຊິື່ ງຄ ນເຈັບຖ ກສ ື່ ງຕ ື່  
ແລະ ມ ຄຸນສ ມບັດເບ ົ້ ອງຕ ົ້ ນຜື່ ານ (1) ລັດຖະບານກາງ, ລັດຖະບານ
ປະຈ າລັດ ຫ   ລັດຖະບານທົ້ ອງຖິື່ ນ, (2) ອ ງກອນຜ ົ້ ຮື່ ວມມ ທ ື່ ຕັົ້ ງຢ ື່ ໃນຊຸມ
ຊ ນ ຫ   (3) ເຫດການສຸຂະພາບໃນຊຸມຊ ນທ ື່ ໄດົ້ ຮັບການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກ KFHP/H ຫ   

5.5.1.2 ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການຜ ນປະໂຫຍດຊຸມຊ ນຂອງ KP ເພ ື່ ອສ ື່ ງເສ ມການ
ເຂ ົ້ າເຖິງການດ ແລເບິື່ ງແຍງສ າລັບຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ລາຍຮັບໜົ້ ອຍ ແລະ ມ 
ຄຸນສ ມບັດເບ ົ້ ອງຕ ົ້ ນໂດຍພະນັກງານທ ື່ ຖ ກມອບໝາຍຂອງ KFHP/H 
ຫ   

5.5.1.3 ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບໜົ້ າເຊ ື່ ອຖ ທ ື່ ຜື່ ານ
ການກວດສອບລາຍໄດົ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢື່ າງເປັນທາງການ (ເຊັື່ ນ: 
ໂຄງການ Medicare Low Income Subsidy Program), 

5.5.1.4 ໄດົ້ ຮັບລາງວັນ MFA ລື່ ວງໜົ້ າພາຍໃນເວລາ 30 ມ ົ້ ຍົ້ ອນຫ ັ ງ 

5.5.2 ຖ ກລະບຸວື່ າມ ການສ ື່ ງຕ ື່ ໜ ົ້ ສ ນ.  ຫ ັ ງຈາກໄດົ້ ໝ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບອ ື່ ນໆ ແລະ 
ແຫ ື່ ງຊ າລະເງິ ນ, ຄ ນເຈັບທ ື່ ໄດົ້ ຮັບການດ ແລເບິື່ ງແຍງໃນສະຖານບ ລິ ການຂອງ KP 
ແລະ ມ ການບ ື່ ງຊ ົ້ ເຖິງຄວາມລ າບາກທາງການເງິ ນ (ເຊັື່ ນ: ຍອດເຫ  ອຄົ້ າງຊ າລະທ ື່

ກາຍກ ານ ດຈື່ າຍ) ອາດ ຖ ກກວດສອບຫາການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ ໂດຍໃຊົ້ ແຫ ື່ ງ
ຂ ົ້ ມ ນພາຍນອກ.  ຖົ້ າມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ, ຄ ນເຈັບຈະໄດົ້ ຮັບລາງວັນ MFA ສ າລັບຍອດ
ເຫ  ອຄົ້ າງຊ າລະທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບເທ ື່ ານັົ້ ນ.  ຍອດເຫ  ອຄົ້ າງຊ າລະສ າລັບການບ ລິ ການທ ື່ ເ
ໝາະສ ມອາດບ ື່ ຖ ກຮຽກເກັບ, ມ ການຮຽກເກັບຕ ື່ ໄປ ຫ   ປະກອບເຂ ົ້ າໃນລາຍຈື່ າຍ
ໜ ົ້ ສ ນຂອງ KP.). 
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5.6 ເກນກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ. ຕາມທ ື່ ໄດົ້ ສະຫ ຸ ບໄວົ້ ໃນບ ດເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ຂັດຕິດໄວົ້ , 
ພາກທ  V, ເກນກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ, ຄ ນເຈັບທ ື່ ສະໝັກຂ  MFA ອາດມ ຄຸນສ ມບັດໄດົ້ ຮັບ
ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນ ໂດຍອ ງໃສື່ ການກວດສອບລາຍໄດົ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢື່ າງເປັນທາງ
ການ ຫ   ເກນກ ານ ດລາຍຈື່ າຍທ ື່ ສ ງທາງການແພດ. 

5.6.1 ເກນກ ານ ດຕາມການກວດສອບລາຍໄດົ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢື່ າງເປັນທາງການ. ຄ ນເຈັບ
ຈະຖ ກປະເມ ນເພ ື່ ອຕັດສິ ນວື່ າ ຄ ນເຈັບບັນລຸເກນກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບຜື່ ານ
ການກວດສອບລາຍໄດົ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢື່ າງເປັນທາງການ ຫ   ບ ື່ . 

5.6.1.1 ການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂດຍອ ງໃສື່ ລະດັບລາຍຮັບ.  ຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ຍອດລາຍຮັບ
ຄ ວເຮ ອນໜົ້ ອຍກວື່ າ ຫ   ເທ ື່ າກັບເກນກ ານ ດຕາມການກວດສອບລາຍ
ໄດົ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢື່ າງເປັນທາງການຂອງ KFHP/H ເປັນເປ ເຊັນຂອງຄ ື່ ມ 
ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Poverty Guideline, 
FPG) ແມື່ ນມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນ. 

5.6.1.2 ລາຍຮັບຄ ວເຮ ອນ.  ເງ ື່ ອນໄຂລາຍຮັບໃຊົ້ ໄດົ້ ກັບສະມາຊິ ກຄ ວເຮ ອນ.  
ຄ ວເຮ ອນໝາຍເຖິງບຸກຄ ນດຽວ ຫ   ກຸື່ ມຄ ນທ ື່ ມ ສອງ ຫ   ຫ າຍກວື່ ານັົ້ ນ 
ເຊິື່ ງມ ຄວາມກື່ ຽວພັນກັນໂດຍກ າເນ ດ, ການແຕື່ ງດອງ ຫ   ການຮັບ
ເດັກມາເປັນລ ກລົ້ ຽງ ທ ື່ ອາໄສຢ ື່ ຮື່ ວມກັນ.  ສະມາຊິ ກຄ ວເຮ ອນອາດ
ປະກອບມ ຄ ື່ ຜ ວເມຍ, ຄ ື່ ຮື່ ວມອາໄສທ ື່ ເໝາະສ ມ, ລ ກ, ຍາດພ ື່ ນົ້ ອງຂອງ
ຜ ົ້ ດ ແລເບິື່ ງແຍງ, ລ ກຂອງຍາດພ ື່ ນົ້ ອງຂອງຜ ົ້ ດ ແລເບິື່ ງແຍງ ແລະ 
ບຸກຄ ນອ ື່ ນໆທ ື່ ບຸກຄ ນໃດໜຶື່ ງ, ຄ ື່ ຜ ວເມຍ, ຄ ື່ ຮື່ ວມອາໄສ ຫ   ພ ື່ ແມື່ ນມ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິ ນ ທ ື່ ອາໄສຢ ື່ ໃນຄ ວເຮ ອນ. 

5.6.2 ເກນກ ານ ດລາຍຈື່ າຍທ ື່ ສ ງທາງການແພດ.  ຄ ນເຈັບຈະຖ ກປະເມ ນເພ ື່ ອຕັດສິ ນວື່ າ 
ຄ ນເຈັບບັນລຸເກນກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບຜື່ ານລາຍຈື່ າຍທ ື່ ສ ງທາງການແພດ ຫ   
ບ ື່ . 

5.6.2.1 ການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂດຍອ ງໃສື່ ລາຍຈື່ າຍທ ື່ ສ ງທາງການແພດ.  ຄ ນເຈັບທ ື່

ມ ລະດັບຍອດລາຍຮັບຄ ວເຮ ອນ ໂດຍມ ລາຍຈື່ າຍທາງການແພດ ແລະ 
ຮົ້ ານຂາຍຢາທ ື່ ເປັນລາຍຈື່ າຍຕ ວຈິ ງສ າລັບການບ ລິ ການທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ
ໃນຊື່ ວງເວລາ 12 ເດ ອນຫ າຍກວື່ າ ຫ   ເທ ື່ າກັບ 10% ຂອງລາຍຮັບຄ ວ
ເຮ ອນປະຈ າປ  ແມື່ ນມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນ. 

5.6.2.1.1 ລາຍຈື່ າຍຕ ວຈິ ງຂອງ KFHP/H. ລາຍຈື່ າຍທາງການ
ແພດ ແລະ ຮົ້ ານຂາຍຢາທ ື່ ເກ ດຂຶ ົ້ ນໃນສະຖານບ ລິ ການ
ຂອງ KP ປະກອບມ ການຊ າລະຮື່ ວມ, ເງິ ນມັດຈ າ, ການ
ປະກັນໄພຮື່ ວມ ແລະ ການຮັບຜິດຊອບສື່ ວນທ າອິ ດທ ື່

ກື່ ຽວຂົ້ ອງກັບການບ ລິ ການທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ. 

5.6.2.1.2 ລາຍຈື່ າຍຕ ວຈິ ງທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ Non-KFHP/H. 
ປະກອບມ ລາຍຈື່ າຍທາງການແພດ, ຮົ້ ານຂາຍຢາ ແລະ 
ທັນຕະກ າປະຈ າວັນທ ື່ ໃຫົ້ ບ ລິ ການໃນສະຖານບ ລິ ການທ ື່

ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP ເຊິື່ ງກື່ ຽວຂົ້ ອງກັບການບ ລິ ການທ ື່ ມ ສິ ດ
ໄດົ້ ຮັບ ແລະ ເກ ດຂຶ ົ້ ນໂດຍຄ ນເຈັບ (ນອກຈາກສື່ ວນຫ ຸ ດ 
ຫ   ສື່ ວນຕັດອອກ).  ຄ ນເຈັບແມື່ ນຈ າເປັນຕົ້ ອງໃຫົ້
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ເອກະສານລາຍຈື່ າຍທາງການແພດສ າລັບການບ ລິ ການ
ທ ື່ ໄດົ້ ຮັບຈາກສະຖານບ ລິ ການທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP. 

5.6.2.1.3 ເບົ້ ຍປະກັນແຜນການສຸຂະພາບ. ລາຍຈື່ າຍຕ ວຈິ ງບ ື່
ປະກອບມ ຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍທ ື່ ຕິດພັນກັບການຄອບຄຸມປະກັນ
ດ ແລສຸຂະພາບ (ເຊັື່ ນ: ເງິ ນຕົ້ ອງຊ າລະ ຫ   ເບົ້ ຍປະກັນ). 

5.7 ການປະຕິເສດ ແລະ ການອຸທອນ. 

5.7.1 ການປະຕິເສດ. ຄ ນເຈັບທ ື່ ສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA ແລະ ບ ື່ ບັນລຸເກນກ ານ ດການ
ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຈະໄດົ້ ຮັບແຈົ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ   ທາງປາກເປ ື່ າວື່ າ ຄ າ
ຮົ້ ອງຂ  MFA ຂອງຕ ນຖ ກປະຕິເສດ. 

5.7.2 ວິ ທ ການອຸທອນສ າລັບການປະຕິເສດ MFA.  ຄ ນເຈັບທ ື່ ເຊ ື່ ອວື່ າການສະໝັກຂ  ຫ   
ຂ ົ້ ມ ນຂອງຕ ນບ ື່ ໄດົ້ ຖ ກພິຈາລະນາຢື່ າງເໝາະສ ມ ອາດອຸທອນສ າລັບການຕັດສິ ນ
ນັົ້ ນ.  ຄ າແນະນ າສ າລັບການດ າເນ ນຂະບວນການອຸທອນແມື່ ນປະກອບໄວົ້ ໃນໜັງ
ສ ປະຕິເສດ MFA.  ການອຸທອນແມື່ ນຈະຖ ກກວດສອບໂດຍພະນັກງານທ ື່ ມອບໝ
າຍຂອງ KFHP/H. 

5.8 ໂຄງສົ້ າງລາງວັນ.  ລາງວັນ MFA ແມື່ ນໃຊົ້ ໄດົ້ ກັບເງິ ນຕົ້ ອງຊ າລະທ ື່ ກາຍກ ານ ດ ຫ   ຍອດເຫ  ອ
ຄົ້ າງຊ າລະທ ື່ ຖ ກລະບຸກື່ ອນໜົ້ າການສ ື່ ງຕ ື່ ໜ ົ້ ສ ນ ແລະ ຄື່ າທ ານຽມຄົ້ າງຈື່ າຍເທ ື່ ານັົ້ ນ.  
ລາງວັນ MFA ອາດປະກອບມ ຊື່ ວງເວລາການມ ິ ສິ ດໄດົ້ ຮັບສ າລັບການບ ລິ ການຕິດຕາມ 
ຕາມທ ື່ ຖ ກຕັດສິ ນໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP. 

5.8.1 ພ ົ້ ນຖານລາງວັນ.  ຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍຂອງຄ ນເຈັບທ ື່ ຊ າລະດົ້ ວຍໂຄງການ MFA ແມື່ ນຖ ກ
ຕັດສິ ນບ ນພ ົ້ ນຖານທ ື່ ວື່ າ ຄ ນເຈັບມ ການຄອບຄຸມປະກັນດ ແລສຸຂະພາບ ຫ   ບ ື່  
ແລະ ບ ນພ ົ້ ນຖານລາຍຮັບຄ ວເຮ ອນຂອງຄ ນເຈັບ. 

5.8.1.1 ຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ MFA ໂດຍປາສະຈາກການຄອບຄຸມດ ແລ
ສຸຂະພາບ (ບ ື່ ມ ປະກັນໄພ). ຄ ນເຈັບບ ື່ ມ ປະກັນໄພທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຈະໄດົ້
ຮັບສື່ ວນຫ ຸ ດໃນຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍຂອງຄ ນເຈັບສ າລັບການບ ລິ ການທັງໝ ດທ ື່

ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ. 

5.8.1.2 ຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ MFA ໂດຍມ ການຄອບຄຸມດ ແລສຸຂະພາບ (ມ 
ປະກັນໄພ). ຄ ນເຈັບມ ປະກັນໄພທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຈະໄດົ້ ຮັບສື່ ວນຫ ຸ ດໃນຄື່ າ
ໃຊົ້ ຈື່ າຍຂອງຄ ນເຈັບສ າລັບການບ ລິ ການທັງໝ ດທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ (1) ທ ື່

ຄ ນເຈັບຕົ້ ອງຮັບຜິດຊອບເປັນການສື່ ວນຕ ວ ແລະ (2) ທ ື່ ບ ື່ ມ ການຊ າ
ລະໂດຍບ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງຕ ນ.  ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕົ້ ອງໃຫົ້ ເອກະສານ 
ເຊັື່ ນ: ການອະທິບາຍຜ ນປະໂຫຍດ (Explanation of Benefits, EOB) 
ເພ ື່ ອກ ານ ດສັດສື່ ວນຂອງໃບຮຽກເກັບເງິ ນທ ື່ ບ ື່ ໄດົ້ ຖ ກຄອບຄຸມໂດຍ
ປະກັນໄພ. 

5.8.1.2.1 ການຈື່ າຍເງິ ນທ ື່ ໄດົ້ ຮັບຈາກບ ລິ ສັດປະກັນໄພ. ຄ ນເຈັບມ 
ປະກັນໄພທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຈ າເປັນຕົ້ ອງເຊັນຊ ື່ ໂອນການຊ າ
ລະໃດກ ຕາມສ າລັບການບ ລິ ການທ ື່ ສະໜອງໂດຍ 
KFHP/H ເຊິື່ ງຄ ນເຈັບໄດົ້ ຮັບຈາກບ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງ
ຄ ນເຈັບ ໃຫົ້ ແກື່  KFHP/H. 
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5.8.1.3 ກ ານ ດສື່ ວນຫ ຸ ດ.  ຂ ົ້ ມ ນເພ ື່ ມເຕ ມກື່ ຽວກັບສື່ ວນຫ ຸ ດທ ື່ ມ ໃຫົ້  ພາຍໃຕົ້
ນະໂຍບາຍ ແມື່ ນຖ ກສະຫ ຸ ບໄວົ້ ໃນບ ດເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ຂັດຕິດໄວົ້ , ພາກທ  
VI, ກ ານ ດສື່ ວນຫ ຸ ດ. 

5.8.1.4 ການຊ າລະເງິ ນຄ ນຈາກການຊ າລະໜ ົ້ .  KFHP/H ຕິດຕາມການຊ າລະ
ເງິ ນຄ ນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄ ນທ ສາມ / ການຊ າລະໜ ົ້ ທ ື່

ມ ການປ ກປົ້ ອງປະກັນໄພສື່ ວນບຸກຄ ນ, ຜ ົ້ ຈື່ າຍເງິ ນ ຫ   ພາກສື່ ວນອ ື່ ນໆ
ທ ື່ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກ ດໝາຍ ຕາມເໝາະສ ມ. 

5.8.2 ຊື່ ວງເວລາການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບລາງວັນ.  ຊື່ ວງເວລາການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບການບ ລິ ການ
ຕິດຕາມ ແມື່ ນເລ ື່ ມຕ ົ້ ນຈາກວັນທ ອະນຸມັດ ຫ   ວັນທ ທ ື່ ມ ການສະໜອງການ
ບ ລິ ການ ຫ   ວັນທ ທ ື່ ມ ການສັື່ ງຈື່ າຍຢາ.  ໄລຍະຂອງຊື່ ວງເວລາການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ 
ແມື່ ນເວລາຈ າກັດເທ ື່ ານັົ້ ນ ແລະ ຖ ກກ ານ ດຕາມວິ ຈາລະຍານຂອງ KP ໃນຫ າກ
ຫ າຍວິ ທ  ເຊິື່ ງປະກອບມ : 

5.8.2.1 ຊື່ ວງເວລາສະເພາະ. ສ ງສຸດ 365 ມ ົ້ ສ າລັບການບ ລິ ການຕິດຕາມທ ື່ ມ 
ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ແລະ ຍອດເຫ  ອຄົ້ າງຊ າລະສ າລັບຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍຂອງຄ ນເຈັບທ ື່

ຖ ກລະບຸກື່ ອນການສ ື່ ງຕ ື່ ໜ ົ້ ສ ນ. 

5.8.2.2 ການພະຍາບານທ ື່ ຊ ານານ ແລະ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງຂັົ້ ນກາງ. ສ ງສຸດ
ຈ ນເຖິງ 30 ມ ົ້ ສ າລັບການບ ລິ ການທ  

ື່ ສະໜອງໃຫົ້ ຢ ື່ ນອກ KP. 

5.8.2.3 ອຸປະກອນທາງການແພດທ ື່ ທ ນທານ. ສ ງສຸດ 180 ມ ົ້ ສ າລັບອຸປະກອນ
ທາງການແພດທ ື່ ສະໜອງໃຫົ້ ໂດຍຜ ົ້ ຈ າໜື່ າຍ. 

5.8.2.4 ຊື່ ວງການປິື່ ນປ ວ ຫ   ຕອນດ ແລເບິື່ ງແຍງ.  ສ ງສຸດ 180 ມ ົ້ ສ າລັບຊື່ ວງ
ການປິື່ ນປ ວ ແລະ /ຫ   ຕອນດ ແລເບິື່ ງແຍງຕາມທ ື່ ຕັດສິ ນໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້
ບ ລິ ການຂອງ KP. 

5.8.2.5 ຄ ນເຈັບທ ື່ ອາດມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ. ສ ງສຸດ 90 ມ ົ້ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍເຫ  ອຄ ນເຈັບ 
ໃນຂະນະທ ື່ ພວກເຂ າສະໝັກຂ ໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ. 

5.8.2.6 ລາງວັນຮົ້ ານຂາຍຢາໃຊົ້ ຄັົ້ ງດຽວ.  ກື່ ອນທ ື່ ຈະສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA, 
ຄ ນເຈັບມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບລາງວັນຮົ້ ານຂາຍຢາໃຊົ້ ຄັົ້ ງດຽວ ຖົ້ າຄ ນເຈັບ (1) ບ ື່
ມ ລາງວັນ MFA, (2) ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP ຂຽນກ າກັບໃສື່ ໃບສັື່ ງຢາທ ື່

ຮົ້ ານຂາຍຢາຂອງ KFHP/H ແລະ (3) ສະແດງຄວາມບ ື່ ສາມາດໃນ
ການຊ າລະໃບສັື່ ງຢາ.  ລາງວັນໃຊົ້ ຄັົ້ ງດຽວແມື່ ນຈ າກັດພຽງ 30 ມ ົ້  ແລະ 
ປະກອບມ ການຈັດຈື່ າຍຢາທ ື່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ ຕາມທ ື່ ກ ານ ດໄວົ້ ໂດຍຜ ົ້
ໃຫົ້ ບ ລິ ການຂອງ KP ຕາມຄວາມເໝາະສ ມທາງການແພດ. 

5.8.2.7 ການຮົ້ ອງຂ ເພ ື່ ມເວລາລາງວັນ. ເລ ື່ ມຕ ົ້ ນຈາກ ສາມສິ ບ (30) ມ ົ້ ກື່ ອນ
ວັນທ ໝ ດອາຍຸຂອງລາງວັນທ ື່ ມ ຢ ື່  ແລະ ໃນເວລາໃດກ ຕາມຫ ັ ງຈາກນັົ້ ນ, 
ຄ ນເຈັບອາດສະໝັກຂ ໂຄງການອ ກຄັົ້ ງ. 
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5.8.3 ການຖອດຖອນ, ການຍ ກເລ ກ ຫ   ການແກົ້ ໄຂລາງວັນ.  KFHP/H ອາດຖອດຖອນ, 
ຍ ກເລ ກ ຫ   ແກົ້ ໄຂລາງວັນ MFA ໃນສະຖານະການໃດໜຶື່ ງ ຕາມວິ ຈາລະຍານຂອງ
ຕ ນ.  ສະຖານະການປະກອບມ : 

5.8.3.1 ການສ ົ້ ໂກງ, ການລັກຂະໂມຍ ຫ   ການປື່ ຽນແປງທາງການເງິ ນ.  ກ ລະນ 
ຂອງການສ ົ້ ໂກງ, ການສະແດງຂ ົ້ ມ ນຜິດ, ການລັກຂະໂມຍ, ການ
ປື່ ຽນແປງໃນສະຖານະການທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບ ຫ   ສະຖານະ
ການອ ື່ ນໆທ ື່ ຫ ຸ ດຄວາມໝັົ້ ນຄ ງຂອງໂຄງການ MFA. 

5.8.3.2 ມ ສິ ດສ າລັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາກລັດ ແລະ 
ພາກເອກະຊ ນ.  ຄ ນເຈັບທ ື່ ຖ ກກວດສອບສ າລັບໂຄງການຄອບຄຸມ
ປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ແມື່ ນຖ ກ
ສັນນິ ຖານວື່ າມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ແຕື່ ບ ື່ ຮື່ ວມມ ກັບຂະບວນການສະໝັກຂ 
ໂຄງການເຫ  ື່ ານັົ້ ນ. 

5.8.3.3 ການລະບຸແຫ ື່ ງການຊ າລະເງິ ນອ ື່ ນໆ. ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ຫ   
ແຫ ື່ ງການຊ າລະເງິ ນອ ື່ ນໆທ ື່ ຖ ກລະບຸ ຫ ັ ງຈາກທ ື່ ຄ ນເຈັບໄດົ້ ຮັບລາງວັນ 
MFA ຈະກ ື່ ໃຫົ້ ເກ ດການປື່ ຽນແປງໃນຄື່ າທ ານຽມຂອງການບ ລິ ການທ ື່ ມ 
ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ເຊິື່ ງເຮັດໃຫົ້ ມ ການຮຽກເກັບຍົ້ ອນຫ ັ ງ.  ຖົ້ າເຫດການນ ົ້ ເກ ດ
ຂຶ ົ້ ນ, ຄ ນເຈັບຈະບ ື່ ຖ ກຮຽກເກັບເງິ ນສ າລັບສັດສື່ ວນນັົ້ ນຂອງໃບຮຽກ
ເກັບເງິ ນ (1) ທ ື່ ຄ ນເຈັບຕົ້ ອງຮັບຜິດຊອບເປັນການສື່ ວນຕ ວ ແລະ 
(2) ບ ື່ ມ ການຊ າລະໂດຍການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງຕ ນ ຫ   ໂດຍ
ແຫ ື່ ງການຊ າລະເງິ ນອ ື່ ນໆ. 

5.8.3.4 ການປື່ ຽນແປງໃນການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ. ຄ ນເຈັບທ ື່ ພ ບກັບ
ການປື່ ຽນແປງໃນການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ຈະຖ ກຮົ້ ອງຂ ໃຫົ້ ສະ
ໝັກຂ ໂຄງການ MFA ຄ ນໃໝື່ . 

5.9 ຂ ົ້ ຈ າກັດຕ ື່ ຄື່ າທ ານຽມ.  ການຄິ ດໄລື່ ເງິ ນຈາກຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ MFA ດົ້ ວຍຈ ານວນເຕັມ
ໂດລື່ າ (ນັົ້ ນກ ຄ  ຄື່ າທ ານຽມລວມ) ສ າລັບຄື່ າທ ານຽມໂຮງໝ ທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ເຊິື່ ງເກ ດຂຶ ົ້ ນໃນ
ໂຮງໝ ມ ນນິ ທິກາຍເຊ  ແມື່ ນເປັນສິື່ ງເກ ອດຫົ້ າມ.  ຄ ນເຈັບທ ື່ ໄດົ້ ຮັບການບ ລິ ການທ ື່ ໂຮງໝ 
ທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ໃນໂຮງໝ ມ ນນິ ທິກາຍເຊ  ແລະ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ MFA, ແຕື່ ບ ື່ ໄດົ້ ຮັບ
ລາງວັນ MFA ຫ   ປະຕິເສດທ ື່ ຈະຮັບລາງວັນ MFA ຈະບ ື່ ຖ ກຄິ ດໄລື່ ເງິ ນໃນຈ ານວນທ ື່ ຫ າຍກວື່ າ
ຈ ານວນທ ື່ ຮຽກເກັບທ ື່ ວໄປ (amounts generally billed, AGB) ສ າລັບການບ ລິ ການ
ເຫ  ື່ ານັົ້ ນ. 

5.9.1 ຈ ານວນທ ື່ ຮຽກເກັບທ ື່ ວໄປ. ຈ ານວນທ ື່ ຮຽກເກັບທ ື່ ວໄປ (AGB) ສ າລັບການດ ແລ
ເບິື່ ງແຍງສຸກເສ ນ ຫ   ການດ ແລເບິື່ ງແຍງທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດໃຫົ້ ແກື່ ບຸກຄ ນ
ທ ື່ ມ ປະກັນໄພຄອບຄຸມ ເຊັື່ ນ: ການດ ແລເບິື່ ງແຍງທ ື່ ຖ ກກ ານ ດໄວົ້ ສ າລັບສະຖານ
ບ ລິ ການຂອງ KP ຕາມທ ື່ ໄດົ້ ອະທິບາຍໄວົ້ ໃນບ ດເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ຂັດຕິດໄວົ້ , ພາກທ  
VII, ພ ົ້ ນຖານສ າລັບການຄິ ດໄລື່ ຈ ານວນທ ື່ ຮຽກເກັບທ ື່ ວໄປ (AGB). 

5.10 ການດ າເນ ນການຈັດເກັບໜ ົ້ . 

5.10.1 ຄວາມພະຍາຍາມແຈົ້ ງເຕ ອນຢື່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ.  KFHP/H ຫ   ໜື່ ວຍງານຈັດ
ເກັບໜ ົ້ ທ ື່ ເຮັດໜົ້ າທ ື່ ແທນຕ ນ ຈະພະຍາຍາມຢື່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພ ື່ ອແຈົ້ ງ
ເຕ ອນໃຫົ້ ຄ ນເຈັບຮັບຮ ົ້ ເຖິງເງິ ນຕົ້ ອງຊ າລະທ ື່ ກາຍກ ານ ດ ຫ   ຍອດເຫ  ອຄົ້ າງຊ າລະ 



 National Community Benefit 
 

ຊ ື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 

ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ: National Community 

Benefit 

ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

ຜ ົ້ ຮັບຜິດຊອບ: ອ ານວຍການ, ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເງິ ນສ າລັບການແພດ  

ໜົ້ າ: 12 ຂອງ 21 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ກື່ ຽວກັບໂຄງການ MFA.   ຄວາມພະຍາຍາມແຈົ້ ງເຕ ອນຢື່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ
ປະກອບມ : 

5.10.1.1 ການໃຫົ້ ແຈົ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໜຶື່ ງສະບັບພາຍໃນ 120 ມ ົ້ ຫ ັ ງ
ຈາກໃບຖະແຫ ງພາຍຫ ັ ງອອກໂຮງໝ ຄັົ້ ງທ າອິ ດ ເພ ື່ ອແຈົ້ ງໃຫົ້ ຜ ົ້ ຖ ບັນຊ 
ຮັບຮ ົ້ ວື່ າ ມ  MFA ໃຫົ້ ສ າລັບຄ ນທ ື່ ມ ຄຸນສ ມບັດ. 

5.10.1.2 ການໃຫົ້ ແຈົ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນພົ້ ອມດົ້ ວຍລາຍການດ າເນ ນ
ການຈັດເກັບໜ ົ້ ທ ື່ ເກ ນປ ກກະຕິ (extraordinary collection actions, 
ECA) ທ ື່  KFHP/H ຫ   ໜື່ ວຍງານຈັດເກັບໜ ົ້ ມ ເຈດຕະນາເລ ື່ ມຕ ົ້ ນຊ າລະ
ຍອດເຫ  ອສ າລັບຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ເວລາກ ານ ດສ າລັບການ
ດ າເນ ນການດັື່ ງກື່ າວ ເຊິື່ ງບ ື່ ດ າເນ ນການກື່ ອນກ ານ ດ 30 ມ ົ້ ນັບຕັົ້ ງແຕື່
ທ ື່ ສ ື່ ງແຈົ້ ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

5.10.1.3 ການໃຫົ້ ບ ດສະຫ ຸ ບດົ້ ວຍພາສາທ ື່ ເຂ ົ້ າໃຈງື່ າຍ ກື່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ MFA 
ພົ້ ອມກັບໃບຖະແຫ ງຄ ນເຈັບໃນໂຮງໝ ຄັົ້ ງທ າອິ ດ. 

5.10.1.4 ການພະຍາຍາມແຈົ້ ງເຕ ອນໃຫົ້ ແກື່ ຜ ົ້ ຖ ບັນຊ ຮັບຮ ົ້ ທາງປາກເປ ື່ າກື່ ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍ MFA ແລະ ວິ ທ ການໄດົ້ ຮັບການຊື່ ວຍເຫ  ອຜື່ ານຂະບວນ
ການສະໝັກຂ  MFA. 

5.10.1.5 ການກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ ເມ ື່ ອມ ການຮົ້ ອງຂ , ກື່ ອນທ ື່ ເງິ ນ
ຕົ້ ອງຊ າລະກາຍກ ານ ດ ຫ   ຍອດເຫ  ອຄົ້ າງຊ າລະຂອງຄ ນເຈັບຈະຖ ກໂອນ
ໄປໃຫົ້ ໜື່ ວຍງານຈັດເກັບໜ ົ້ . 

5.10.2 ການລະງັບການດ າເນ ນການຈັດເກັບໜ ົ້ ທ ື່ ເກ ນປ ກກະຕິ.  KFHP/H ບ ື່ ດ າເນ ນການ 
ຫ   ອະນຸຍາດໃຫົ້ ໜື່ ວຍງານຈັດເກັບໜ ົ້ ດ າເນ ນການຈັດເກັບໜ ົ້ ເກ ນປ ກກະຕິ 
(ECA) ຈາກຄ ນເຈັບແທນຕ ນ ຖົ້ າຄ ນເຈັບ: 

5.10.2.1 ມ ລາງວັນ MFA ທ ື່ ນ າໃຊົ້ ໄດົ້ ຢ ື່  ຫ   

5.10.2.2 ໄດົ້ ເລ ື່ ມສະໝັກຂ  MFA ຫ ັ ງຈາກທ ື່  ECA ໄດົ້ ເລ ື່ ມຕ ົ້ ນຂຶ ົ້ ນ.  ECA ຈະຖ ກ
ລະງັບຈ ນກວື່ າຈະມ ການຕັດສິ ນໃຫົ້ ສິ ດຄັົ້ ງສຸດທົ້ າຍ. 

5.10.3 ການດ າເນ ນການຈັດເກັບໜ ົ້ ເກ ນປ ກກະຕິທ ື່ ອະນຸຍາດໃຫົ້ . 

5.10.3.1 ການຕັດສິ ນຄັົ້ ງສຸດທົ້ າຍກື່ ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມທ ື່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ. 
ກື່ ອນທ ື່ ຈະເລ ື່ ມຕ ົ້ ນດ າເນ ນການ ECA ໃດໜຶື່ ງ, ຜ ົ້ ນ າການບ ລິ ການດົ້ ານ
ການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບສ າລັບຮອບວຽນລາຍໄດົ້  ຮັບປະກັນລາຍການດັື່ ງ
ຕ ື່ ໄປນ ົ້ : 

5.10.3.1.1 ການດ າເນ ນຄວາມພະຍາຍາມຢື່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພ ື່ ອ
ແຈົ້ ງເຕ ອນໃຫົ້ ຄ ນເຈັບຮັບຮ ົ້ ເຖິງໂຄງການ MFA ແລະ 

5.10.3.1.2 ຄ ນເຈັບໄດົ້ ຮັບຢື່ າງໜົ້ ອຍ 240 ມ ົ້ ນັບຕັົ້ ງແຕື່ ໃບຖະແຫ ງ
ຮຽກເກັບໜ ົ້ ຄັົ້ ງທ າອິ ດ ເພ ື່ ອສະໝັກຂ  MFA. 

5.10.3.2 ການລາຍງານຕ ື່ ໜື່ ວຍງານສິ ນເຊ ື່ ອຂອງລ ກຄົ້ າ ຫ   ກ ມສິ ນເຊ ື່ ອ.  
KFHP/H ຫ   ໜື່ ວຍງານຈັດເກັບໜ ົ້ ແທນຕ ນ ອາດລາຍງານຂ ົ້ ມ ນທາງ
ລ ບໃຫົ້ ແກື່ ໜື່ ວຍງານລາຍງານສິ ນເຊ ື່ ອຂອງລ ກຄົ້ າ ຫ   ກ ມສິ ນເຊ ື່ ອ. 
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5.10.3.3 ການດ າເນ ນການໃນສານ ຫ   ທາງແພື່ ງ. ກື່ ອນທ ື່ ຈະຕິດຕາມການ
ດ າເນ ນການໃນສານ ຫ   ທາງແພື່ ງ, KFHP/H ຢ ນຢັນສະຖານະທາງການ
ເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບ ໂດຍໃຊົ້ ແຫ ື່ ງຂ ົ້ ມ ນພາຍນອກເພ ື່ ອຕັດສິ ນວື່ າ ຄ ນ
ເຈັບມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ MFA ຫ   ບ ື່ . 

5.10.3.3.1 ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ MFA. ບ ື່ ມ ການດ າເນ ນການເພ ື່ ມເຕ ມຕ ື່
ຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບໂຄງການ MFA.  ບັນຊ ທ ື່ ມ 
ຄຸນສ ມບັດສ າລັບ MFA ແມື່ ນຖ ກຍ ກເລ ກ ແລະ ສ ື່ ງກັບ
ຄ ນບ ນພ ົ້ ນຖານຍົ້ ອນຫ ັ ງ. 

5.10.3.3.2 ບ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ MFA. ໃນກ ລະນ ທ ື່ ຈ າກັດຫ າຍ, ການ
ດ າເນ ນການດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ົ້ ອາດເກ ດຂຶ ົ້ ນ ໂດຍມ ການ
ອະນຸມັດກື່ ອນໜົ້ າຈາກພະນັກງານບ ລິ ຫານການເງິ ນ
ອາວຸໂສ ຫ   ຜ ົ້ ຄວບຄຸມໃນລະດັບພາກພ ົ້ ນ: 

5.10.3.3.2.1 ການອາຍັດຄື່ າຈົ້ າງ 

5.10.3.3.2.2 ການດ າເນ ນຄະດ /ການດ າເນ ນການ
ທາງແພື່ ງ.  ບ ື່ ມ ການດ າເນ ນການທາງ
ກ ດໝາຍຕ ື່ ບຸກຄ ນທ ື່ ວື່ າງງານ ແລະ ບ ື່
ມ ລາຍຮັບອ ື່ ນໆທ ື່ ມ ຜ ນ. 

5.10.3.3.2.3 ສິ ດຍຶ ດໜື່ ວງທ ື່ ຢ ື່ ອາໄສ. 

5.10.4 ການດ າເນ ນການຈັດເກັບໜ ົ້ ເກ ນປ ກກະຕິທ ື່ ຖ ກເກ ອດຫົ້ າມ.  KFHP/H ບ ື່ ດ າເນ ນ
ການ, ອະນຸຍາດ ຫ   ອະນຸຍາດໃຫົ້ ໜື່ ວຍງານຈັດເກັບໜ ົ້ ດ າເນ ນການດັື່ ງຕ ື່ ໄປນ ົ້  ບ ື່
ວື່ າຈະຢ ື່ ໃນສະຖານະການໃດກ ຕາມ: 

5.10.4.1 ຍ ດເວລາ, ປະຕິເສດ ຫ   ຮົ້ ອງຂ ການຊ າລະ ເນ ື່ ອງຈາກບ ື່ ມ ການຊ າລະ
ຍອດເຫ  ອຄັົ້ ງກື່ ອນຂອງຜ ົ້ ຖ ບັນຊ  ກື່ ອນທ ື່ ຈະໃຫົ້ ບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງ
ສຸກເສ ນ ຫ   ການດ ແລເບິື່ ງແຍງທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດ. 

5.10.4.2 ຂາຍໜ ົ້ ຂອງຜ ົ້ ຖ ບັນຊ ໃຫົ້ ແກື່ ບຸກຄ ນທ ສາມ. 

5.10.4.3 ການຍຶ ດຊັບສິ ນຈ ານອງ ຫ   ການຍຶ ດບັນຊ . 

5.10.4.4 ຮົ້ ອງຂ ໝາຍຈັບ. 

5.10.4.5 ຮົ້ ອງຂ ໝາຍສານເພ ື່ ອຈັບກຸມມາລາຍງານຕ ວຕ ື່ ໜົ້ າສານ. 

5.11 ການຕອບໂຕົ້ ໄພພິບັດ.  KFHP/H ອາດແກົ້ ໄຂເກນກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບຂອງໂຄງານ 
MFA ຂອງຕ ນເປັນການຊ ື່ ວຄາວ ແລະ ຂະບວນການສະໝັກຂ ເພ ື່ ອປັບປຸງການຊື່ ວຍເຫ  ອທ ື່

ມ ໃຫົ້ ແກື່ ຊຸມຊ ນ ແລະ ຄ ນເຈັບທ ື່ ໄດົ້ ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກເຫດການທ ື່ ເປັນທ ື່ ຮ ົ້ ຈັກກັນດ  ເຊິື່ ງ
ຖ ກລະບຸໃຫົ້ ເປັນໄພພິບັດໂດຍລັດຖະບານປະຈ າລັດ ຫ   ລັດຖະບານກາງ. 

5.11.1 ການແກົ້ ໄຂການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບທ ື່ ສາມາດເປັນໄປໄດົ້ .  ການປື່ ຽນແປງເກນກ ານ ດ
ການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ MFA ເປັນການຊ ື່ ວຄາວອາດປະກອບມ : 

5.11.1.1 ການລະງັບຂ ົ້ ຈ າກັດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ 
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ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

ຜ ົ້ ຮັບຜິດຊອບ: ອ ານວຍການ, ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເງິ ນສ າລັບການແພດ  
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5.11.1.2 ການເພ ື່ ມເງ ື່ ອນໄຂເລ ື່ ມຕ ົ້ ນຂອງການກວດສອບລາຍໄດົ້  ແລະ ຊັບສິ ນ
ຢື່ າງເປັນທາງການ. 

5.11.1.3 ການຫ ຸ ດເງ ື່ ອນໄຂເລ ື່ ມຕ ົ້ ນຂອງລາຍຈື່ າຍທ ື່ ສ ງທາງການແພດ. 

5.11.2 ການແກົ້ ໄຂຂະບວນການສະໝັກຂ ທ ື່ ສາມາດເປັນໄປໄດົ້ .  ການປື່ ຽນແປງຊ ື່ ວຄາວ
ຕ ື່ ຂະບວນການສະໝັກຂ  MFA ອາດປະກອບມ : 

5.11.2.1 ການອະນຸຍາດໃຫົ້ ຄ ນເຈັບສະໜອງຂ ົ້ ມ ນພ ົ້ ນຖານທາງການເງິ ນ (ເຊັື່ ນ: 
ລາຍຮັບ ຖົ້ າມ  ແລະ ແຫ ື່ ງເງິ ນ) ແລະ ຢັົ້ ງຢ ນຄວາມຖ ກຕົ້ ອງຂອງຂ ົ້ ມ ນ
ດັື່ ງກື່ າວເມ ື່ ອ (1) ບ ື່ ສາມາດຢ ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຕ ນ 
ໂດຍໃຊົ້ ແຫ ື່ ງຂ ົ້ ມ ນພາຍນອກ, (2) ບ ື່ ມ ຂ ົ້ ມ ນທາງການເງິ ນທ ື່ ຮົ້ ອງຂ  
ເນ ື່ ອງຈາກເຫດການໃດໜຶື່ ງ ແລະ (3) ບ ື່ ມ ຫ ັ ກຖານອ ື່ ນໆທ ື່ ອາດສະແດງ
ເຖິງຄວາມເໝາະສ ມໃນການໄດົ້ ຮັບສິ ດ. 

5.11.2.2 ພິຈາລະນາຜ ນກະທ ບຂອງການສ ນເສຍຄື່ າຈົ້ າງ/ ການເຮັດວຽກໃນ
ອະນາຄ ດ ເນ ື່ ອງຈາກເຫດການທ ື່ ກ ານ ດລາຍຮັບຂອງຄ ວເຮ ອນ. 

5.11.3 ຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ມ ໃຫົ້ ແກື່ ສາທາລະນະ.  ຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ອະທິບາຍການປື່ ຽນແປງຊ ື່ ວຄາວໃນ
ໂຄງການ MFA ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ແກື່ ສາທາລະນະໃນໜົ້ າເວບຂອງໂຄງການ MFA ແລະ 
ໃນສະຖານບ ລິ ການຂອງ KP ໃນພ ົ້ ນທ ື່ ໆໄດົ້ ຮັບຜ ນກະທ ບ. 

6.0 ການອົ້ າງອ ງ/ພາກພະໜວກ 

6.1 ພາກພະໜວກ ກ – ປະມວນຄ າສັບ 

6.2 ກ ດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 

6.2.1 ກ ດໝາຍປ ກປົ້ ອງຄ ນເຈັບ ແລະ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງທ ື່ ລາຄາບ ື່ ແພງ, ກ ດໝາຍ
ສາທາລະນະ 111-148 (124 ບ ດບັນຍັດ 119 (2010)) 

6.2.2 ລະບ ບທະບຽນຫ ັ ກ ແລະ ຄ ື່ ມ ຄວາມທຸກຍາກປະຈ າປ ຂອງລັດຖະບານກາງ 

6.2.3 ສິື່ ງພິມການບ ລິ ການລາຍໄດົ້ ພາຍໃນ, 2014 ຄ າແນະນ າສ າລັບຕາຕະລາງ ຍ 
(ແບບຟອມ 990) 

6.2.4 ແຈົ້ ງການໆບ ລິ ການລາຍໄດົ້ ພາຍໃນ 2010-39 

6.2.5 ກ ດໝາຍການບ ລິ ການລາຍໄດົ້ ພາຍໃນ, 26 CFR ພາກ 1, 53 ແລະ 602, RIN 

1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ເງ ື່ ອນໄຂເພ ື່ ມເຕ ມສ າລັບໂຮງ
ໝ ການກຸສ ນ 

6.2.6 ສະມາຄ ມໂຮງໝ ແຫື່ ງລັດຄາລິ ຟ ເນຍ – ນະໂຍບາຍການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນ
ໃຫົ້ ແກື່ ໂຮງໝ  ແລະ ກ ດໝາຍຜ ນປະໂຫຍດຊຸມຊ ນ, ສະບັບປ  2015 

6.2.7 ສະມາຊ ມສຸຂະພາບກາຕ ລິ ກແຫື່ ງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ – ຄ ື່ ມ ສ າລັບການວາງ
ແຜນ ແລະ ການລາຍງານຜ ນປະໂຫຍດຊຸມຊ ນ, ສະບັບປ  2012 

6.3 ລາຍຊ ື່ ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການ 

6.3.1 ມ ລາຍຊ ື່ ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການທ ື່ ເວບໄຊຂອງ KFHP/H ສ າລັບ: 

6.3.1.1 Kaiser Permanente of Hawaii  
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ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ: National Community 
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ຜ ົ້ ຮັບຜິດຊອບ: ອ ານວຍການ, ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເງິ ນສ າລັບການແພດ  
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6.3.1.2 Kaiser Permanente of Northwest 

6.3.1.3 Kaiser Permanente of Northern California  

6.3.1.4 Kaiser Permanente of Southern California 

6.3.1.5 Kaiser Permanente of Washington 
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ພາກພະໜວກ ກ 

ປະມວນຄ າສັບ 

MFA ຊຸມຊ ນ (CMFA) ໝາຍເຖິງໂຄງການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນສ າລັບການແພດທ ື່ ໄດົ້ ມ ການວາງແຜນ 
ເຊິື່ ງສ ມທ ບກັບອ ງກອນທ ື່ ຕັົ້ ງຢ ື່ ໃນທົ້ ອງຖິື່ ນ ແລະ ອ ງກອນຕາຂື່ າຍຄວາມປອດໄພເພ ື່ ອສະໜອງການດ ແລ
ເບິື່ ງແຍງທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດໃຫົ້ ແກື່ ຄ ນເຈັບທ ື່ ບ ື່ ມ ປະກັນໄພ ແລະ ທ ື່ ມ ປະກັນໄພບ ື່ ພຽງພ  ເຊິື່ ງມ ລາຍຮັບ
ໜົ້ ອຍ ທ ື່ ສະຖານບ ລິ ການຂອງ KP. 

ໜື່ ວຍງານຈັດເກັບໜ ົ້  ໝາຍເຖິງບຸກຄ ນທ ື່ ດ າເນ ນ ຫ   ປະຕິບັດການຈັດເກັບໜ ົ້  ຫ   ພະຍາຍາມຈັດເກັບໜ ົ້ ທ ື່ ຄົ້ າງຊ າ
ລະ ຫ   ໜ ົ້ ທ ື່ ຖ ກກື່ າວຫາວື່ າຄົ້ າງຊ າລະ ໂດຍການດ າເນ ນການທາງກ ງ ຫ   ທາງອົ້ ອມ ໃຫົ້ ແກື່ ເຈ ົ້ າໜ ົ້  ຫ   ຜ ົ້ ຊ ົ້ ໜ ົ້ . 

ອຸປະກອນທາງການແພດທ ື່ ທ ນທານ (DME) ປະກອບມ  ແຕື່ ບ ື່ ຈ າກັດພຽງໄມົ້ ຄົ້ ອນເທ ົ້ າມາດຕະຖານ, ໄມົ້ ຄ ົ້ າຂ ົ້ ແຮົ້ , 
ເຄ ື່ ອງພ ື່ ນລະອອງ, ວັດສະດຸທ ື່ ເຈດຕະນາໃຫົ້ ເກ ດປະໂຫຍດ, ອຸປະກອນລາກດຶ ງເທິງປະຕ ເພ ື່ ອນ າໃຊົ້ ໃນເຮ ອນ, ລ ົ້ ຄ ນ
ພິການ, ອຸປະກອນຊື່ ວຍຍື່ າງ, ຕຽງໂຮງໝ  ແລະ ອ ກຊ ແຊນເພ ື່ ອນ າໃຊົ້ ໃນເຮ ອນ ຕາມທ ື່ ກ ານ ດໄວົ້ ໂດຍເກນກ ານ ດ
ຂອງ DME. DME ບ ື່ ລວມເຖິງກາຍອຸປະກອນເສ ມ, ກາຍອຸປະກອນທຽມ (ເຊັື່ ນ: ເຝ ອກແຂງ/ອຸປະກອນຊື່ ວຍຄ ົ້ າ 
ແລະ ກື່ ອງສຽງປະດິ ດ ແລະ ພັດສະດຸ) ແລະ ພັດສະດຸຊ ົ້ ຂາຍໂດຍກ ງ ແລະ ສິ ນຄົ້ າຍ ດຍຸື່ ນ (ເຊັື່ ນ: ພັດສະດຸສ າລັບ
ລະບ ບປັດສະວະ ແລະ ພັດສະດຸສ າລັບບາດແຜ). 

ຄ ນເຈັບທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ແມື່ ນບຸກຄ ນທ ື່ ບັນລຸເກນກ ານ ດການມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຕາມທ ື່ ອະທິບາຍໄວົ້ ໃນນະໂຍບາຍສະບັບນ ົ້  
ບ ື່ ວື່ າຄ ນເຈັບດັື່ ງກື່ າວຈະ (1) ມ ປະກັນໄພ ຫ   ບ ື່ ; (2) ໄດົ້ ຮັບການຄອບຄຸມຜື່ ານໂຄງການສາທາລະນະ ຫ   ບ ື່  (ເຊັື່ ນ: 
Medicare, Medicaid ຫ   ການຄອບຄຸມປະກັນດ ແລສຸຂະພາບແບບອຸດໜ ນ ເຊິື່ ງໄດົ້ ຖ ກຊ ົ້ ຜື່ ານການແລກປະກັນ
ສຸຂະພາບ); (3) ໄດົ້ ຮັບປະກັນໄພໂດຍແຜນການສຸຂະພາບທ ື່ ນອກເໜ ອຈາກ KFHP ຫ   ບ ື່ ; ຫ   (4) ຖ ກຄອບຄຸມໂດຍ 
KFHP ຫ   ບ ື່ . 

ແຫ ື່ ງຂ ົ້ ມ ນພາຍນອກ ແມື່ ນຜ ົ້ ຈ າໜື່ າຍບຸກຄ ນທ ສາມ ເຊິື່ ງຖ ກໃຊົ້ ໃນການກວດສອບຂ ົ້ ມ ນສື່ ວນຕ ວຂອງຄ ນເຈັບ
ເພ ື່ ອປະເມ ນຄວາມຕົ້ ອງການດົ້ ານການເງິ ນ ໂດຍໃຊົ້ ປະໂຫຍດຈາກແບບຈ າລອງທ ື່ ອ ງໃສື່ ຖານຂ ົ້ ມ ນປະຫວັດ
ສາທາລະນະທ ື່ ປະເມ ນຄ ນເຈັບແຕື່ ລະຄ ນ ໂດຍອ ງໃສື່ ມາດຕະຖານດຽວກັນເພ ື່ ອຄິ ດໄລື່ ຄະແນນຄວາມສາມາດທາງ
ການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບ. 

ຄ ື່ ມ ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPG) ສົ້ າງລະດັບລາຍຮັບປະຈ າປ ສ າລັບຄວາມທຸກຍາກ ຕາມທ ື່ ຖ ກ
ກ ານ ດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບ ລິ ການມະນຸດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ ແລະ ຖ ກອັບເດດປະຈ າປ ໃນ
ລະບ ບທະບຽນຫ ັ ກ. 

ການໃຫົ້ ຄ າປຶ ກສາດົ້ ານການເງິ ນ ແມື່ ນຂະບວນການທ ື່ ນ າໃຊົ້ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍຄ ນເຈັບໃຫົ້ ຊອກຫາຫ າກຫ າຍທາງເລ ອກ
ຂອງການຈັດຫາເງິ ນ ແລະ ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທ ື່ ມ ຢ ື່ ເພ ື່ ອຈື່ າຍໃຫົ້ ແກື່ ການບ ລິ ການທ ື່ ມ ການສະໜອງໃຫົ້
ໃນສະຖານບ ລິ ການຂອງ KP.  ຄ ນເຈັບທ ື່ ອາດຊອກຫາການໃຫົ້ ຄ າປຶ ກສາດົ້ ານການເງິ ນ ປະກອບມ  ແຕື່ ບ ື່ ຈ າກັດພຽງ 
ບຸກຄ ນທ ື່ ຈື່ າຍໃຫົ້ ຕ ນເອງ, ບຸກຄ ນທ ື່ ບ ື່ ມ ປະກັນໄພ, ບຸກຄ ນທ ື່ ມ ປະກັນໄພບ ື່ ພຽງພ  ແລະ ຄ ນທ ື່ ສະແດງຄວາມບ ື່
ສາມາດໃນການຈື່ າຍຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄ ນເຈັບເປັນຈ ານວນເຕັມ. 

ຄ ນໄຮົ້ ບົ້ ານ ອະທິບາຍສະຖານະຂອງບຸກຄ ນທ ື່ ອາໄສຢ ື່ ໃນໜຶື່ ງໃນສະຖານທ ື່  ຫ   ຢ ື່ ໃນສະຖານະການທ ື່ ອະທິບາຍໄວົ້ ຂົ້ າງ
ລຸື່ ມນ ົ້ : 

• ໃນສະຖານທ ື່ ໆບ ື່ ແມື່ ນສ າລັບການຢ ື່ ອາໄສຂອງມະນຸດ ເຊັື່ ນ: ລ ດ, ສວນສາທາລະນະ, ແຄມທາງ, ຕຶກອາຄານທ ື່

ຖ ກປະຖິົ້ ມ (ຕາມຖະໜ ນ); ຫ   

• ໃນທ ື່ ພັກສຸກເສ ນ; ຫ   

• ໃນການຈັດສັນບົ້ ານແບບປື່ ຽນແປງ ຫ   ແບບສະໜັບສະໜ ນສ າລັບບຸກຄ ນໄຮົ້ ບົ້ ານທ ື່ ມາຈາກຖະໜ ນ ຫ   ທ ື່

ພັກສຸກເສ ນໃນເບ ົ້ ອງຕ ົ້ ນ. 
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ປະມວນຄ າສັບ (ຕ ື່ ) 
 

• ໃນສະຖານທ ື່ ໃດໜຶື່ ງທ ື່ ລະບຸໄວົ້ ຂົ້ າງເທິງ ແຕື່ ໃຊົ້ ເວລາສັົ້ ນໆ (ຈ ນເຖິງ 30 ມ ົ້ ຕິດຕ ື່ ກັນ) ໃນໂຮງໝ  ຫ   ສະຖາ
ບັນອ ື່ ນໆ. 

• ກ າລັງຖ ກຮົ້ ອງຟົ້ ອງຂັບໄລື່ ອອກພາຍໃນໜຶື່ ງອາທິດຈາກຫ ວໜື່ ວຍອາໄສສື່ ວນບຸກຄ ນ ຫ   ກ າລັງໜ ຈາກ
ສະຖານະການຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນປະເທດ ເຊິື່ ງເຮັດໃຫົ້ ບ ື່ ມ ສະຖານທ ື່ ພັກອາໄສທ ື່ ສາມາດລະບຸໄດົ້  ແລະ 
ບຸກຄ ນທ ື່ ຂາດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄ ອຂື່ າຍສະໜັບສະໜ ນທ ື່ ຈ າເປັນເພ ື່ ອຮັບເອ າການຈັດສັນບົ້ ານ. 

• ກ າລັງຖ ກໄລື່ ອອກພາຍໃນໜຶື່ ງອາທິດຈາກສະຖາບັນ ເຊັື່ ນ: ສະຖານດ ແລສຸຂະພາບຈິ ດ ຫ   ສະຖານປິື່ ນປ ວ
ບຸກຄ ນທ ື່ ນ າໃຊົ້ ວັດຖຸທາດຢື່ າງຜິດກ ດໝາຍ ເຊິື່ ງບຸກຄ ນດັື່ ງກື່ າວໄດົ້ ເປັນຜ ົ້ ຢ ື່ ອາໄສເປັນເວລາຫ າຍກວື່ າ 30 ມ ົ້

ຕິດຕ ື່ ກັນ ແລະ ບ ື່ ມ ສະຖານທ ື່ ພັກອາໄສທ ື່ ສາມາດລະບຸໄດົ້  ແລະ ບຸກຄ ນທ ື່ ຂາດຊັບພະຍາກອນທາງການເງິ ນ 
ແລະ ເຄ ອຂື່ າຍສະໜັບສະໜ ນທາງສັງຄ ມທ ື່ ຈ າເປັນເພ ື່ ອຮັບເອ າການຈັດສັນບົ້ ານ. 

KP ປະກອບມ ໂຮງໝ ມ ນນິ ທິກາຍເຊ  ແລະ ຄລິ ນິ ກຢ ື່ ໃນເຄ ອຂອງໂຮງໝ , ແຜນການສຸຂະພາບຂອງມ ນນິ ທິກາຍ
ເຊ , ກຸື່ ມການແພດ Permanente Medical ແລະ ສາຂາຍື່ ອຍຂອງພວກເຂ າຕາມລ າດັບ ນອກຈາກບ ລິ ສັດປະກັນໄພ 
Kaiser Permanente (KPIC). 

ສະຖານທ ື່ ບ ລິ ການຂອງ KP ປະກອບມ ສະຖານທ ື່ ຮົ້ ານຂາຍຢາ ເຊິື່ ງປະກອບມ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງຕຶກ
ອາຄານ, ເຊິື່ ງຄອບຄອງ ຫ   ເຊ ື່ າໂດຍ KP ເພ ື່ ອດ າເນ ນການທາງທຸລະກິດຂອງ KP ໂດຍປະກອບມ ການຈັດສະໜອງ
ການດ ແລເບິື່ ງແຍງຄ ນເຈັບ (ເຊັື່ ນ: ຕຶກອາຄານ ຫ   ຊັົ້ ນອາຄານຂອງ KP, ຫ ວໜື່ ວຍ ຫ   ບ ລິ ເວນພາຍໃນ ຫ   ພາຍ
ນອກຂອງຕຶກອາຄານທ ື່ ບ ື່ ແມື່ ນຂອງ KP). 

ການກວດສອບລາຍໄດົ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢື່ າງເປັນທາງການ ແມື່ ນວິ ທ ການທ ື່ ແຫ ື່ ງຂ ົ້ ມ ນພາຍນອກ ຫ   ຂ ົ້ ມ ນທ ື່ ສະໜອງ
ໃຫົ້ ໂດຍຄ ນເຈັບຖ ກນ າໃຊົ້ ເພ ື່ ອກ ານ ດການສິ ດໄດົ້ ຮັບສ າລັບໂຄງການຄອບຄຸມສາທາລະນະ ຫ   MFA ໂດຍຂຶ ົ້ ນກັບວື່ າ 
ລາຍຮັບຂອງບຸກຄ ນດັື່ ງກື່ າວມ ຫ າຍກວື່ າເປ ເຊັນທ ື່ ກ ານ ດໄວົ້ ໃນຄ ື່ ມ ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ ຫ   ບ ື່ . 

Medical Financial Assistance (MFA) ໃຫົ້ ລາງວັນເປັນເງິ ນເພ ື່ ອຊ າລະຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍທາງການແພດສ າລັບຄ ນ
ເຈັບທ ື່ ມ ສິ ດໄດົ້ ຮັບ ຜ ົ້ ທ ື່ ບ ື່ ສາມາດຈື່ າຍທັງໝ ດ ຫ   ສື່ ວນໃດໜຶື່ ງຂອງການບ ລິ ການ, ຜະລິ ດຕະພັນ ຫ   ຢາທ ື່ ຈ າເປັນ
ທາງການແພດຂອງພວກເຂ າ ແລະ ຜ ົ້ ທ ື່ ໄດົ້ ໃຊົ້ ແຫ ື່ ງຜ ົ້ ຈື່ າຍເງິ ນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນໝ ດແລົ້ ວ.  
ບຸກຄ ນແມື່ ນຈ າເປັນຕົ້ ອງບັນລຸເກນກ ານ ດຂອງໂຄງການສ າລັບການຊື່ ວຍເຫ  ອເພ ື່ ອຈື່ າຍບາງສື່ ວນ ຫ   ສື່ ວນທັງໝ 
ດຂອງຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍຂອງຄ ນເຈັບສ າລັບການດ ແລເບິື່ ງແຍງ. 

ພັດສະດຸທາງການແພດ ໝາຍເຖິງພັດສະດຸທາງການແພດທ ື່ ບ ື່ ສາມາດນ າກັບມາໃຊົ້ ໄດົ້  ເຊັື່ ນ: ເຝ ອກ, ຫື່ ວງເຊ ອກ, 
ຜົ້ າປ ກປິ ດບາດແຜ ແລະ ຜົ້ າພັນບາດແຜທ ື່ ຖ ກນ າໃຊົ້ ໂດຍຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບ ໃນຂະນະທ ື່ ກ າລັງ
ສະໜອງການບ ລິ ການທ ື່ ຈ າເປັນທາງການແພດ ແລະ ຍ ກເວັົ້ ນພັດສະດຸເຫ  ື່ ານັົ້ ນທ ື່ ຄ ນເຈັບໄດົ້ ຊ ົ້  ຫ   ໄດົ້ ຮັບຈາກແຫ ື່ ງ
ບ ລິ ການອ ື່ ນ. 

ຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍສ າລັບຄ ນເຈັບ ໝາຍເຖິງສັດສື່ ວນຂອງຄື່ າທ ານຽມທ ື່ ຮຽກເກັບຈາກຄ ນເຈັບສ າລັບການດ ແລເບິື່ ງແຍງທ ື່

ໄດົ້ ຮັບໃນສະຖານບ ລິ ການຂອງ KP (ເຊັື່ ນ: ໂຮງໝ , ຄລິ ນິ ກທ ື່ ຢ ື່ ໃນເຄ ອຂອງໂຮງໝ , ສ ນການແພດ, ຕຶກຫົ້ ອງການ
ທາງການແພດ ແລະ ຮົ້ ານຂາຍຢາສ າລັບຄ ນເຈັບນອກ) ເຊິື່ ງບ ື່ ໄດົ້ ຖ ກຊ າລະເງິ ນຄ ນໂດຍປະກັນໄພ ຫ   ໂຄງການດ ແລ
ເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບທ ື່ ໄດົ້ ຮັບທຶນຈາກພາກລັດ. 

ການລະເວັົ້ ນຈາກຮົ້ ານຂາຍຢາ ໃຫົ້ ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນແກື່ ສະມາຊິ ກອາວຸໂສຂອງ Advantage Medicare 
ພາກ D ໃນ KP ທ ື່ ບ ື່ ສາມາດຈື່ າຍສື່ ວນແບື່ ງຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍຂອງພວກເຂ າສ າລັບຢາຕາມໃບສັື່ ງຂອງຄ ນເຈັບນອກ ພາຍ
ໃຕົ້  Medicare ພາກ D. 



 National Community Benefit 
 

ຊ ື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 

ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ: National Community 

Benefit 

ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

ຜ ົ້ ຮັບຜິດຊອບ: ອ ານວຍການ, ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເງິ ນສ າລັບການແພດ  

ໜົ້ າ: 18 ຂອງ 21 
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ພາກພະໜວກ ກ 

ປະມວນຄ າສັບ (ຕ ື່ ) 
 

ລະບ ບຕາຂື່ າຍຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງລະບ ບອ ງກອນທ ື່ ບ ື່ ສະແຫວງຜ ນກ າໄລ ແລະ/ຫ   ໜື່ ວຍງານລັດຖະບານທ ື່

ໃຫົ້ ການບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງທາງການແພດແບບທາງກ ງໃຫົ້ ແກື່ ບຸກຄ ນທ ື່ ບ ື່ ມ ປະກັນໄພ ຫ   ບຸກຄ ນທ ື່ ບ ື່ ໄດົ້ ຮັບ
ການຊື່ ວຍເຫ  ອໃນສະພາບແວດລົ້ ອມຊຸມຊ ນ ເຊັື່ ນ: ໂຮງໝ ລັດ, ຄລິ ນິ ກຊຸມຊ ນ, ໂບດ, ທ ື່ ພັກສ າລັບຄ ນໄຮົ້ ບົ້ ານ, ຫ ວ
ໜື່ ວຍສາທາລະນະສຸກເຄ ື່ ອນທ ື່ , ໂຮງຮຽນ, ອ ື່ ນໆ. 

ບຸກຄ ນທ ື່ ມ ປະກັນໄພບ ື່ ພຽງ ແມື່ ນບຸກຄ ນທ ື່  ເຖິງວື່ າຈະມ ການຄອບຄຸມປະກັນດ ແລສຸຂະພາບ ກ ພ ບວື່ າພັນທະໃນ
ການຊ າລະເບົ້ ຍປະກັນໄພ, ການຊ າລະຮື່ ວມ, ປະກັນໄພຮື່ ວມ ຫ   ການຮັບຜິດຊອບສື່ ວນທ າອິ ດເປັນພາລະທາງການ
ເງິ ນທ ື່ ໜັກຫ າຍ ເຊິື່ ງຄ ນເຈັບເຮັດໃຫົ້ ຊັກຊົ້ າ ຫ   ບ ື່ ໄດົ້ ຮັບການບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບທ ື່ ຈ າເປັນ ເນ ື່ ອງຈາກ
ຄື່ າໃຊົ້ ຈື່ າຍຕ ວຈິ ງ. 

ບຸກຄ ນທ ື່ ບ ື່ ມ ປະກັນໄພ ແມື່ ນບຸກຄ ນທ ື່ ບ ື່ ມ ປະກັນດ ແລເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບ ຫ   ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງການເງິ ນທ ື່ ໄດົ້ ຮັບ
ການສະໜັບສະໜ ນຈາກລັດຖະບານກາງ ຫ   ລັດ ເພ ື່ ອຊື່ ວຍຊ າລະໃຫົ້ ແກື່ ການບ ລິ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງສຸຂະພາບ. 

ປະຊາກອນທ ື່ ບອບບາງ ປະກອບມ ກຸື່ ມພ ນລະເມ ອງທ ື່ ຖ ກພິຈາລະນາວື່ າມ ສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢ ື່ ທ ື່ ມ ຄວາມ
ສື່ ຽງຫ າຍກວື່ າປະຊາກອນທ ື່ ວໄປ ເນ ື່ ອງຈາກສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ, ຄວາມເຈັບປື່ ວຍ, ເຊ ົ້ ອຊາດ, ອາຍຸ ຫ   
ປັດໄຈຄວາມພິການອ ື່ ນໆ. 

ໝາຍສານເພ ື່ ອຈັບກຸມມາລາຍງານຕ ວຕ ື່ ໜົ້ າສານ ແມື່ ນຂະບວນການທ ື່ ສານອອກຄ າສັື່ ງໃຫົ້ ເຈ ົ້ າໜົ້ າທ ື່ ນ າບຸກຄ ນທ ື່

ໄດົ້ ລະເມ ດທາງແພື່ ງມາຢ ື່ ຕ ື່ ໜົ້ າສານ, ຄົ້ າຍໆກັບໝາຍຈັບ. 



 National Community Benefit 
 

ຊ ື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 

ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ: National Community 

Benefit 

ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

ຜ ົ້ ຮັບຜິດຊອບ: ອ ານວຍການ, ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເງິ ນສ າລັບການແພດ  
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ບ ດຊົ້ ອນທົ້ າຍ: Kaiser Permanente Hawaii 

       ບ ດຊົ້ ອນທົ້ າຍ ເລ ື່ ມນ າໃຊົ້ ໄດົ້ ວັນທ : 1 ທັນວາ 2021 

 

I. KFHP/H Facilities.  ນະໂຍບາຍນ ົ້ ນ າໃຊົ້ ກັບ ທຸກ KFHP/H facilities (ເຊັື່ ນ: ໂຮງໝ , ຄລ ນິ ກທ ື່ ຂ ົ້ ນ

ກັບໂຮງໝ , ສ ນການແພດ ແລະ ຕຶກຫົ້ ອງການ ການຢາ) ແລະຮົ້ ານຂາຍຢາຄ ນເຈັບພາຍນອກ. 

Kaiser Foundation Hospitals ໃນ Hawaii ລວມມ : 

KFH Honolulu (Moanalua Medical Center)  

  

II. ການບ ລິ ການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ ສິ ດ ແລະບ ື່ ມ ສິ ດພາຍໃຕົ້ ນະໂຍບາຍ MFA. 

a. ການບໍ ລິ ການເພ ີ່ ມເຕ ມທ ີ່ ມ ສິ ດ. 

b. ການບ ລິ ການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ບ ື່ ມ ສິ ດ. 

i. ເຄ ື່ ອງຊື່ ວຍການໄດົ້ ຍິ ນ  

ii. ອຸປະກອນສາຍຕາ  

  

III. ຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການທ ື່ ຂຶ ົ້ ນກັບ ແລະບ ື່ ຂຶ ົ້ ນກັບນະໂຍບາຍ MFA. ລາຍການຂອງຜ ົ້ ໃຫົ້ ບ ລິ ການໃນ Kaiser 

Foundation Hospitals ທ ື່ ຂຶ ົ້ ນກັບ ແລະບ ື່ ຂຶ ົ້ ນກັບນະໂຍບາຍ MFA ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ແກື່ ປະຊາຊ ນທ ື່ ວໄປ 

ໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່ າ ຢ ື່ ໃນເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທ ື່  www.kp.org/mfa/hawaii. 

 

IV. ຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ແລະການສະໝັກເຂ ົ້ າຮື່ ວມ MFA. ຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ MFA ເຊິື່ ງລວມທັງສ າເນ າຂອງ  

ນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄ າແນະນ າ ແລະສັງລວມຂ ົ້ ມ ນແບບໃຊົ້ ພາສາເຂ ົ້ າໃຈງື່ າຍ 

(ເຊັື່ ນວື່ າ ໃບໂຄສະນາໂຄງການ) ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ແກື່ ປະຊາຊ ນທ ື່ ວໄປ ໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່ າ ໃນຮ ບແບບອ ເລັກ

ໂທຣນິ ກ ຫ  ສະບັບເຈົ້ ຍ. ໃນລະຫວື່ າງ ຫ  ຫ ັ ງຈາກການດ ແລທ ື່ ໄດົ້ ຮັບຈາກ KFHP/H, ຄ ນເຈັບສາມາດ

ສະໝັກເຂ ົ້ າຮື່ ວມໂຄງການ MFA ໄດົ້ ໃນຫ າຍວິ ທ  ເຊິື່ ງລວມທັງການໄປສະໝັກດົ້ ວຍຕ ນເອງ, ທາງ

ໂທລະສັບ ຫ  ການສ ື່ ງເອກະສານສະໝັກ. (ໃຫົ້ ເບິື່ ງຂ ົ້  5.3 ແລະ 5.4 ຂົ້ າງເທິງ.) 
  

a. ຂຽນແບບຟອມສະໝັກທາງອອນລາຍໃຫົ້ ສ າເລັດ ແລະ ສ ື່ ງໄປ ຈາກເວັບໄຊົ້  ຂອງ 

KFHP/H. ຄ ນເຈັບສາມາດເລ ື່ ມຕ ື່ ມຂ ົ້ ມ ນໃນໃບສະໜັກ ແລະ ສ ື່ ງທາງອ ເລັກໂທຣນິ ກຈາກ

ເວັບໄຊົ້ ຂອງ MFA ໄດົ້ ທ ື່  www.kp.org/mfa/hawaii. 

b. ດາວໂຫ ດຂ ົ້ ມ ນໂຄງການຈາກເວັບໄຊ KFHP/H. ສ າເນ າອ ເລັກໂທຣນິ ກຂອງຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ

ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ຢ ື່ ເທິງເວັບໄຊ MFA ທ ື່  www.kp.org/mfa/hawaii. 

c. ຮົ້ ອງຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນໂຄງການທາງອ ເລັກໂທຣນິ ກ. ສ າເນ າອ ເລັກໂທຣນິ ກຂອງຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ

ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ທາງອ ເມວ ຕາມການຮົ້ ອງຂ . 

d. ຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ຫ  ສະໝັກດົ້ ວຍຕ ນເອງ. ຂ ົ້ ມ ນໂຄງການແມື່ ນມ ໃຫົ້ ຢ ື່ ພະແນກຮັບຄ ນ

ເຈັບ ແລະຫົ້ ອງສຸກເສ ນ ຢ ື່ ບັນດາໂຮງໝ ຂອງມ ນນິ ທິ Kaiser ທ ື່ ມ ລາຍຊ ື່ ໃນຂ ົ້  I,  Kaiser 

Foundation Hospitals.  ຍັງມ ຜ ົ້ ໃຫົ້ ຄ າປຶ ກສາຢ ື່ ບັນດາສ ນການແພດ ແລະອາຄານ 

http://www.kp.org/mfa/hawaii
http://www.kp.org/mfa/hawaii
http://www.kp.org/mfa/hawaii


 National Community Benefit 
 

ຊ ື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 

ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ: National Community 

Benefit 

ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

ຜ ົ້ ຮັບຜິດຊອບ: ອ ານວຍການ, ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເງິ ນສ າລັບການແພດ  

ໜົ້ າ: 20 ຂອງ 21 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ຫົ້ ອງການການແພດຂອງ KP ເພ ື່ ອສະໜອງຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ແລະກ ານ ດການມ ສິ ດເຂ ົ້ າ

ຮື່ ວມ MFA ຢື່ າງວື່ ອງໄວ. ມ ຜ ົ້ ໃຫົ້ ຄ າປຶ ກສາຢ ື່ ຫົ້ ອງການບ ລິ ການທຸລະກິດ (Business 

Services Office) ຢ ີ່ ໃນແຕື່ ລະສະຖານທ ື່ ຂອງ KP ຕ ື່ ໄປນ ົ້ : 

Moanalua Medical Center 

3288 Moanalua Road 

Honolulu, HI 96819 

ແຟັກ: 808-432-7950 

Honolulu Medical Office Building 

1010 Pensacola Street 

Honolulu, HI 96813 

ແຟັກ: 808-432-2025 

 

Waipio Medical Office Building 

94-1480 Moaniani Street 

Waipahu, HI 96797 

ແຟັກ: 808-432-3195 

 

 

 

a. ຮົ້ ອງຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ຫ  ສະໝັກທາງໂທລະສັບ. ມ ຜ ົ້ ໃຫົ້ ຄ າປຶ ກສາທາງໂທລະສັບເພ ື່ ອໃຫົ້  

ຂ ົ້ ມ ນ, ຕັດສິ ນກ ານ ດການມ ສິ ດເຂ ົ້ າຮື່ ວມ MFA, ແລະຊື່ ວຍຄ ນເຈັບໃນການສະໝັກເຂ ົ້ າ

ຮື່ ວມ MFA. ສາມາດຕິດຕ ື່ ຫາຜ ົ້ ໃຫົ້ ຄ າປຶ ກສາໄດົ້ ທ ື່ : 

ເບ ໂທລະສັບ: 808-432-7940, ຫ   

1-800-598-5928  

b. ຮົ້ ອງຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ຫ  ສະໝັກທາງໄປສະນ . ຄ ນເຈັບສາມາດຮົ້ ອງຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນ

ໂຄງການ ແລະສະໝັກເຂ ົ້ າຮື່ ວມ MFA ໂດຍການສ ື່ ງຄ າຮົ້ ອງສະໝັກເຂ ົ້ າຮື່ ວມໂຄງການ 

MFA ທ ື່ ຄ ບຖົ້ ວນທາງ ໄປສະນ . ສາມາດສ ື່ ງຄ າຮົ້ ອງຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນ ແລະຄ າຮົ້ ອງສະໝັກທາງໄປ

ສະນ ຫາ: 

Kaiser Permanente 

Attention: Business Services Dept. / Financial Counselors  

3288 Moanalua Road 

Honolulu, HI 96819 

c. ສ ື່ ງຄ າຮົ້ ອງສະໝັກທ ື່ ປະກອບຂ ົ້ ມ ນສ າເລັດແລົ້ ວດົ້ ວຍຕ ວເອງ. ສາມາດສ ື່ ງຄ າຮົ້ ອງສະໝັກ

ທ ື່ ປະກອບຂ ົ້ ມ ນສ າເລັດແລົ້ ວ ໂດຍການໄປສ ື່ ງດົ້ ວຍຕ ວເອງໃຫົ້ ສະຖານທ ື່ ຂອງ KP ໃດໜຶື່ ງ. 

  

V. ເກນເງ ື່ ອນໄຂການມ ສິ ດ. ມ ການພິຈາລະນາເຖິງລາຍໄດ້ຄ ວເຮ ອນຂອງ  

ຄ ນເຈັບໃນເວລາຕັດສິ ນກ ານ ດການມ ສິ ດເຂ ົ້ າຮື່ ວມ MFA. (ເບິື່ ງຂ ົ້  5.6.1.  ຂົ້ າງເທິງ.) 

a. ເກນເງ ື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດົ້ : ບ ື່ ເກ ນ 300% ຂອງຂ ດກ ານ ດຄວາມທຸກຍາກຂອງຣັ

ຖບານກາງ 
 

VI. ຕາຕະລາງສີ່ ວນຫ ຼຸ ດ.  ຈນວນເງິ ນທ ີ່  KP ເກັບຈາກຄົນເຈັບທ ີ່ ມ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການ

ເງິ ນທ ີ່ ກີ່ ຽວກັບທາງການແພດແມີ່ ນອ ງຕາມປະເພດຂອງເກນເງຼືີ່ ອນໄຂການມ ສິ ດທ ີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນການພິ

ຈາລະນາຄົນເຈັບສໍ າລັບໂຄງການ.   



 National Community Benefit 
 

ຊ ື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 

ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ: National Community 

Benefit 

ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

ຜ ົ້ ຮັບຜິດຊອບ: ອ ານວຍການ, ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເງິ ນສ າລັບການແພດ  

ໜົ້ າ: 21 ຂອງ 21 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

a. ຄົນເຈັບມ ສິ ດກົງຕາມເກນເງຼືີ່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້. ຄົນເຈັບຜ ້ ທ ີ່ ມ ສິ ດຕາມເກນ

ເງຼືີ່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້ຈະໄດ້ຮັບສີ່ ວນຫ ຼຸ ດ 100% ຈາກສີ່ ວນຂອງ ຄ ນເຈັບ ຫ   ຄີ່ າບໍ
ລິ ການທ ີ່ ໄດ້ຮັບຊ ີ່ ງເປັນສີ່ ວນທ ີ່ ຄົນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈີ່ າຍເອງ.  

b. ຄົນເຈັບມ ສິ ດກົງຕາມເກນການມ ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍທາງການແພດທ ີ່ ສ ງ.  ຄົນເຈັບຜ ້ ທ ີ່ ມ ສິ ດຕາມ

ເກນການມ ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍທາງການແພດທ ີ່ ສ ງຈະໄດ້ຮັບສີ່ ວນຫ ຼຸ ດ 100% ຈາກສື່ ວນຂອງຄ ນ

ເຈັບ ຫ   ຄີ່ າບໍ ລິ ການທ ີ່ ໄດ້ຮັບຊ ີ່ ງເປັນສີ່ ວນທ ີ່ ຄົນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈີ່ າຍເອງ.  

 

VII. ພ ົ້ ນຖານສ າລັບການຄິ ດໄລື່ ຈ ານວນທ ື່ ຖ ກຮຽກເກັບທ ື່ ວໄປ  (Amounts Generally Billed, 

AGB). KFHP/H ຕັດສິ ນກ ານ ດ AGB ສ າລັບການດ ແລສຸກເສ ນ ຫ  ການດ ແລທ ື່ ມ ຄວາມຈ າເປັນທາງ

ການແພດອ ື່ ນ ໂດຍການໃຊົ້ ວິ ທ ການເບິື່ ງຄ ນ ໂດຍການຄ ນການຄິ ດຄື່ າລວມຍອດສ າລັບການດ ແລ

ນັົ້ ນໃຫົ້ ອັດຕາ AGB. ຂ ົ້ ມ ນກື່ ຽວກັບອັດຕາ AGB ແລະການຄິ ດໄລື່ ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ຢ ື່ ເທິງເວັບໄຊ MFA ຂອງ 

KFHP/H ທ ື່  www.kp.org/mfa/hawaii. 

 

http://www.kp.org/mfa/hawaii

