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1.0 ໃບຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ 

ແຜນການສຸຂະພາບຂອງມູນນິ ທິກາຍເຊີ  (Kaiser Foundation Health Plans (KFHP)) ແລະ 
ໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ  (Kaiser Foundation Hospitals (KFH)) 

ມີ ພັນທະໃນການສະໜອງໂຄງການທີີ່ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກີ່ ການເຂ ້ າເຖິງການດູແລເບິີ່ ງແຍ
ງສໍ າລັບປະຊາກອນທີີ່ ບອບບາງ. 
ຂໍ ້ ຜູກມັດນີ ້ ປະກອບມີ ການສະໜອງການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນໃຫ້ແກີ່ ຄ ນເຈັບທີີ່ ຄຸນສ ມບັດທີີ່ ບໍີ່ ມີ
ປະກັນໄພ ແລະ ມີ ປະກັນໄພທີີ່ ບໍີ່ ພຽງພໍ ເຊິີ່ ງມີ ລາຍຮັບໜ້ອຍ 

ເມຼືີ່ ອຄວາມສາມາດໃນການຊໍ າລະສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ 

ເປັນອຸປະສັກໃນການເຂ ້ າເຖິງການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

 

2.0 ຈຸດປະສ ງ 

ນະໂຍບາຍສະບັບນີ ້ ອະທິບາຍເຖິງເງຼືີ່ ອນໄຂສໍ າລັບການມີ 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)..  ເງຼືີ່ ອນໄຂແມີ່ ນສອດຄີ່ ອງກັບພາກທີ  501(r) 

ຂອງກ ດໝາຍລາຍໄດ້ພາຍໃນແຫີ່ ງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ ແລະ ກ ດລະບຽບທີີ່ ຖຼື ກບັງຄັບໃຊ້ໃນລັດ 

ເຊິີ່ ງນໍ າສະເໜີການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ວິ ທີ ການເຂ ້ າເຖິງ, 
ເກນກໍານ ດສໍ າລັບການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ, ໂຄງສ້າງຂອງລາງວັນ MFA, 

ພຼື ້ ນຖານສໍ າລັບການຄິ ດໄລີ່ ຈໍ ານວນລາງວັນ ແລະ 
ການດໍ າເນີ ນການທີີ່ ອະນຸຍາດໃນກໍລະນີ ທີີ່ ບໍີ່ ມີ ການຊໍ າລະສໍ າລັບໃບຮຽກເກັບເງິ ນທາງການແພດ. 

 

3.0 ຂອບເຂດ 

ນະໂຍບາຍສະບັບນີ ້ ນໍ າໃຊ້ກັບພະນັກງານທີີ່ ຖຼື ກຈ້າງໂດຍນິ ຕິບຸກຄ ນດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ້  ແລະ 
ສາຂາຍີ່ ອຍຂອງພວກເຂ າ (ເຊິີ່ ງເອີ ້ ນລວມກັນເປັນ “KFHP/H”): 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 ໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ ; ແລະ 

3.3 ສາຂາຍີ່ ອຍຂອງ KFHP/H. 

3.4 ນະໂຍບາຍສະບັບນີ ້ ນໍ າໃຊ້ກັບໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ  ແລະ 
ຄລິ ນິ ກໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝໍທີີ່ ລະບຸໄວ້ໃນບ ດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວ້ ພາກທີ  I, 

ໂຮງໝໍມູນນິ ທິ  ແລະ ຮວມກັນໄວ້ໃນທີີ່ ນີ ້ ໂດຍການກີ່ າວເຖິງ. 

 

4.0 ນິ ຍາມ 

ເບິີ່ ງພາກພະໜວກ ກ – ປະມວນຄໍ າສັບ. 

 

 

5.0 ບ ດບັນຍັດ 
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KFHP/H ບໍ າລຸງຮັກສາໂຄງການ MFA ທີີ່ ຜີ່ ານການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ າງເປັນທາງການ 

ເພຼືີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນອຸປະສັກທາງການເງິ ນໃນການຮັບການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດສໍ າລັບຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ໂດຍບໍີ່ ຈໍ າແນກອາຍຸຂອງຄ ນເຈັບ, ຄວາມພິການ, ເພດ, ເຊຼື ້ ອຊາດ, ຄວາມຜູກພັນທາງສາສະໜາ ຫຼຼື  

ສະຖານະການເຂ ້ າເມຼື ອງ, ຄວາມຮັກມັກທາງເພດ, ຊາດກໍາເນີ ດ ແລະ 
ຄ ນເຈັບມີ ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ຫຼຼື  ບໍີ່ . 

5.1 ການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ ບໍີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA.  

ນອກຈາກໄດ້ຖຼື ກລະບຸໄວ້ໃນບ ດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວ້, ພາກທີ  II, 

ການບໍ ລິ ການເພີ ີ່ ມເຕີ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ ບໍ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA. 

5.1.1 ການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA 

ອາດຖຼື ກນໍ າໃຊ້ກັບການບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ, ການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນການຢາ ແລະ 
ອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບໍ ລິ ການ Kaiser Permanente 

(KP) (ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝໍ, ຄລິ ນິ ກໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝໍ, ສູນການແພດ ແລະ 
ຕຶກຫ້ອງການທາງການແພດ) ທີີ່ ຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄ ນເຈັບນອກຂອງ KFHP/H 

ຫຼຼື  ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP.  MFA ອາດຖຼື ກນໍ າໃຊ້ກັບການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸີ່ ມນີ ້ : 

5.1.1.1 ການບໍ ລິ ການທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ. ການດູແລເບິີ່ ງແຍງ, 
ການປິີ່ ນປ ວ ຫຼຼື  ການບໍ ລິ ການທີີ່ ສັີ່ ງຊຼື ້  ຫຼຼື  

ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP 

ເຊິີ່ ງຈໍ າເປັນສໍ າລັບການປ້ອງກັນ, ການປະເມີ ນ, ການບ ີ່ ງມະຕິ ຫຼຼື  

ການປິີ່ ນປ ວອາການທາງການແພດ ແລະ 
ບໍີ່ ແມີ່ ນເພຼືີ່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄ ນເຈັບ ຫຼຼື  

ຜູ້ໃຫ້ການບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງທາງການແພດເປັນຫັຼກ. 

5.1.1.2 ໃບສັີ່ ງຢາ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກໍາ. 
ໃບສັີ່ ງຢາທີີ່ ສະແດງໃນຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄ ນເຈັບນອກຂອງ KFHP/H 

ແລະ ຂຽນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ KP, 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການພະແນກສຸກເສີ ນທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP, 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງຮີ ບດີ່ ວນທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ການເຊັນສັນຍາກັບ KP. 

5.1.1.2.1 ຢາທ ີ່ ວໄປ.  ການເລຼື ອກນໍ າໃຊ້ຢາທ ີ່ ວໄປ 

ເມຼືີ່ ອໃດກໍຕາມທີີ່ ເປັນໄປໄດ້. 

5.1.1.2.2 ຢາມີ ຍີີ່ ຫ້ໍ.  ຢາທີີ່ ມີ ຊຼືີ່ ຍີີ່ ຫ້ໍຕາມທີີ່ ສັີ່ ງໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ 
KP ເຊິີ່ ງຈ ດບັນທຶກໄວ້ວີ່ າ “ຈີ່ າຍຢາຕາມທີີ່ ຂຽນໄວ້“ 

(Dispense as Written, DAW) ຫຼຼື  

ບໍີ່ ມີ ຢາທ ີ່ ວໄປທຽບຄຽງ. 

5.1.1.2.3 ຢາຊຼື ້ ຂາຍໂດຍກ ງ ຫຼຼື  ວັດສະດຸເພສັດກໍາ. ດ້ວຍໃບສັີ່ ງຢາ 
ຫຼຼື  ໃບສັີ່ ງທີີ່ ຂຽນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ແລະ 



 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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ຈີ່ າຍຢາໃຫ້ຈາກຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄ ນເຈັບນອກຂອງ 
KP. 

5.1.1.2.4 ຜູ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກ Medicare.  

ນໍ າໃຊ້ກັບຜູ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກ Medicare 

ສໍ າລັບຢາຕາມໃບສັີ່ ງທີີ່ ຖຼື ກຄອບຄຸມພາຍໃຕ້ Medicare 

ພາກ ງ ໃນລັກສະນະການລະເວ້ັນຂອງຮ້ານຂາຍຢາ. 

5.1.1.3 ອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ທ ນທານ (Durable Medical 

Equipment, DME). ສັີ່ ງຊຼື ້ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ KP 

ໂດຍສອດຄີ່ ອງກັບຄູີ່ ມຼື ຂອງ DME ແລະ ຈັດສະໜອງໂດຍ KFHP/H 

ໃຫ້ແກີ່ ຄ ນເຈັບທີີ່ ບັນລຸເກນກໍານ ດສໍ າລັບຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

5.1.1.4 ການຈັດຊ້ັນຮຽນສໍ າລັບການສຶ ກສາດ້ານສຸຂະພາບ.  

ຄີ່ າທໍານຽມທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຊ້ັນຮຽນທີີ່ ມີ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ 

ເຊິີ່ ງຖຼື ກນັດໝາຍ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ KP 

ທີີ່ ຖຼື ກແນະນໍ າໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP 

ໃຫ້ເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງແຜນການດູແລເບິີ່ ງແຍງຂອງຄ ນເຈັບ. 

5.1.1.5 ການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ໃຫ້ບ ນພຼື ້ ນຖານການລະເວ້ັນ. 

ໃນສະຖານະການໃດໜຶີ່ ງທີີ່ ຄ ບອ ງປະກອບສໍ າລັບການລະເວ້ັນ, MFA 

ອາດຖຼື ກນໍ າໃຊ້ກັບ 

(1) ການບໍ ລິ ການທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບໍ ລິ ການທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP 

ແລະ (2) DME ທີີ່ ຖຼື ກສັີ່ ງຢາ ຫຼຼື  ສັີ່ ງຊຼື ້ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ແລະ 
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຮັບເໝ າ/ຜູ້ຈໍ າໜີ່ າຍ 

ຕາມທີີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢູີ່ ຂ້າງລຸີ່ ມນີ ້ .  

ເພຼືີ່ ອໃຫ້ມີ ຄຸນສ ມບັດສໍ າລັບການລະເວ້ັນ, 

ຄ ນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງບັນລຸເກນກໍານ ດສໍ າລັບລາຍຈີ່ າຍສູງທາງການແ
ພດ ເຊິີ່ ງຖຼື ກອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກທີ  5.6.2 ຢູີ່ ຂ້າງລຸີ່ ມນີ ້ . 

5.1.1.5.1 ການບໍ ລິ ການພະຍາບານທີີ່ ຊໍ ານານ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງຂ້ັນກາງ. 
ສະໜອງໂດຍສະຖານບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ການເຊັນສັນຍາກັບ 

KP ໃຫ້ແກີ່ ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການຢາຕາມໃບສັີ່ ງ 
ເພຼືີ່ ອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກີ່ ຄ ນເຈັບໃນການອອ
ກຈາກໂຮງໝໍ. 

5.1.1.5.2 ອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ທ ນທານ (DME).  

ຜູ້ຈໍ າໜີ່ າຍສະໜອງ DME 

ທີີ່ ຖຼື ກສັີ່ ງຊຼື ້ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ຕາມຄູີ່ ມຼື ຂອງ 
DME ແລະ 
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຈໍ າໜີ່ າຍທີີ່ ມີ ການເຊັນສັນຍາຜີ່ ານພ
ະແນກ DME ຂອງ KFHP/H. 

5.1.1.6 ມີ ການບໍ ລິ ການເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 

ການບໍ ລິ ການເພີີ່
ີ ມເຕີ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA 

ແມີ່ ນຖຼື ກລະບຸໄວ້ໃນບ ດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວ້, ພາກທີ  II, 
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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
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ໜົ້ າ: 4 ຂອງ 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ການບໍ ລິ ການເພີ ີ່ ມເຕີ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ 
ບໍ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA. 

5.1.2 ການບໍ ລິ ການທີີ່ ບໍີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. MFA ອາດບໍີ່ ຖຼື ກນໍ າໃຊ້ກັບ: 

5.1.2.1 ການບໍ ລິ ການທີີ
ີ່ ບໍີ່ ຖຼື ວີ່ າເປັນເຫດສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  

ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ ຕາມທີີ່ ຕັດສິ ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ 

KP.  ປະກອບມີ  ແຕີ່ ບໍີ່ ຈໍ າກັດພຽງ: 

5.1.2.1.1 ການຜີ່ າຕັດ ຫຼຼື  ການບໍ ລິ ການເສີ ມຄວາມງາມ 

ເຊິີ່ ງລວມເຖິງການບໍ ລິ ການດ້ານຜິວໜັງທີີ່ ມີ ຈຸດປະສ ງເ
ພຼືີ່ ອປັບປຸງລັກສະນະພາຍນອກຂອງຄ ນເຈັບເປັນຫັຼກ, 

5.1.2.1.2 ການປິີ່ ນປ ວການມີ ລູກຍາກ, 

5.1.2.1.3 ອຸປະກອນທາງການແພດແບບຂາຍຍີ່ ອຍ, 

5.1.2.1.4 ການບໍ າບັດທາງເລຼື ອກ ເຊິີ່ ງລວມເຖິງການຝັງເຂັມ, 

ການບໍ າບັດໂດຍການຈັບກະດູກສັນຫັຼງ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການນວດ, 

5.1.2.1.5 ການສີ ດຢາ ແລະ 
ອຸປະກອນເພຼືີ່ ອປິີ່ ນປ ວຄວາມຜິດປ ກກະຕິທາງເພດ, 

5.1.2.1.6 ການບໍ ລິ ການຖຼື ພາແທນ ແລະ 

5.1.2.1.7 ການບໍ ລິ ການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸ
ກຄ ນທີ ສາມ, ການປ ກປ້ອງປະກັນໄພສີ່ ວນບຸກຄ ນ ຫຼຼື  

ກໍລະນີ ຊ ດເຊີ ຍຂອງພະນັກງານ. 

5.1.2.1.8 ການບໍ ລິ ການສໍ າລັບຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ປະກັນສຸຂະພາບເຊິີ່ ງບໍີ່
ແມີ່ ນຂອງ KP.  ການບໍ ລິ ການທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນເຫດສຸກເສີ ນ 

ຫຼຼື  ບໍີ່ ແມີ່ ນເຫດຮີ ບດີ່ ວນ ແລະ 
ວັດສະດຸເພສັດກໍາຂອງຄ ນເຈັບນອກທີີ່ ຖຼື ກຄອບຄຸມພາ
ຍໃຕ້ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP 

ເຊິີ່ ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄ ນເຈັບໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຄຼື ອຂີ່ າຍສະເ
ພາະຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາທາງເລຼື ອກທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP. 

5.1.2.2 ໃບສັີ່ ງຢາ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກໍາ. ໃບສັີ່ ງຢາ ແລະ 
ວັດສະດຸທີີ່ ບໍີ່ ຖຼື ວີ່ າເປັນເຫດສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ 

ປະກອບມີ  ແຕີ່ ບໍີ່ ຈໍ າກັດພຽງ (1) 

ຢາທີີ່ ບໍີ່ ໄດ້ຖຼື ກຮອງຮັບໂດຍຄະນະກໍາມະການຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ 
ການຮັກສາໂຣກ, (2) ຢາຊຼື ້ ຂາຍໂດຍກ ງ ແລະ 
ວັດສະດຸທີີ່ ບໍີ່ ມີ ການສັີ່ ງຢາ ຫຼຼື  ສັີ່ ງຊຼື ້ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ແລະ (3) 

ຢາທີີ່ ມີ ການລະເວ້ັນໂດຍສະເພາະ (ເຊັີ່ ນ: ຢາສໍ າລັບການມີ ລູກຍາກ, 

ການເສີ ມຄວາມງາມ, ຄວາມຜິດປ ກກະຕິທາງເພດ). 

5.1.2.3 ໃບສັີ່ ງຢາສໍ າລັບ Medicare Part D ຜູ້ລ ງທະບຽນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ຫຼຼື  

ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການ Low Income Subsidy (LIS) Program.  



 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: 5 ຂອງ 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ສີ່ ວນແບີ່ ງຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍທີີ່ ເຫຼຼື ອສໍ າລັບຢາຕາມໃບສັີ່ ງສໍ າລັບຜູ້ລ ງທະບຽນ 

Medicare Advantage Part D ເຊິີ່ ງມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ຫຶຼ 

ໄດ້ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການ LIS ຕາມຄູີ່ ມຼື ຂອງສູນການບໍ ລິ ການ 

Medicare ແລະ Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid 

Services, CMS). 

5.1.2.4 ການບໍ ລິ ການທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ນອກສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ KP.  

ນະໂຍບາຍ MFA 

ແມີ່ ນນໍ າໃຊ້ກັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ 
KP, ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ເທ ີ່ ານ້ັນ.  

ເຖິງແມີ່ ນຈະມີ ການສ ີ່ ງຕໍີ່ ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP, 

ການບໍ ລິ ການອຼືີ່ ນໆທັງໝ ດແມີ່ ນບໍີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສໍ າລັບ MFA.  

ການບໍ ລິ ການທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຫ້ອງການທາງການແພດທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂ
ອງ KP, ສະຖານບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງຮີ ບດີ່ ວນ ແລະ 
ພະແນກສຸກເສີ ນ ພ້ອມທັງສຸຂະພາບເຮຼື ອນທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP, 

ບ້ານພັກຮັບຮອງ, ການດູແລເບິີ່ ງແຍງເພຼືີ່ ອພັກຟຼື ້ ນ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ມີ ການຄຸ້ມຄອງ ແມີ່ ນຖຼື ກລະເວ້ັນ 

ນອກຈາກໄດ້ຖຼື ກລະບຸໄວ້ວີ່ າເປັນການລະເວ້ັນຕາມພາກທີ  5.1.1.5 

ທີີ່ ຢູີ່ ຂ້າງເທິງ. 

5.1.2.5 ອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ທ ນທານ (DME).  

ບໍີ່ ວີ່ າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ໄດ້ສັີ່ ງຊຼື ້  ຫຼຼື  ບໍີ່ , DME 

ທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຈໍ າໜີ່ າຍທີີ່ ມີ ການເຊັນສັນຍາແມີ່ ນຖຼື ກລະເວ້ັນ 

ນອກຈາກໄດ້ຖຼື ກລະບຸໄວ້ວີ່ າເປັນການລະເວ້ັນຕາມພາກທີ  5.1.1.5 

ທີີ
ີ່ ຢູີ່ ຂ້າງເທິງ.  

5.1.2.6 ເບ້ຍປະກັນແຜນການສຸຂະພາບ.  ໂຄງການ MFA 

ບໍີ່ ຊີ່ ວຍໃຫ້ຄ ນເຈັບຊໍ າລະຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍທີີ່ ກີ່ ຽວພັນກັບການຄອບຄຸມດູແລເ
ບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບ (ເຊັີ່ ນ: ເງິ ນຕ້ອງຊໍ າລະ ຫຼຼື  ເບ້ຍປະກັນ). 

5.1.2.7 ການບໍ ລິ ການເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ບໍີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 

ການບໍ ລິ ການເພີີ່
ີ ມເຕີ ມທີີ່ ບໍີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA 

ແມີ່ ນຖຼື ກລະບຸໄວ້ໃນບ ດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວ້, ພາກທີ  II, 

ການບໍ ລິ ການເພີ ີ່ ມເຕີ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ 
ບໍ ີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA. 

5.2 ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ. MFA ແມີ່ ນຖຼື ກນໍ າໃຊ້ກັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ເຊິີ່ ງຖຼື ກສະໜອງໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທາງການແພດ 

ໃຫ້ແກີ່ ຜູ້ທີີ່ ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກນະໂຍບາຍ MFA 

ດີ່ ັ ງທີີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບ ດບັນຍັດທີີ່ ຕິດຂັດໄວ້, ພາກທີ  III, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ ີ່ ຂຶ ້ ນກັບ ແລະ 
ບໍ ີ່ ຂຶ ້ ນກັບນະໂຍບາຍ MFA. 

5.3 ແຫຼີ່ ງຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ແລະ ວິ ທີ ການສະໝັກຂໍ  MFA.  ຂໍ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີ ມກີ່ ຽວກັບໂຄງການ 

MFA ແລະ ວິ ທີ ການສະໝັກແມີ່ ນຖຼື ກສະຫຸຼບໄວ້ໃນບ ດບັນຍັດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຕິດຂັດໄວ້, 

ພາກທີ  IV, ຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ແລະ ວິ ທີ ການສະໝັກຂໍ  MFA. 



 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: 6 ຂອງ 23 
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5.3.1 ແຫຼີ່ ງຂໍ ້ ມູນໂຄງການ. ສໍ າເນ າຂອງນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄໍ າແນະນໍ າ 
ແລະ ບ ດສະຫຸຼບດ້ວຍພາສາທີ່ີ ເຂ ້ າໃຈງີ່ າຍ (ເຊັີ່ ນ: ບ ດສະຫຸຼບນະໂຍບາຍ ຫຼຼື  

ໃບປິ ວຂອງໂຄງການ) ແມີ່ ນມີ ໃຫ້ແກີ່ ສາທາລະນະ, ໂດຍບໍີ່ ເສຍຄີ່ າ, ຈາກເວບໄຊຂອງ 
KFHP/H, ທາງອີ ເມວ, ເປັນການສີ່ ວນຕ ວ ຫຼຼື  ທາງໄປສະນີ ຂອງ US. 

5.3.2 ການສະໝັກຂໍ  MFA. ເພຼືີ່ ອສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA, 

ຄ ນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງສະແດງຄວາມຕ້ອງການໂດຍທັນທີ  

ເຊິີ່ ງເກີດຈາກໃບຮຽກເກັບເງິ ນທີີ່ ມີ ຍອດເຫຼຼື ອຄ້າງຊໍ າລະສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຂອງ 
KP, ການນັດໝາຍໄວ້ກັບ KP ຫຼຼື  

ໃບສັີ່ ງຢາໃນຮ້ານຂາຍຢາທີີ່ ຖຼື ກສັີ່ ງຊຼື ້ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP 

ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ຕາມທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ຢູີ່ ຂ້າງເທິງ.  
ຄ ນເຈັບສາມາດສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA ດ້ວຍຫຼາຍວິ ທີ  

ເຊິີ່ ງລວມເຖິງແບບອອນລາຍ, ເປັນການສີ່ ວນຕ ວ, ທາງໂທລະສັບ ຫຼຼື  

ທາງເຈ້ຍສະໝັກ.  

5.3.2.1 ການຄັດເລຼື ອກຄ ນເຈັບທີີ່ ມີິ ສິ ດສໍ າລັບໂຄງການຂອງພາກລັດ ແລະ 
ພາກເອກະຊ ນ. KFHP/H 

ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທຸກຄ ນໄດ້ຮັບການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບເພຼືີ່ ອຮັ
ບປະກັນການເຂ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບ, 

ສໍ າລັບສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງບຸກຄ ນ ແລະ 
ເພຼືີ່ ອປ ກປ້ອງຊັບສິ ນຂອງຄ ນເຈັບ.  KFHP/H 

ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນແກີ່ ຄ ນເຈັບທີີ່ ສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA 

ເພຼືີ່ ອລະບຸໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທີີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງພາ
ກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ 

ເຊິີ່ ງອາດຊີ່ ວຍໃນຄວາມຕ້ອງການສໍ າລັບການເຂ ້ າເຖິງການດູແລເບິີ່ ງແ
ຍງສຸຂະພາບ.  

ຄ ນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກສັນນິ ຖານວີ່ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະ
ພາບຂອງພາກລັດ ຫຼຼື  ພາກເອກະຊ ນ 

ອາດຈໍ າເປັນຕ້ອງສະໝັກຂໍ ໂຄງການເຫຼ ີ່ ານ້ັນ. 

5.4 ຂໍ ້ ມູນທີີ່ ຈໍ າເປັນເພຼືີ່ ອສະໝັກຂໍ  MFA.  ຂໍ ້ ມູນສີ່ ວນຕ ວ, ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນ ແລະ ຂໍ ້ ມູນອຼືີ່ ນໆ 

ທີີ່ ສ ມບູນຄ ບຖ້ວນແມີ່ ນຈໍ າເປັນຕໍີ່ ການຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບ 

ເພຼືີ່ ອກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA 

ພ້ອມທັງໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ.   

MFA ອາດຖຼື ກປະຕິເສດ ເນຼືີ່ ອງຈາກຂໍ ້ ມູນທີີ່ ບໍີ່ ສ ມບູນຄ ບຖ້ວນ.  

ສາມາດໃຫ້ຂໍ ້ ມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ເປັນການສີ່ ວນຕ ວ ຫຼຼື  ທາງໂທລະສັບ. 

5.4.1 ການຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນ.  

ສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບແມີ່ ນຖຼື ກຢຼື ນຢັນໃນແຕີ່ ລະຄ້ັງທີີ່ ຄ ນເຈັບສະ
ໝັກຂໍ ຄວາມຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອ.  

ຖ້າສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບສາມາດຖຼື ກຢຼື ນຢັນໄດ້ໂດຍນໍ າໃຊ້ແຫຼີ່ ງຂໍ ້ ມູ
ນພາຍນອກ, ຄ ນເຈັບອາດບໍີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານທາງການເງິ ນ. 

5.4.2 ການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນ ແລະ ຂໍ ້ ມູນອຼືີ່ ນໆ.  

ຖ້າສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບບໍີ່ ສາມາດຖຼື ກຢຼື ນຢັນໄດ້ໂດຍນໍ າໃຊ້ແຫຼີ່ ງຂໍ ້
ມູນພາຍນອກ, 
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ຄ ນເຈັບອາດຖຼື ກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ຍຼືີ່ ນຂໍ ້ ມູນທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນການສະໝັກຂໍ ໂຄງການ 

MFA ເພຼືີ່ ອຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງພວກເຂ າ. 

5.4.2.1 ຂໍ ້ ມູນທີີ່ ສ ມບູນຄ ບຖ້ວນ. ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA 

ຈະຖຼື ກຕັດສິ ນຫັຼງຈາກທີີ່ ໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນສີ່ ວນຕ ວ, ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນ 

ແລະ ຂໍ ້ ມູນອຼືີ່ ນໆຢີ່ າງຄ ບຖ້ວນ. 

5.4.2.2 ຂໍ ້ ມູນທີີ່ ບໍີ່ ສ ມບູນຄ ບຖ້ວນ.  

ຄ ນເຈັບຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນການສີ່ ວນຕ ວ, ທາງໄປສະນີ  ຫຼຼື  

ທາງໂທລະສັບ ຖ້າຂໍ ້ ມູນຈໍ າເປັນທີີ່ ໄດ້ຮັບນ້ັນບໍີ່ ສ ມບູນຄ ບຖ້ວນ.  

ຄ ນເຈັບອາດຍຼືີ່ ນຂໍ ້ ມູນທີີ່ ຂາດຫາຍພາຍໃນເວລາ 30 

ມຼື ້ ນັບຕ້ັງແຕີ່ ວັນທີ ທີີ່ ສ ີ່ ງແຈ້ງການທາງໄປສະນີ , 

ມີ ການສ ນທະນາເປັນການສີ່ ວນຕ ວ ຫຼຼື  ມີ ການສ ນທະນາທາງໂທລະສັບ. 

5.4.2.3 ບໍີ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນທີີ່ ຮ້ອງຂໍ . 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ບໍີ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນຮ້ອງຂໍ ຕາມທີີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນການສະໝັກຂໍ ໂຄງ
ການອາດຕິດຕໍີ່ ຫາ KFHP/H 

ເພຼືີ່ ອສ ນທະນາກີ່ ຽວກັບຫັຼກຖານອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມີ ຢູີ່  

ເຊິີ່ ງອາດສະແດງເຖິງການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 

5.4.2.4 ບໍີ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນ.  ຄ ນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນ 

(ເຊັີ່ ນ: ລາຍຮັບ ຖ້າມີ  ແລະ ແຫຼີ່ ງເງິ ນ) ແລະ 
ຢ້ັງຢຼື ນຄວາມຖຼື ກຕ້ອງຂອງຂໍ ້ ມູນດັີ່ ງກີ່ າວເມຼືີ່ ອ 

(1) ບໍີ່ ສາມາດຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຕ ນ, 

(2) ບໍີ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນທີີ່ ຮ້ອງຂໍ  ແລະ 
(3) ບໍີ່ ມີ ຫັຼກຖານອຼືີ່ ນໆທີີ່ ອາດສະແດງເຖິງການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ.  

ຄ ນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງສະໜອງຂໍ ້ ມູນພຼື ້ ນຖານທາງການເງິ ນ 

ເມຼືີ່ ອຄ ນເຈັບ: 

5.4.2.4.1 ໄຮ້ບ້ານ ຫຼຼື  

5.4.2.4.2 ບໍີ່ ມີ ລາຍຮັບ, 

ບໍີ່ ໄດ້ຮັບໃບຈີ່ າຍເງິ ນຄີ່ າຈ້າງທີີ່ ເປັນທາງການຈາກຜູ້ຈ້າງງ
ານຂອງຜູ້ກີ່ ຽວ (ຍ ກເວ້ັນຄ ນທີີ່ ເຮັດອາຊີ ບອິ ດສະຫຼະ), 
ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນເປັນເງິ ນ ຫຼຼື  

ບໍີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຍຼືີ່ ນແບບສະແດງລາຍການພາສີ ລາຍຮັບ
ຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼຼື  

ຂອງລັດໃນປີ ຈີ່ າຍພາສີ ທີີ່ ຜີ່ ານມາ ຫຼຼື  

5.4.2.4.3 ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກໄພພິບັດແຫີ່ ງຊາດ ຫຼຼື  

ໃນພາກພຼື ້ ນເຊິີ່ ງເປັນທີີ່ ເປັນທີີ່ ຮູ້ຈັກກັນດີ  (ເບິີ່ ງທີີ່ ພາກທີ  

5.11 ຢູີ່ ຂ້າງລຸີ່ ມນີ ້ ). 

5.4.3 ການຮີ່ ວມມຼື ຂອງຄ ນເຈັບ. 

ຄ ນເຈັບແມີ່ ນຈໍ າເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມຢີ່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພຼືີ່ ອສະໜອງຂໍ ້ ມູນທີີ່ ຮ້
ອງຂໍ ທັງໝ ດ.  ຖ້າບໍີ່ ມີ ການສະໜອງຂໍ ້ ມູນທີີ່ ຮ້ອງຂໍ ທັງໝ ດ, 
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ສະຖານະການຈະຖຼື ກພິຈາລະນາ ແລະ ອາດຖຼື ກທ ບທວນ 

ເມຼືີ່ ອກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 

5.5 ການກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຕາມການສັນນິ ຖານ. 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ບໍີ່ ໄດ້ສະໝັກຂໍ ອາດຖຼື ກລະບຸວີ່ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA 

ໂດຍອີ ງໃສີ່ ຂໍ ້ ມູນທີີ່ ນອກຈາກຂໍ ້ ມູນທີີ່ ຖຼື ກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄ ນເຈັບ.  

ຖ້າຖຼື ກຕັດສິ ນວີ່ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ຄ ນເຈັບ ບໍີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນສີ່ ວນຕ ວ, 

ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນ ແລະ ຂໍ ້ ມູນອຼືີ່ ນໆເພຼືີ່ ອພິສູດສະຖານະທາງການເງິ ນ ແລະ 
ອາດໄດ້ຮັບລາງວັນ MFA ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.  ຄ ນເຈັບຈະຖຼື ກສັນນິ ຖານວີ່ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ຖ້າຄ ນເຈັບມີ ຄຸນສ ມບັດເບຼື ້ ອງຕ ້ ນ ຫຼຼື  ຖຼື ກລະບຸວີ່ າມີ ການສ ີ່ ງຕໍີ່ ໜ້ີສູນ 

ຕາມທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ຢູີ່ ຂ້າງລຸີ່ ມນີ ້ : 

5.5.1 ມີ ຄຸນສ ມບັດເບຼື ້ ອງຕ ້ ນ. 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກກໍານ ດໂດຍຂະບວນການກວດສອບທາງການເງິ ນໃຫ້ມີ ຄຸນສ ມບັດ
ສໍ າລັບໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ 

ແມີ່ ນຈະຖຼື ກສັນນິ ຖານວີ່ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA.  

ຄ ນເຈັບຈະຖຼື ກພິຈາລະນາໃຫ້ມີ ຄຸນສ ມບັດເບຼື ້ ອງຕ ້ ນ ຖ້າຄ ນເຈັບ: 

5.5.1.1 ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການ MFA ຊຸມຊ ນ (CMFA) ເຊິີ່ ງຄ ນເຈັບຖຼື ກສ ີ່ ງຕໍີ່  

ແລະ ມີ ຄຸນສ ມບັດເບຼື ້ ອງຕ ້ ນຜີ່ ານ (1) ລັດຖະບານກາງ, 
ລັດຖະບານປະຈໍ າລັດ ຫຼຼື  ລັດຖະບານທ້ອງຖິີ່ ນ, (2) 

ອ ງກອນຜູ້ຮີ່ ວມມຼື ທີີ່ ຕ້ັງຢູີ່ ໃນຊຸມຊ ນ ຫຼຼື  (3) 

ເຫດການສຸຂະພາບໃນຊຸມຊ ນທີີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 

KFHP/H ຫຼຼື  

5.5.1.2 ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການຜ ນປະໂຫຍດຊຸມຊ ນຂອງ KP 

ເພຼືີ່ ອສ ີ່ ງເສີ ມການເຂ ້ າເຖິງການດູແລເບິີ່ ງແຍງສໍ າລັບຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ລາຍ
ຮັບໜ້ອຍ ແລະ 
ມີ ຄຸນສ ມບັດເບຼື ້ ອງຕ ້ ນໂດຍພະນັກງານທີີ່ ຖຼື ກມອບໝາຍຂອງ  
KFHP/H ຫຼຼື  

5.5.1.3 ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບໜ້າເຊຼືີ່ ອຖຼື ທີີ່ ຜີ່ ານກາ
ນກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ າງເປັນທາງການ (ເຊັີ່ ນ: ໂຄງການ 

Medicare Low Income Subsidy Program), 

5.5.1.4 ໄດ້ຮັບລາງວັນ MFA ລີ່ ວງໜ້າພາຍໃນເວລາ 30 ມຼື ້ ຍ້ອນຫັຼງ 

5.5.2 ຖຼື ກລະບຸວີ່ າມີ ການສ ີ່ ງຕໍີ່ ໜ້ີສູນ.  ຫັຼງຈາກໄດ້ໝ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບອຼືີ່ ນໆ ແລະ 
ແຫຼີ່ ງຊໍ າລະເງິ ນ, ຄ ນເຈັບທີີ່ ໄດ້ຮັບການດູແລເບິີ່ ງແຍງໃນສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ KP 

ແລະ ມີ ການບ ີ່ ງຊີ ້ ເຖິງຄວາມລໍ າບາກທາງການເງິ ນ (ເຊັີ່ ນ: 

ຍອດເຫຼຼື ອຄ້າງຊໍ າລະທີີ່ ກາຍກໍານ ດຈີ່ າຍ) ອາດ 

ຖຼື ກກວດສອບຫາການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ ໂດຍໃຊ້ແຫຼີ່ ງຂໍ ້ ມູນພາຍນອກ.  

ຖ້າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ຄ ນເຈັບຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ MFA 

ສໍ າລັບຍອດເຫຼຼື ອຄ້າງຊໍ າລະທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເທ ີ່ ານ້ັນ.  

ຍອດເຫຼຼື ອຄ້າງຊໍ າລະສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ເໝາະສ ມອາດບໍີ່ ຖຼື ກຮຽກເກັບ, 

ມີ ການຮຽກເກັບຕໍີ່ ໄປ ຫຼຼື  ປະກອບເຂ ້ າໃນລາຍຈີ່ າຍໜ້ີສູນຂອງ KP.). 



 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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5.6 ເກນກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ. ຕາມທີີ່ ໄດ້ສະຫຸຼບໄວ້ໃນບ ດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວ້, 

ພາກທີ  V, ເກນກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ, ຄ ນເຈັບທີີ່ ສະໝັກຂໍ  MFA 

ອາດມີ ຄຸນສ ມບັດໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນ ໂດຍອີ ງໃສີ່ ການກວດສອບລາຍໄດ້ 

ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ າງເປັນທາງການ ຫຼຼື  ເກນກໍານ ດລາຍຈີ່ າຍທີີ່ ສູງທາງການແພດ. 

5.6.1 ເກນກໍານ ດຕາມການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ າງເປັນທາງການ. 

ຄ ນເຈັບຈະຖຼື ກປະເມີ ນເພຼືີ່ ອຕັດສິ ນວີ່ າ 
ຄ ນເຈັບບັນລຸເກນກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜີ່ ານການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ 
ຊັບສິ ນຢີ່ າງເປັນທາງການ ຫຼຼື  ບໍີ່ . 

5.6.1.1 ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂດຍອີ ງໃສີ່ ລະດັບລາຍຮັບ.  

ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ຍອດລາຍຮັບຄ ວເຮຼື ອນໜ້ອຍກວີ່ າ ຫຼຼື  

ເທ ີ່ າກັບເກນກໍານ ດຕາມການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ 
ຊັບສິ ນຢີ່ າງເປັນທາງການຂອງ KFHP/H 

ເປັນເປີ ເຊັນຂອງຄູີ່ ມຼື ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ  
(Federal Poverty Guideline, FPG) 

ແມີ່ ນມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນ. 

5.6.1.2 ລາຍຮັບຄ ວເຮຼື ອນ.  ເງຼືີ່ ອນໄຂລາຍຮັບໃຊ້ໄດ້ກັບສະມາຊິ ກຄ ວເຮຼື ອນ.  

ຄ ວເຮຼື ອນໝາຍເຖິງບຸກຄ ນດຽວ ຫຼຼື  ກຸີ່ ມຄ ນທີີ່ ມີ ສອງ ຫຼຼື  ຫຼາຍກວີ່ ານ້ັນ 

ເຊິີ່ ງມີ ຄວາມກີ່ ຽວພັນກັນໂດຍກໍາເນີ ດ, ການແຕີ່ ງດອງ ຫຼຼື  

ການຮັບເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ທີີ່ ອາໄສຢູີ່ ຮີ່ ວມກັນ.  

ສະມາຊິ ກຄ ວເຮຼື ອນອາດປະກອບມີ ຄູີ່ ຜ ວເມຍ, 

ຄູີ່ ຮີ່ ວມອາໄສທີີ່ ເໝາະສ ມ, ລູກ, ຍາດພີີ່ ນ້ອງຂອງຜູ້ດູແລເບິີ່ ງແຍງ, 
ລູກຂອງຍາດພີີ່ ນ້ອງຂອງຜູ້ດູແລເບິີ່ ງແຍງ ແລະ 
ບຸກຄ ນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ບຸກຄ ນໃດໜຶີ່ ງ, ຄູີ່ ຜ ວເມຍ, ຄູີ່ ຮີ່ ວມອາໄສ ຫຼຼື  

ພໍີ່ ແມີ່ ນມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິ ນ ທີີ່ ອາໄສຢູີ່ ໃນຄ ວເຮຼື ອນ. 

5.6.2 ເກນກໍານ ດລາຍຈີ່ າຍທີີ່ ສູງທາງການແພດ. ຄ ນເຈັບຈະຖຼື ກປະເມີ ນເພຼືີ່ ອຕັດສິ ນວີ່ າ 
ຄ ນເຈັບບັນລຸເກນກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຜີ່ ານລາຍຈີ່ າຍທີີ່ ສູງທາງການແພດ ຫຼຼື  ບໍີ່ . 

5.6.2.1 ການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂດຍອີ ງໃສີ່ ລາຍຈີ່ າຍທີີ່ ສູງທາງການແພດ.  

ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ລະດັບຍອດລາຍຮັບຄ ວເຮຼື ອນ 

ໂດຍມີ ລາຍຈີ່ າຍທາງການແພດ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາທີີ່ ເປັນລາຍຈີ່ າຍຕ ວຈິ ງສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໃ
ນຊີ່ ວງເວລາ 12 ເດຼື ອນຫຼາຍກວີ່ າ ຫຼຼື  ເທ ີ່ າກັບ 10% 

ຂອງລາຍຮັບຄ ວເຮຼື ອນປະຈໍ າປີ  

ແມີ່ ນມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນ. 

5.6.2.1.1 ລາຍຈີ່ າຍຕ ວຈິ ງຂອງ KFHP/H. 

ລາຍຈີ່ າຍທາງການແພດ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາທີີ່ ເກີດຂຶ ້ ນໃນສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ KP 

ປະກອບມີ ການຊໍ າລະຮີ່ ວມ, ເງິ ນມັດຈໍ າ, 
ການປະກັນໄພຮີ່ ວມ ແລະ 
ການຮັບຜິດຊອບສີ່ ວນທໍາອິ ດທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການບໍ ລິ ກ
ານທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 



 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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5.6.2.1.2 ລາຍຈີ່ າຍຕ ວຈິ ງທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ Non-KFHP/H. 

ປະກອບມີ ລາຍຈີ່ າຍທາງການແພດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ 
ທັນຕະກໍາປະຈໍ າວັນທີີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນສະຖານບໍ ລິ ການທີີ່

ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP 

ເຊິີ່ ງກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ 
ເກີດຂຶ ້ ນໂດຍຄ ນເຈັບ (ນອກຈາກສີ່ ວນຫຸຼດ ຫຼຼື  

ສີ່ ວນຕັດອອກ).  

ຄ ນເຈັບແມີ່ ນຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານລາຍຈີ່ າຍທາງ
ການແພດສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ໄດ້ຮັບຈາກສະຖານບໍ ລິ
ການທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP. 

5.6.2.1.3 ເບ້ຍປະກັນແຜນການສຸຂະພາບ. 

ລາຍຈີ່ າຍຕ ວຈິ ງບໍີ່ ປະກອບມີ ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍທີີ່ ຕິດພັນກັບກາ
ນຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພາບ (ເຊັີ່ ນ: 

ເງິ ນຕ້ອງຊໍ າລະ ຫຼຼື  ເບ້ຍປະກັນ). 

5.7 ການປະຕິເສດ ແລະ ການອຸທອນ. 

5.7.1 ການປະຕິເສດ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA ແລະ 
ບໍີ່ ບັນລຸເກນກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼຼື  

ທາງປາກເປ ີ່ າວີ່ າ ຄໍ າຮ້ອງຂໍ  MFA ຂອງຕ ນຖຼື ກປະຕິເສດ. 

5.7.2 ວິ ທີ ການອຸທອນສໍ າລັບການປະຕິເສດ MFA.  ຄ ນເຈັບທີີ່ ເຊຼືີ່ ອວີ່ າການສະໝັກຂໍ  ຫຼຼື  

ຂໍ ້ ມູນຂອງຕ ນບໍີ່ ໄດ້ຖຼື ກພິຈາລະນາຢີ່ າງເໝາະສ ມ 

ອາດອຸທອນສໍ າລັບການຕັດສິ ນນ້ັນ.  

ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນຂະບວນການອຸທອນແມີ່ ນປະກອບໄວ້ໃນໜັງສຼື ປະ
ຕິເສດ MFA.  

ການອຸທອນແມີ່ ນຈະຖຼື ກກວດສອບໂດຍພະນັກງານທີີ່ ມອບໝາຍຂອງ KFHP/H. 

5.8 ໂຄງສ້າງລາງວັນ.  ລາງວັນ MFA ແມີ່ ນໃຊ້ໄດ້ກັບເງິ ນຕ້ອງຊໍ າລະທີີ່ ກາຍກໍານ ດ ຫຼຼື  

ຍອດເຫຼຼື ອຄ້າງຊໍ າລະທີີ່ ຖຼື ກລະບຸກີ່ ອນໜ້າການສ ີ່ ງຕໍີ່ ໜ້ີສູນ ແລະ 
ຄີ່ າທໍານຽມຄ້າງຈີ່ າຍເທ ີ່ ານ້ັນ.  ລາງວັນ MFA 

ອາດປະກອບມີ ຊີ່ ວງເວລາການມີິ ສິ ດໄດ້ຮັບສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຕິດຕາມ 

ຕາມທີີ່ ຖຼື ກຕັດສິ ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP. 

5.8.1 ພຼື ້ ນຖານລາງວັນ.  ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຂອງຄ ນເຈັບທີີ່ ຊໍ າລະດ້ວຍໂຄງການ MFA 

ແມີ່ ນຖຼື ກຕັດສິ ນບ ນພຼື ້ ນຖານທີີ່ ວີ່ າ 
ຄ ນເຈັບມີ ການຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພາບ ຫຼຼື  ບໍີ່  ແລະ 
ບ ນພຼື ້ ນຖານລາຍຮັບຄ ວເຮຼື ອນຂອງຄ ນເຈັບ. 

5.8.1.1 ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA 

ໂດຍປາສະຈາກການຄອບຄຸມດູແລສຸຂະພາບ (ບໍີ່ ມີ ປະກັນໄພ). 

ຄ ນເຈັບບໍີ່ ມີ ປະກັນໄພທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ຈະໄດ້ຮັບສີ່ ວນຫຸຼດໃນຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຂອງຄ ນເຈັບສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທັງ
ໝ ດທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 
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ຊ ື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 
 

ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ: National Community 

Benefit 
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ຜ ົ້ ຮັບຜິດຊອບ: ອ ານວຍການ, ການຊື່ ວຍເຫ  ອທາງ
ການເງິ ນສ າລັບການແພດ  
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5.8.1.2 ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA ໂດຍມີ ການຄອບຄຸມດູແລສຸຂະພາບ 

(ມີ ປະກັນໄພ). ຄ ນເຈັບມີ ປະກັນໄພທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ຈະໄດ້ຮັບສີ່ ວນຫຸຼດໃນຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຂອງຄ ນເຈັບສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທັງ
ໝ ດທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ (1) 

ທີີ່ ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເປັນການສີ່ ວນຕ ວ ແລະ 
(2) ທີີ່ ບໍີ່ ມີ ການຊໍ າລະໂດຍບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງຕ ນ.  

ຄ ນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານ ເຊັີ່ ນ: ການອະທິບາຍຜ ນປະໂຫຍດ 

(Explanation of Benefits, EOB) 

ເພຼືີ່ ອກໍານ ດສັດສີ່ ວນຂອງໃບຮຽກເກັບເງິ ນທີີ່ ບໍີ່ ໄດ້ຖຼື ກຄອບຄຸມໂດຍປະ
ກັນໄພ. 

5.8.1.2.1 ການຈີ່ າຍເງິ ນທີີ່ ໄດ້ຮັບຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ. 

ຄ ນເຈັບມີ ປະກັນໄພທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ຈໍ າເປັນຕ້ອງເຊັນຊຼືີ່ ໂອນການຊໍ າລະໃດກໍຕາມສໍ າລັບກາ
ນບໍ ລິ ການທີີ່ ສະໜອງໂດຍ KFHP/H 

ເຊິີ່ ງຄ ນເຈັບໄດ້ຮັບຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງຄ ນເຈັບ 

ໃຫ້ແກີ່  KFHP/H. 

5.8.1.3 ກໍານ ດສີ່ ວນຫຸຼດ.  ຂໍ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີ ມກີ່ ຽວກັບສີ່ ວນຫຸຼດທີີ່ ມີ ໃຫ້ 

ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ ແມີ່ ນຖຼື ກສະຫຸຼບໄວ້ໃນບ ດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວ້, 

ພາກທີ  VI, ກໍານ ດສີ່ ວນຫຸຼດ. 

5.8.1.4 ການຊໍ າລະເງິ ນຄຼື ນຈາກການຊໍ າລະໜ້ີ.  KFHP/H 

ຕິດຕາມການຊໍ າລະເງິ ນຄຼື ນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄ ນທີ ສາ
ມ / ການຊໍ າລະໜ້ີທີີ່ ມີ ການປ ກປ້ອງປະກັນໄພສີ່ ວນບຸກຄ ນ, 

ຜູ້ຈີ່ າຍເງິ ນ ຫຼຼື  ພາກສີ່ ວນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກ ດໝາຍ 

ຕາມເໝາະສ ມ. 

5.8.2 ຊີ່ ວງເວລາການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບລາງວັນ.  

ຊີ່ ວງເວລາການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການຕິດຕາມ 

ແມີ່ ນເລີີ່ ມຕ ້ ນຈາກວັນທີ ອະນຸມັດ ຫຼຼື  ວັນທີ ທີີ່ ມີ ການສະໜອງການບໍ ລິ ການ ຫຼຼື  

ວັນທີ ທີີ່ ມີ ການສັີ່ ງຈີ່ າຍຢາ.  ໄລຍະຂອງຊີ່ ວງເວລາການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ແມີ່ ນເວລາຈໍ າກັດເທ ີ່ ານ້ັນ ແລະ ຖຼື ກກໍານ ດຕາມວິ ຈາລະຍານຂອງ KP 

ໃນຫຼາກຫຼາຍວິ ທີ  ເຊິີ່ ງປະກອບມີ : 

5.8.2.1 ຊີ່ ວງເວລາສະເພາະ. ສູງສຸດ 365 

ມຼື ້ ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຕິດຕາມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແລະ 
ຍອດເຫຼຼື ອຄ້າງຊໍ າລະສໍ າລັບຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຂອງຄ ນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກລະບຸກີ່ ອນກາ
ນສ ີ່ ງຕໍີ່ ໜ້ີສູນ. 

5.8.2.2 ການພະຍາບານທີີ່ ຊໍ ານານ ແລະ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງຂ້ັນກາງ. 
ສູງສຸດຈ ນເຖິງ 30 ມຼື ້ ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີີ

ີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢູີ່ ນອກ KP. 

5.8.2.3 ອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ທ ນທານ. ສູງສຸດ 180 

ມຼື ້ ສໍ າລັບອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຈໍ າໜີ່ າຍ. 
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5.8.2.4 ຊີ່ ວງການປິີ່ ນປ ວ ຫຼຼື  ຕອນດູແລເບິີ່ ງແຍງ.  ສູງສຸດ 180 

ມຼື ້ ສໍ າລັບຊີ່ ວງການປິີ່ ນປ ວ ແລະ /ຫຼຼື  

ຕອນດູແລເບິີ່ ງແຍງຕາມທີີ່ ຕັດສິ ນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP. 

5.8.2.5 ຄ ນເຈັບທີີ່ ອາດມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາ
ກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ. ສູງສຸດ 90 ມຼື ້ ເພຼືີ່ ອຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອຄ ນເຈັບ 

ໃນຂະນະທີີ່ ພວກເຂ າສະໝັກຂໍ ໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ. 

5.8.2.6 ລາງວັນຮ້ານຂາຍຢາໃຊ້ຄ້ັງດຽວ.  ກີ່ ອນທີີ່ ຈະສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA, 

ຄ ນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບລາງວັນຮ້ານຂາຍຢາໃຊ້ຄ້ັງດຽວ ຖ້າຄ ນເຈັບ 

(1) ບໍີ່ ມີ ລາງວັນ MFA, (2) ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP 

ຂຽນກໍາກັບໃສີ່ ໃບສັີ່ ງຢາທີີ່ ຮ້ານຂາຍຢາຂອງ KFHP/H ແລະ 
(3) ສະແດງຄວາມບໍີ່ ສາມາດໃນການຊໍ າລະໃບສັີ່ ງຢາ.  
ລາງວັນໃຊ້ຄ້ັງດຽວແມີ່ ນຈໍ າກັດພຽງ 30 ມຼື ້  ແລະ 
ປະກອບມີ ການຈັດຈີ່ າຍຢາທີີ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ 

ຕາມທີີ່ ກໍານ ດໄວ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP 

ຕາມຄວາມເໝາະສ ມທາງການແພດ. 

5.8.2.7 ການຮ້ອງຂໍ ເພີີ່ ມເວລາລາງວັນ. ເລີີ່ ມຕ ້ ນຈາກ ສາມສິ ບ (30) 

ມຼື ້ ກີ່ ອນວັນທີ ໝ ດອາຍຸຂອງລາງວັນທີີ່ ມີ ຢູີ່  ແລະ 
ໃນເວລາໃດກໍຕາມຫັຼງຈາກນ້ັນ, 

ຄ ນເຈັບອາດສະໝັກຂໍ ໂຄງການອີ ກຄ້ັງ. 

5.8.3 ການຖອດຖອນ, ການຍ ກເລີ ກ ຫຼຼື  ການແກ້ໄຂລາງວັນ.  KFHP/H 

ອາດຖອດຖອນ, ຍ ກເລີ ກ ຫຼຼື  ແກ້ໄຂລາງວັນ MFA ໃນສະຖານະການໃດໜຶີ່ ງ 
ຕາມວິ ຈາລະຍານຂອງຕ ນ.  ສະຖານະການປະກອບມີ : 

5.8.3.1 ການສໍ ້ ໂກງ, ການລັກຂະໂມຍ ຫຼຼື  ການປີ່ ຽນແປງທາງການເງິ ນ.  

ກໍລະນີ ຂອງການສໍ ້ ໂກງ, ການສະແດງຂໍ ້ ມູນຜິດ, ການລັກຂະໂມຍ, 

ການປີ່ ຽນແປງໃນສະຖານະການທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບ ຫຼຼື  

ສະຖານະການອຼືີ່ ນໆທີີ່ ຫຸຼດຄວາມໝ້ັນຄ ງຂອງໂຄງການ MFA. 

5.8.3.2 ມີ ສິ ດສໍ າລັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາກລັດ ແລະ 
ພາກເອກະຊ ນ.  

ຄ ນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກກວດສອບສໍ າລັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອ
ງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ແມີ່ ນຖຼື ກສັນນິ ຖານວີ່ າມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ແຕີ່ ບໍີ່ ຮີ່ ວມມຼື ກັບຂະບວນການສະໝັກຂໍ ໂຄງການເຫຼ ີ່ ານ້ັນ. 

5.8.3.3 ການລະບຸແຫຼີ່ ງການຊໍ າລະເງິ ນອຼືີ່ ນໆ. ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ຫຼຼື  

ແຫຼີ່ ງການຊໍ າລະເງິ ນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ຖຼື ກລະບຸ ຫັຼງຈາກທີີ່ ຄ ນເຈັບໄດ້ຮັບລາງວັນ 

MFA 

ຈະກໍີ່ ໃຫ້ເກີດການປີ່ ຽນແປງໃນຄີ່ າທໍານຽມຂອງການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້
ຮັບ ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫ້ມີ ການຮຽກເກັບຍ້ອນຫັຼງ.  ຖ້າເຫດການນີ ້ ເກີດຂຶ ້ ນ, 

ຄ ນເຈັບຈະບໍີ່ ຖຼື ກຮຽກເກັບເງິ ນສໍ າລັບສັດສີ່ ວນນ້ັນຂອງໃບຮຽກເກັບເງິ
ນ (1) ທີີ່ ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເປັນການສີ່ ວນຕ ວ ແລະ 
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(2) ບໍີ່ ມີ ການຊໍ າລະໂດຍການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງຕ ນ ຫຼຼື  

ໂດຍແຫຼີ່ ງການຊໍ າລະເງິ ນອຼືີ່ ນໆ. 

5.8.3.4 ການປີ່ ຽນແປງໃນການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ. 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ພ ບກັບການປີ່ ຽນແປງໃນການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ 

ຈະຖຼື ກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA ຄຼື ນໃໝີ່ . 

5.9 ຂໍ ້ ຈໍ າກັດຕໍີ່ ຄີ່ າທໍານຽມ.  ການຄິ ດໄລີ່ ເງິ ນຈາກຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA 

ດ້ວຍຈໍ ານວນເຕັມໂດລີ່ າ (ນ້ັນກໍຄຼື  ຄີ່ າທໍານຽມລວມ) 

ສໍ າລັບຄີ່ າທໍານຽມໂຮງໝໍທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ເຊິີ່ ງເກີດຂຶ ້ ນໃນໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ  

ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງເກຼື ອດຫ້າມ.  ຄ ນເຈັບທີີ່ ໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການທີີ່ ໂຮງໝໍທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

ໃນໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ  ແລະ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA, ແຕີ່ ບໍີ່ ໄດ້ຮັບລາງວັນ  

MFA ຫຼຼື  ປະຕິເສດທີີ່ ຈະຮັບລາງວັນ MFA 

ຈະບໍີ່ ຖຼື ກຄິ ດໄລີ່ ເງິ ນໃນຈໍ ານວນທີີ່ ຫຼາຍກວີ່ າຈໍ ານວນທີີ່ ຮຽກເກັບທ ີ່ ວໄປ (amounts  

generally billed, AGB) ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການເຫຼ ີ່ ານ້ັນ. 

5.9.1 ຈໍ ານວນທີີ່ ຮຽກເກັບທ ີ່ ວໄປ. ຈໍ ານວນທີີ່ ຮຽກເກັບທ ີ່ ວໄປ (AGB) 

ສໍ າລັບການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  

ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດໃຫ້ແກີ່ ບຸກຄ ນທີີ່ ມີ ປະກັນໄພຄອບຄຸ
ມ ເຊັີ່ ນ: ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຖຼື ກກໍານ ດໄວ້ສໍ າລັບສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ KP 

ຕາມທີີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບ ດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວ້, ພາກທີ  VII, 

ພຼື ້ ນຖານສໍ າລັບການຄິ ດໄລີ່ ຈໍ ານວນທີ ີ່ ຮຽກເກັບທ ີ່ ວໄປ (AGB). 

5.10 ການດໍ າເນີ ນການຈັດເກັບໜ້ີ. 

5.10.1 ຄວາມພະຍາຍາມແຈ້ງເຕຼື ອນຢີ່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນ.  KFHP/H ຫຼຼື  

ໜີ່ ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີທີີ່ ເຮັດໜ້າທີີ່ ແທນຕ ນ 

ຈະພະຍາຍາມຢີ່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພຼືີ່ ອແຈ້ງເຕຼື ອນໃຫ້ຄ ນເຈັບຮັບຮູ້ເຖິງເງິ ນຕ້ອງ
ຊໍ າລະທີີ່ ກາຍກໍານ ດ ຫຼຼື  ຍອດເຫຼຼື ອຄ້າງຊໍ າລະ ກີ່ ຽວກັບໂຄງການ MFA.   

ຄວາມພະຍາຍາມແຈ້ງເຕຼື ອນຢີ່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນປະກອບມີ : 

5.10.1.1 ການໃຫ້ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໜຶີ່ ງສະບັບພາຍໃນ 120 

ມຼື ້ ຫັຼງຈາກໃບຖະແຫຼງພາຍຫັຼງອອກໂຮງໝໍຄ້ັງທໍາອິ ດ 

ເພຼືີ່ ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖຼື ບັນຊີ ຮັບຮູ້ວີ່ າ ມີ  MFA ໃຫ້ສໍ າລັບຄ ນທີີ່ ມີ ຄຸນສ ມບັດ. 

5.10.1.2 ການໃຫ້ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມດ້ວຍລາຍການດໍ າເນີ ນ
ການຈັດເກັບໜ້ີທີີ່ ເກີນປ ກກະຕິ (extraordinary collection actions, 

ECA) ທີີ່  KFHP/H ຫຼຼື  

ໜີ່ ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີມີ ເຈດຕະນາເລີີ່ ມຕ ້ ນຊໍ າລະຍອດເຫຼຼື ອສໍ າລັບຄີ່ າໃ
ຊ້ຈີ່ າຍຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ 
ເວລາກໍານ ດສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນການດັີ່ ງກີ່ າວ 

ເຊິີ່ ງບໍີ່ ດໍ າເນີ ນການກີ່ ອນກໍານ ດ 30 

ມຼື ້ ນັບຕ້ັງແຕີ່ ທີີ່ ສ ີ່ ງແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

5.10.1.3 ການໃຫ້ບ ດສະຫຸຼບດ້ວຍພາສາທີີ່ ເຂ ້ າໃຈງີ່ າຍ ກີ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ MFA 

ພ້ອມກັບໃບຖະແຫຼງຄ ນເຈັບໃນໂຮງໝໍຄ້ັງທໍາອິ ດ. 
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5.10.1.4 ການພະຍາຍາມແຈ້ງເຕຼື ອນໃຫ້ແກີ່ ຜູ້ຖຼື ບັນຊີ ຮັບຮູ້ທາງປາກເປ ີ່ າກີ່ ຽວກັ
ບນະໂຍບາຍ MFA ແລະ 
ວິ ທີ ການໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອຜີ່ ານຂະບວນການສະໝັກຂໍ  MFA. 

5.10.1.5 ການກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ ເມຼືີ່ ອມີ ການຮ້ອງຂໍ , 

ກີ່ ອນທີີ່ ເງິ ນຕ້ອງຊໍ າລະກາຍກໍານ ດ ຫຼຼື  

ຍອດເຫຼຼື ອຄ້າງຊໍ າລະຂອງຄ ນເຈັບຈະຖຼື ກໂອນໄປໃຫ້ໜີ່ ວຍງານຈັດເກັບ
ໜ້ີ. 

5.10.2 ການລະງັບການດໍ າເນີ ນການຈັດເກັບໜ້ີທີີ່ ເກີ ນປ ກກະຕິ.  KFHP/H 

ບໍີ່ ດໍ າເນີ ນການ ຫຼຼື  

ອະນຸຍາດໃຫ້ໜີ່ ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີດໍ າເນີ ນການຈັດເກັບໜ້ີເກີນປ ກກະຕິ (ECA) 

ຈາກຄ ນເຈັບແທນຕ ນ ຖ້າຄ ນເຈັບ: 

5.10.2.1 ມີ ລາງວັນ MFA ທີີ່ ນໍ າໃຊ້ໄດ້ຢູີ່  ຫຼຼື  

5.10.2.2 ໄດ້ເລີີ່ ມສະໝັກຂໍ  MFA ຫັຼງຈາກທີີ່  ECA ໄດ້ເລີີ່ ມຕ ້ ນຂຶ ້ ນ.   

ECA ຈະຖຼື ກລະງັບຈ ນກວີ່ າຈະມີ ການຕັດສິ ນໃຫ້ສິ ດຄ້ັງສຸດທ້າຍ. 

5.10.3 ການດໍ າເນີ ນການຈັດເກັບໜ້ີເກີ ນປ ກກະຕິທີີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້. 

5.10.3.1 ການຕັດສິ ນຄ້ັງສຸດທ້າຍກີ່ ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ. 

ກີ່ ອນທີີ່ ຈະເລີີ່ ມຕ ້ ນດໍ າເນີ ນການ ECA ໃດໜຶີ່ ງ, 
ຜູ້ນໍ າການບໍ ລິ ການດ້ານການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບສໍ າລັບຮອບວຽນລາຍໄດ້ 

ຮັບປະກັນລາຍການດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ້ : 

5.10.3.1.1 ການດໍ າເນີ ນຄວາມພະຍາຍາມຢີ່ າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພຼືີ່ ອ
ແຈ້ງເຕຼື ອນໃຫ້ຄ ນເຈັບຮັບຮູ້ເຖິງໂຄງການ MFA ແລະ 

5.10.3.1.2 ຄ ນເຈັບໄດ້ຮັບຢີ່ າງໜ້ອຍ 240 

ມຼື ້ ນັບຕ້ັງແຕີ່ ໃບຖະແຫຼງຮຽກເກັບໜ້ີຄ້ັງທໍາອິ ດ 

ເພຼືີ່ ອສະໝັກຂໍ  MFA. 

5.10.3.2 ການລາຍງານຕໍີ່ ໜີ່ ວຍງານສິ ນເຊຼືີ່ ອຂອງລູກຄ້າ ຫຼຼື  ກ ມສິ ນເຊຼືີ່ ອ.  

KFHP/H ຫຼຼື  ໜີ່ ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີແທນຕ ນ 

ອາດລາຍງານຂໍ ້ ມູນທາງລ ບໃຫ້ແກີ່ ໜີ່ ວຍງານລາຍງານສິ ນເຊຼືີ່ ອຂອງລູ
ກຄ້າ ຫຼຼື  ກ ມສິ ນເຊຼືີ່ ອ. 

5.10.3.3 ການດໍ າເນີ ນການໃນສານ ຫຼຼື  ທາງແພີ່ ງ. 

ກີ່ ອນທີີ່ ຈະຕິດຕາມການດໍ າເນີ ນການໃນສານ ຫຼຼື  ທາງແພີ່ ງ, KFHP/H 

ຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບ 

ໂດຍໃຊ້ແຫຼີ່ ງຂໍ ້ ມູນພາຍນອກເພຼືີ່ ອຕັດສິ ນວີ່ າ 
ຄ ນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA ຫຼຼື  ບໍີ່ . 

5.10.3.3.1 ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA. 

ບໍີ່ ມີ ການດໍ າເນີ ນການເພີີ່ ມເຕີ ມຕໍີ່ ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ
ໂຄງການ MFA.  ບັນຊີ ທີີ່ ມີ ຄຸນສ ມບັດສໍ າລັບ MFA 

ແມີ່ ນຖຼື ກຍ ກເລີ ກ ແລະ 
ສ ີ່ ງກັບຄຼື ນບ ນພຼື ້ ນຖານຍ້ອນຫັຼງ. 
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5.10.3.3.2 ບໍີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA. ໃນກໍລະນີ ທີີ່ ຈໍ າກັດຫຼາຍ, 

ການດໍ າເນີ ນການດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ້ ອາດເກີດຂຶ ້ ນ 

ໂດຍມີ ການອະນຸມັດກີ່ ອນໜ້າຈາກພະນັກງານບໍ ລິ ຫານ
ການເງິ ນອາວຸໂສ ຫຼຼື  ຜູ້ຄວບຄຸມໃນລະດັບພາກພຼື ້ ນ: 

5.10.3.3.2.1 ການອາຍັດຄີ່ າຈ້າງ 

5.10.3.3.2.2 ການດໍ າເນີ ນຄະດີ /ການດໍ າເນີ ນການທ
າງແພີ່ ງ.  
ບໍີ່ ມີ ການດໍ າເນີ ນການທາງກ ດໝາຍຕໍີ່
ບຸກຄ ນທີີ່ ວີ່ າງງານ ແລະ 
ບໍີ່ ມີ ລາຍຮັບອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມີ ຜ ນ. 

5.10.3.3.2.3 ສິ ດຍຶ ດໜີ່ ວງທີີ່ ຢູີ່ ອາໄສ. 

5.10.4 ການດໍ າເນີ ນການຈັດເກັບໜ້ີເກີ ນປ ກກະຕິທີີ່ ຖຼື ກເກຼື ອດຫ້າມ.  KFHP/H 

ບໍີ່ ດໍ າເນີ ນການ, ອະນຸຍາດ ຫຼຼື  

ອະນຸຍາດໃຫ້ໜີ່ ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີດໍ າເນີ ນການດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ້  

ບໍີ່ ວີ່ າຈະຢູີ່ ໃນສະຖານະການໃດກໍຕາມ: 

5.10.4.1 ຍຼື ດເວລາ, ປະຕິເສດ ຫຼຼື  ຮ້ອງຂໍ ການຊໍ າລະ 
ເນຼືີ່ ອງຈາກບໍີ່ ມີ ການຊໍ າລະຍອດເຫຼຼື ອຄ້ັງກີ່ ອນຂອງຜູ້ຖຼື ບັນຊີ  

ກີ່ ອນທີີ່ ຈະໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  

ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

5.10.4.2 ຂາຍໜ້ີຂອງຜູ້ຖຼື ບັນຊີ ໃຫ້ແກີ່ ບຸກຄ ນທີ ສາມ. 

5.10.4.3 ການຍຶ ດຊັບສິ ນຈໍ ານອງ ຫຼຼື  ການຍຶ ດບັນຊີ . 

5.10.4.4 ຮ້ອງຂໍ ໝາຍຈັບ. 

5.10.4.5 ຮ້ອງຂໍ ໝາຍສານເພຼືີ່ ອຈັບກຸມມາລາຍງານຕ ວຕໍີ່ ໜ້າສານ. 

5.11 ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ.  KFHP/H ອາດແກ້ໄຂເກນກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຂອງໂຄງານ 

MFA ຂອງຕ ນເປັນການຊ ີ່ ວຄາວ ແລະ 
ຂະບວນການສະໝັກຂໍ ເພຼືີ່ ອປັບປຸງການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທີີ່ ມີ ໃຫ້ແກີ່ ຊຸມຊ ນ ແລະ 
ຄ ນເຈັບທີີ່ ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກເຫດການທີີ່ ເປັນທີີ່ ຮູ້ຈັກກັນດີ  

ເຊິີ່ ງຖຼື ກລະບຸໃຫ້ເປັນໄພພິບັດໂດຍລັດຖະບານປະຈໍ າລັດ ຫຼຼື  ລັດຖະບານກາງ. 

5.11.1 ການແກ້ໄຂການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບທີີ່ ສາມາດເປັນໄປໄດ້.  

ການປີ່ ຽນແປງເກນກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA 

ເປັນການຊ ີ່ ວຄາວອາດປະກອບມີ : 

5.11.1.1 ການລະງັບຂໍ ້ ຈໍ າກັດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ 

5.11.1.2 ການເພີີ່ ມເງຼືີ່ ອນໄຂເລີີ່ ມຕ ້ ນຂອງການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ 
ຊັບສິ ນຢີ່ າງເປັນທາງການ. 

5.11.1.3 ການຫຸຼດເງຼືີ່ ອນໄຂເລີີ່ ມຕ ້ ນຂອງລາຍຈີ່ າຍທີີ່ ສູງທາງການແພດ. 
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5.11.2 ການແກ້ໄຂຂະບວນການສະໝັກຂໍ ທີີ່ ສາມາດເປັນໄປໄດ້.  

ການປີ່ ຽນແປງຊ ີ່ ວຄາວຕໍີ່ ຂະບວນການສະໝັກຂໍ  MFA ອາດປະກອບມີ : 

5.11.2.1 ການອະນຸຍາດໃຫ້ຄ ນເຈັບສະໜອງຂໍ ້ ມູນພຼື ້ ນຖານທາງການເງິ ນ (ເຊັີ່ ນ: 

ລາຍຮັບ ຖ້າມີ  ແລະ ແຫຼີ່ ງເງິ ນ) ແລະ 
ຢ້ັງຢຼື ນຄວາມຖຼື ກຕ້ອງຂອງຂໍ ້ ມູນດັີ່ ງກີ່ າວເມຼືີ່ ອ 

(1) ບໍີ່ ສາມາດຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຕ ນ 

ໂດຍໃຊ້ແຫຼີ່ ງຂໍ ້ ມູນພາຍນອກ, (2) ບໍີ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນທີີ່ ຮ້ອງຂໍ  

ເນຼືີ່ ອງຈາກເຫດການໃດໜຶີ່ ງ ແລະ 
(3) ບໍີ່ ມີ ຫັຼກຖານອຼືີ່ ນໆທີີ່ ອາດສະແດງເຖິງຄວາມເໝາະສ ມໃນການໄດ້ຮັ
ບສິ ດ. 

5.11.2.2 ພິຈາລະນາຜ ນກະທ ບຂອງການສູນເສຍຄີ່ າຈ້າງ/ 
ການເຮັດວຽກໃນອະນາຄ ດ 

ເນຼືີ່ ອງຈາກເຫດການທີີ່ ກໍານ ດລາຍຮັບຂອງຄ ວເຮຼື ອນ. 

5.11.3 ຂໍ ້ ມູນທີີ່ ມີ ໃຫ້ແກີ່ ສາທາລະນະ.  
ຂໍ ້ ມູນທີີ່ ອະທິບາຍການປີ່ ຽນແປງຊ ີ່ ວຄາວໃນໂຄງການ MFA 

ແມີ່ ນມີ ໃຫ້ແກີ່ ສາທາລະນະໃນໜ້າເວບຂອງໂຄງການ MFA ແລະ 
ໃນສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ KP ໃນພຼື ້ ນທີີ່ ໆໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ. 

6.0 ການອ້າງອີ ງ/ພາກພະໜວກ 

6.1 ພາກພະໜວກ ກ – ປະມວນຄໍ າສັບ 

6.2 ກ ດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 

6.2.1 ກ ດໝາຍປ ກປ້ອງຄ ນເຈັບ ແລະ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ລາຄາບໍີ່ ແພງ, 
ກ ດໝາຍສາທາລະນະ 111-148 (124 ບ ດບັນຍັດ 119 (2010)) 

6.2.2 ລະບ ບທະບຽນຫັຼກ ແລະ ຄູີ່ ມຼື ຄວາມທຸກຍາກປະຈໍ າປີ ຂອງລັດຖະບານກາງ 

6.2.3 ສິີ່ ງພິມການບໍ ລິ ການລາຍໄດ້ພາຍໃນ, 2014 ຄໍ າແນະນໍ າສໍ າລັບຕາຕະລາງ ຍ 

(ແບບຟອມ 990) 

6.2.4 ແຈ້ງການໆບໍ ລິ ການລາຍໄດ້ພາຍໃນ 2010-39 

6.2.5 ກ ດໝາຍການບໍ ລິ ການລາຍໄດ້ພາຍໃນ, 26 CFR ພາກ 1, 53 ແລະ 602, RIN 

1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – 

ເງຼືີ່ ອນໄຂເພີີ່ ມເຕີ ມສໍ າລັບໂຮງໝໍການກຸສ ນ 

6.2.6 ສະມາຄ ມໂຮງໝໍແຫີ່ ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ – 

ນະໂຍບາຍການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນໃຫ້ແກີ່ ໂຮງໝໍ ແລະ 
ກ ດໝາຍຜ ນປະໂຫຍດຊຸມຊ ນ, ສະບັບປີ  2015 

6.2.7 ສະມາຊ ມສຸຂະພາບກາຕໍລິ ກແຫີ່ ງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ – 

ຄູີ່ ມຼື ສໍ າລັບການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານຜ ນປະໂຫຍດຊຸມຊ ນ, ສະບັບປີ  

2012 

6.3 ລາຍຊຼືີ່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ 
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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: 17 ຂອງ 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

6.3.1 ມີ ລາຍຊຼືີ່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີີ່ ເວບໄຊຂອງ KFHP/H ສໍ າລັບ: 

6.3.1.1 Kaiser Permanente of Hawaii  

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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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 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ພາກພະໜວກ ກ 

ປະມວນຄໍ າສັບ 

MFA ຊຸມຊ ນ (CMFA) ໝາຍເຖິງໂຄງການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດທີີ່ ໄດ້ມີ ການວາງແຜນ 

ເຊິີ່ ງສ ມທ ບກັບອ ງກອນທີີ່ ຕ້ັງຢູີ່ ໃນທ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ 
ອ ງກອນຕາຂີ່ າຍຄວາມປອດໄພເພຼືີ່ ອສະໜອງການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດໃຫ້ແກີ່ ຄ ນເຈັບທີີ່ ບໍີ່ ມີ ປະ
ກັນໄພ ແລະ ທີີ່ ມີ ປະກັນໄພບໍີ່ ພຽງພໍ ເຊິີ່ ງມີ ລາຍຮັບໜ້ອຍ ທີີ່ ສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ KP. 

ໜີ່ ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີ ໝາຍເຖິງບຸກຄ ນທີີ່ ດໍ າເນີ ນ ຫຼຼື  ປະຕິບັດການຈັດເກັບໜ້ີ ຫຼຼື  

ພະຍາຍາມຈັດເກັບໜ້ີທີີ່ ຄ້າງຊໍ າລະ ຫຼຼື  ໜ້ີທີີ່ ຖຼື ກກີ່ າວຫາວີ່ າຄ້າງຊໍ າລະ ໂດຍການດໍ າເນີ ນການທາງກ ງ ຫຼຼື  ທາງອ້ອມ 

ໃຫ້ແກີ່ ເຈ ້ າໜ້ີ ຫຼຼື  ຜູ້ຊຼື ້ ໜ້ີ. 

ອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ທ ນທານ (DME) ປະກອບມີ  ແຕີ່ ບໍີ່ ຈໍ າກັດພຽງໄມ້ຄ້ອນເທ ້ າມາດຕະຖານ, ໄມ້ຄໍ ້ າຂີ ້ ແຮ້, 

ເຄຼືີ່ ອງພ ີ່ ນລະອອງ, ວັດສະດຸທີີ່ ເຈດຕະນາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ, ອຸປະກອນລາກດຶ ງເທິງປະຕູເພຼືີ່ ອນໍ າໃຊ້ໃນເຮຼື ອນ, 

ລໍ ້ ຄ ນພິການ, ອຸປະກອນຊີ່ ວຍຍີ່ າງ, ຕຽງໂຮງໝໍ ແລະ ອ ກຊີ ແຊນເພຼືີ່ ອນໍ າໃຊ້ໃນເຮຼື ອນ 

ຕາມທີີ່ ກໍານ ດໄວ້ໂດຍເກນກໍານ ດຂອງ DME. DME ບໍີ່ ລວມເຖິງກາຍອຸປະກອນເສີ ມ, ກາຍອຸປະກອນທຽມ (ເຊັີ່ ນ: 

ເຝຼື ອກແຂງ/ອຸປະກອນຊີ່ ວຍຄໍ ້ າ ແລະ ກີ່ ອງສຽງປະດິ ດ ແລະ ພັດສະດຸ) ແລະ ພັດສະດຸຊຼື ້ ຂາຍໂດຍກ ງ ແລະ 
ສິ ນຄ້າຍຼື ດຍຸີ່ ນ (ເຊັີ່ ນ: ພັດສະດຸສໍ າລັບລະບ ບປັດສະວະ ແລະ ພັດສະດຸສໍ າລັບບາດແຜ). 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ແມີ່ ນບຸກຄ ນທີີ່ ບັນລຸເກນກໍານ ດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ຕາມທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍສະບັບນີ ້  

ບໍີ່ ວີ່ າຄ ນເຈັບດັີ່ ງກີ່ າວຈະ (1) ມີ ປະກັນໄພ ຫຼຼື  ບໍີ່ ; (2) ໄດ້ຮັບການຄອບຄຸມຜີ່ ານໂຄງການສາທາລະນະ ຫຼຼື  ບໍີ່  (ເຊັີ່ ນ: 

Medicare, Medicaid ຫຼຼື  ການຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພາບແບບອຸດໜູນ 

ເຊິີ່ ງໄດ້ຖຼື ກຊຼື ້ ຜີ່ ານການແລກປະກັນສຸຂະພາບ); (3) ໄດ້ຮັບປະກັນໄພໂດຍແຜນການສຸຂະພາບທີີ່ ນອກເໜຼື ອຈາກ 

KFHP ຫຼຼື  ບໍີ່ ; ຫຼຼື  (4) ຖຼື ກຄອບຄຸມໂດຍ KFHP ຫຼຼື  ບໍີ່ . 

ແຫຼີ່ ງຂໍ ້ ມູນພາຍນອກ ແມີ່ ນຜູ້ຈໍ າໜີ່ າຍບຸກຄ ນທີ ສາມ 

ເຊິີ່ ງຖຼື ກໃຊ້ໃນການກວດສອບຂໍ ້ ມູນສີ່ ວນຕ ວຂອງຄ ນເຈັບເພຼືີ່ ອປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິ ນ 

ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແບບຈໍ າລອງທີີ່ ອີ ງໃສີ່ ຖານຂໍ ້ ມູນປະຫວັດສາທາລະນະທີີ່ ປະເມີ ນຄ ນເຈັບແຕີ່ ລະຄ ນ 

ໂດຍອີ ງໃສີ່ ມາດຕະຖານດຽວກັນເພຼືີ່ ອຄິ ດໄລີ່ ຄະແນນຄວາມສາມາດທາງການເງິ ນຂອງຄ ນເຈັບ. 

ຄູີ່ ມຼື ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPG) ສ້າງລະດັບລາຍຮັບປະຈໍ າປີ ສໍ າລັບຄວາມທຸກຍາກ 

ຕາມທີີ່ ຖຼື ກກໍານ ດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍ ລິ ການມະນຸດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ ແລະ 
ຖຼື ກອັບເດດປະຈໍ າປີ ໃນລະບ ບທະບຽນຫັຼກ. 

ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນ 

ແມີ່ ນຂະບວນການທີີ່ ນໍ າໃຊ້ເພຼືີ່ ອຊີ່ ວຍຄ ນເຈັບໃຫ້ຊອກຫາຫຼາກຫຼາຍທາງເລຼື ອກຂອງການຈັດຫາເງິ ນ ແລະ 
ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທີີ່ ມີ ຢູີ່ ເພຼືີ່ ອຈີ່ າຍໃຫ້ແກີ່ ການບໍ ລິ ການທີີ່ ມີ ການສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບໍ ລິ ການຂອງ 
KP.  ຄ ນເຈັບທີີ່ ອາດຊອກຫາການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນ ປະກອບມີ  ແຕີ່ ບໍີ່ ຈໍ າກັດພຽງ 
ບຸກຄ ນທີີ່ ຈີ່ າຍໃຫ້ຕ ນເອງ, ບຸກຄ ນທີີ່ ບໍີ່ ມີ ປະກັນໄພ, ບຸກຄ ນທີີ່ ມີ ປະກັນໄພບໍີ່ ພຽງພໍ ແລະ 
ຄ ນທີີ່ ສະແດງຄວາມບໍີ່ ສາມາດໃນການຈີ່ າຍຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄ ນເຈັບເປັນຈໍ ານວນເຕັມ. 

ຄ ນໄຮ້ບ້ານ ອະທິບາຍສະຖານະຂອງບຸກຄ ນທີີ່ ອາໄສຢູີ່ ໃນໜຶີ່ ງໃນສະຖານທີີ່  ຫຼຼື  

ຢູີ່ ໃນສະຖານະການທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸີ່ ມນີ ້ : 

• ໃນສະຖານທີີ່ ໆບໍີ່ ແມີ່ ນສໍ າລັບການຢູີ່ ອາໄສຂອງມະນຸດ ເຊັີ່ ນ: ລ ດ, ສວນສາທາລະນະ, ແຄມທາງ, 
ຕຶກອາຄານທີີ່ ຖຼື ກປະຖ້ິມ (ຕາມຖະໜ ນ); ຫຼຼື  

• ໃນທີີ່ ພັກສຸກເສີ ນ; ຫຼຼື  

ພາກພະໜວກ ກ 
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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: 19 ຂອງ 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ປະມວນຄໍ າສັບ (ຕໍີ່ ) 

 

• ໃນການຈັດສັນບ້ານແບບປີ່ ຽນແປງ ຫຼຼື  ແບບສະໜັບສະໜູນສໍ າລັບບຸກຄ ນໄຮ້ບ້ານທີີ່ ມາຈາກຖະໜ ນ ຫຼຼື  

ທີີ່ ພັກສຸກເສີ ນໃນເບຼື ້ ອງຕ ້ ນ. 

• ໃນສະຖານທີີ່ ໃດໜຶີ່ ງທີີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ແຕີ່ ໃຊ້ເວລາສ້ັນໆ (ຈ ນເຖິງ 30 ມຼື ້ ຕິດຕໍີ່ ກັນ) ໃນໂຮງໝໍ ຫຼຼື  

ສະຖາບັນອຼືີ່ ນໆ. 

• ກໍາລັງຖຼື ກຮ້ອງຟ້ອງຂັບໄລີ່ ອອກພາຍໃນໜຶີ່ ງອາທິດຈາກຫ ວໜີ່ ວຍອາໄສສີ່ ວນບຸກຄ ນ ຫຼຼື  

ກໍາລັງໜີຈາກສະຖານະການຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນປະເທດ 

ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫ້ບໍີ່ ມີ ສະຖານທີີ່ ພັກອາໄສທີີ່ ສາມາດລະບຸໄດ້ ແລະ ບຸກຄ ນທີີ່ ຂາດຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ເຄຼື ອຂີ່ າຍສະໜັບສະໜູນທີີ່ ຈໍ າເປັນເພຼືີ່ ອຮັບເອ າການຈັດສັນບ້ານ. 

• ກໍາລັງຖຼື ກໄລີ່ ອອກພາຍໃນໜຶີ່ ງອາທິດຈາກສະຖາບັນ ເຊັີ່ ນ: ສະຖານດູແລສຸຂະພາບຈິ ດ ຫຼຼື  

ສະຖານປິີ່ ນປ ວບຸກຄ ນທີີ່ ນໍ າໃຊ້ວັດຖຸທາດຢີ່ າງຜິດກ ດໝາຍ 

ເຊິີ່ ງບຸກຄ ນດັີ່ ງກີ່ າວໄດ້ເປັນຜູ້ຢູີ່ ອາໄສເປັນເວລາຫຼາຍກວີ່ າ 30 ມຼື ້ ຕິດຕໍີ່ ກັນ ແລະ 
ບໍີ່ ມີ ສະຖານທີີ່ ພັກອາໄສທີີ່ ສາມາດລະບຸໄດ້ ແລະ ບຸກຄ ນທີີ່ ຂາດຊັບພະຍາກອນທາງການເງິ ນ ແລະ 
ເຄຼື ອຂີ່ າຍສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄ ມທີີ່ ຈໍ າເປັນເພຼືີ່ ອຮັບເອ າການຈັດສັນບ້ານ. 

KP ປະກອບມີ ໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ  ແລະ ຄລິ ນິ ກຢູີ່ ໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝໍ, 

ແຜນການສຸຂະພາບຂອງມູນນິ ທິກາຍເຊີ , ກຸີ່ ມການແພດ Permanente Medical ແລະ 
ສາຂາຍີ່ ອຍຂອງພວກເຂ າຕາມລໍ າດັບ ນອກຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ Kaiser Permanente (KPIC). 

ສະຖານທີີ່ ບໍ ລິ ການຂອງ KP ປະກອບມີ ສະຖານທີີ່ ຮ້ານຂາຍຢາ ເຊິີ່ ງປະກອບມີ ພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກຂອງຕຶກອາຄານ, ເຊິີ່ ງຄອບຄອງ ຫຼຼື  ເຊ ີ່ າໂດຍ KP ເພຼືີ່ ອດໍ າເນີ ນການທາງທຸລະກິດຂອງ KP 

ໂດຍປະກອບມີ ການຈັດສະໜອງການດູແລເບິີ່ ງແຍງຄ ນເຈັບ (ເຊັີ່ ນ: ຕຶກອາຄານ ຫຼຼື  ຊ້ັນອາຄານຂອງ KP, 

ຫ ວໜີ່ ວຍ ຫຼຼື  ບໍ ລິ ເວນພາຍໃນ ຫຼຼື  ພາຍນອກຂອງຕຶກອາຄານທີີ່ ບໍີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP). 

ການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ າງເປັນທາງການ ແມີ່ ນວິ ທີ ການທີີ່ ແຫຼີ່ ງຂໍ ້ ມູນພາຍນອກ ຫຼຼື  

ຂໍ ້ ມູນທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄ ນເຈັບຖຼື ກນໍ າໃຊ້ເພຼືີ່ ອກໍານ ດການສິ ດໄດ້ຮັບສໍ າລັບໂຄງການຄອບຄຸມສາທາລະນະ ຫຼຼື  MFA 

ໂດຍຂຶ ້ ນກັບວີ່ າ ລາຍຮັບຂອງບຸກຄ ນດັີ່ ງກີ່ າວມີ ຫຼາຍກວີ່ າເປີ ເຊັນທີີ່ ກໍານ ດໄວ້ໃນຄູີ່ ມຼື ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ 

ຫຼຼື  ບໍີ່ . 

Medical Financial Assistance (MFA) 

ໃຫ້ລາງວັນເປັນເງິ ນເພຼືີ່ ອຊໍ າລະຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍທາງການແພດສໍ າລັບຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ຜູ້ທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດຈີ່ າຍທັງໝ ດ 

ຫຼຼື  ສີ່ ວນໃດໜຶີ່ ງຂອງການບໍ ລິ ການ, ຜະລິ ດຕະພັນ ຫຼຼື  ຢາທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດຂອງພວກເຂ າ ແລະ 
ຜູ້ທີີ່ ໄດ້ໃຊ້ແຫຼີ່ ງຜູ້ຈີ່ າຍເງິ ນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນໝ ດແລ້ວ.  

ບຸກຄ ນແມີ່ ນຈໍ າເປັນຕ້ອງບັນລຸເກນກໍານ ດຂອງໂຄງການສໍ າລັບການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອເພຼືີ່ ອຈີ່ າຍບາງສີ່ ວນ ຫຼຼື  

ສີ່ ວນທັງໝ ດຂອງຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຂອງຄ ນເຈັບສໍ າລັບການດູແລເບິີ່ ງແຍງ. 

ພັດສະດຸທາງການແພດ ໝາຍເຖິງພັດສະດຸທາງການແພດທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດນໍ າກັບມາໃຊ້ໄດ້ ເຊັີ່ ນ: ເຝຼື ອກ, ຫີ່ ວງເຊຼື ອກ, 

ຜ້າປ ກປິ ດບາດແຜ ແລະ ຜ້າພັນບາດແຜທີີ່ ຖຼື ກນໍ າໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບ 

ໃນຂະນະທີີ່ ກໍາລັງສະໜອງການບໍ ລິ ການທີີ່ ຈໍ າເປັນທາງການແພດ ແລະ ຍ ກເວ້ັນພັດສະດຸເຫຼ ີ່ ານ້ັນທີີ່ ຄ ນເຈັບໄດ້ຊຼື ້  ຫຼຼື  

ໄດ້ຮັບຈາກແຫຼີ່ ງບໍ ລິ ການອຼືີ່ ນ. 



 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 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ພາກພະໜວກ ກ 

ປະມວນຄໍ າສັບ (ຕໍີ່ ) 

 

ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍສໍ າລັບຄ ນເຈັບ 

ໝາຍເຖິງສັດສີ່ ວນຂອງຄີ່ າທໍານຽມທີີ່ ຮຽກເກັບຈາກຄ ນເຈັບສໍ າລັບການດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ໄດ້ຮັບໃນສະຖານບໍ ລິ ການ
ຂອງ KP (ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝໍ, ຄລິ ນິ ກທີີ່ ຢູີ່ ໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝໍ, ສູນການແພດ, ຕຶກຫ້ອງການທາງການແພດ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄ ນເຈັບນອກ) ເຊິີ່ ງບໍີ່ ໄດ້ຖຼື ກຊໍ າລະເງິ ນຄຼື ນໂດຍປະກັນໄພ ຫຼຼື  

ໂຄງການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີີ່ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກພາກລັດ. 

ການລະເວ້ັນຈາກຮ້ານຂາຍຢາ ໃຫ້ການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນແກີ່ ສະມາຊິ ກອາວຸໂສຂອງ Advantage Medicare 

ພາກ D ໃນ KP ທີີ່ ບໍີ່ ສາມາດຈີ່ າຍສີ່ ວນແບີ່ ງຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຂອງພວກເຂ າສໍ າລັບຢາຕາມໃບສັີ່ ງຂອງຄ ນເຈັບນອກ 

ພາຍໃຕ້ Medicare ພາກ D. 

ລະບ ບຕາຂີ່ າຍຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງລະບ ບອ ງກອນທີີ່ ບໍີ່ ສະແຫວງຜ ນກໍາໄລ ແລະ/ຫຼຼື  

ໜີ່ ວຍງານລັດຖະບານທີີ່ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງທາງການແພດແບບທາງກ ງໃຫ້ແກີ່ ບຸກຄ ນທີີ່ ບໍີ່ ມີ ປະກັນໄ
ພ ຫຼຼື  ບຸກຄ ນທີີ່ ບໍີ່ ໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອໃນສະພາບແວດລ້ອມຊຸມຊ ນ ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝໍລັດ, ຄລິ ນິ ກຊຸມຊ ນ, ໂບດ, 

ທີີ່ ພັກສໍ າລັບຄ ນໄຮ້ບ້ານ, ຫ ວໜີ່ ວຍສາທາລະນະສຸກເຄຼືີ່ ອນທີີ່ , ໂຮງຮຽນ, ອຼືີ່ ນໆ. 

ບຸກຄ ນທີີ່ ມີ ປະກັນໄພບໍີ່ ພຽງ ແມີ່ ນບຸກຄ ນທີີ່  ເຖິງວີ່ າຈະມີ ການຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພາບ 

ກໍພ ບວີ່ າພັນທະໃນການຊໍ າລະເບ້ຍປະກັນໄພ, ການຊໍ າລະຮີ່ ວມ, ປະກັນໄພຮີ່ ວມ ຫຼຼື  

ການຮັບຜິດຊອບສີ່ ວນທໍາອິ ດເປັນພາລະທາງການເງິ ນທີີ່ ໜັກຫຼາຍ ເຊິີ່ ງຄ ນເຈັບເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າ ຫຼຼື  

ບໍີ່ ໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບທີີ່ ຈໍ າເປັນ ເນຼືີ່ ອງຈາກຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍຕ ວຈິ ງ. 

ບຸກຄ ນທີີ່ ບໍີ່ ມີ ປະກັນໄພ ແມີ່ ນບຸກຄ ນທີີ່ ບໍີ່ ມີ ປະກັນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບ ຫຼຼື  

ການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນທີີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານກາງ ຫຼຼື  ລັດ 

ເພຼືີ່ ອຊີ່ ວຍຊໍ າລະໃຫ້ແກີ່ ການບໍ ລິ ການດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພາບ. 

ປະຊາກອນທີີ່ ບອບບາງ ປະກອບມີ ກຸີ່ ມພ ນລະເມຼື ອງທີີ່ ຖຼື ກພິຈາລະນາວີ່ າມີ ສຸຂະພາບ ແລະ 
ການເປັນຢູີ່ ທີີ່ ມີ ຄວາມສີ່ ຽງຫຼາຍກວີ່ າປະຊາກອນທ ີ່ ວໄປ ເນຼືີ່ ອງຈາກສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ, 

ຄວາມເຈັບປີ່ ວຍ, ເຊຼື ້ ອຊາດ, ອາຍຸ ຫຼຼື  ປັດໄຈຄວາມພິການອຼືີ່ ນໆ. 

ໝາຍສານເພຼືີ່ ອຈັບກຸມມາລາຍງານຕ ວຕໍີ່ ໜ້າສານ 

ແມີ່ ນຂະບວນການທີີ່ ສານອອກຄໍ າສັີ່ ງໃຫ້ເຈ ້ າໜ້າທີີ່ ນໍ າບຸກຄ ນທີີ່ ໄດ້ລະເມີ ດທາງແພີ່ ງມາຢູີ່ ຕໍີ່ ໜ້າສານ, 

ຄ້າຍໆກັບໝາຍຈັບ. 



 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 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ບ ດຊົ້ ອນທົ້ າຍ: Kaiser Permanente Northwest 

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

 

I. Kaiser Foundation Hospitals.  ນະໂຍບາຍນ ົ້ ນ າໃຊົ້ ກັບ ທຸກ KFHP/H facilities (ເຊັື່ ນ: ໂຮງໝ , 

ຄລ ນິ ກທ ື່ ຂ ົ້ ນກັບໂຮງໝ , ສ ນການແພດ ແລະ ຕຶກຫົ້ ອງການ ການຢາ) ແລະຮົ້ ານຂາຍຢາຄ ນເຈັບ
ພາຍນອກ. Kaiser Foundation Hospitals ໃນ Northwest ລວມມ : 

Kaiser Sunnyside Medical Center  

Kaiser Westside Medical Center  

ໝາຍເຫດ: ລາຍຊ ື່ ຂອງ Kaiser Foundation Hospitals ແລະ ຄລ ນິ ກທ ື່ ຂ ົ້ ນກັບໂຮງໝ  ທ ື່ ລວມຢ ື່
ໃນນະໂຍບາຍ MFA ມ ຢ ື່ ໃນ ເວັບໄຊົ້ ຂອງ KFHP/H MFA ທ ື່  www.kp.org/mfa/nw.   

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

a. ການບ ລິ ການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ບໍີ່ ມ ສິ ດ  

i. ເຄ ື່ ອງຊື່ ວຍການໄດົ້ ຍິ ນ  

ii. ອຸປະກອນສາຍຕາ ແລະອຸປະກອນຮາດແວ ລວມເຖິງ ເລນເສີ ມພິເສດ 

iii. ການຂ ນສ ີ່ ງເດີ ນທາງທີີ່ ສຸກເສີ ນ ແລະບໍີ່ ສຸກເສີ ນ 

 

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

Foundation Hospitals ແລະ ຄລ ນິ ກທ ື່ ຂຶ ົ້ ນກັບໂຮງໝ  ທ ື່ ລວມຢ ື່ ໃນ ແລະບ ື່ ລວມຢ ື່ ໃນນະໂຍບາຍ 

MFA ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ແກື່ ປະຊາຊ ນທ ື່ ວໄປ ໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່ າ ຢ ື່ ໃນເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທ ື່  

www.kp.org/mfa/nw. 

 

IV. ຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ແລະການສະໝັກເຂ ົ້ າຮື່ ວມ MFA. ຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ MFA ເຊິື່ ງລວມທັງສ າເນ າຂອງ ນະ
ໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄ າແນະນ າ ແລະສັງລວມຂ ົ້ ມ ນແບບໃຊົ້ ພາສາເຂ ົ້ າໃຈງື່ າຍ (ເຊັື່ ນ
ວື່ າ ໃບໂຄສະນາໂຄງການ) ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ແກື່ ປະຊາຊ ນທ ື່ ວໄປ ໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່ າ ໃນຮ ບແບບອ ເລັກໂທຣ
ນິ ກ ຫ  ສະບັບເຈົ້ ຍ. ໃນລະຫວື່ າງ ຫ  ຫ ັ ງຈາກການດ ແລທ ື່ ໄດົ້ ຮັບຈາກ KFHP/H, ຄ ນເຈັບສາມາດສະໝັ
ກເຂ ົ້ າຮື່ ວມໂຄງການ MFA ໄດົ້ ໃນຫ າຍວິ ທ  ເຊິື່ ງລວມທັງການໄປສະໝັກດົ້ ວຍຕ ນເອງ, ທາງໂທລະສັບ 

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 ກຈາກເວັບໄຊົ້ ຂອງ 
MFA ໄດົ້ ທ ື່  www.kp.org/mfa/nw. 

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/nw. 

c. ຮົ້ ອງຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນໂຄງການທາງອ ເລັກໂທຣນິ ກ. ສ າເນ າອ ເລັກໂທຣນິ ກຂອງຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ
ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ທາງອ ເມວ ຕາມການຮົ້ ອງຂ . 

http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
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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: 22 ຂອງ 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

d. ຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ຫ  ສະໝັກດົ້ ວຍຕ ນເອງ. ມ ນໂຄງການແມື່ ນມ ໃຫົ້ ຢ ື່ ພະແນກຮັບຄ ນ
ເຈັບ ແລະຫົ້ ອງສຸກເສ ນ ຢ ື່  Kaiser Foundation Hospitals ທ ື່ ມ ລາຍຊ ື່ ໃນຂ ົ້  I, Kaiser 

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

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 ື່ ທີີ່ ສະຖານທີີ່ ຕໍີ່ ໄປນີ ້ :  

Sunnyside Medical Center Westside Medical Center 

  

e. ຮົ້ ອງຂ ເອ າຂ ົ້ ມ ນໂຄງການ ຫ  ສະໝັກທາງໂທລະສັບ. ມ ຜ ົ້ ໃຫົ້ ຄ າປຶ ກສາທາງໂທລະສັບ ເພ ື່ ອ
ໃຫົ້  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 ື່ : 

ເບີ ໂທລະສັບ: 503-813-2000, ຫຼຼື   

1-800-813-2000, ຫຼຼື  

TTY: 711 
 

f. 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: Financial Counselors 
500 NE Multnomah Street 

Portland, Oregon 97232 
 

g. 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 ື່  KP ໃດໜຶື່ ງ. 

 

V. ເກນເງ ື່ ອນໄຂການມ ສິ ດ. ມ ການພິຈາລະນາເຖິງລາຍຮັບຄ ວເຮ ອນຂອງຄ ນເຈັບ ໃນເວລາຕັດສິ ນ
ກ ານ ດການມ ສິ ດເຂ ົ້ າຮື່ ວມ MFA. (ເບິື່ ງຂ ົ້  5.6.1. ຂົ້ າງເທິງ.) 

a. ເກນເງ ື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດົ້ : ບ ື່ ເກ ນ -400% ຂອງຂ ດກ ານ ດຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ຣັຖບານກາງ  

 

VI. ຕະລາງສີ່ ວນຫຸຼດ.  ຈນວນເງິ ນທີີ່  KP ເກັບຈາກຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອດ້ານການເງິ ນທີີ່

ກີ່ ຽວກັບທາງການແພດແມີ່ ນອີ ງຕາມປະເພດຂອງເກນເງຼືີ່ ອນໄຂການມີ ສິ ດທີີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນການພິຈາລະ
ນາຄ ນເຈັບສໍ າລັບໂຄງການ.   

a. ຄ ນເຈັບມີ ສິ ດກ ງຕາມເກນເງຼືີ່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້. ຄ ນເຈັບຜູ້ທີີ່ ມີ ສິ ດຕາມເກນ
ເງຼືີ່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້ຈະໄດ້ຮັບສີ່ ວນຫຸຼດຕາມລໍ າດັບຂ້ັນສໍ າລັບຄ ນເຈັບ ຫ   ສີ່ ວນ
ຂອງຄີ່ າບໍ ລິ ການທີີ່ ໄດ້ຮັບຊຶີ່ ງເປັນສີ່ ວນທີີ່ ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈີ່ າຍເອງ. ຈໍ ານວນສີ່ ວນ
ຫຸຼດແມີ່ ນພິຈາລະນາຕາມລາຍໄດ້ຄ ວເຮຼື ອນຂອງຄ ນເຈັບດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ້ :  



 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: 23 ຂອງ 23 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

 

ເປີ ເຊັນຄວາມທຸກຍາກຕາມຄ າ
ແນະນ າຂອງຣັຖບານກາງ 

ສີ່ ວນຫຸຼດຈາກຄວາມຊີ່ ວຍ
ເຫຼຼື ອທາງການເງິ ນ 

ຕ້ັງແຕີ່  ຫາ 

0% - 200% ສີ່ ວນຫຸຼດ 100%  

201% - 300% ສີ່ ວນຫຸຼດ 75% 

301% - 350% ສີ່ ວນຫຸຼດ 50%  

351% - 400% ສີ່ ວນຫຸຼດ 25%  

 

ຖົ້ າສື່ ວນຫ ຸ ດບາງສື່ ວນທ ື່ ໄດົ້ ຮັບ (ນົ້ ອຍກື່ ວາ 100%), ຈ ານວນເງິ ນທ ື່ ຍັງເຫ  ອຈະຕົ້ ອງໄດົ້ ຖ ກ
ຈື່ າຍທັງໝ ດ ຫ   ຄ ນເຈັບມ ທາງເລ ອກໃນການສົ້ າງລະບ ບການວາງແຜນຈື່ າຍໂດຍບ ື່ ມ ດອກ
ເບົ້ ຍ.  

 

b. ຄ ນເຈັບມີ ສິ ດກ ງຕາມເກນການມີ ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍທາງການແພດທີີ່ ສູງ.  ຄ ນເຈັບຜູ້ທີີ່ ມີ ສິ ດຕາມ
ເກນການມີ ຄີ່ າໃຊ້ຈີ່ າຍທາງການແພດທີີ່ ສູງຈະໄດ້ຮັບສີ່ ວນຫຸຼດ 100% ຈາກຄີ່ າບໍ ລິ ການທີີ່ ໄດ້
ຮັບຊຶີ່ ງເປັນສີ່ ວນທີີ່ ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈີ່ 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 າເປັນທາງການ
ແພດອ ື່ ນ ໂດຍການໃຊົ້ ວິ ທ ການເບິື່ ງຄ ນ ໂດຍການຄ ນການຄິ ດຄື່ າລວມຍອດສ າລັບການດ ແລນັົ້ ນໃຫົ້
ອັດຕາ AGB. ຂ ົ້ ມ ນກື່ ຽວກັບອັດຕາ AGB ແລະການຄິ ດໄລື່ ແມື່ ນມ ໃຫົ້ ຢ ື່ ເທິງເວັບໄຊ MFA ຂອງ 
KFHP/H ທ ື່  www.kp.org/mfa/nw. 

 

 

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

