
 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: 1 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

1.0 ໃບຖະແຫຼງນະໂຍບຳຍ 

ແຜນກຳນສຸຂະພຳບຂອງມູນນິ ທິກຳຍເຊີ  (Kaiser Foundation Health Plans (KFHP)) ແລະ 
ໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ  (Kaiser Foundation Hospitals (KFH)) 

ມີ ພັນທະໃນກຳນສະໜອງໂຄງກຳນທີີ່ ອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫໍ້ ແກີ່ ກຳນເຂົ ໍ້ ຳເຖິງກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍ
ງສ ຳລັບປະຊຳກອນທີີ່ ບອບບຳງ. 
ຂ ໍ້ ຜູກມັດນີ ໍ້ ປະກອບມີ ກຳນສະໜອງກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນໃຫໍ້ ແກີ່ ຄົນເຈັບທີີ່ ຄຸນສົມບັດທີີ່ ບ ີ່ ມີ
ປະກັນໄພ ແລະ ມີ ປະກັນໄພທີີ່ ບ ີ່ ພຽງພ  ເຊິີ່ ງມີ ລຳຍຮັບໜໍ້ ອຍ 

ເມຼືີ່ ອຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຊ ຳລະສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນ 

ເປັນອຸປະສັກໃນກຳນເຂົ ໍ້ ຳເຖິງກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ແລະ 
ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ. 

 

2.0 ຈຸດປະສົງ 

ນະໂຍບຳຍສະບັບນີ ໍ້ ອະທິບຳຍເຖິງເງຼືີ່ ອນໄຂສ ຳລັບກຳນມີ ຄຸນສົມບັດເໝຳະສົມ 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 ອງກັບພຳກທີ  501(r) 

ຂອງກົດໝຳຍລຳຍໄດໍ້ ພຳຍໃນແຫີ່ ງສະຫະລັດອຳເມຣິ ກຳ ແລະ ກົດລະບຽບທີີ່ ຖຼື ກບັງຄັບໃຊໍ້ ໃນລັດ 

ເຊິີ່ ງນ ຳສະເໜີກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ, ວິ ທີ ກຳນເຂົ ໍ້ ຳເຖິງ, 
ເກນກ ຳນົດສ ຳລັບກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ, ໂຄງສໍ້ ຳງຂອງລຳງວັນ MFA, 

ພຼື ໍ້ ນຖຳນສ ຳລັບກຳນຄິ ດໄລີ່ ຈ ຳນວນລຳງວັນ ແລະ 
ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນທີີ່ ອະນຸຍຳດໃນກ ລະນີ ທີີ່ ບ ີ່ ມີ ກຳນຊ ຳລະສ ຳລັບໃບຮຽກເກັບເງິ ນທຳງກຳນແພດ. 

 

3.0 ຂອບເຂດ 

ນະໂຍບຳຍສະບັບນີ ໍ້ ນ ຳໃຊໍ້ ກັບພະນັກງຳນທີີ່ ຖຼື ກຈໍ້ ຳງໂດຍນິ ຕິບຸກຄົນດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ໍ້  ແລະ 
ສຳຂຳຍີ່ ອຍຂອງພວກເຂົ ຳ (ເຊິີ່ ງເອີ ໍ້ ນລວມກັນເປັນ “KFHP/H”): 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 ໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ ; ແລະ 

3.3 ສຳຂຳຍີ່ ອຍຂອງ KFHP/H. 

3.4 ນະໂຍບຳຍສະບັບນີ ໍ້ ນ ຳໃຊໍ້ ກັບໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ  ແລະ 
ຄລິ ນິ ກໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝ ທີີ່ ລະບຸໄວໍ້ ໃນບົດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວໍ້  ພຳກທີ  I, 

ໂຮງໝ ມູນນິ ທິ  ແລະ ຮວມກັນໄວໍ້ ໃນທີີ່ ນີ ໍ້ ໂດຍກຳນກີ່ ຳວເຖິງ. 

 

4.0 ນິ ຍຳມ 

ເບິີ່ ງພຳກພະໜວກ ກ – ປະມວນຄ ຳສັບ. 

 

 

 



 National Community Benefit 
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Community Benefit 

ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

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

ໜົ້ າ: 2 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.0 ບົດບັນຍັດ 

KFHP/H ບ ຳລຸງຮັກສຳໂຄງກຳນ MFA ທີີ່ ຜີ່ ຳນກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ 

ເພຼືີ່ ອຫຸຼດຜີ່ ອນອຸປະສັກທຳງກຳນເງິ ນໃນກຳນຮັບກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ແລະ 
ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດສ ຳລັບຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ໂດຍບ ີ່ ຈ ຳແນກອຳຍຸຂອງຄົນເຈັບ, ຄວຳມພິກຳນ, ເພດ, ເຊຼື ໍ້ ອຊຳດ, ຄວຳມຜູກພັນທຳງສຳສະໜຳ ຫຼຼື  

ສະຖຳນະກຳນເຂົ ໍ້ ຳເມຼື ອງ, ຄວຳມຮັກມັກທຳງເພດ, ຊຳດກ ຳເນີ ດ ແລະ 
ຄົນເຈັບມີ ກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບ ຫຼຼື  ບ ີ່ . 

5.1 ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ແລະ ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບພຳຍໃຕໍ້ ນະໂຍບຳຍ MFA.  

ນອກຈຳກໄດໍ້ ຖຼື ກລະບຸໄວໍ້ ໃນບົດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວໍ້ , ພຳກທີ  II, 

ກຳນບ ລິ ກຳນເພີ ີ່ ມເຕີ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ແລະ ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບພຳຍໃຕໍ້ ນະໂຍບຳຍ MFA. 

5.1.1 ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA 

ອຳດຖຼື ກນ ຳໃຊໍ້ ກັບກຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ແລະ 
ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ, ກຳນບ ລິ ກຳນ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນກຳນຢຳ ແລະ 
ອຸປະກອນທຳງກຳນແພດທີີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນ Kaiser Permanente 

(KP) (ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝ , ຄລິ ນິ ກໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝ , ສູນກຳນແພດ ແລະ 
ຕຶກຫໍ້ ອງກຳນທຳງກຳນແພດ) ທີີ່ ຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳສ ຳລັບຄົນເຈັບນອກຂອງ KFHP/H 

ຫຼຼື  ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP.  MFA ອຳດຖຼື ກນ ຳໃຊໍ້ ກັບກຳນບ ລິ ກຳນ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນທີີ່ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ຂໍ້ ຳງລຸີ່ ມນີ ໍ້ : 

5.1.1.1 ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ. ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງ, 
ກຳນປິີ່ ນປົວ ຫຼຼື  ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ສັີ່ ງຊຼື ໍ້  ຫຼຼື  

ສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP 

ເຊິີ່ ງຈ ຳເປັນສ ຳລັບກຳນປໍ້ ອງກັນ, ກຳນປະເມີ ນ, ກຳນບົີ່ ງມະຕິ ຫຼຼື  

ກຳນປິີ່ ນປົວອຳກຳນທຳງກຳນແພດ ແລະ 
ບ ີ່ ແມີ່ ນເພຼືີ່ ອຄວຳມສະດວກສະບຳຍຂອງຄົນເຈັບ ຫຼຼື  

ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ກຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງທຳງກຳນແພດເປັນຫັຼກ. 

5.1.1.2 ໃບສັີ່ ງຢຳ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກ ຳ. 
ໃບສັີ່ ງຢຳທີີ່ ສະແດງໃນຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳສ ຳລັບຄົນເຈັບນອກຂອງ KFHP/H 

ແລະ ຂຽນໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນ KP, 

ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນພະແນກສຸກເສີ ນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP, 

ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງຮີ ບດີ່ ວນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP ແລະ 
ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ກຳນເຊັນສັນຍຳກັບ KP. 

5.1.1.2.1 ຢຳທົີ່ ວໄປ.  ກຳນເລຼື ອກນ ຳໃຊໍ້ ຢຳທົີ່ ວໄປ 

ເມຼືີ່ ອໃດກ ຕຳມທີີ່ ເປັນໄປໄດໍ້ . 

5.1.1.2.2 ຢຳມີ ຍີີ່ ຫ ໍ້ .  ຢຳທີີ່ ມີ ຊຼືີ່ ຍີີ່ ຫ ໍ້ ຕຳມທີີ່ ສັີ່ ງໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ 
KP ເຊິີ່ ງຈົດບັນທຶກໄວໍ້ ວີ່ ຳ “ຈີ່ ຳຍຢຳຕຳມທີີ່ ຂຽນໄວໍ້ “ 
(Dispense as Written, DAW) ຫຼຼື  

ບ ີ່ ມີ ຢຳທົີ່ ວໄປທຽບຄຽງ. 
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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: 3 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.1.1.2.3 ຢຳຊຼື ໍ້ ຂຳຍໂດຍກົງ ຫຼຼື  ວັດສະດຸເພສັດກ ຳ. ດໍ້ ວຍໃບສັີ່ ງຢຳ 
ຫຼຼື  ໃບສັີ່ ງທີີ່ ຂຽນໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP ແລະ 
ຈີ່ ຳຍຢຳໃຫໍ້ ຈຳກຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳສ ຳລັບຄົນເຈັບນອກຂອງ 
KP. 

5.1.1.2.4 ຜູໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳກ Medicare.  

ນ ຳໃຊໍ້ ກັບຜູໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳກ Medicare 

ສ ຳລັບຢຳຕຳມໃບສັີ່ ງທີີ່ ຖຼື ກຄອບຄຸມພຳຍໃຕໍ້  Medicare 

ພຳກ ງ ໃນລັກສະນະກຳນລະເວັໍ້ ນຂອງຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳ. 

5.1.1.3 ອຸປະກອນທຳງກຳນແພດທີີ່ ທົນທຳນ (Durable Medical 

Equipment, DME). ສັີ່ ງຊຼື ໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນ KP 

ໂດຍສອດຄີ່ ອງກັບຄູີ່ ມຼື ຂອງ DME ແລະ ຈັດສະໜອງໂດຍ KFHP/H 

ໃຫໍ້ ແກີ່ ຄົນເຈັບທີີ່ ບັນລຸເກນກ ຳນົດສ ຳລັບຄວຳມຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ. 

5.1.1.4 ກຳນຈັດຊັໍ້ ນຮຽນສ ຳລັບກຳນສຶ ກສຳດໍ້ ຳນສຸຂະພຳບ.  

ຄີ່ ຳທ ຳນຽມທີີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບກຳນຈັດຊັໍ້ ນຮຽນທີີ່ ມີ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນ 

ເຊິີ່ ງຖຼື ກນັດໝຳຍ ແລະ ສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍ KP 

ທີີ່ ຖຼື ກແນະນ ຳໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP 

ໃຫໍ້ ເປັນສີ່ ວນໜຶີ່ ງຂອງແຜນກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງຂອງຄົນເຈັບ. 

5.1.1.5 ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ໃຫໍ້ ບົນພຼື ໍ້ ນຖຳນກຳນລະເວັໍ້ ນ. 

ໃນສະຖຳນະກຳນໃດໜຶີ່ ງທີີ່ ຄົບອົງປະກອບສ ຳລັບກຳນລະເວັໍ້ ນ, MFA 

ອຳດຖຼື ກນ ຳໃຊໍ້ ກັບ 

(1) ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP 

ແລະ (2) DME ທີີ່ ຖຼື ກສັີ່ ງຢຳ ຫຼຼື  ສັີ່ ງຊຼື ໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP ແລະ 
ສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ຮັບເໝົຳ/ຜູໍ້ ຈ ຳໜີ່ ຳຍ 

ຕຳມທີີ່ ໄດໍ້ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງລຸີ່ ມນີ ໍ້ .  

ເພຼືີ່ ອໃຫໍ້ ມີ ຄຸນສົມບັດສ ຳລັບກຳນລະເວັໍ້ ນ, 

ຄົນເຈັບຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງບັນລຸເກນກ ຳນົດສ ຳລັບລຳຍຈີ່ ຳຍສູງທຳງກຳນແ
ພດ ເຊິີ່ ງຖຼື ກອະທິບຳຍໄວໍ້ ໃນພຳກທີ  5.6.2 ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງລຸີ່ ມນີ ໍ້ . 

5.1.1.5.1 ກຳນບ ລິ ກຳນພະຍຳບຳນທີີ່ ຊ ຳນຳນ ແລະ 
ກຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງຂັໍ້ ນກຳງ. 
ສະໜອງໂດຍສະຖຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ກຳນເຊັນສັນຍຳກັບ 

KP ໃຫໍ້ ແກີ່ ຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ຄວຳມຕໍ້ ອງກຳນຢຳຕຳມໃບສັີ່ ງ 
ເພຼືີ່ ອອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫໍ້ ແກີ່ ຄົນເຈັບໃນກຳນອອ
ກຈຳກໂຮງໝ . 

5.1.1.5.2 ອຸປະກອນທຳງກຳນແພດທີີ່ ທົນທຳນ (DME).  

ຜູໍ້ ຈ ຳໜີ່ ຳຍສະໜອງ DME 

ທີີ່ ຖຼື ກສັີ່ ງຊຼື ໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP ຕຳມຄູີ່ ມຼື ຂອງ 
DME ແລະ 
ສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ຈ ຳໜີ່ ຳຍທີີ່ ມີ ກຳນເຊັນສັນຍຳຜີ່ ຳນພ
ະແນກ DME ຂອງ KFHP/H. 
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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: 4 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.1.1.6 ມີ ກຳນບ ລິ ກຳນເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. 

ກຳນບ ລິ ກຳນເພີີ່
ີ ມເຕີ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບພຳຍໃຕໍ້ ນະໂຍບຳຍ MFA 

ແມີ່ ນຖຼື ກລະບຸໄວໍ້ ໃນບົດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວໍ້ , ພຳກທີ  II, 

ກຳນບ ລິ ກຳນເພີ ີ່ ມເຕີ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ແລະ 
ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບພຳຍໃຕໍ້ ນະໂຍບຳຍ MFA. 

5.1.2 ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. MFA ອຳດບ ີ່ ຖຼື ກນ ຳໃຊໍ້ ກັບ: 

5.1.2.1 ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ
ີ່ ບ ີ່ ຖຼື ວີ່ ຳເປັນເຫດສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  

ມີ ຄວຳມຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ ຕຳມທີີ່ ຕັດສິ ນໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ 

KP.  ປະກອບມີ  ແຕີ່ ບ ີ່ ຈ ຳກັດພຽງ: 

5.1.2.1.1 ກຳນຜີ່ ຳຕັດ ຫຼຼື  ກຳນບ ລິ ກຳນເສີ ມຄວຳມງຳມ 

ເຊິີ່ ງລວມເຖິງກຳນບ ລິ ກຳນດໍ້ ຳນຜິວໜັງທີີ່ ມີ ຈຸດປະສົງເ
ພຼືີ່ ອປັບປຸງລັກສະນະພຳຍນອກຂອງຄົນເຈັບເປັນຫັຼກ, 

5.1.2.1.2 ກຳນປິີ່ ນປົວກຳນມີ ລູກຍຳກ, 

5.1.2.1.3 ອຸປະກອນທຳງກຳນແພດແບບຂຳຍຍີ່ ອຍ, 

5.1.2.1.4 ກຳນບ ຳບັດທຳງເລຼື ອກ ເຊິີ່ ງລວມເຖິງກຳນຝັງເຂັມ, 

ກຳນບ ຳບັດໂດຍກຳນຈັບກະດູກສັນຫັຼງ ແລະ 
ກຳນບ ລິ ກຳນນວດ, 

5.1.2.1.5 ກຳນສີ ດຢຳ ແລະ 
ອຸປະກອນເພຼືີ່ ອປິີ່ ນປົວຄວຳມຜິດປົກກະຕິທຳງເພດ, 

5.1.2.1.6 ກຳນບ ລິ ກຳນຖຼື ພຳແທນ ແລະ 

5.1.2.1.7 ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸ
ກຄົນທີ ສຳມ, ກຳນປົກປໍ້ ອງປະກັນໄພສີ່ ວນບຸກຄົນ ຫຼຼື  

ກ ລະນີ ຊົດເຊີ ຍຂອງພະນັກງຳນ. 

5.1.2.1.8 ກຳນບ ລິ ກຳນສ ຳລັບຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ປະກັນສຸຂະພຳບເຊິີ່ ງບ ີ່
ແມີ່ ນຂອງ KP .  ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນເຫດສຸກເສີ ນ 

ຫຼຼື  ບ ີ່ ແມີ່ ນເຫດຮີ ບດີ່ ວນ ແລະ 
ວັດສະດຸເພສັດກ ຳຂອງຄົນເຈັບນອກທີີ່ ຖຼື ກຄອບຄຸມພຳ
ຍໃຕໍ້ ກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP 

ເຊິີ່ ງຮຽກຮໍ້ ອງໃຫໍ້ ຄົນເຈັບໃຊໍ້ ປະໂຫຍດຈຳກເຄຼື ອຂີ່ ຳຍສະເ
ພຳະຂອງຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນ ແລະ 
ຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳທຳງເລຼື ອກທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP. 

5.1.2.2 ໃບສັີ່ ງຢຳ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກ ຳ. ໃບສັີ່ ງຢຳ ແລະ 
ວັດສະດຸທີີ່ ບ ີ່ ຖຼື ວີ່ ຳເປັນເຫດສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  ມີ ຄວຳມຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ 

ປະກອບມີ  ແຕີ່ ບ ີ່ ຈ ຳກັດພຽງ (1) 

ຢຳທີີ່ ບ ີ່ ໄດໍ້ ຖຼື ກຮອງຮັບໂດຍຄະນະກ ຳມະກຳນຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳ ແລະ 
ກຳນຮັກສຳໂຣກ, (2) ຢຳຊຼື ໍ້ ຂຳຍໂດຍກົງ ແລະ 
ວັດສະດຸທີີ່ ບ ີ່ ມີ ກຳນສັີ່ ງຢຳ ຫຼຼື  ສັີ່ ງຊຼື ໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP ແລະ (3) 
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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: 5 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ຢຳທີີ່ ມີ ກຳນລະເວັໍ້ ນໂດຍສະເພຳະ (ເຊັີ່ ນ: ຢຳສ ຳລັບກຳນມີ ລູກຍຳກ, 

ກຳນເສີ ມຄວຳມງຳມ, ຄວຳມຜິດປົກກະຕິທຳງເພດ). 

5.1.2.3 ໃບສັີ່ ງຢຳສ ຳລັບ Medicare Part D ຜູໍ້ ລົງທະບຽນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ຫຼຼື  

ລົງທະບຽນໃນໂຄງກຳນ Low Income Subsidy (LIS) Program.  

ສີ່ ວນແບີ່ ງຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍທີີ່ ເຫຼຼື ອສ ຳລັບຢຳຕຳມໃບສັີ່ ງສ ຳລັບຜູໍ້ ລົງທະບຽນ 

Medicare Advantage Part D ເຊິີ່ ງມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ຫຶຼ 

ໄດໍ້ ລົງທະບຽນໃນໂຄງກຳນ LIS ຕຳມຄູີ່ ມຼື ຂອງສູນກຳນບ ລິ ກຳນ 

Medicare ແລະ Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid 

Services, CMS). 

5.1.2.4 ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ນອກສະຖຳນບ ລິ ກຳນຂອງ KP.  

ນະໂຍບຳຍ MFA 

ແມີ່ ນນ ຳໃຊໍ້ ກັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນຂອງ 
KP, ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP ເທົີ່ ຳນັໍ້ ນ.  

ເຖິງແມີ່ ນຈະມີ ກຳນສົີ່ ງຕ ີ່ ຈຳກຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP, 

ກຳນບ ລິ ກຳນອຼືີ່ ນໆທັງໝົດແມີ່ ນບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບສ ຳລັບ MFA.  

ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍຫໍ້ ອງກຳນທຳງກຳນແພດທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂ
ອງ KP, ສະຖຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງຮີ ບດີ່ ວນ ແລະ 
ພະແນກສຸກເສີ ນ ພໍ້ ອມທັງສຸຂະພຳບເຮຼື ອນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP, 

ບໍ້ ຳນພັກຮັບຮອງ, ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງເພຼືີ່ ອພັກຟຼື ໍ້ ນ ແລະ 
ກຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ມີ ກຳນຄຸໍ້ ມຄອງ ແມີ່ ນຖຼື ກລະເວັໍ້ ນ 

ນອກຈຳກໄດໍ້ ຖຼື ກລະບຸໄວໍ້ ວີ່ ຳເປັນກຳນລະເວັໍ້ ນຕຳມພຳກທີ  5.1.1.5 

ທີີ່ ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງເທິງ. 

5.1.2.5 ອຸປະກອນທຳງກຳນແພດທີີ່ ທົນທຳນ (DME).  

ບ ີ່ ວີ່ ຳຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP ໄດໍ້ ສັີ່ ງຊຼື ໍ້  ຫຼຼື  ບ ີ່ , DME 

ທີີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ຈ ຳໜີ່ ຳຍທີີ່ ມີ ກຳນເຊັນສັນຍຳແມີ່ ນຖຼື ກລະເວັໍ້ ນ 

ນອກຈຳກໄດໍ້ ຖຼື ກລະບຸໄວໍ້ ວີ່ ຳເປັນກຳນລະເວັໍ້ ນຕຳມພຳກທີ  5.1.1.5 

ທີີ
ີ່ ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງເທິງ.  

5.1.2.6 ເບໍ້ ຍປະກັນແຜນກຳນສຸຂະພຳບ.  ໂຄງກຳນ MFA 

ບ ີ່ ຊີ່ ວຍໃຫໍ້ ຄົນເຈັບຊ ຳລະຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍທີີ່ ກີ່ ຽວພັນກັບກຳນຄອບຄຸມດູແລເ
ບິີ່ ງແຍງສຸຂະພຳບ (ເຊັີ່ ນ: ເງິ ນຕໍ້ ອງຊ ຳລະ ຫຼຼື  ເບໍ້ ຍປະກັນ). 

5.1.2.7 ກຳນບ ລິ ກຳນເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. 

ກຳນບ ລິ ກຳນເພີີ່
ີ ມເຕີ ມທີີ່ ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບພຳຍໃຕໍ້ ນະໂຍບຳຍ MFA 

ແມີ່ ນຖຼື ກລະບຸໄວໍ້ ໃນບົດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວໍ້ , ພຳກທີ  II, 

ກຳນບ ລິ ກຳນເພີ ີ່ ມເຕີ ມທີ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ແລະ 
ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບພຳຍໃຕໍ້ ນະໂຍບຳຍ MFA. 

5.2 ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນ. MFA ແມີ່ ນຖຼື ກນ ຳໃຊໍ້ ກັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ເຊິີ່ ງຖຼື ກສະໜອງໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທຳງກຳນແພດ 

ໃຫໍ້ ແກີ່ ຜູໍ້ ທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈຳກນະໂຍບຳຍ MFA 

ດີ່ ັ ງທີີ່ ໄດໍ້ ລະບຸໄວໍ້ ໃນບົດບັນຍັດທີີ່ ຕິດຂັດໄວໍ້ , ພຳກທີ  III, ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນທີ ີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບ ແລະ 
ບ ີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບນະໂຍບຳຍ 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 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.3 ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ ແລະ ວິ ທີ ກຳນສະໝັກຂ  MFA.  ຂ ໍ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີ ມກີ່ ຽວກັບໂຄງກຳນ 

MFA ແລະ ວິ ທີ ກຳນສະໝັກແມີ່ ນຖຼື ກສະຫຸຼບໄວໍ້ ໃນບົດບັນຍັດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຕິດຂັດໄວໍ້ , 
ພຳກທີ  IV, ຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ ແລະ ວິ ທີ ກຳນສະໝັກຂ  MFA. 

5.3.1 ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ. ສ ຳເນົ ຳຂອງນະໂຍບຳຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, 

ຄ ຳແນະນ ຳ ແລະ ບົດສະຫຸຼບດໍ້ ວຍພຳສຳທີ່ີ ເຂົ ໍ້ ຳໃຈງີ່ ຳຍ (ເຊັີ່ ນ: ບົດສະຫຸຼບນະໂຍບຳຍ 

ຫຼຼື  ໃບປິ ວຂອງໂຄງກຳນ) ແມີ່ ນມີ ໃຫໍ້ ແກີ່ ສຳທຳລະນະ, ໂດຍບ ີ່ ເສຍຄີ່ ຳ, 
ຈຳກເວບໄຊຂອງ KFHP/H, ທຳງອີ ເມວ, ເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ ຫຼຼື  ທຳງໄປສະນີ ຂອງ 
US. 

5.3.2 ກຳນສະໝັກຂ  MFA. ເພຼືີ່ ອສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ MFA, 

ຄົນເຈັບຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງສະແດງຄວຳມຕໍ້ ອງກຳນໂດຍທັນທີ  

ເຊິີ່ ງເກີດຈຳກໃບຮຽກເກັບເງິ ນທີີ່ ມີ ຍອດເຫຼຼື ອຄໍ້ ຳງຊ ຳລະສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນຂອງ 
KP, ກຳນນັດໝຳຍໄວໍ້ ກັບ KP ຫຼຼື  

ໃບສັີ່ ງຢຳໃນຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳທີີ່ ຖຼື ກສັີ່ ງຊຼື ໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP 

ສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ຕຳມທີີ່ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງເທິງ.  
ຄົນເຈັບສຳມຳດສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ MFA ດໍ້ ວຍຫຼຳຍວິ ທີ  

ເຊິີ່ ງລວມເຖິງແບບອອນລຳຍ, ເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ, ທຳງໂທລະສັບ ຫຼຼື  

ທຳງເຈໍ້ ຍສະໝັກ.  

5.3.2.1 ກຳນຄັດເລຼື ອກຄົນເຈັບທີີ່ ມີິ ສິ ດສ ຳລັບໂຄງກຳນຂອງພຳກລັດ ແລະ 
ພຳກເອກະຊົນ. KFHP/H 

ສະໜັບສະໜູນໃຫໍ້ ທຸກຄົນໄດໍ້ ຮັບກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບເພຼືີ່ ອຮັ
ບປະກັນກຳນເຂົ ໍ້ ຳເຖິງກຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພຳບ, 

ສ ຳລັບສຸຂະພຳບໂດຍລວມຂອງບຸກຄົນ ແລະ 
ເພຼືີ່ ອປົກປໍ້ ອງຊັບສິ ນຂອງຄົນເຈັບ.  KFHP/H 

ໃຫໍ້ ຄ ຳປຶ ກສຳດໍ້ ຳນກຳນເງິ ນແກີ່ ຄົນເຈັບທີີ່ ສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ MFA 

ເພຼືີ່ ອລະບຸໂຄງກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບທີີ່ ອຳດເປັນໄປໄດໍ້ ຂອງພຳ
ກລັດ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ 

ເຊິີ່ ງອຳດຊີ່ ວຍໃນຄວຳມຕໍ້ ອງກຳນສ ຳລັບກຳນເຂົ ໍ້ ຳເຖິງກຳນດູແລເບິີ່ ງແ
ຍງສຸຂະພຳບ.  

ຄົນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກສັນນິ ຖຳນວີ່ ຳມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະ
ພຳບຂອງພຳກລັດ ຫຼຼື  ພຳກເອກະຊົນ 

ອຳດຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງສະໝັກຂ ໂຄງກຳນເຫົຼີ່ ຳນັໍ້ ນ. 

5.4 ຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ຈ ຳເປັນເພຼືີ່ ອສະໝັກຂ  MFA.  ຂ ໍ້ ມູນສີ່ ວນຕົວ, ຂ ໍ້ ມູນທຳງກຳນເງິ ນ ແລະ ຂ ໍ້ ມູນອຼືີ່ ນໆ 

ທີີ່ ສົມບູນຄົບຖໍ້ ວນແມີ່ ນຈ ຳເປັນຕ ີ່ ກຳນຢຼື ນຢັນສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ 

ເພຼືີ່ ອກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ MFA 

ພໍ້ ອມທັງໂຄງກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບຂອງພຳກລັດ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ.  MFA 

ອຳດຖຼື ກປະຕິເສດ ເນຼືີ່ ອງຈຳກຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ບ ີ່ ສົມບູນຄົບຖໍ້ ວນ.  

ສຳມຳດໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ມູນເປັນລຳຍລັກອັກສອນ, ເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ ຫຼຼື  ທຳງໂທລະສັບ. 

5.4.1 ກຳນຢຼື ນຢັນສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນ.  

ສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນຂອງຄົນເຈັບແມີ່ ນຖຼື ກຢຼື ນຢັນໃນແຕີ່ ລະຄັໍ້ ງທີີ່ ຄົນເຈັບສະ
ໝັກຂ ຄວຳມຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອ.  
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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: 7 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ຖໍ້ ຳສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນຂອງຄົນເຈັບສຳມຳດຖຼື ກຢຼື ນຢັນໄດໍ້ ໂດຍນ ຳໃຊໍ້ ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້ ມູ
ນພຳຍນອກ, ຄົນເຈັບອຳດບ ີ່ ຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ເອກະສຳນທຳງກຳນເງິ ນ. 

5.4.2 ກຳນໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ມູນທຳງກຳນເງິ ນ ແລະ ຂ ໍ້ ມູນອຼືີ່ ນໆ.  

ຖໍ້ ຳສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນຂອງຄົນເຈັບບ ີ່ ສຳມຳດຖຼື ກຢຼື ນຢັນໄດໍ້ ໂດຍນ ຳໃຊໍ້ ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້
ມູນພຳຍນອກ, 

ຄົນເຈັບອຳດຖຼື ກຮໍ້ ອງຂ ໃຫໍ້ ຍຼືີ່ ນຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ໃນກຳນສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ 

MFA ເພຼືີ່ ອຢຼື ນຢັນສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນຂອງພວກເຂົ ຳ. 

5.4.2.1 ຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ສົມບູນຄົບຖໍ້ ວນ. ກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ MFA 

ຈະຖຼື ກຕັດສິ ນຫັຼງຈຳກທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບຂ ໍ້ ມູນສີ່ ວນຕົວ, ຂ ໍ້ ມູນທຳງກຳນເງິ ນ 

ແລະ ຂ ໍ້ ມູນອຼືີ່ ນໆຢີ່ ຳງຄົບຖໍ້ ວນ. 

5.4.2.2 ຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ບ ີ່ ສົມບູນຄົບຖໍ້ ວນ.  

ຄົນເຈັບຈະໄດໍ້ ຮັບແຈໍ້ ງກຳນເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ, ທຳງໄປສະນີ  ຫຼຼື  

ທຳງໂທລະສັບ ຖໍ້ ຳຂ ໍ້ ມູນຈ ຳເປັນທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບນັໍ້ ນບ ີ່ ສົມບູນຄົບຖໍ້ ວນ.  

ຄົນເຈັບອຳດຍຼືີ່ ນຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ຂຳດຫຳຍພຳຍໃນເວລຳ 30 

ມຼື ໍ້ ນັບຕັໍ້ ງແຕີ່ ວັນທີ ທີີ່ ສົີ່ ງແຈໍ້ ງກຳນທຳງໄປສະນີ , 

ມີ ກຳນສົນທະນຳເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ ຫຼຼື  ມີ ກຳນສົນທະນຳທຳງໂທລະສັບ. 

5.4.2.3 ບ ີ່ ມີ ຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ຮໍ້ ອງຂ . 

ຄົນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ມີ ຂ ໍ້ ມູນຮໍ້ ອງຂ ຕຳມທີີ່ ໄດໍ້ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ໃນກຳນສະໝັກຂ ໂຄງ
ກຳນອຳດຕິດຕ ີ່ ຫຳ KFHP/H 

ເພຼືີ່ ອສົນທະນຳກີ່ ຽວກັບຫັຼກຖຳນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມີ ຢູີ່  

ເຊິີ່ ງອຳດສະແດງເຖິງກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. 

5.4.2.4 ບ ີ່ ມີ ຂ ໍ້ ມູນທຳງກຳນເງິ ນ.  ຄົນເຈັບຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ມູນທຳງກຳນເງິ ນ 

(ເຊັີ່ ນ: ລຳຍຮັບ ຖໍ້ ຳມີ  ແລະ ແຫຼີ່ ງເງິ ນ) ແລະ 
ຢັໍ້ ງຢຼື ນຄວຳມຖຼື ກຕໍ້ ອງຂອງຂ ໍ້ ມູນດັີ່ ງກີ່ ຳວເມຼືີ່ ອ 

(1) ບ ີ່ ສຳມຳດຢຼື ນຢັນສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນຂອງຕົນ, 

(2) ບ ີ່ ມີ ຂ ໍ້ ມູນທຳງກຳນເງິ ນທີີ່ ຮໍ້ ອງຂ  ແລະ 
(3) ບ ີ່ ມີ ຫັຼກຖຳນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ອຳດສະແດງເຖິງກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ.  

ຄົນເຈັບຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງສະໜອງຂ ໍ້ ມູນພຼື ໍ້ ນຖຳນທຳງກຳນເງິ ນ 

ເມຼືີ່ ອຄົນເຈັບ: 

5.4.2.4.1 ໄຮໍ້ ບໍ້ ຳນ ຫຼຼື  

5.4.2.4.2 ບ ີ່ ມີ ລຳຍຮັບ, 

ບ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບໃບຈີ່ ຳຍເງິ ນຄີ່ ຳຈໍ້ ຳງທີີ່ ເປັນທຳງກຳນຈຳກຜູໍ້ ຈໍ້ ຳງງ
ຳນຂອງຜູໍ້ ກີ່ ຽວ (ຍົກເວັໍ້ ນຄົນທີີ່ ເຮັດອຳຊີ ບອິ ດສະຫຼະ), 
ໄດໍ້ ຮັບຂອງຂວັນເປັນເງິ ນ ຫຼຼື  

ບ ີ່ ຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງຍຼືີ່ ນແບບສະແດງລຳຍກຳນພຳສີ ລຳຍຮັບ
ຂອງລັດຖະບຳນກຳງ ຫຼຼື  

ຂອງລັດໃນປີ ຈີ່ ຳຍພຳສີ ທີີ່ ຜີ່ ຳນມຳ ຫຼຼື  
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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: 8 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.4.2.4.3 ໄດໍ້ ຮັບຜົນກະທົບຈຳກໄພພິບັດແຫີ່ ງຊຳດ ຫຼຼື  

ໃນພຳກພຼື ໍ້ ນເຊິີ່ ງເປັນທີີ່ ເປັນທີີ່ ຮູໍ້ ຈັກກັນດີ  (ເບິີ່ ງທີີ່ ພຳກທີ  

5.11 ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງລຸີ່ ມນີ ໍ້ ). 

5.4.3 ກຳນຮີ່ ວມມຼື ຂອງຄົນເຈັບ. 

ຄົນເຈັບແມີ່ ນຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງພະຍຳຍຳມຢີ່ ຳງສົມເຫດສົມຜົນເພຼືີ່ ອສະໜອງຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ຮໍ້
ອງຂ ທັງໝົດ.  ຖໍ້ ຳບ ີ່ ມີ ກຳນສະໜອງຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ຮໍ້ ອງຂ ທັງໝົດ, 

ສະຖຳນະກຳນຈະຖຼື ກພິຈຳລະນຳ ແລະ ອຳດຖຼື ກທົບທວນ 

ເມຼືີ່ ອກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. 

5.5 ກຳນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບຕຳມກຳນສັນນິ ຖຳນ. 

ຄົນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ໄດໍ້ ສະໝັກຂ ອຳດຖຼື ກລະບຸວີ່ ຳມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ MFA 

ໂດຍອີ ງໃສີ່ ຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ນອກຈຳກຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ຖຼື ກສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍຄົນເຈັບ.  

ຖໍ້ ຳຖຼື ກຕັດສິ ນວີ່ ຳມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ, ຄົນເຈັບ ບ ີ່ ຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ມູນສີ່ ວນຕົວ, 

ຂ ໍ້ ມູນທຳງກຳນເງິ ນ ແລະ ຂ ໍ້ ມູນອຼືີ່ ນໆເພຼືີ່ ອພິສູດສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນ ແລະ 
ອຳດໄດໍ້ ຮັບລຳງວັນ MFA ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.  ຄົນເຈັບຈະຖຼື ກສັນນິ ຖຳນວີ່ ຳມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ຖໍ້ ຳຄົນເຈັບມີ ຄຸນສົມບັດເບຼື ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ ຫຼຼື  ຖຼື ກລະບຸວີ່ ຳມີ ກຳນສົີ່ ງຕ ີ່ ໜີໍ້ ສູນ 

ຕຳມທີີ່ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງລຸີ່ ມນີ ໍ້ : 

5.5.1 ມີ ຄຸນສົມບັດເບຼື ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ. 

ຄົນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກກ ຳນົດໂດຍຂະບວນກຳນກວດສອບທຳງກຳນເງິ ນໃຫໍ້ ມີ ຄຸນສົມບັດ
ສ ຳລັບໂຄງກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອຂອງພຳກລັດ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ 

ແມີ່ ນຈະຖຼື ກສັນນິ ຖຳນວີ່ ຳມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ MFA.  

ຄົນເຈັບຈະຖຼື ກພິຈຳລະນຳໃຫໍ້ ມີ ຄຸນສົມບັດເບຼື ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ ຖໍ້ ຳຄົນເຈັບ: 

5.5.1.1 ລົງທະບຽນໃນໂຄງກຳນ MFA ຊຸມຊົນ (CMFA) ເຊິີ່ ງຄົນເຈັບຖຼື ກສົີ່ ງຕ ີ່  

ແລະ ມີ ຄຸນສົມບັດເບຼື ໍ້ ອງຕົໍ້ ນຜີ່ ຳນ (1) ລັດຖະບຳນກຳງ, 
ລັດຖະບຳນປະຈ ຳລັດ ຫຼຼື  ລັດຖະບຳນທໍ້ ອງຖິີ່ ນ, (2) 

ອົງກອນຜູໍ້ ຮີ່ ວມມຼື ທີີ່ ຕັໍ້ ງຢູີ່ ໃນຊຸມຊົນ ຫຼຼື  (3) 

ເຫດກຳນສຸຂະພຳບໃນຊຸມຊົນທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນຈຳກ 

KFHP/H ຫຼຼື  

5.5.1.2 ລົງທະບຽນໃນໂຄງກຳນຜົນປະໂຫຍດຊຸມຊົນຂອງ KP 

ເພຼືີ່ ອສົີ່ ງເສີ ມກຳນເຂົ ໍ້ ຳເຖິ ງກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສ ຳລັບຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ລຳຍຮັບ
ໜໍ້ ອຍ ແລະ 
ມີ ຄຸນສົມບັດເບຼື ໍ້ ອງຕົໍ້ ນໂດຍພະນັກງຳນທີີ່ ຖຼື ກມອບໝຳຍຂອງ KFHP/H ຫຼຼື  

5.5.1.3 ລົງທະບຽນໃນໂຄງກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບໜໍ້ ຳເຊຼືີ່ ອຖຼື ທີີ່ ຜີ່ ຳນກຳ
ນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ (ເຊັີ່ ນ: ໂຄງກຳນ 

Medicare Low Income Subsidy Program), 

5.5.1.4 ໄດໍ້ ຮັບລຳງວັນ MFA ລີ່ ວງໜໍ້ ຳພຳຍໃນເວລຳ 30 ມຼື ໍ້ ຍໍ້ ອນຫັຼງ 

5.5.2 ຖຼື ກລະບຸວີ່ ຳມີ ກຳນສົີ່ ງຕ ີ່ ໜີໍ້ ສູນ.  ຫັຼງຈຳກໄດໍ້ ໝົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບອຼືີ່ ນໆ ແລະ 
ແຫຼີ່ ງຊ ຳລະເງິ ນ, ຄົນເຈັບທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນຂອງ KP 

ແລະ ມີ ກຳນບົີ່ ງຊີ ໍ້ ເຖິງຄວຳມລ ຳບຳກທຳງກຳນເງິ ນ (ເຊັີ່ ນ: 

ຍອດເຫຼຼື ອຄໍ້ ຳງຊ ຳລະທີີ່ ກຳຍກ ຳນົດຈີ່ ຳຍ) ອຳດ 
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ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

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

ໜົ້ າ: 9 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ຖຼື ກກວດສອບຫຳກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ ໂດຍໃຊໍ້ ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້ ມູນພຳຍນອກ.  

ຖໍ້ ຳມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ, ຄົນເຈັບຈະໄດໍ້ ຮັບລຳງວັນ MFA 

ສ ຳລັບຍອດເຫຼຼື ອຄໍ້ ຳງຊ ຳລະທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບເທົີ່ ຳນັໍ້ ນ.  

ຍອດເຫຼຼື ອຄໍ້ ຳງຊ ຳລະສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ເໝຳະສົມອຳດບ ີ່ ຖຼື ກຮຽກເກັບ, 

ມີ ກຳນຮຽກເກັບຕ ີ່ ໄປ ຫຼຼື  ປະກອບເຂົ ໍ້ ຳໃນລຳຍຈີ່ ຳຍໜີໍ້ ສູນຂອງ KP.). 

5.6 ເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ. ຕຳມທີີ່ ໄດໍ້ ສະຫຸຼບໄວໍ້ ໃນບົດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວໍ້ , 
ພຳກທີ  V, ເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ, ຄົນເຈັບທີີ່ ສະໝັກຂ  MFA 

ອຳດມີ ຄຸນສົມບັດໄດໍ້ ຮັບກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນ ໂດຍອີ ງໃສີ່ ກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  
ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ ຫຼຼື  ເກນກ ຳນົດລຳຍຈີ່ ຳຍທີີ່ ສູງທຳງກຳນແພດ. 

5.6.1 ເກນກ ຳນົດຕຳມກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ. 

ຄົນເຈັບຈະຖຼື ກປະເມີ ນເພຼືີ່ ອຕັດສິ ນວີ່ ຳ 
ຄົນເຈັບບັນລຸເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບຜີ່ ຳນກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ 
ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ ຫຼຼື  ບ ີ່ . 

5.6.1.1 ກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂດຍອີ ງໃສີ່ ລະດັບລຳຍຮັບ.  

ຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ຍອດລຳຍຮັບຄົວເຮຼື ອນໜໍ້ ອຍກວີ່ ຳ ຫຼຼື  

ເທົີ່ ຳກັບເກນກ ຳນົດຕຳມກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ 
ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນຂອງ KFHP/H 

ເປັນເປີ ເຊັນຂອງຄູີ່ ມຼື ຄວຳມທຸກຍຳກຂອງລັດຖະບຳນກຳງ (Federal 

Poverty Guideline, FPG) 

ແມີ່ ນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນ. 

5.6.1.2 ລຳຍຮັບຄົວເຮຼື ອນ.  ເງຼືີ່ ອນໄຂລຳຍຮັບໃຊໍ້ ໄດໍ້ ກັບສະມຳຊິ ກຄົວເຮຼື ອນ.  

ຄົວເຮຼື ອນໝຳຍເຖິງບຸກຄົນດຽວ ຫຼຼື  ກຸີ່ ມຄົນທີີ່ ມີ ສອງ ຫຼຼື  ຫຼຳຍກວີ່ ຳນັໍ້ ນ 

ເຊິີ່ ງມີ ຄວຳມກີ່ ຽວພັນກັນໂດຍກ ຳເນີ ດ, ກຳນແຕີ່ ງດອງ ຫຼຼື  

ກຳນຮັບເດັກມຳເປັນລູກລໍ້ ຽງ ທີີ່ ອຳໄສຢູີ່ ຮີ່ ວມກັນ.  

ສະມຳຊິ ກຄົວເຮຼື ອນອຳດປະກອບມີ ຄູີ່ ຜົວເມຍ, 

ຄູີ່ ຮີ່ ວມອຳໄສທີີ່ ເໝຳະສົມ, ລູກ, ຍຳດພີີ່ ນໍ້ ອງຂອງຜູໍ້ ດູແລເບິີ່ ງແຍງ, 
ລູກຂອງຍຳດພີີ່ ນໍ້ ອງຂອງຜູໍ້ ດູແລເບິີ່ ງແຍງ ແລະ 
ບຸກຄົນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ບຸກຄົນໃດໜຶີ່ ງ, ຄູີ່ ຜົວເມຍ, ຄູີ່ ຮີ່ ວມອຳໄສ ຫຼຼື  

ພ ີ່ ແມີ່ ນມີ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບທຳງກຳນເງິ ນ ທີີ່ ອຳໄສຢູີ່ ໃນຄົວເຮຼື ອນ. 

5.6.2 ເກນກ ຳນົດລຳຍຈີ່ ຳຍທີີ່ ສູງທຳງກຳນແພດ. ຄົນເຈັບຈະຖຼື ກປະເມີ ນເພຼືີ່ ອຕັດສິ ນວີ່ ຳ 
ຄົນເຈັບບັນລຸເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບຜີ່ ຳນລຳຍຈີ່ ຳຍທີີ່ ສູງທຳງກຳນແພດ ຫຼຼື  ບ ີ່ . 

5.6.2.1 ກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂດຍອີ ງໃສີ່ ລຳຍຈີ່ ຳຍທີີ່ ສູງທຳງກຳນແພດ.  

ຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ລະດັບຍອດລຳຍຮັບຄົວເຮຼື ອນ 

ໂດຍມີ ລຳຍຈີ່ ຳຍທຳງກຳນແພດ ແລະ 
ຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳທີີ່ ເປັນລຳຍຈີ່ ຳຍຕົວຈິ ງສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໃ
ນຊີ່ ວງເວລຳ 12 ເດຼື ອນຫຼຳຍກວີ່ ຳ ຫຼຼື  ເທົີ່ ຳກັບ 10% 

ຂອງລຳຍຮັບຄົວເຮຼື ອນປະຈ ຳປີ  

ແມີ່ ນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນ. 

5.6.2.1.1 ລຳຍຈີ່ ຳຍຕົວຈິ ງຂອງ KFHP/H. 

ລຳຍຈີ່ ຳຍທຳງກຳນແພດ ແລະ 
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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: 10 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳທີີ່ ເກີດຂຶ ໍ້ ນໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນຂອງ KP 

ປະກອບມີ ກຳນຊ ຳລະຮີ່ ວມ, ເງິ ນມັດຈ ຳ, 
ກຳນປະກັນໄພຮີ່ ວມ ແລະ 
ກຳນຮັບຜິດຊອບສີ່ ວນທ ຳອິ ດທີີ່ ກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບກຳນບ ລິ ກ
ຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. 

5.6.2.1.2 ລຳຍຈີ່ ຳຍຕົວຈິ ງທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ Non-KFHP/H. 

ປະກອບມີ ລຳຍຈີ່ ຳຍທຳງກຳນແພດ, ຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳ ແລະ 
ທັນຕະກ ຳປະຈ ຳວັນທີີ່ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນທີີ່

ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP 

ເຊິີ່ ງກີ່ ຽວຂໍ້ ອງກັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ແລະ 
ເກີດຂຶ ໍ້ ນໂດຍຄົນເຈັບ (ນອກຈຳກສີ່ ວນຫຸຼດ ຫຼຼື  

ສີ່ ວນຕັດອອກ).  

ຄົນເຈັບແມີ່ ນຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ເອກະສຳນລຳຍຈີ່ ຳຍທຳງ
ກຳນແພດສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບຈຳກສະຖຳນບ ລິ
ກຳນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP. 

5.6.2.1.3 ເບໍ້ ຍປະກັນແຜນກຳນສຸຂະພຳບ. 

ລຳຍຈີ່ ຳຍຕົວຈິ ງບ ີ່ ປະກອບມີ ຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍທີີ່ ຕິດພັນກັບກຳ
ນຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພຳບ (ເຊັີ່ ນ: 

ເງິ ນຕໍ້ ອງຊ ຳລະ ຫຼຼື  ເບໍ້ ຍປະກັນ). 

5.7 ກຳນປະຕິເສດ ແລະ ກຳນອຸທອນ. 

5.7.1 ກຳນປະຕິເສດ. ຄົນເຈັບທີີ່ ສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ MFA ແລະ 
ບ ີ່ ບັນລຸເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ຈະໄດໍ້ ຮັບແຈໍ້ ງກຳນເປັນລຳຍລັກອັກສອນ ຫຼຼື  

ທຳງປຳກເປົີ່ ຳວີ່ ຳ ຄ ຳຮໍ້ ອງຂ  MFA ຂອງຕົນຖຼື ກປະຕິເສດ. 

5.7.2 ວິ ທີ ກຳນອຸທອນສ ຳລັບກຳນປະຕິເສດ MFA.  ຄົນເຈັບທີີ່ ເຊຼືີ່ ອວີ່ ຳກຳນສະໝັກຂ  ຫຼຼື  

ຂ ໍ້ ມູນຂອງຕົນບ ີ່ ໄດໍ້ ຖຼື ກພິຈຳລະນຳຢີ່ ຳງເໝຳະສົມ 

ອຳດອຸທອນສ ຳລັບກຳນຕັດສິ ນນັໍ້ ນ.  

ຄ ຳແນະນ ຳສ ຳລັບກຳນດ ຳເນີ ນຂະບວນກຳນອຸທອນແມີ່ ນປະກອບໄວໍ້ ໃນໜັງສຼື ປະ
ຕິເສດ MFA.  

ກຳນອຸທອນແມີ່ ນຈະຖຼື ກກວດສອບໂດຍພະນັກງຳນທີີ່ ມອບໝຳຍຂອງ KFHP/H. 

5.8 ໂຄງສໍ້ ຳງລຳງວັນ.  ລຳງວັນ MFA ແມີ່ ນໃຊໍ້ ໄດໍ້ ກັບເງິ ນຕໍ້ ອງຊ ຳລະທີີ່ ກຳຍກ ຳນົດ ຫຼຼື  

ຍອດເຫຼຼື ອຄໍ້ ຳງຊ ຳລະທີີ່ ຖຼື ກລະບຸກີ່ ອນໜໍ້ ຳກຳນສົີ່ ງຕ ີ່ ໜີໍ້ ສູນ ແລະ 
ຄີ່ ຳທ ຳນຽມຄໍ້ ຳງຈີ່ ຳຍເທົີ່ ຳນັໍ້ ນ.  ລຳງວັນ MFA 

ອຳດປະກອບມີ ຊີ່ ວງເວລຳກຳນມີິ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນຕິດຕຳມ 

ຕຳມທີີ່ ຖຼື ກຕັດສິ ນໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP. 

5.8.1 ພຼື ໍ້ ນຖຳນລຳງວັນ.  ຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງຄົນເຈັບທີີ່ ຊ ຳລະດໍ້ ວຍໂຄງກຳນ MFA 

ແມີ່ ນຖຼື ກຕັດສິ ນບົນພຼື ໍ້ ນຖຳນທີີ່ ວີ່ ຳ 
ຄົນເຈັບມີ ກຳນຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພຳບ ຫຼຼື  ບ ີ່  ແລະ 
ບົນພຼື ໍ້ ນຖຳນລຳຍຮັບຄົວເຮຼື ອນຂອງຄົນເຈັບ. 
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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: 11 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.8.1.1 ຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA 

ໂດຍປຳສະຈຳກກຳນຄອບຄຸມດູແລສຸຂະພຳບ (ບ ີ່ ມີ ປະກັນໄພ). 

ຄົນເຈັບບ ີ່ ມີ ປະກັນໄພທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ຈະໄດໍ້ ຮັບສີ່ ວນຫຸຼດໃນຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງຄົນເຈັບສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທັງ
ໝົດທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. 

5.8.1.2 ຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA ໂດຍມີ ກຳນຄອບຄຸມດູແລສຸຂະພຳບ 

(ມີ ປະກັນໄພ). ຄົນເຈັບມີ ປະກັນໄພທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ຈະໄດໍ້ ຮັບສີ່ ວນຫຸຼດໃນຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງຄົນເຈັບສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທັງ
ໝົດທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ (1) 

ທີີ່ ຄົນເຈັບຕໍ້ ອງຮັບຜິດຊອບເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ ແລະ 
(2) ທີີ່ ບ ີ່ ມີ ກຳນຊ ຳລະໂດຍບ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງຕົນ.  

ຄົນເຈັບຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງໃຫໍ້ ເອກະສຳນ ເຊັີ່ ນ: ກຳນອະທິບຳຍຜົນປະໂຫຍດ 

(Explanation of Benefits, EOB) 

ເພຼືີ່ ອກ ຳນົດສັດສີ່ ວນຂອງໃບຮຽກເກັບເງິ ນທີີ່ ບ ີ່ ໄດໍ້ ຖຼື ກຄອບຄຸມໂດຍປະ
ກັນໄພ. 

5.8.1.2.1 ກຳນຈີ່ ຳຍເງິ ນທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບຈຳກບ ລິ ສັດປະກັນໄພ. 

ຄົນເຈັບມີ ປະກັນໄພທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງເຊັນຊຼືີ່ ໂອນກຳນຊ ຳລະໃດກ ຕຳມສ ຳລັບກຳ
ນບ ລິ ກຳນທີີ່ ສະໜອງໂດຍ KFHP/H 

ເຊິີ່ ງຄົນເຈັບໄດໍ້ ຮັບຈຳກບ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງຄົນເຈັບ 

ໃຫໍ້ ແກີ່  KFHP/H. 

5.8.1.3 ກ ຳນົດສີ່ ວນຫຸຼດ.  ຂ ໍ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີ ມກີ່ ຽວກັບສີ່ ວນຫຸຼດທີີ່ ມີ ໃຫໍ້  
ພຳຍໃຕໍ້ ນະໂຍບຳຍ ແມີ່ ນຖຼື ກສະຫຸຼບໄວໍ້ ໃນບົດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວໍ້ , 
ພຳກທີ  VI, ກ ຳນົດສີ່ ວນຫຸຼດ. 

5.8.1.4 ກຳນຊ ຳລະເງິ ນຄຼື ນຈຳກກຳນຊ ຳລະໜີໍ້ .  KFHP/H 

ຕິດຕຳມກຳນຊ ຳລະເງິ ນຄຼື ນຈຳກຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນທີ ສຳ
ມ / ກຳນຊ ຳລະໜີໍ້ ທີີ່ ມີ ກຳນປົກປໍ້ ອງປະກັນໄພສີ່ ວນບຸກຄົນ, 

ຜູໍ້ ຈີ່ ຳຍເງິ ນ ຫຼຼື  ພຳກສີ່ ວນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມີ ຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕຳມກົດໝຳຍ 

ຕຳມເໝຳະສົມ. 

5.8.2 ຊີ່ ວງເວລຳກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບລຳງວັນ.  

ຊີ່ ວງເວລຳກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບກຳນບ ລິ ກຳນຕິດຕຳມ 

ແມີ່ ນເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຈຳກວັນທີ ອະນຸມັດ ຫຼຼື  ວັນທີ ທີີ່ ມີ ກຳນສະໜອງກຳນບ ລິ ກຳນ ຫຼຼື  

ວັນທີ ທີີ່ ມີ ກຳນສັີ່ ງຈີ່ ຳຍຢຳ.  ໄລຍະຂອງຊີ່ ວງເວລຳກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ແມີ່ ນເວລຳຈ ຳກັດເທົີ່ ຳນັໍ້ ນ ແລະ ຖຼື ກກ ຳນົດຕຳມວິ ຈຳລະຍຳນຂອງ KP 

ໃນຫຼຳກຫຼຳຍວິ ທີ  ເຊິີ່ ງປະກອບມີ : 

5.8.2.1 ຊີ່ ວງເວລຳສະເພຳະ. ສູງສຸດ 365 

ມຼື ໍ້ ສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນຕິດຕຳມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ແລະ 
ຍອດເຫຼຼື ອຄໍ້ ຳງຊ ຳລະສ ຳລັບຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງຄົນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກລະບຸກີ່ ອນກຳ
ນສົີ່ ງຕ ີ່ ໜີໍ້ ສູນ. 
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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: 12 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.8.2.2 ກຳນພະຍຳບຳນທີີ່ ຊ ຳນຳນ ແລະ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງຂັໍ້ ນກຳງ. 
ສູງສຸດຈົນເຖິງ 30 ມຼື ໍ້ ສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ

ີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ຢູີ່ ນອກ KP. 

5.8.2.3 ອຸປະກອນທຳງກຳນແພດທີີ່ ທົນທຳນ. ສູງສຸດ 180 

ມຼື ໍ້ ສ ຳລັບອຸປະກອນທຳງກຳນແພດທີີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ຈ ຳໜີ່ ຳຍ. 

5.8.2.4 ຊີ່ ວງກຳນປິີ່ ນປົວ ຫຼຼື  ຕອນດູແລເບິີ່ ງແຍງ.  ສູງສຸດ 180 

ມຼື ໍ້ ສ ຳລັບຊີ່ ວງກຳນປິີ່ ນປົວ ແລະ /ຫຼຼື  

ຕອນດູແລເບິີ່ ງແຍງຕຳມທີີ່ ຕັດສິ ນໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP. 

5.8.2.5 ຄົນເຈັບທີີ່ ອຳດມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບຂອງພຳ
ກລັດ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ. ສູງສຸດ 90 ມຼື ໍ້ ເພຼືີ່ ອຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອຄົນເຈັບ 

ໃນຂະນະທີີ່ ພວກເຂົ ຳສະໝັກຂ ໂຄງກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບຂອງ
ພຳກລັດ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ. 

5.8.2.6 ລຳງວັນຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳໃຊໍ້ ຄັໍ້ ງດຽວ.  ກີ່ ອນທີີ່ ຈະສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ MFA, 

ຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບລຳງວັນຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳໃຊໍ້ ຄັໍ້ ງດຽວ ຖໍ້ ຳຄົນເຈັບ 

(1) ບ ີ່ ມີ ລຳງວັນ MFA, (2) ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP 

ຂຽນກ ຳກັບໃສີ່ ໃບສັີ່ ງຢຳທີີ່ ຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳຂອງ KFHP/H ແລະ 
(3) ສະແດງຄວຳມບ ີ່ ສຳມຳດໃນກຳນຊ ຳລະໃບສັີ່ ງຢຳ.  
ລຳງວັນໃຊໍ້ ຄັໍ້ ງດຽວແມີ່ ນຈ ຳກັດພຽງ 30 ມຼື ໍ້  ແລະ 
ປະກອບມີ ກຳນຈັດຈີ່ ຳຍຢຳທີີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ 

ຕຳມທີີ່ ກ ຳນົດໄວໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP 

ຕຳມຄວຳມເໝຳະສົມທຳງກຳນແພດ. 

5.8.2.7 ກຳນຮໍ້ ອງຂ ເພີີ່ ມເວລຳລຳງວັນ. ເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຈຳກ ສຳມສິ ບ (30) 

ມຼື ໍ້ ກີ່ ອນວັນທີ ໝົດອຳຍຸຂອງລຳງວັນທີີ່ ມີ ຢູີ່  ແລະ 
ໃນເວລຳໃດກ ຕຳມຫັຼງຈຳກນັໍ້ ນ, 

ຄົນເຈັບອຳດສະໝັກຂ ໂຄງກຳນອີ ກຄັໍ້ ງ. 

5.8.3 ກຳນຖອດຖອນ, ກຳນຍົກເລີ ກ ຫຼຼື  ກຳນແກໍ້ ໄຂລຳງວັນ.  KFHP/H 

ອຳດຖອດຖອນ, ຍົກເລີ ກ ຫຼຼື  ແກໍ້ ໄຂລຳງວັນ MFA ໃນສະຖຳນະກຳນໃດໜຶີ່ ງ 
ຕຳມວິ ຈຳລະຍຳນຂອງຕົນ.  ສະຖຳນະກຳນປະກອບມີ : 

5.8.3.1 ກຳນສ ໍ້ ໂກງ, ກຳນລັກຂະໂມຍ ຫຼຼື  ກຳນປີ່ ຽນແປງທຳງກຳນເງິ ນ.  

ກ ລະນີ ຂອງກຳນສ ໍ້ ໂກງ, ກຳນສະແດງຂ ໍ້ ມູນຜິດ, ກຳນລັກຂະໂມຍ, 

ກຳນປີ່ ຽນແປງໃນສະຖຳນະກຳນທຳງກຳນເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ ຫຼຼື  

ສະຖຳນະກຳນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ຫຸຼດຄວຳມໝັໍ້ ນຄົງຂອງໂຄງກຳນ MFA. 

5.8.3.2 ມີ ສິ ດສ ຳລັບໂຄງກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບຂອງພຳກລັດ ແລະ 
ພຳກເອກະຊົນ.  

ຄົນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກກວດສອບສ ຳລັບໂຄງກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບຂອ
ງພຳກລັດ ແລະ ພຳກເອກະຊົນ ແມີ່ ນຖຼື ກສັນນິ ຖຳນວີ່ ຳມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ແຕີ່ ບ ີ່ ຮີ່ ວມມຼື ກັບຂະບວນກຳນສະໝັກຂ ໂຄງກຳນເຫົຼີ່ ຳນັໍ້ ນ. 

5.8.3.3 ກຳນລະບຸແຫຼີ່ ງກຳນຊ ຳລະເງິ ນອຼືີ່ ນໆ. ກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບ ຫຼຼື  

ແຫຼີ່ ງກຳນຊ ຳລະເງິ ນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ຖຼື ກລະບຸ ຫັຼງຈຳກທີີ່ ຄົນເຈັບໄດໍ້ ຮັບລຳງວັນ 

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: 13 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ຈະກ ີ່ ໃຫໍ້ ເກີດກຳນປີ່ ຽນແປງໃນຄີ່ ຳທ ຳນຽມຂອງກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້
ຮັບ ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫໍ້ ມີ ກຳນຮຽກເກັບຍໍ້ ອນຫັຼງ.  ຖໍ້ ຳເຫດກຳນນີ ໍ້ ເກີດຂຶ ໍ້ ນ, 

ຄົນເຈັບຈະບ ີ່ ຖຼື ກຮຽກເກັບເງິ ນສ ຳລັບສັດສີ່ ວນນັໍ້ ນຂອງໃບຮຽກເກັບເງິ
ນ (1) ທີີ່ ຄົນເຈັບຕໍ້ ອງຮັບຜິດຊອບເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ ແລະ 
(2) ບ ີ່ ມີ ກຳນຊ ຳລະໂດຍກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບຂອງຕົນ ຫຼຼື  

ໂດຍແຫຼີ່ ງກຳນຊ ຳລະເງິ ນອຼືີ່ ນໆ. 

5.8.3.4 ກຳນປີ່ ຽນແປງໃນກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບ. 

ຄົນເຈັບທີີ່ ພົບກັບກຳນປີ່ ຽນແປງໃນກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບ 

ຈະຖຼື ກຮໍ້ ອງຂ ໃຫໍ້ ສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ MFA ຄຼື ນໃໝີ່ . 

5.9 ຂ ໍ້ ຈ ຳກັດຕ ີ່ ຄີ່ ຳທ ຳນຽມ.  ກຳນຄິ ດໄລີ່ ເງິ ນຈຳກຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA 

ດໍ້ ວຍຈ ຳນວນເຕັມໂດລີ່ ຳ (ນັໍ້ ນກ ຄຼື  ຄີ່ ຳທ ຳນຽມລວມ) 

ສ ຳລັບຄີ່ ຳທ ຳນຽມໂຮງໝ ທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ເຊິີ່ ງເກີດຂຶ ໍ້ ນໃນໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ  

ແມີ່ ນເປັນສິີ່ ງເກຼື ອດຫໍ້ ຳມ.  ຄົນເຈັບທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ໂຮງໝ ທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

ໃນໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ  ແລະ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ MFA, ແຕີ່ ບ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບລຳງວັນ MFA ຫຼຼື  

ປະຕິເສດທີີ່ ຈະຮັບລຳງວັນ MFA 

ຈະບ ີ່ ຖຼື ກຄິ ດໄລີ່ ເງິ ນໃນຈ ຳນວນທີີ່ ຫຼຳຍກວີ່ ຳຈ ຳນວນທີີ່ ຮຽກເກັບທົີ່ ວໄປ (amounts generally 

billed, AGB) ສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນເຫົຼີ່ ຳນັໍ້ ນ. 

5.9.1 ຈ ຳນວນທີີ່ ຮຽກເກັບທົີ່ ວໄປ. ຈ ຳນວນທີີ່ ຮຽກເກັບທົີ່ ວໄປ (AGB) 

ສ ຳລັບກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  

ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດໃຫໍ້ ແກີ່ ບຸກຄົນທີີ່ ມີ ປະກັນໄພຄອບຄຸ
ມ ເຊັີ່ ນ: ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຖຼື ກກ ຳນົດໄວໍ້ ສ ຳລັບສະຖຳນບ ລິ ກຳນຂອງ KP 

ຕຳມທີີ່ ໄດໍ້ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ໃນບົດເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ຂັດຕິດໄວໍ້ , ພຳກທີ  VII, 

ພຼື ໍ້ ນຖຳນສ ຳລັບກຳນຄິ ດໄລີ່ ຈ ຳນວນທີ ີ່ ຮຽກເກັບທົີ່ ວໄປ (AGB). 

5.10 ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນຈັດເກັບໜີໍ້ . 

5.10.1 ຄວຳມພະຍຳຍຳມແຈໍ້ ງເຕຼື ອນຢີ່ ຳງສົມເຫດສົມຜົນ.  KFHP/H ຫຼຼື  

ໜີ່ ວຍງຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ທີີ່ ເຮັດໜໍ້ ຳທີີ່ ແທນຕົນ 

ຈະພະຍຳຍຳມຢີ່ ຳງສົມເຫດສົມຜົນເພຼືີ່ ອແຈໍ້ ງເຕຼື ອນໃຫໍ້ ຄົນເຈັບຮັບຮູໍ້ ເຖິງເງິ ນຕໍ້ ອງ
ຊ ຳລະທີີ່ ກຳຍກ ຳນົດ ຫຼຼື  ຍອດເຫຼຼື ອຄໍ້ ຳງຊ ຳລະ ກີ່ ຽວກັບໂຄງກຳນ MFA.   

ຄວຳມພະຍຳຍຳມແຈໍ້ ງເຕຼື ອນຢີ່ ຳງສົມເຫດສົມຜົນປະກອບມີ : 

5.10.1.1 ກຳນໃຫໍ້ ແຈໍ້ ງກຳນເປັນລຳຍລັກອັກສອນໜຶີ່ ງສະບັບພຳຍໃນ 120 

ມຼື ໍ້ ຫັຼງຈຳກໃບຖະແຫຼງພຳຍຫັຼງອອກໂຮງໝ ຄັໍ້ ງທ ຳອິ ດ 

ເພຼືີ່ ອແຈໍ້ ງໃຫໍ້ ຜູໍ້ ຖຼື ບັນຊີ ຮັບຮູໍ້ ວີ່ ຳ ມີ  MFA ໃຫໍ້ ສ ຳລັບຄົນທີີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດ. 

5.10.1.2 ກຳນໃຫໍ້ ແຈໍ້ ງກຳນເປັນລຳຍລັກອັກສອນພໍ້ ອມດໍ້ ວຍລຳຍກຳນດ ຳເນີ ນ
ກຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ທີີ່ ເກີນປົກກະຕິ (extraordinary collection actions, 

ECA) ທີີ່  KFHP/H ຫຼຼື  

ໜີ່ ວຍງຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ມີ ເຈດຕະນຳເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຊ ຳລະຍອດເຫຼຼື ອສ ຳລັບຄີ່ ຳໃ
ຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງຄົນເຈັບ ແລະ 
ເວລຳກ ຳນົດສ ຳລັບກຳນດ ຳເນີ ນກຳນດັີ່ ງກີ່ ຳວ 

ເຊິີ່ ງບ ີ່ ດ ຳເນີ ນກຳນກີ່ ອນກ ຳນົດ 30 

ມຼື ໍ້ ນັບຕັໍ້ ງແຕີ່ ທີີ່ ສົີ່ ງແຈໍ້ ງກຳນເປັນລຳຍລັກອັກສອນ. 
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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: 14 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.10.1.3 ກຳນໃຫໍ້ ບົດສະຫຸຼບດໍ້ ວຍພຳສຳທີີ່ ເຂົ ໍ້ ຳໃຈງີ່ ຳຍ ກີ່ ຽວກັບນະໂຍບຳຍ MFA 

ພໍ້ ອມກັບໃບຖະແຫຼງຄົນເຈັບໃນໂຮງໝ ຄັໍ້ ງທ ຳອິ ດ. 

5.10.1.4 ກຳນພະຍຳຍຳມແຈໍ້ ງເຕຼື ອນໃຫໍ້ ແກີ່ ຜູໍ້ ຖຼື ບັນຊີ ຮັບຮູໍ້ ທຳງປຳກເປົີ່ ຳກີ່ ຽວກັ
ບນະໂຍບຳຍ MFA ແລະ 
ວິ ທີ ກຳນໄດໍ້ ຮັບກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອຜີ່ ຳນຂະບວນກຳນສະໝັກຂ  MFA. 

5.10.1.5 ກຳນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ ເມຼືີ່ ອມີ ກຳນຮໍ້ ອງຂ , 

ກີ່ ອນທີີ່ ເງິ ນຕໍ້ ອງຊ ຳລະກຳຍກ ຳນົດ ຫຼຼື  

ຍອດເຫຼຼື ອຄໍ້ ຳງຊ ຳລະຂອງຄົນເຈັບຈະຖຼື ກໂອນໄປໃຫໍ້ ໜີ່ ວຍງຳນຈັດເກັບ
ໜີໍ້ . 

5.10.2 ກຳນລະງັບກຳນດ ຳເນີ ນກຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ທີີ່ ເກີ ນປົກກະຕິ.  KFHP/H 

ບ ີ່ ດ ຳເນີ ນກຳນ ຫຼຼື  

ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ ໜີ່ ວຍງຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ດ ຳເນີ ນກຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ເກີນປົກກະຕິ (ECA) 

ຈຳກຄົນເຈັບແທນຕົນ ຖໍ້ ຳຄົນເຈັບ: 

5.10.2.1 ມີ ລຳງວັນ MFA ທີີ່ ນ ຳໃຊໍ້ ໄດໍ້ ຢູີ່  ຫຼຼື  

5.10.2.2 ໄດໍ້ ເລີີ່ ມສະໝັກຂ  MFA ຫັຼງຈຳກທີີ່  ECA ໄດໍ້ ເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຂຶ ໍ້ ນ.   
ECA ຈະຖຼື ກລະງັບຈົນກວີ່ ຳຈະມີ ກຳນຕັດສິ ນໃຫໍ້ ສິ ດຄັໍ້ ງສຸດທໍ້ ຳຍ. 

5.10.3 ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ເກີ ນປົກກະຕິທີີ່ ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ . 

5.10.3.1 ກຳນຕັດສິ ນຄັໍ້ ງສຸດທໍ້ ຳຍກີ່ ຽວກັບຄວຳມພະຍຳຍຳມທີີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ. 

ກີ່ ອນທີີ່ ຈະເລີີ່ ມຕົໍ້ ນດ ຳເນີ ນກຳນ ECA ໃດໜຶີ່ ງ, 
ຜູໍ້ ນ ຳກຳນບ ລິ ກຳນດໍ້ ຳນກຳນເງິ ນຂອງຄົນເຈັບສ ຳລັບຮອບວຽນລຳຍໄດໍ້  
ຮັບປະກັນລຳຍກຳນດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ໍ້ : 

5.10.3.1.1 ກຳນດ ຳເນີ ນຄວຳມພະຍຳຍຳມຢີ່ ຳງສົມເຫດສົມຜົນເພຼືີ່ ອ
ແຈໍ້ ງເຕຼື ອນໃຫໍ້ ຄົນເຈັບຮັບຮູໍ້ ເຖິງໂຄງກຳນ MFA ແລະ 

5.10.3.1.2 ຄົນເຈັບໄດໍ້ ຮັບຢີ່ ຳງໜໍ້ ອຍ 240 

ມຼື ໍ້ ນັບຕັໍ້ ງແຕີ່ ໃບຖະແຫຼງຮຽກເກັບໜີໍ້ ຄັໍ້ ງທ ຳອິ ດ 

ເພຼືີ່ ອສະໝັກຂ  MFA. 

5.10.3.2 ກຳນລຳຍງຳນຕ ີ່ ໜີ່ ວຍງຳນສິ ນເຊຼືີ່ ອຂອງລູກຄໍ້ ຳ ຫຼຼື  ກົມສິ ນເຊຼືີ່ ອ.  

KFHP/H ຫຼຼື  ໜີ່ ວຍງຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ແທນຕົນ 

ອຳດລຳຍງຳນຂ ໍ້ ມູນທຳງລົບໃຫໍ້ ແກີ່ ໜີ່ ວຍງຳນລຳຍງຳນສິ ນເຊຼືີ່ ອຂອງລູ
ກຄໍ້ ຳ ຫຼຼື  ກົມສິ ນເຊຼືີ່ ອ. 

5.10.3.3 ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນໃນສຳນ ຫຼຼື  ທຳງແພີ່ ງ. 

ກີ່ ອນທີີ່ ຈະຕິດຕຳມກຳນດ ຳເນີ ນກຳນໃນສຳນ ຫຼຼື  ທຳງແພີ່ ງ, KFHP/H 

ຢຼື ນຢັນສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ 

ໂດຍໃຊໍ້ ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້ ມູນພຳຍນອກເພຼືີ່ ອຕັດສິ ນວີ່ ຳ 
ຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ MFA ຫຼຼື  ບ ີ່ . 

5.10.3.3.1 ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA. 

ບ ີ່ ມີ ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນເພີີ່ ມເຕີ ມຕ ີ່ ຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ
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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: 15 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ໂຄງກຳນ MFA.  ບັນຊີ ທີີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດສ ຳລັບ MFA 

ແມີ່ ນຖຼື ກຍົກເລີ ກ ແລະ 
ສົີ່ ງກັບຄຼື ນບົນພຼື ໍ້ ນຖຳນຍໍ້ ອນຫັຼງ. 

5.10.3.3.2 ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA. ໃນກ ລະນີ ທີີ່ ຈ ຳກັດຫຼຳຍ, 

ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ໍ້ ອຳດເກີດຂຶ ໍ້ ນ 

ໂດຍມີ ກຳນອະນຸມັດກີ່ ອນໜໍ້ ຳຈຳກພະນັກງຳນບ ລິ ຫຳນ
ກຳນເງິ ນອຳວຸໂສ ຫຼຼື  ຜູໍ້ ຄວບຄຸມໃນລະດັບພຳກພຼື ໍ້ ນ: 

5.10.3.3.2.1 ກຳນອຳຍັດຄີ່ ຳຈໍ້ ຳງ 

5.10.3.3.2.2 ກຳນດ ຳເນີ ນຄະດີ /ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນທ
ຳງແພີ່ ງ.  
ບ ີ່ ມີ ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນທຳງກົດໝຳຍຕ ີ່
ບຸກຄົນທີີ່ ວີ່ ຳງງຳນ ແລະ 
ບ ີ່ ມີ ລຳຍຮັບອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມີ ຜົນ. 

5.10.3.3.2.3 ສິ ດຍຶ ດໜີ່ ວງທີີ່ ຢູີ່ ອຳໄສ. 

5.10.4 ກຳນດ ຳເນີ ນກຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ເກີ ນປົກກະຕິທີີ່ ຖຼື ກເກຼື ອດຫໍ້ ຳມ.  KFHP/H 

ບ ີ່ ດ ຳເນີ ນກຳນ, ອະນຸຍຳດ ຫຼຼື  

ອະນຸຍຳດໃຫໍ້ ໜີ່ ວຍງຳນຈັດເກັບໜີໍ້ ດ ຳເນີ ນກຳນດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນີ ໍ້  

ບ ີ່ ວີ່ ຳຈະຢູີ່ ໃນສະຖຳນະກຳນໃດກ ຕຳມ: 

5.10.4.1 ຍຼື ດເວລຳ, ປະຕິເສດ ຫຼຼື  ຮໍ້ ອງຂ ກຳນຊ ຳລະ 
ເນຼືີ່ ອງຈຳກບ ີ່ ມີ ກຳນຊ ຳລະຍອດເຫຼຼື ອຄັໍ້ ງກີ່ ອນຂອງຜູໍ້ ຖຼື ບັນຊີ  

ກີ່ ອນທີີ່ ຈະໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  

ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ. 

5.10.4.2 ຂຳຍໜີໍ້ ຂອງຜູໍ້ ຖຼື ບັນຊີ ໃຫໍ້ ແກີ່ ບຸກຄົນທີ ສຳມ. 

5.10.4.3 ກຳນຍຶ ດຊັບສິ ນຈ ຳນອງ ຫຼຼື  ກຳນຍຶ ດບັນຊີ . 

5.10.4.4 ຮໍ້ ອງຂ ໝຳຍຈັບ. 

5.10.4.5 ຮໍ້ ອງຂ ໝຳຍສຳນເພຼືີ່ ອຈັບກຸມມຳລຳຍງຳນຕົວຕ ີ່ ໜໍ້ ຳສຳນ. 

5.11 ກຳນຕອບໂຕໍ້ ໄພພິບັດ.  KFHP/H ອຳດແກໍ້ ໄຂເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບຂອງໂຄງຳນ 

MFA ຂອງຕົນເປັນກຳນຊົີ່ ວຄຳວ ແລະ 
ຂະບວນກຳນສະໝັກຂ ເພຼືີ່ ອປັບປຸງກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທີີ່ ມີ ໃຫໍ້ ແກີ່ ຊຸມຊົນ ແລະ 
ຄົນເຈັບທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບຜົນກະທົບຈຳກເຫດກຳນທີີ່ ເປັນທີີ່ ຮູໍ້ ຈັກກັນດີ  

ເຊິີ່ ງຖຼື ກລະບຸໃຫໍ້ ເປັນໄພພິບັດໂດຍລັດຖະບຳນປະຈ ຳລັດ ຫຼຼື  ລັດຖະບຳນກຳງ. 

5.11.1 ກຳນແກໍ້ ໄຂກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບທີີ່ ສຳມຳດເປັນໄປໄດໍ້ .  
ກຳນປີ່ ຽນແປງເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA 

ເປັນກຳນຊົີ່ ວຄຳວອຳດປະກອບມີ : 

5.11.1.1 ກຳນລະງັບຂ ໍ້ ຈ ຳກັດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ 

5.11.1.2 ກຳນເພີີ່ ມເງຼືີ່ ອນໄຂເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຂອງກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ 
ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ. 
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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: 16 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

5.11.1.3 ກຳນຫຸຼດເງຼືີ່ ອນໄຂເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຂອງລຳຍຈີ່ ຳຍທີີ່ ສູງທຳງກຳນແພດ. 

5.11.2 ກຳນແກໍ້ ໄຂຂະບວນກຳນສະໝັກຂ ທີີ່ ສຳມຳດເປັນໄປໄດໍ້ .  
ກຳນປີ່ ຽນແປງຊົີ່ ວຄຳວຕ ີ່ ຂະບວນກຳນສະໝັກຂ  MFA ອຳດປະກອບມີ : 

5.11.2.1 ກຳນອະນຸຍຳດໃຫໍ້ ຄົນເຈັບສະໜອງຂ ໍ້ ມູນພຼື ໍ້ ນຖຳນທຳງກຳນເງິ ນ  
(ເຊັີ່ ນ: ລຳຍຮັບ ຖໍ້ ຳມີ  ແລະ ແຫຼີ່ ງເງິ ນ) ແລະ 
ຢັໍ້ ງຢຼື ນຄວຳມຖຼື ກຕໍ້ ອງຂອງຂ ໍ້ ມູນດັີ່ ງກີ່ ຳວເມຼືີ່ ອ 

(1) ບ ີ່ ສຳມຳດຢຼື ນຢັນສະຖຳນະທຳງກຳນເງິ ນຂອງຕົນ 

ໂດຍໃຊໍ້ ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້ ມູນພຳຍນອກ, (2) ບ ີ່ ມີ ຂ ໍ້ ມູນທຳງກຳນເງິ ນທີີ່ ຮໍ້ ອງຂ  

ເນຼືີ່ ອງຈຳກເຫດກຳນໃດໜຶີ່ ງ ແລະ 
(3) ບ ີ່ ມີ ຫັຼກຖຳນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ອຳດສະແດງເຖິງຄວຳມເໝຳະສົມໃນກຳນໄດໍ້ ຮັ
ບສິ ດ. 

5.11.2.2 ພິຈຳລະນຳຜົນກະທົບຂອງກຳນສູນເສຍຄີ່ ຳຈໍ້ ຳງ/ 
ກຳນເຮັດວຽກໃນອະນຳຄົດ 

ເນຼືີ່ ອງຈຳກເຫດກຳນທີີ່ ກ ຳນົດລຳຍຮັບຂອງຄົວເຮຼື ອນ. 

5.11.3 ຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ມີ ໃຫໍ້ ແກີ່ ສຳທຳລະນະ.  
ຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ອະທິບຳຍກຳນປີ່ ຽນແປງຊົີ່ ວຄຳວໃນໂຄງກຳນ MFA 

ແມີ່ ນມີ ໃຫໍ້ ແກີ່ ສຳທຳລະນະໃນໜໍ້ ຳເວບຂອງໂຄງກຳນ MFA ແລະ 
ໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນຂອງ KP ໃນພຼື ໍ້ ນທີີ່ ໆໄດໍ້ ຮັບຜົນກະທົບ. 

6.0 ກຳນອໍ້ ຳງອີ ງ/ພຳກພະໜວກ 

6.1 ພຳກພະໜວກ ກ – ປະມວນຄ ຳສັບ 

6.2 ກົດໝຳຍ, ລະບຽບກຳນ ແລະ ຊັບພະຍຳກອນ 

6.2.1 ກົດໝຳຍປົກປໍ້ ອງຄົນເຈັບ ແລະ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ລຳຄຳບ ີ່ ແພງ, 
ກົດໝຳຍສຳທຳລະນະ 111-148 (124 ບົດບັນຍັດ 119 (2010)) 

6.2.2 ລະບົບທະບຽນຫັຼກ ແລະ ຄູີ່ ມຼື ຄວຳມທຸກຍຳກປະຈ ຳປີ ຂອງລັດຖະບຳນກຳງ 

6.2.3 ສິີ່ ງພິມກຳນບ ລິ ກຳນລຳຍໄດໍ້ ພຳຍໃນ, 2014 ຄ ຳແນະນ ຳສ ຳລັບຕຳຕະລຳງ ຍ 

(ແບບຟອມ 990) 

6.2.4 ແຈໍ້ ງກຳນໆບ ລິ ກຳນລຳຍໄດໍ້ ພຳຍໃນ 2010-39 

6.2.5 ກົດໝຳຍກຳນບ ລິ ກຳນລຳຍໄດໍ້ ພຳຍໃນ, 26 CFR ພຳກ 1, 53 ແລະ 602, RIN 

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

ເງຼືີ່ ອນໄຂເພີີ່ ມເຕີ ມສ ຳລັບໂຮງໝ ກຳນກຸສົນ 

6.2.6 ສະມຳຄົມໂຮງໝ ແຫີ່ ງລັດຄຳລິ ຟ ເນຍ – 

ນະໂຍບຳຍກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນໃຫໍ້ ແກີ່ ໂຮງໝ  ແລະ 
ກົດໝຳຍຜົນປະໂຫຍດຊຸມຊົນ, ສະບັບປີ  2015 

6.2.7 ສະມຳຊົມສຸຂະພຳບກຳຕ ລິ ກແຫີ່ ງສະຫະລັດອຳເມຣິ ກຳ – 

ຄູີ່ ມຼື ສ ຳລັບກຳນວຳງແຜນ ແລະ ກຳນລຳຍງຳນຜົນປະໂຫຍດຊຸມຊົນ, ສະບັບປີ  

2012 
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ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

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

ໜົ້ າ: 17 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

6.3 ລຳຍຊຼືີ່ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນ 

6.3.1 ມີ ລຳຍຊຼືີ່ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນທີີ່ ເວບໄຊຂອງ KFHP/H ສ ຳລັບ: 

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

ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ ົ້ າຂອງ: National 
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ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

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

ໜົ້ າ: 18 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ພຳກພະໜວກ ກ 

ປະມວນຄ ຳສັບ 

MFA ຊຸມຊົນ (CMFA) ໝຳຍເຖິງໂຄງກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນສ ຳລັບກຳນແພດທີີ່ ໄດໍ້ ມີ ກຳນວຳງແຜນ 

ເຊິີ່ ງສົມທົບກັບອົງກອນທີີ່ ຕັໍ້ ງຢູີ່ ໃນທໍ້ ອງຖິີ່ ນ ແລະ 
ອົງກອນຕຳຂີ່ ຳຍຄວຳມປອດໄພເພຼືີ່ ອສະໜອງກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດໃຫໍ້ ແກີ່ ຄົນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ມີ ປະ
ກັນໄພ ແລະ ທີີ່ ມີ ປະກັນໄພບ ີ່ ພຽງພ  ເຊິີ່ ງມີ ລຳຍຮັບໜໍ້ ອຍ ທີີ່ ສະຖຳນບ ລິ ກຳນຂອງ KP. 

ໜີ່ ວຍງຳນຈັດເກັບໜີໍ້  ໝຳຍເຖິງບຸກຄົນທີີ່ ດ ຳເນີ ນ ຫຼຼື  ປະຕິບັດກຳນຈັດເກັບໜີໍ້  ຫຼຼື  

ພະຍຳຍຳມຈັດເກັບໜີໍ້ ທີີ່ ຄໍ້ ຳງຊ ຳລະ ຫຼຼື  ໜີໍ້ ທີີ່ ຖຼື ກກີ່ ຳວຫຳວີ່ ຳຄໍ້ ຳງຊ ຳລະ ໂດຍກຳນດ ຳເນີ ນກຳນທຳງກົງ ຫຼຼື  ທຳງອໍ້ ອມ 

ໃຫໍ້ ແກີ່ ເຈົ ໍ້ ຳໜີໍ້  ຫຼຼື  ຜູໍ້ ຊຼື ໍ້ ໜີໍ້ . 

ອຸປະກອນທຳງກຳນແພດທີີ່ ທົນທຳນ (DME) ປະກອບມີ  ແຕີ່ ບ ີ່ ຈ ຳກັດພຽງໄມໍ້ ຄໍ້ ອນເທົໍ້ ຳມຳດຕະຖຳນ, ໄມໍ້ ຄ ໍ້ ຳຂີ ໍ້ ແຮໍ້ , 
ເຄຼືີ່ ອງພົີ່ ນລະອອງ, ວັດສະດຸທີີ່ ເຈດຕະນຳໃຫໍ້ ເກີດປະໂຫຍດ, ອຸປະກອນລຳກດຶ ງເທິງປະຕູເພຼືີ່ ອນ ຳໃຊໍ້ ໃນເຮຼື ອນ, 

ລ ໍ້ ຄົນພິກຳນ, ອຸປະກອນຊີ່ ວຍຍີ່ ຳງ, ຕຽງໂຮງໝ  ແລະ ອົກຊີ ແຊນເພຼືີ່ ອນ ຳໃຊໍ້ ໃນເຮຼື ອນ 

ຕຳມທີີ່ ກ ຳນົດໄວໍ້ ໂດຍເກນກ ຳນົດຂອງ DME. DME ບ ີ່ ລວມເຖິງກຳຍອຸປະກອນເສີ ມ, ກຳຍອຸປະກອນທຽມ (ເຊັີ່ ນ: 

ເຝຼື ອກແຂງ/ອຸປະກອນຊີ່ ວຍຄ ໍ້ ຳ ແລະ ກີ່ ອງສຽງປະດິ ດ ແລະ ພັດສະດຸ) ແລະ ພັດສະດຸຊຼື ໍ້ ຂຳຍໂດຍກົງ ແລະ 
ສິ ນຄໍ້ ຳຍຼື ດຍຸີ່ ນ (ເຊັີ່ ນ: ພັດສະດຸສ ຳລັບລະບົບປັດສະວະ ແລະ ພັດສະດຸສ ຳລັບບຳດແຜ). 

ຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ແມີ່ ນບຸກຄົນທີີ່ ບັນລຸເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ຕຳມທີີ່ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ໃນນະໂຍບຳຍສະບັບນີ ໍ້  

ບ ີ່ ວີ່ ຳຄົນເຈັບດັີ່ ງກີ່ ຳວຈະ (1) ມີ ປະກັນໄພ ຫຼຼື  ບ ີ່ ; (2) ໄດໍ້ ຮັບກຳນຄອບຄຸມຜີ່ ຳນໂຄງກຳນສຳທຳລະນະ ຫຼຼື  ບ ີ່  (ເຊັີ່ ນ: 

Medicare, Medicaid ຫຼຼື  ກຳນຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພຳບແບບອຸດໜູນ 

ເຊິີ່ ງໄດໍ້ ຖຼື ກຊຼື ໍ້ ຜີ່ ຳນກຳນແລກປະກັນສຸຂະພຳບ); (3) ໄດໍ້ ຮັບປະກັນໄພໂດຍແຜນກຳນສຸຂະພຳບທີີ່ ນອກເໜຼື ອຈຳກ 

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

ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້ ມູນພຳຍນອກ ແມີ່ ນຜູໍ້ ຈ ຳໜີ່ ຳຍບຸກຄົນທີ ສຳມ 

ເຊິີ່ ງຖຼື ກໃຊໍ້ ໃນກຳນກວດສອບຂ ໍ້ ມູນສີ່ ວນຕົວຂອງຄົນເຈັບເພຼືີ່ ອປະເມີ ນຄວຳມຕໍ້ ອງກຳນດໍ້ ຳນກຳນເງິ ນ 

ໂດຍໃຊໍ້ ປະໂຫຍດຈຳກແບບຈ ຳລອງທີີ່ ອີ ງໃສີ່ ຖຳນຂ ໍ້ ມູນປະຫວັດສຳທຳລະນະທີີ່ ປະເມີ ນຄົນເຈັບແຕີ່ ລະຄົນ 

ໂດຍອີ ງໃສີ່ ມຳດຕະຖຳນດຽວກັນເພຼືີ່ ອຄິ ດໄລີ່ ຄະແນນຄວຳມສຳມຳດທຳງກຳນເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ. 

ຄູີ່ ມຼື ຄວຳມທຸກຍຳກຂອງລັດຖະບຳນກຳງ (FPG) ສໍ້ ຳງລະດັບລຳຍຮັບປະຈ ຳປີ ສ ຳລັບຄວຳມທຸກຍຳກ 

ຕຳມທີີ່ ຖຼື ກກ ຳນົດໂດຍກະຊວງສຳທຳລະນະສຸກ ແລະ ບ ລິ ກຳນມະນຸດຂອງສະຫະລັດອຳເມຣິ ກຳ ແລະ 
ຖຼື ກອັບເດດປະຈ ຳປີ ໃນລະບົບທະບຽນຫັຼກ. 

ກຳນໃຫໍ້ ຄ ຳປຶ ກສຳດໍ້ ຳນກຳນເງິ ນ 

ແມີ່ ນຂະບວນກຳນທີີ່ ນ ຳໃຊໍ້ ເພຼືີ່ ອຊີ່ ວຍຄົນເຈັບໃຫໍ້ ຊອກຫຳຫຼຳກຫຼຳຍທຳງເລຼື ອກຂອງກຳນຈັດຫຳເງິ ນ ແລະ 
ກຳນຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພຳບທີີ່ ມີ ຢູີ່ ເພຼືີ່ ອຈີ່ ຳຍໃຫໍ້ ແກີ່ ກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ມີ ກຳນສະໜອງໃຫໍ້ ໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນຂອງ 
KP.  ຄົນເຈັບທີີ່ ອຳດຊອກຫຳກຳນໃຫໍ້ ຄ ຳປຶ ກສຳດໍ້ ຳນກຳນເງິ ນ ປະກອບມີ  ແຕີ່ ບ ີ່ ຈ ຳກັດພຽງ 
ບຸກຄົນທີີ່ ຈີ່ ຳຍໃຫໍ້ ຕົນເອງ, ບຸກຄົນທີີ່ ບ ີ່ ມີ ປະກັນໄພ, ບຸກຄົນທີີ່ ມີ ປະກັນໄພບ ີ່ ພຽງພ  ແລະ 
ຄົນທີີ່ ສະແດງຄວຳມບ ີ່ ສຳມຳດໃນກຳນຈີ່ ຳຍຕຳມຄວຳມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບເປັນຈ ຳນວນເຕັມ. 

ຄົນໄຮໍ້ ບໍ້ ຳນ ອະທິບຳຍສະຖຳນະຂອງບຸກຄົນທີີ່ ອຳໄສຢູີ່ ໃນໜຶີ່ ງໃນສະຖຳນທີີ່  ຫຼຼື  

ຢູີ່ ໃນສະຖຳນະກຳນທີີ່ ອະທິບຳຍໄວໍ້ ຂໍ້ ຳງລຸີ່ ມນີ ໍ້ : 

• ໃນສະຖຳນທີີ່ ໆບ ີ່ ແມີ່ ນສ ຳລັບກຳນຢູີ່ ອຳໄສຂອງມະນຸດ ເຊັີ່ ນ: ລົດ, ສວນສຳທຳລະນະ, ແຄມທຳງ, 
ຕຶກອຳຄຳນທີີ່ ຖຼື ກປະຖິໍ້ ມ (ຕຳມຖະໜົນ); ຫຼຼື  

• ໃນທີີ່ ພັກສຸກເສີ ນ; ຫຼຼື  
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ວັນທ ເລ ື່ ມບັງຄັບນ າໃຊົ້ : 1 ທັນວາ 2021 

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

ໜົ້ າ: 19 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ພຳກພະໜວກ ກ 

ປະມວນຄ ຳສັບ (ຕ ີ່ ) 

 

• ໃນກຳນຈັດສັນບໍ້ ຳນແບບປີ່ ຽນແປງ ຫຼຼື  ແບບສະໜັບສະໜູນສ ຳລັບບຸກຄົນໄຮໍ້ ບໍ້ ຳນທີີ່ ມຳຈຳກຖະໜົນ ຫຼຼື  

ທີີ່ ພັກສຸກເສີ ນໃນເບຼື ໍ້ ອງຕົໍ້ ນ. 

• ໃນສະຖຳນທີີ່ ໃດໜຶີ່ ງທີີ່ ລະບຸໄວໍ້ ຂໍ້ ຳງເທິງ ແຕີ່ ໃຊໍ້ ເວລຳສັໍ້ ນໆ (ຈົນເຖິງ 30 ມຼື ໍ້ ຕິດຕ ີ່ ກັນ) ໃນໂຮງໝ  ຫຼຼື  

ສະຖຳບັນອຼືີ່ ນໆ. 

• ກ ຳລັງຖຼື ກຮໍ້ ອງຟໍ້ ອງຂັບໄລີ່ ອອກພຳຍໃນໜຶີ່ ງອຳທິດຈຳກຫົວໜີ່ ວຍອຳໄສສີ່ ວນບຸກຄົນ ຫຼຼື  

ກ ຳລັງໜີຈຳກສະຖຳນະກຳນຄວຳມຮຸນແຮງພຳຍໃນປະເທດ 

ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫໍ້ ບ ີ່ ມີ ສະຖຳນທີີ່ ພັກອຳໄສທີີ່ ສຳມຳດລະບຸໄດໍ້  ແລະ ບຸກຄົນທີີ່ ຂຳດຊັບພະຍຳກອນ ແລະ 
ເຄຼື ອຂີ່ ຳຍສະໜັບສະໜູນທີີ່ ຈ ຳເປັນເພຼືີ່ ອຮັບເອົ ຳກຳນຈັດສັນບໍ້ ຳນ. 

• ກ ຳລັງຖຼື ກໄລີ່ ອອກພຳຍໃນໜຶີ່ ງອຳທິດຈຳກສະຖຳບັນ ເຊັີ່ ນ: ສະຖຳນດູແລສຸຂະພຳບຈິ ດ ຫຼຼື  

ສະຖຳນປິີ່ ນປົວບຸກຄົນທີີ່ ນ ຳໃຊໍ້ ວັດຖຸທຳດຢີ່ ຳງຜິດກົດໝຳຍ 

ເຊິີ່ ງບຸກຄົນດັີ່ ງກີ່ ຳວໄດໍ້ ເປັນຜູໍ້ ຢູີ່ ອຳໄສເປັນເວລຳຫຼຳຍກວີ່ ຳ 30 ມຼື ໍ້ ຕິດຕ ີ່ ກັນ ແລະ 
ບ ີ່ ມີ ສະຖຳນທີີ່ ພັກອຳໄສທີີ່ ສຳມຳດລະບຸໄດໍ້  ແລະ ບຸກຄົນທີີ່ ຂຳດຊັບພະຍຳກອນທຳງກຳນເງິ ນ ແລະ 
ເຄຼື ອຂີ່ ຳຍສະໜັບສະໜູນທຳງສັງຄົມທີີ່ ຈ ຳເປັນເພຼືີ່ ອຮັບເອົ ຳກຳນຈັດສັນບໍ້ ຳນ. 

KP ປະກອບມີ ໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ  ແລະ ຄລິ ນິ ກຢູີ່ ໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝ , 

ແຜນກຳນສຸຂະພຳບຂອງມູນນິ ທິກຳຍເຊີ , ກຸີ່ ມກຳນແພດ Permanente Medical ແລະ 
ສຳຂຳຍີ່ ອຍຂອງພວກເຂົ ຳຕຳມລ ຳດັບ ນອກຈຳກບ ລິ ສັດປະກັນໄພ Kaiser Permanente (KPIC). 

ສະຖຳນທີີ່ ບ ລິ ກຳນຂອງ KP ປະກອບມີ ສະຖຳນທີີ່ ຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳ ເຊິີ່ ງປະກອບມີ ພຳຍໃນ ແລະ 
ພຳຍນອກຂອງຕຶກອຳຄຳນ, ເຊິີ່ ງຄອບຄອງ ຫຼຼື  ເຊົີ່ ຳໂດຍ KP ເພຼືີ່ ອດ ຳເນີ ນກຳນທຳງທຸລະກິດຂອງ KP 

ໂດຍປະກອບມີ ກຳນຈັດສະໜອງກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງຄົນເຈັບ (ເຊັີ່ ນ: ຕຶກອຳຄຳນ ຫຼຼື  ຊັໍ້ ນອຳຄຳນຂອງ KP, 

ຫົວໜີ່ ວຍ ຫຼຼື  ບ ລິ ເວນພຳຍໃນ ຫຼຼື  ພຳຍນອກຂອງຕຶກອຳຄຳນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP). 

ກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ ແມີ່ ນວິ ທີ ກຳນທີີ່ ແຫຼີ່ ງຂ ໍ້ ມູນພຳຍນອກ ຫຼຼື  

ຂ ໍ້ ມູນທີີ່ ສະໜອງໃຫໍ້ ໂດຍຄົນເຈັບຖຼື ກນ ຳໃຊໍ້ ເພຼືີ່ ອກ ຳນົດກຳນສິ ດໄດໍ້ ຮັບສ ຳລັບໂຄງກຳນຄອບຄຸມສຳທຳລະນະ ຫຼຼື  MFA 

ໂດຍຂຶ ໍ້ ນກັບວີ່ ຳ ລຳຍຮັບຂອງບຸກຄົນດັີ່ ງກີ່ ຳວມີ ຫຼຳຍກວີ່ ຳເປີ ເຊັນທີີ່ ກ ຳນົດໄວໍ້ ໃນຄູີ່ ມຼື ຄວຳມທຸກຍຳກຂອງລັດຖະບຳນ 

ຫຼຼື  ບ ີ່ . 

Medical Financial Assistance (MFA) 

ໃຫໍ້ ລຳງວັນເປັນເງິ ນເພຼືີ່ ອຊ ຳລະຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍທຳງກຳນແພດສ ຳລັບຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ຜູໍ້ ທີີ່ ບ ີ່ ສຳມຳດຈີ່ ຳຍທັງໝົດ 

ຫຼຼື  ສີ່ ວນໃດໜຶີ່ ງຂອງກຳນບ ລິ ກຳນ, ຜະລິ ດຕະພັນ ຫຼຼື  ຢຳທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດຂອງພວກເຂົ ຳ ແລະ 
ຜູໍ້ ທີີ່ ໄດໍ້ ໃຊໍ້ ແຫຼີ່ ງຜູໍ້ ຈີ່ ຳຍເງິ ນຂອງພຳກລັດ ແລະ ພຳກເອກະຊົນໝົດແລໍ້ ວ.  

ບຸກຄົນແມີ່ ນຈ ຳເປັນຕໍ້ ອງບັນລຸເກນກ ຳນົດຂອງໂຄງກຳນສ ຳລັບກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອເພຼືີ່ ອຈີ່ ຳຍບຳງສີ່ ວນ ຫຼຼື  

ສີ່ ວນທັງໝົດຂອງຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງຄົນເຈັບສ ຳລັບກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງ. 

ພັດສະດຸທຳງກຳນແພດ ໝຳຍເຖິງພັດສະດຸທຳງກຳນແພດທີີ່ ບ ີ່ ສຳມຳດນ ຳກັບມຳໃຊໍ້ ໄດໍ້  ເຊັີ່ ນ: ເຝຼື ອກ, ຫີ່ ວງເຊຼື ອກ, 

ຜໍ້ ຳປົກປິ ດບຳດແຜ ແລະ ຜໍ້ ຳພັນບຳດແຜທີີ່ ຖຼື ກນ ຳໃຊໍ້ ໂດຍຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພຳບ 

ໃນຂະນະທີີ່ ກ ຳລັງສະໜອງກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ ແລະ ຍົກເວັໍ້ ນພັດສະດຸເຫົຼີ່ ຳນັໍ້ ນທີີ່ ຄົນເຈັບໄດໍ້ ຊຼື ໍ້  ຫຼຼື  

ໄດໍ້ ຮັບຈຳກແຫຼີ່ ງບ ລິ ກຳນອຼືີ່ 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 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ພຳກພະໜວກ ກ 

ປະມວນຄ ຳສັບ (ຕ ີ່ ) 

 

ຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍສ ຳລັບຄົນເຈັບ 

ໝຳຍເຖິງສັດສີ່ ວນຂອງຄີ່ ຳທ ຳນຽມທີີ່ ຮຽກເກັບຈຳກຄົນເຈັບສ ຳລັບກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບໃນສະຖຳນບ ລິ ກຳນ
ຂອງ KP (ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝ , ຄລິ ນິ ກທີີ່ ຢູີ່ ໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝ , ສູນກຳນແພດ, ຕຶກຫໍ້ ອງກຳນທຳງກຳນແພດ ແລະ 
ຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳສ ຳລັບຄົນເຈັບນອກ) ເຊິີ່ ງບ ີ່ ໄດໍ້ ຖຼື ກຊ ຳລະເງິ ນຄຼື ນໂດຍປະກັນໄພ ຫຼຼື  

ໂຄງກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພຳບທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບທຶນຈຳກພຳກລັດ. 

ກຳນລະເວັໍ້ ນຈຳກຮໍ້ ຳນຂຳຍຢຳ ໃຫໍ້ ກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນແກີ່ ສະມຳຊິ ກອຳວຸໂສຂອງ Advantage Medicare 

ພາກ D ໃນ KP ທີີ່ ບ ີ່ ສຳມຳດຈີ່ ຳຍສີ່ ວນແບີ່ ງຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງພວກເຂົ ຳສ ຳລັບຢຳຕຳມໃບສັີ່ ງຂອງຄົນເຈັບນອກ 

ພຳຍໃຕໍ້  Medicare ພາກ D. 

ລະບົບຕຳຂີ່ ຳຍຄວຳມປອດໄພ ໝຳຍເຖິງລະບົບອົງກອນທີີ່ ບ ີ່ ສະແຫວງຜົນກ ຳໄລ ແລະ/ຫຼຼື  

ໜີ່ ວຍງຳນລັດຖະບຳນທີີ່ ໃຫໍ້ ກຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງທຳງກຳນແພດແບບທຳງກົງໃຫໍ້ ແກີ່ ບຸກຄົນທີີ່ ບ ີ່ ມີ ປະກັນໄ
ພ ຫຼຼື  ບຸກຄົນທີີ່ ບ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອໃນສະພຳບແວດລໍ້ ອມຊຸມຊົນ ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝ ລັດ, ຄລິ ນິ ກຊຸມຊົນ, ໂບດ, 

ທີີ່ ພັກສ ຳລັບຄົນໄຮໍ້ ບໍ້ ຳນ, ຫົວໜີ່ ວຍສຳທຳລະນະສຸກເຄຼືີ່ ອນທີີ່ , ໂຮງຮຽນ, ອຼືີ່ ນໆ. 

ບຸກຄົນທີີ່ ມີ ປະກັນໄພບ ີ່ ພຽງ ແມີ່ ນບຸກຄົນທີີ່  ເຖິງວີ່ ຳຈະມີ ກຳນຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພຳບ 

ກ ພົບວີ່ ຳພັນທະໃນກຳນຊ ຳລະເບໍ້ ຍປະກັນໄພ, ກຳນຊ ຳລະຮີ່ ວມ, ປະກັນໄພຮີ່ ວມ ຫຼຼື  

ກຳນຮັບຜິດຊອບສີ່ ວນທ ຳອິ ດເປັນພຳລະທຳງກຳນເງິ ນທີີ່ ໜັກຫຼຳຍ ເຊິີ່ ງຄົນເຈັບເຮັດໃຫໍ້ ຊັກຊໍ້ ຳ ຫຼຼື  

ບ ີ່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພຳບທີີ່ ຈ ຳເປັນ ເນຼືີ່ ອງຈຳກຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຕົວຈິ ງ. 

ບຸກຄົນທີີ່ ບ ີ່ ມີ ປະກັນໄພ ແມີ່ ນບຸກຄົນທີີ່ ບ ີ່ ມີ ປະກັນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພຳບ ຫຼຼື  

ກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນສະໜັບສະໜູນຈຳກລັດຖະບຳນກຳງ ຫຼຼື  ລັດ 

ເພຼືີ່ ອຊີ່ ວຍຊ ຳລະໃຫໍ້ ແກີ່ ກຳນບ ລິ ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພຳບ. 

ປະຊຳກອນທີີ່ ບອບບຳງ ປະກອບມີ ກຸີ່ ມພົນລະເມຼື ອງທີີ່ ຖຼື ກພິຈຳລະນຳວີ່ ຳມີ ສຸຂະພຳບ ແລະ 
ກຳນເປັນຢູີ່ ທີີ່ ມີ ຄວຳມສີ່ ຽງຫຼຳຍກວີ່ ຳປະຊຳກອນທົີ່ ວໄປ ເນຼືີ່ ອງຈຳກສະຖຳນະທຳງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 

ຄວຳມເຈັບປີ່ ວຍ, ເຊຼື ໍ້ ອຊຳດ, ອຳຍຸ ຫຼຼື  ປັດໄຈຄວຳມພິກຳນອຼືີ່ ນໆ. 

ໝຳຍສຳນເພຼືີ່ ອຈັບກຸມມຳລຳຍງຳນຕົວຕ ີ່ ໜໍ້ ຳສຳນ 

ແມີ່ ນຂະບວນກຳນທີີ່ ສຳນອອກຄ ຳສັີ່ ງໃຫໍ້ ເຈົ ໍ້ ຳໜໍ້ ຳທີີ່ ນ ຳບຸກຄົນທີີ່ ໄດໍ້ ລະເມີ ດທຳງແພີ່ ງມຳຢູີ່ ຕ ີ່ ໜໍ້ ຳສຳນ, 

ຄໍ້ ຳຍໆກັບໝຳຍຈັບ. 

  



 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 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

ບົດເພີີ່ ມເຕີ ມ: Kaiser Permanente Southern California 

ວັນທີ ເລີີ່ ມບັງຄັບໃຊໍ້ ບົດເພີີ່ ມເຕີ ມ: 1 ທັນວາ 2021 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals. ນະໂຍບຳຍສະບັບນີ ໍ້ ນ ຳໃຊໍ້ ກັບສະຖຳນບ ລິ ກຳນທັງໝົດຂອງ KFHP/H 

(ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝ , ຄລິ ນິ ກໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝ , ສູນກຳນແພດ ແລະ ຕຶກອາຄານຫົ້ ອງການທາງການ
ແພດ) ແລະ ຮົ້ ານຂາຍຢາສ າລັບຄ ນເຈັບນອກ. Kaiser Foundation Hospitals ໃນພາກໃຕົ້ ຂອງລັດ
ຄາລິ ຟ ເນຍແມື່ ນປະກອບມ : 

KFH Anaheim KFH Moreno Valley  

KFH Irvine KFH San Diego  

KFH Baldwin Park KFH West Los Angeles  

KFH Fontana KFH Woodland Hills 

KFH South Bay KFH Downey  

KFH West Los Angeles KFH Ontario 

KFH Panorama KFH Zion 

KFH Riverside  

 

ໝຳຍເຫດ: 

ໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ ປະຕິບັດຕຳມນະໂຍບຳຍກຳນກ ຳນົດລຳຄຳທີີ່ ເປັນທ ຳຂອງໂຮງໝ , 

ກົດໝຳຍສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພຂອງລັດຄຳລິ ຟ ເນຍ §127400.  

 

II. ກຳນບ ລິ ກຳນເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ແລະ ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ ພຳຍໃຕໍ້ ນະໂຍບຳຍ MFA. 

a. ກຳນຂົນສົີ່ ງສ ຳລັບຄົນເຈັບທີີ່ ໄຮໍ້ ບໍ້ ຳນ.  

ມີ ໃຫໍ້ ແກີ່ ຄົນເຈັບທີີ່ ໄຮໍ້ ບໍ້ ຳນສ ຳລັບສະຖຳນະກຳນສຸກເສີ ນ ແລະ ບ ີ່ ສຸກເສີ ນ 

ເພຼືີ່ ອອ ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນອອກຈຳກໂຮງໝ ຂອງ KP ຫຼຼື  ພະະແນກສຸກເສີ ນຂອງ 
KP. 

b. ກຳນບ ລິ ກຳນເພີີ່ ມເຕີ ມທີີ່ ບ ີ່ ມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. 

i. ອຸປະກອນຊີ່ ວຍຟັງ 

ii. ພັດສະດຸສຳຍຕຳ 

iii. ລຳຍຈີ່ ຳຍທີີ່ ກີ່ ຽວພັນກັບກຳນແບີ່ ງຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍກັບ Medi-Cal (Share of Cost, 

SoC). SoC ແມີ່ ນຖຼື ວີ່ ຳເປັນສີ່ ວນສ ຳຄັນຂອງໂຄງກຳນ Medi-Cal 

ທີີ່ ຖຼື ກອອກແບບມຳເພຼືີ່ ອໃຫໍ້ ຜົນປະໂຫຍດກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸຂະພຳບໃນກຳນຊີ່
ວຍຜູໍ້ ໄດໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ Medi-Cal 

ທີີ່ ຢູີ່ ໃນລະດັບສູງກວີ່ ຳຂອງເງຼືີ່ ອນໄຂເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຂອງລຳຍຮັບ.  MFA 

ບ ີ່ ສຳມຳດນ ຳໃຊໍ້ ໄດໍ້ ກັບຈ ຳນວນ SoC, ຍໍ້ ອນ SoC 

ແມີ່ ນຖຼື ກກ ຳນົດໂດຍລັດໃຫໍ້ ເປັນຈ ຳນວນທີີ່ ຄົນເຕັບຕໍ້ ອງຈີ່ ຳຍກີ່ ອນທີີ່ ຄົນເຈັບຈະມີ
ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ Medicaid  
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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 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

III. ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນທີີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບ ແລະ ບ ີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບນະໂຍບຳຍ MFA.  ລຳຍກຳນຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບ ລິ ກຳນໃນໂຮງໝ ມູນນິ ທິ 

Kaiser ທີີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບ ແລະ ບ ີ່ ຂຶ ໍ້ ນກັບນະໂຍບຳຍຂອງ MFA ແມີ່ ນມີ ໃຫໍ້ ແກີ່ ສຳທຳລະນະທົີ່ ວໄປ, 

ໂດຍບ ີ່ ມີ ຄີ່ ຳ, ໃນເວບໄຊຂອງ KFHP/H MFA ທີີ່  www.kp.org/mfa/scal. 

 

IV. ຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ ແລະ ກຳນສະໝັກຂ  MFA. ຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ MFA ເຊິີ່ ງປະກອບມີ ສ ຳເນົ ຳນະໂຍບຳຍ 

MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄ ຳແນະນ ຳ ແລະ ບົດສະຫຸຼບດໍ້ ວຍພຳສຳທີີ່ ເຂົ ໍ້ ຳໃຈງີ່ ຳຍ (ເຊັີ່ ນ: 

ໃບປິ ວຂອງໂຄງກຳນ) ແມີ່ ນມີ ໃຫໍ້ ແກີ່ ສຳທຳລະນະທົີ່ ວໄປ, ໂດຍບ ີ່ ມີ ຄີ່ ຳ, ໃນຮູບແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ 

ຫຼຼື  ອັດແຂງ.  ຄົນເຈັບສຳມຳດສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ MFA, ໃນລະຫວີ່ ຳງ ຫຼຼື  

ຫັຼງຈຳກທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງຈຳກ KFHP/H, ດໍ້ ວຍຫຼຳຍວິ ທີ  ເຊິີ່ ງລວມເຖິງແບບສີ່ ວນຕົວ, 

ທຳງໂທລະສັບ ຫຼຼື  ກຳນສະໝັກຂ ຜີ່ ຳນເຈໍ້ ຍສະໝັກ.  (ເບິີ່ ງທີີ່ ພຳກທີ  5.3 ແລະ 5.4 ທີີ່ ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງເທິງ.) 

a. ຕຼືີ່ ມຂ ໍ້ ມູນ ແລະ ຍຼືີ່ ນແບບຟອມສະໝັກອອນລຳຍຈຳກເວບໄຊຂອງ KFHP/H.  

ຄົນເຈັບສຳມຳດເລີີ່ ມຕົໍ້ ນ ແລະ ຍຼືີ່ ນຂ ໍ້ ມູນກຳນສະໝັກທຳງເອເລັກໂທຣນິ ກຈຳກເວບໄຊຂອງ 
MFA ທີີ່  www.kp.org/mfa/scal. 

b. ດຳວໂຫຼດຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນຈຳກເວບໄຊຂອງ KFHP/H. 

ສ ຳເນົ ຳຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນໃນຮູບແບບເອເລັກໂທຣນິ ກແມີ່ ນມີ ໃຫໍ້ ໃນເວບໄຊຂອງ MFA ທີີ່  

www.kp.org/mfa/scal. 

c. ຮໍ້ ອງຂ ຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນໃນຮູບແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ. 

ສ ຳເນົ ຳຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນໃນຮູບແບບເອເລັກໂທຣນິ ກແມີ່ ນມີ ໃຫໍ້ ຜີ່ ຳນອີ ເມວ 

ເມຼືີ່ ອມີ ກຳນຮໍ້ ອງຂ . 

d. ຮັບເອົ ຳຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ ຫຼຼື  ສະໝັກເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ.  

ຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນແມີ່ ນມີ ໃຫໍ້ ທີີ່ ພະແນກຮັບຄົນເຈັບ ແລະ 
ຫໍ້ ອງສຸກເສີ ນໃນໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ  ທີີ່ ລະບຸໄວໍ້ ໃນພຳກທີ  I, ໂຮງໝ ມູນນິ ທິ ກຳຍເຊີ .  

e. ຮໍ້ ອງຂ ຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ ຫຼຼື  ສະໝັກຂ ຜີ່ ຳນໂທລະສັບ.  

ມີ ທີີ່ ປຶ ກສຳໃຫໍ້ ທຳງໂທລະສັບເພຼືີ່ ອໃຫໍ້ ຂ ໍ້ ມູນ, ຕັດສິ ນກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA ແລະ 
ຊີ່ ວຍຄົນເຈັບໃນກຳນສະໝັກຂ  MFA.  ສຳມຳດຕິດຕ ີ່ ຫຳທີີ່ ປຶ ກສຳໄດໍ້ ທີີ່ : 

ໝຳຍເລກໂທລະສັບ: 1-800-390-3507 

f. ຮໍ້ ອງຂ ຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ ຫຼຼື  ສະໝັກຂ ທຳງໄປສະນີ . ຄົນເຈັບສຳມຳດຮໍ້ ອງຂ ຂ ໍ້ ມູນໂຄງກຳນ 

ແລະ ສະໝັກຂ  MFA ໂດຍຍຼືີ່ ນແບບຟອມສະໝັກຂ ໂຄງກຳນ MFA 

ທີີ່ ສົມບູນຄົບຖໍ້ ວນທຳງໄປສະນີ .  ກຳນຮໍ້ ອງຂ ຂ ໍ້ ມູນ ແລະ 
ກຳນສະໝັກແມີ່ ນສຳມຳດສົີ່ ງທຳງໄປສະນີ ຫຳ: 

Kaiser Permanente 

Attention: Medical Financial Assistance 
P.O. Box 7086 

Pasadena, CA 91109-7086 
 

g. ສົີ່ ງແບບຟອມສະໝັກທີີ່ ຄົບຖໍ້ ວນສົມບູນເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວ. 

ແບບຟອມສະໝັກທີີ່ ຄົບຖໍ້ ວນສົມບູນແມີ່ ນສຳມຳດສົີ່ ງໃຫໍ້ ເປັນກຳນສີ່ ວນຕົວຫຳພະແນກຮັ
ບຄົນເຈັບໃນແຕີ່ ລະແຫີ່ ງຂອງໂຮງໝ ມູນນິ ທິກຳຍເຊີ . 

 

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal.
http://www.kp.org/mfa/scal
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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: 23 ຂອງ 23 

 

ຂ ໍ້ ມູນທີ ີ່ ມີ ກ ຳມະສິ ດ.  Kaiser Permanente.  ສະຫງວນລິ ຂະສິ ດທັງໝົດ. 

V. ເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ. ລຳຍຮັບໃນຄົວເຮຼື ອນຂອງຄົນເຈັບຈະຖຼື ກພິຈຳລະນຳ 
ເມຼືີ່ ອກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບ MFA.  (ເບິີ່ ງທີີ່ ພຳກທີ  5.6.1. ທີີ່ ຢູີ່ ຂໍ້ ຳງເທິງ.) 

a. ເກນກ ຳນົດສ ຳລັບກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ: ຈົນເຖິງ 350% 

ຂອງຄູີ່ ມຼື ຄວຳມທຸກຍຳກຂອງລັດຖະບຳນກຳງ 

b. ສະມຳຊິ ກ KFHP ທີີ່ ມີ ກຳນຮັບຜິດຊອບສີ່ ວນທ ຳອິ ດ 

ຕໍ້ ອງບັນລຸເກນກ ຳນົດລຳຍຈີ່ ຳຍທຳງກຳນແພດທີີ່ ສູງເພຼືີ່ ອທີີ່ ຈະມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບໂຄງກຳນ 

VI. ກ ຳນົດສີ່ ວນຫຸຼດ. ຈ ຳນວນທີີ່  KP 

ຄິ ດໄລີ່ ເງິ ນຈຳກຄົນເຈັບທີີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດສ ຳລັບກຳນຊີ່ ວຍເຫຼຼື ອທຳງກຳນເງິ ນສ ຳລັບກຳນແພດ 

ແມີ່ ນຂຶ ໍ້ ນກັບປະເພດຂອງເກນກ ຳນົດກຳນມີ ສິ ດໄດໍ້ ຮັບທີີ່ ຖຼື ກນ ຳໃຊໍ້ ເພຼືີ່ ອຄັດເລຼື ອກຄົນເຈັບສ ຳລັບໂຄ
ງກຳນ. 

a. ຄົນເຈັບບັນລຸເກນກ ຳນົດສ ຳລັບກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ. 

ຄົນເຈັບທີີ່ ບັນລຸເກນກ ຳນົດສ ຳລັບກຳນກວດສອບລຳຍໄດໍ້  ແລະ ຊັບສິ ນຢີ່ ຳງເປັນທຳງກຳນ 

ຈະໄດໍ້ ຮັບສີ່ ວນຫຸຼດ 100% ໃນຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງຄົນເຈັບ ຫຼຼື  

ສັດສີ່ ວນຂອງຄີ່ ຳທ ຳນຽມສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ຄົນເຈັບຕໍ້ ອງຮັບຜິດຊອບ. 

 

b. ຄົນເຈັບທີີ່ ບັນລຸເກນກ ຳນົດລຳຍຈີ່ ຳຍທຳງກຳນແພດທີີ່ ສູງ. 

ຄົນເຈັບທີີ່ ບັນລຸເກນກ ຳນົດລຳຍຈີ່ ຳຍທຳງກຳນແພດທີີ່ ສູງ ຈະໄດໍ້ ຮັບສີ່ ວນຫຸຼດ 100% 

ໃນຄີ່ ຳໃຊໍ້ ຈີ່ ຳຍຂອງຄົນເຈັບ ຫຼຼື  

ສັດສີ່ ວນຂອງຄີ່ ຳທ ຳນຽມສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນທີີ່ ຄົນເຈັບຕໍ້ ອງຮັບຜິດຊອບ. 

 

VIII. ພຼື ໍ້ ນຖຳນສ ຳລັບກຳນຄິ ດໄລີ່ ຈ ຳນວນທີີ່ ຮຽກເກັບທົີ່ ວໄປ (Amounts Generally Billed, AGB). 

KFHP/H ກ ຳນົດ AGB ສ ຳລັບກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ຫຼຼື  

ກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງອຼືີ່ ນໆທີີ່ ຈ ຳເປັນທຳງກຳນແພດ ໂດຍນ ຳໃຊໍ້ ວິ ທີ ກຳນເບິີ່ ງຍໍ້ ອນກັບ 

ໂດຍຄູນຄີ່ ຳທ ຳນຽມລວມສ ຳລັບກຳນດູແລເບິີ່ ງແຍງ ຫຳນໃຫໍ້ ອັດຕຳ AGB. ຂ ໍ້ ມູນກີ່ ຽວກັບອັດຕຳ 
AGB ແລະ ກຳນຄິ ດໄລີ່ ແມີ່ ນມີ ໃຫໍ້ ໃນເວບໄຊຂອງ KFHP/H MFA ທີີ່  www.kp.org/mfa/scal. 

 

IX. ກຳນໃຊໍ້ ເງິ ນຄຼື ນ.  ໃນກ ລະນີ ທີີ່ ຄົນເຈັບໄດໍ້ ສະໝັກ ແລະ ໄດໍ້ ຮັບອະນຸມັດສ ຳລັບ MFA, 

ກຳນໃຊໍ້ ເງິ ນຄຼື ນແມີ່ ນຈະຖຼື ກດ ຳເນີ ນກຳນສ ຳລັບຈ ຳນວນໃດກ ຕຳມທີີ່ ໄດໍ້ ຮັບຫຼຳຍກວີ່ ຳຈ ຳນວນທີີ່  

KFHP/H ຄຳດຫວັງຈະໄດໍ້ ຮັບຈຳກ Medicare, Medi-Cal ຫຼຼື  ຜູໍ້ ຈີ່ ຳຍເງິ ນຄົນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ເປັນລັດຖະບຳນ, 

ສ ຳລັບກຳນບ ລິ ກຳນດໍ້ ຳນໂຮງໝ  ແລະ/ຫຼຼື  ຜູໍ້ ຊີ່ ຽວຊຳນ. 

a. ອັດຕຳຈະເພີີ່ ມຂຼື ໍ້ ນໃນອັດຕຳທີີ່ ກ ຳນົດໄວໍ້ ໃນພຳກທີ   685.010 

ຂອງກົດໝຳຍກຳນດ ຳເນີ ນກຳນທຳງແພີ່ ງ; 
ເລີີ່ ມຕົໍ້ ນຈຳກວັນທີ ທີີ່ ຄົນເຈັບໄດໍ້ ຊ ຳລະເງິ ນໃຫໍ້ ແກີ່ ໂຮງໝ . ອັດຕຳປັດຈຸບັນແມີ່ ນ 10%. 

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

