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1.0 แถลงนโยบาย 

Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) และ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) มุ่งมั่นที่
จะจัดหาโปรแกรมเพือ่อ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการดแูลประชากรทีเ่ปราะบาง  
ความมุง่มั่นน้ีรวมถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่ม้รีายไดน้อ้ยทีไ่มม่ปีระกนั
และผูป่้วยขาดประกนัเมือ่ความสามารถในการจา่ยคา่บรกิารเป็นอปุสรรคตอ่การเขา้ถงึ
การดแูลฉุกเฉนิและสิง่จ าเป็นทางการแพทย ์

 

2.0 วัตถปุระสงค ์

นโยบายน้ีอธบิายถงึขอ้ก าหนดของคณุสมบัตแิละการรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ
ส าหรับบรกิารฉุกเฉนิและสิง่จ าเป็นทางการแพทยผ์า่นโครงการ Medical Financial 

Assistance (MFA)  ขอ้ก าหนดนี้เป็นไปตามมาตรา 501 (r) ของประมวลกฎหมายภาษี
อากรของสหรัฐอเมรกิาและขอ้บังคับของรัฐทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบับรกิารทีม่สีทิธิ ์เกณฑ์
การเขา้ถงึ คณุสมบัตขิองโปรแกรม โครงสรา้งของรางวัล MFA พืน้ฐานในการค านวณ
จ านวนรางวัล และการด าเนนิการทีอ่นุญาตในกรณีทีไ่มช่ าระคา่รักษาพยาบาล 

 

3.0 ขอบเขต 

นโยบายน้ีใชก้บัพนักงานทีท่ างานโดยหน่วยงานตอ่ไปน้ีและ บรษัิท ในเครอื (เรยีก
รวมกนัวา่ "KFHP/H"): 

3.1  Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2  Kaiser Foundation Hospitals; และ 

3.3 บรษัิทยอ่ย KFHP/H  

3.4 นโยบายน้ีใชก้บั Kaiser Foundation Hospitals และคลนิกิในเครอืโรงพยาบาลที่
ระบไุวใ้นเอกสารแนบ ADDENDUM มาตราที ่1 Kaiser Foundation Hospitals 1 
และรวมไวใ้นทีน่ี้โดยการอา้งองิ 

 

4.0 ค านยิาม 

ดภูาคผนวก A - อภธิานศัพท ์

 

5.0 ขอ้ก าหนด 

KFHP/H ยนืยันการตรวจสอบรายไดข้องโปรแกรม MFA เพือ่แบง่เบาอปุสรรคทางการ
เงนิในการไดร้ับการดแูลในกรณีฉุกเฉนิและจ าเป็นทางการแพทย ์ส าหรับผูป่้วยทีม่ี
คณุสมบัตเิหมาะสม โดยไมค่ านงึถงึอาย ุความทพุพลภาพ เพศ เชือ้ชาต ิ
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ความสมัพันธท์างศาสนาหรอืสถานการณ์ยา้ยถิน่ฐาน รสนยิมทางเพศ ชาตกิ าเนดิ
ของผูป่้วย และไมว่่าจะเป็น หรอืไมผู่ป่้วยทีม่คีวามคุม้ครองดา้นสขุภาพ 

5.1 บรกิารทีม่สีทิธิแ์ละไมม่สีทิธิภ์ายใตน้โยบาย MFA  เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่ง
อืน่ในภาคผนวกทีแ่นบมา มาตรที ่II บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธิ ์และไมม่สีทิธิ์
ภายใตน้โยบาย MFA 

 

5.1.1 บรกิารทีม่สีทิธิ ์MFA อาจน าไปใชก้บับรกิารดา้นการดแูลสขุภาพใน
กรณีฉุกเฉนิและความจ าเป็นทางการแพทย ์บรกิารและผลติภัณฑท์าง
เภสชักรรม และเวชภัณฑท์ีจ่ัดใหท้ีส่ถานบรกิารของ Kaiser 
Permanente (KP) (เชน่โรงพยาบาล คลนิกิในเครอืโรงพยาบาล ศนูย์
การแพทยแ์ละอาคารส านักงานทางการแพทย)์ ที ่KFHP/H รา้นขายยา
ใหผู้ป่้วยนอก หรอืโดยผูใ้หบ้รกิาร KP  MFA อาจน าไปใชก้บับรกิาร
และผลติภัณฑต์ามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง: 

5.1.1.1 บรกิารทีจ่ าเป็นทางการแพทย ์การดแูล การรกัษาหรอื
บรกิารทีไ่ดร้ับค าสัง่หรอืจดัหาโดยผูใ้หบ้รกิาร KP ซึง่จ าเป็น
ส าหรับการป้องกนั ประเมนิ วนิจิฉัยหรอืรักษาตามเงือ่นไข
ทางการแพทยแ์ละไมไ่ดม้ไีวเ้พือ่ความสะดวกของผูป่้วย
หรอืผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยเ์ป็นหลัก   

5.1.1.2 ใบสัง่ยาและเภสชัภัณฑ ์ใบสัง่ยาทีน่ าไปยัง KFHP/H รา้นขาย
ยาของผูป่้วยนอก และเขยีนโดยผูใ้หบ้รกิาร KP ผูใ้หบ้รกิาร
แผนกฉุกเฉนิทีไ่มใ่ช ่KP ผูใ้หบ้รกิารดแูลดว่นทีไ่ม่ใช ่KP 
และผูใ้หบ้รกิารตามสญัญา KP 

5.1.1.2.1 ยาสามัญ  การใชย้าสามัญเมือ่ท าได ้

5.1.1.2.2 ยาตน้แบบ  ยาตน้แบบทีก่ าหนดโดยผูใ้หบ้รกิาร 
KP ซึง่บันทกึวา่“ จา่ยตามทีเ่ขยีนไว”้ (DAW) 

หรอืไมม่ยีาสามัญเทยีบเทา่ 

5.1.1.2.3 ยาทีไ่มต่อ้งสัง่โดยแพทยห์รอืเวชภัณฑ ์มใีบสัง่
ยาหรอืใบสัง่ทีเ่ขยีนโดยผูใ้หบ้รกิาร KP และจา่ย
จากรา้นขายยา KP ใหผู้ป่้วยนอก 

5.1.1.2.4 ผูร้ับผลประโยชน ์Medicare  น าไปใชก้บัผูร้ับ
ผลประโยชนข์อง Medicare ส าหรับยาตามใบสัง่
แพทยท์ีอ่ยูภ่ายใต ้Medicare สว่น D ในรปูแบบ
ของการสละสทิธิร์า้นขายยา 

5.1.1.3 อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นทาน (Durable Medical 

Equipment , DME)  สัง่ซือ้โดยผูใ้หบ้รกิาร KP ตามแนวทาง
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ของ DME และจัดจ าหน่ายโดย KFHP/H ใหก้บัผูป่้วยทีม่ี
คณุสมบัตติรงตามเกณฑค์วามจ าเป็นทางการแพทย ์

5.1.1.4 ชัน้เรยีนสขุศกึษา  คา่ธรรมเนียมทีเ่กีย่วขอ้งกบัชัน้เรยีนตาม
ก าหนดเวลาและจัดท าโดย KP ซึง่แนะน าโดยผูใ้หบ้รกิาร KP 

โดยเป็นสว่นหนึง่ของแผนการดแูลผูป่้วย 

5.1.1.5 บรกิารทีม่ใีหต้ามขอ้ยกเวน้พืน้ฐาน ในบางสถานการณ์ทีถ่อื
เป็นขอ้ยกเวน้ MFA อาจจ าน าไปใชก้บั (1) บรกิารทีจ่ัดหาให ้
โดยไมใ่ช ่KP และ (2) DME ทีก่ าหนดหรอืสัง่โดยผูใ้หบ้รกิาร 
KP และจัดหาโดยผูท้ าสญัญา / ผูข้าย ตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง  
เพือ่ใหม้คีณุสมบัตสิ าหรับขอ้ยกเวน้ ผูป่้วยจะตอ้งมี
คณุสมบัตติามเกณฑค์า่รักษาพยาบาลทีส่งูซึง่อธบิายไวใ้น
หัวขอ้ 5.6.2 ดา้นลา่ง 

5.1.1.5.1 บรกิารพยาบาลทีม่ทีักษะและบรกิารดแูล
ระดับกลาง จัดใหม้สี ิง่อ านวยความสะดวก
ตามที ่KP ท าสญัญาใหก้บัผูป่้วยทีม่คีวาม
จ าเป็นทางการแพทยต์ามทีก่ าหนดเพือ่อ านวย
ความสะดวกในการสง่ผูป่้วยในออกจาก
โรงพยาบาล 

5.1.1.5.2 อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นทาน (DME)  ผูจ้ัด
จ าหน่ายจัดหา DME ทีส่ัง่ซือ้โดยผูใ้หบ้รกิาร KP 

ตามแนวทางหลักเกณฑข์อง DME และจัดหา
โดยผูข้ายทีท่ าสญัญาผ่าน KFHP/H แผนก ME  

5.1.1.6 การบรกิาร สทิธเิสรมิ บรกิารเสรมิทีม่สีทิธิภ์ายใตน้โยบาย 
MFA จะระบไุวใ้นเอกสารแนบ ภาคผนวก มาตราที ่II บรกิาร
เพิม่เตมิทีม่สีทิธิแ์ละไมม่สีทิธิภ์ายใตน้โยบาย MFA 

5.1.2 บรกิารทีไ่มม่สีทิธิ ์ไมส่ามารถใช ้MFA ดังน้ี: 

5.1.2.1 บรกิารทีไ่มถ่อืวา่ฉุกเฉนิหรอืจ าเป็นทางการแพทยต์ามที่
ก าหนดโดยผูใ้หบ้รกิาร KP  รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัแค:่ 

5.1.2.1.1 ศัลยกรรมหรอืบรกิารความงาม รวมถงึบรกิาร
ดา้นผวิหนังทีม่จีดุประสงคห์ลักเพือ่ปรับปรงุ
รปูลักษณ์ของผูป่้วย 

5.1.2.1.2 การรักษาภาวะมบีตุรยาก 

5.1.2.1.3 ตัวแทนขายปลกีเวชภัณฑ ์

5.1.2.1.4 การบ าบัดทางเลอืก ไดแ้ก ่การฝังเข็ม ไคโร
แพรคตกิ และบรกิารนวด 
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5.1.2.1.5 ฉีดยาและอปุกรณ์เพือ่รักษาสมรรถภาพทาง
เพศ 

5.1.2.1.6 บรกิารการอุม้บญุ และ  

5.1.2.1.7 บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรับผดิของ
บคุคลภายนอก การคุม้ครองประกนัภัยสว่น
บคุคลหรอืกรณกีารชดเชยของคนงาน   

5.1.2.1.8 บรกิารส าหรับผูป่้วยประกนัสขุภาพทีไ่มใ่ช่ KP   
บรกิารทีไ่มฉุ่กเฉนิหรอืไมเ่รง่ดว่นและเวชภัณฑ์
ส าหรับผูป่้วยนอก ทีอ่ยูภ่ายใตค้วามคุม้ครอง
ดา้นสขุภาพของผูป่้วยทีไ่มใ่ช ่KP ซึง่ก าหนดให ้
ผูป่้วยตอ้งใชเ้ครอืขา่ยทีเ่ฉพาะของผูใ้หบ้รกิาร
และรา้นขายยาทีไ่มใ่ช ่KP ทีต่อ้งการ 

5.1.2.2 ใบสัง่ยาและเภสชัภัณฑ ์ใบสัง่ยาและเภสชัภัณฑ ์ใบสัง่ยา
และเวชภัณฑท์ีไ่มถ่อืวา่เป็นกรณีฉุกเฉนิหรอืสิง่จ าเป็นทาง
การแพทยร์วมถงึ แตไ่มจ่ ากดัแค ่(1) ยาทีไ่มไ่ดร้ับการ
รับรองจากคณะกรรมการเภสชักรรมและการบ าบัด (2) ยา
และเวชภัณฑท์ีไ่มต่อ้งสัง่โดยแพทยผ์ูใ้หบ้รกิาร KP และ 
(3) ยาทีไ่ดร้ับการยกเวน้โดยเฉพาะ (เชน่ ภาวะเจรญิพันธุ ์
เครือ่งส าอาง ความผดิปกตทิางเพศ) 

5.1.2.3 ใบสัง่ยาส าหรับ Medicare Part D ผูล้งทะเบยีนทีม่สีทิธิห์รอื
ลงทะเบยีน Low Income Subsidy (LIS)   สว่นแบง่
คา่ใชจ้า่ยทีเ่หลอืส าหรับยาทีต่อ้งสัง่โดยแพทยส์ าหรับผู ้
ลงทะเบยีน Medicare Advantage Part D ทีม่สีทิธิไ์ดร้บัหรอื
ลงทะเบยีนในโปรแกรม LIS ตามแนวทางของ ศนูยบ์รกิาร
ส าหรับ Medicare และ Medicaid  (CMS) 

5.1.2.4 บรกิารทีม่ใีหน้อกจากสิง่อ านวยความสะดวกของ KP  
นโยบาย MFA ใชเ้ฉพาะกบับรกิารทีม่ใีหจ้ากสิง่อ านวยความ
สะดวกของ KP โดยผูใ้หบ้รกิารคอื KP เทา่นัน้  แมจ้ะมกีาร
อา้งองิจากผูใ้หบ้รกิาร KP บรกิารอืน่ ๆ ทัง้หมดก็ไมม่สีทิธิ์
ไดร้ับ MFA  บรกิารทีม่ใีหท้ีส่ านักงานการแพทยท์ีไ่มใ่ช ่KP 
สิง่อ านวยความสะดวกดแูลเรง่ดว่นและแผนกฉุกเฉนิ
ตลอดจนการดแูลสขุภาพทีบ่า้นทีไ่มใ่ช ่KP บา้นพักรับรอง
การดแูลผูพ้ักฟ้ืน และบรกิารดแูลผูป่้วย ยกเวน้เวน้แตจ่ะระบุ
วา่เป็นขอ้ยกเวน้ตาม มาตรา 5.1.1.5 ขา้งตน้ 

5.1.2.5 อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นทาน (DME)  อปุกรณ์ทาง
การแพทยท์ีท่นทาน (DME) ไมว่า่จะสัง่ซือ้โดยผูใ้หบ้รกิาร 
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KP หรอืไม ่ผูจ้ัดหา DME โดยผูจ้ัดจ าหน่ายทีท่ าสญัญาจะไม่
น ามารวมเวน้แตจ่ะระบวุา่เป็นขอ้ยกเวน้ตามมาตรา 5.1.1.5 
ขา้งตน้  

5.1.2.6 แผนสขุภาพพรเีมีย่ม   โปรแกรม MFA ไมไ่ดช้ว่ยใหผู้ป่้วย
จา่ยคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคุม้ครองดา้นการดแูล
สขุภาพ(เชน่ คา่ธรรมเนียม หรอืเบีย้ประกนัภัย) 

5.1.2.7 บรกิารเสรมิทีไ่ม ่มสีทิธิ ์บรกิารเสรมิทีไ่มม่สีทิธิภ์ายใต ้
นโยบาย MFA จะระบไุวใ้นเอกสารแนบ ภาคผนวก มาตราที ่
2 บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธิแ์ละไมม่สีทิธิภ์ายใตน้โยบาย MFA 

5.2 ผูใ้หบ้รกิาร MFA ใชเ้ฉพาะกบับรกิารทีม่สีทิธิเ์ทา่นัน้ซึง่จัด สง่โดยผูใ้หบ้รกิาร
ทางการแพทยท์ีใ่ชน้โยบาย MFA ดังทีร่ะบไุวใ้นเอกสารแนบADDENDUM 

มาตราที ่3 ผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยูภ่ายใตแ้ละไมอ่ยูภ่ายใตน้โยบาย MFA 

5.3 แหลง่ขอ้มลูโปรแกรมและวธิกีารสมัคร MFA   ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั
โปรแกรม MFA และวธิกีารสมัครสรปุไวใ้นเอกสารแนบ ภาคผนวก มาตราที ่4 
ขอ้มลูโปรแกรมและการสมัคร MFA 

5.3.1 แหลง่ขอ้มลูโปรแกรม ส าเนาของนโยบาย MFA แบบฟอรม์ใบสมัคร 
ค าแนะน าและสรปุแบบภาษาทั่วไป (เชน่ สรปุนโยบาย หรอืโบรชวัร์
โปรแกรม) มใีหบ้รกิารแกส่าธารณะโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย จากเว็บไซต์
ของ KFHP/H ทางอเีมล ดว้ยตนเอง หรอืทางไปรษณียข์อง
สหรัฐอเมรกิา 

5.3.2 การสมัคร MFA การสมัครโปรแกรม MFA ผูป่้วยจะตอ้งแสดงความ
ตอ้งการทนัททีีม่กีารเรยีกเก็บเงนิส าหรบั ยอดคงคา้งส าหรับ
บรกิาร KP ท าการนัดหมายตามก าหนดเวลากบั KP หรอืใบสัง่ยาทีส่ัง่
โดยผูใ้หบ้รกิาร KP ส าหรับ บรกิารทีม่ ีสทิธิต์ามทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้  
ผูป่้วยสามารถสมัครเขา้รว่มโปรแกรม MFA ไดห้ลายวธิรีวมทัง้ทาง
ออนไลน ์ดว้ยตนเอง ทางโทรศัพท ์หรอืการสง่ใบสมัคร  

5.3.2.1 การคัดกรองผูป่้วยเพือ่การมสีทิธิเ์ขา้รว่มโปรแกรมทัง้ภาครัฐ
และเอกชน KFHP/H สนบัสนุนใหบ้คุคลทกุคนไดร้บัความ
คุม้ครองดา้นการประกนัสขุภาพเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่
สามารถเขา้ถงึบรกิาร ดา้นสขุภาพสขุภาพสว่นบคุคล
โดยรวม และเพือ่การป้องกนั ทรัพยส์นิของผูป่้วย  
KFHP/H ใหค้ าปรกึษาทางการเงนิแกผู่ป่้วยทีส่มัครเขา้รว่ม
โปรแกรม MFA เพือ่ระบโุปรแกรมความคุม้ครองสขุภาพของ
ภาครัฐและเอกชนทีอ่าจชว่ยใหผู้ท้ีม่คีวามตอ้งการเขา้ถงึ
การดแูลสขุภาพ  ผูป่้วยทีส่นันษิฐานว่ามสีทิธิเ์ขา้ร่วม
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โปรแกรมความคุม้ครองสขุภาพของภาครัฐหรอืเอกชน อาจ 
จ าเป็นตอ้งสมัครเขา้รว่มโปรแกรมเหลา่นัน้ 

5.4 ขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการสมัคร MFA   จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มลูสว่นบคุคล การเงนิ
และขอ้มลูอืน่ ๆ เพือ่ยนืยนัสถานะทางการเงนิของผูป่้วยเพือ่พจิารณา
คณุสมบัตใินการเขา้รว่มโปรแกรม MFA รวมถงึโปรแกรมความคุม้ครองสขุภาพ
ของภาครัฐและเอกชน  โปรแกรม MFA อาจถกูปฏเิสธเน่ืองจากขอ้มลูไม่
ครบถว้น  สามารถใหข้อ้มลูเป็นลายลักษณ์อักษรดว้ยตนเอง หรอืทาง
โทรศัพท ์

5.4.1 การตรวจสอบสถานะทางการเงนิ  สถานะทางการเงนิของผูป่้วยจะ
ไดร้ับการยนืยันทกุครัง้ทีผู่ป่้วยยืน่ขอความชว่ยเหลอื  หากสามารถ
ตรวจสอบสถานะทางการเงนิของผูป่้วยไดโ้ดยใชแ้หลง่ขอ้มลู
ภายนอก ผูป่้วยอาจไมจ่ าเป็นตอ้งจดัเตรยีมเอกสารทางการเงนิ 

5.4.2 การใหข้อ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูอืน่ ๆ  หากไมส่ามารถตรวจสอบ
สถานะทางการเงนิของผูป่้วยโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูภายได ้นอกผูป่้วย
อาจถกูขอใหส้ง่ขอ้มลูทีอ่ธบิายไวใ้นใบสมัครโปรแกรม MFA เพือ่
ตรวจสอบสถานะทางการเงนิ 

5.4.2.1 ขอ้มลูทีส่มบรูณ์ คณุสมบตัขิองโปรแกรม MFA จะถกูก าหนด
เมือ่ไดร้ับขอ้มลูสว่นบคุคล การเงนิ และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีข่อไป
ทัง้หมด 

5.4.2.2 ขอ้มลูไมส่มบรูณ์  ผูป่้วยจะไดร้ับแจง้ดว้ยตนเอง ทาง
ไปรษณียห์รอืทางโทรศัพท ์หากไดร้ับขอ้มลูทีจ่ าเป็นไม่
ครบถว้น  ผูป่้วยอาจสง่ขอ้มลูทีข่าดหายไปภายใน 30 วัน
นับจากวันทีม่กีารสง่หนังสอืแจง้ การสนทนาแบบสว่นตัวใน
สถานที ่หรอืการสนทนาทางโทรศัพทเ์กดิขึน้ 

5.4.2.3 ไมม่ขีอ้มลูทีข่อไป ผูป่้วยทีไ่มม่ขีอ้มลูทีข่อไปซึง่อธบิายไว ้
ในใบสมัครโปรแกรมอาจตดิตอ่ KFHP/H เพือ่หารอืเกีย่วกบั
หลักฐานอืน่ ๆ ทีอ่าจแสดงถงึคณุสมบัตไิด ้

5.4.2.4 ไมม่ขีอ้มลูทางการเงนิ  ผูป่้วยจะตอ้งใหข้อ้มลูทางการเงนิ
เป็นพืน้ฐาน (เชน่ รายได ้ถา้ม ีและแหลง่ทีม่า) และยนืยัน
ความถกูตอ้งเมือ่ (1) สถานะทางการเงนิของเขาหรอืเธอไม่
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชแ้หลง่ขอ้มลูภายนอก (2) 
ขอ้มลูทางการเงนิทีข่อไปไมม่ ีและ (3) ไมม่หีลักฐานอืน่ที่
อาจแสดงถงึคณุสมบัต ิ ขอ้มลูพืน้ฐานทางการเงนิและการ
รับรองทีจ่ าเป็นจากผูป่้วย เมือ่ผูป่้วย: 

5.4.2.4.1 เป็นคนไรบ้า้น หรอื 
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5.4.2.4.2 ไมม่รีายได ้ไมไ่ดร้ับคา่จา้งอยา่งเป็นทางการ
จากนายจา้งของเขาหรอืเธอ (ยกเวน้ผูท้ี่
ประกอบอาชพีอสิระ) ไดร้ับของขวัญเป็นเงนิ 
หรอืไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่แบบแสดงรายการภาษี
เงนิไดข้องรัฐบาลกลางหรอืรัฐในปีภาษีกอ่น
หนา้ หรอื 

5.4.2.4.3 ไดร้ับผลกระทบจากภัยพบิัตริะดับประเทศหรอื
ระดับภมูภิาคทีรู่จ้กักนัด ี(ดจูากมาตรา 5.11 
ดา้นลา่ง) 

5.4.3 ความรว่มมอืของผูป่้วย  ผูป่้วยจะตอ้งใชค้วามพยายามตามสมควร
เพือ่ใหข้อ้มลูทีข่อไปทัง้หมด   หากไมม่กีารใหข้อ้มลูทีข่อไปทัง้หมด 
สถานการณ์ไดร้ับการพจิารณาและอาจน ามาพจิารณาในการก าหนด
คณุสมบัต ิ

5.5 การก าหนดสทิธิโ์ดย สนันษิฐาน ผูป่้วยทีไ่มไ่ดส้มัครอาจถกูระบวุา่มสีทิธิเ์ขา้รว่ม
โปรแกรม MFA ตามขอ้มลูอืน่นอกเหนือจากทีผู่ป่้วยใหไ้ว ้ หากพจิารณาแลว้
วา่มสีทิธิ ์ผูป่้วย ไมจ่ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูสว่นตัว การเงนิและขอ้มลูอืน่ ๆ เพือ่
ตรวจสอบสถานะทางการเงนิและอาจไดร้ับคา่ตอบแทน จาก MFA โดย
อัตโนมัต ิ สนันษิฐานวา่ผูป่้วยจะมสีทิธิห์ากผูป่้วยไดร้ับการตรวจคณุสมบัติ
ลว่งหนา้ หรอืถกูระบวุา่เป็นผูม้หีน้ีเสยีตามทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง: 

5.5.1 ตรวจมคีณุสมบัตลิว่งหนา้ ผูป่้วยทีไ่ดร้ับการพจิารณาโดยกระบวนการ
คัดกรองทางการเงนิเพือ่ใหม้คีณุสมบัตสิ าหรับโปรแกรมความ
ชว่ยเหลอืของภาครัฐและเอกชนถอืวา่มสีทิธิเ์ขา้รว่มโปรแกรม MFA   
ผูป่้วยจะไดร้ับการพจิารณาวา่มคีณุสมบัตเิหมาะสมหากผูป่้วย: 

5.5.1.1 ไดร้ับการลงทะเบยีนในโปรแกรม Community MFA (CMFA) 

ซึง่ผูป่้วยไดร้ับการอา้งองิและตรวจสอบคณุสมบัตลิว่งหนา้ 
(1) รัฐบาลกลาง รัฐหรอืทอ้งถิน่ (2) องคก์รทีเ่ป็นพันธมติร
กบัชมุชนหรอื (3) ทีช่มุชนทีไ่ดร้ับการสนับสนุนจาก KFHP/H 

เกีย่วกบัสขุภาพ หรอื 

5.5.1.2 ไดร้ับการลงทะเบยีนในโปรแกรม KP Community Benefit ที่
ออกแบบมาเพือ่สนับสนุนการเขา้ถงึการดแูลผูป่้วยทีม่ี
รายไดน้อ้ยและไดร้ับการรับรองโดยบคุลากร KFHP/H ที่
ก าหนดไว ้หรอื 

5.5.1.3 ไดร้ับการลงทะเบยีนในโปรแกรมความคุม้ครองสขุภาพที่
ไดร้ับการตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิน่าเชือ่ถอื (เชน่ 
โครงการเงนิอดุหนุนรายไดต้ ่า Medicare) หรอื 

5.5.1.4 ไดร้ับรางวัล MFA กอ่นหนา้นี้ภายใน 30 วันทีผ่า่นมา 
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5.5.2 ระบเุฉพาะการอา้งองิหนีเ้สยี  หลังจากสทิธิท์ัง้หมดและแหลง่การช าระ
เงนิอืน่ ๆ แลว้ผูป่้วยทีไ่ดร้ับการดแูลในสถานที ่KP และมขีอ้บง่ชีถ้งึ
ความยากล าบากทางการเงนิ (เชน่ ยอดคา้งช าระทีเ่กนิก าหนดช าระ) 
อาจ ไดร้ับการคัดกรองคณุสมบัตขิองโปรแกรมโดยใชแ้หลง่ขอ้มลู
ภายนอก  หากมสีทิธิ ์ผูป่้วยจะไดร้ับรางวัล MFA ส าหรับยอดคงคา้งที่
มสีทิธิเ์ทา่นัน้  ยอดคงคา้งส าหรับบรกิารทีผ่า่นการรับรองจะไมส่ง่
เรยีกเก็บเงนิ อาจมกีารด าเนนิการเรยีกเก็บเพิม่เตมิ หรอืรวมอยูใ่น
คา่ใชจ้า่ยหน้ีเสยีของ KP) 

5.6 เกณฑส์ทิธขิองโปรแกรม  ตามทีส่รปุทีแ่นบไวใ้นภาคผนวก มาตราที ่II 
เกณฑค์ณุสมบัต ิผูป่้วยทีย่ืน่ขอ MFA อาจมคีณุสมบัตไิดร้ับความชว่ยเหลอื
ทางการเงนิตามเกณฑต์รวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ หรอืเกณฑค์า่
รักษาพยาบาลทีส่งู 

5.6.1 เกณฑต์รวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิ ผูป่้วยไดร้ับการประเมนิเพือ่
ตรวจสอบวา่ผูป่้วยมคีณุสมบัตติรงตามเกณฑค์ณุสมบัตเิกณฑ์
ตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิหรอืไม ่

5.6.1.1 สทิธติามระดับรายได ้ ผูป่้วยทีม่รีายไดร้วมของครัวเรอืน
นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบัเกณฑต์รวจสอบรายไดแ้ละทรพัยส์นิ
ของ KFHP/H เกณฑก์ารทดสอบเป็นเปอรเ์ซ็นตข์องแนวทาง
ความยากจนของรัฐบาลกลาง (Federal Poverty Guidelines ,  

FPG) มสีทิธิไ์ดร้ับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

5.6.1.2 รายไดข้องครัวเรอืน  ขอ้ก าหนดดา้นรายไดก้บัสมาชกิใน
ครัวเรอืน  ครัวเรอืนหมายถงึบคุคลเดีย่ว หรอืกลุม่ของบคุคล
ตัง้แตส่องคนขึน้ไปทีเ่กีย่วขอ้งโดยการเกดิ การแตง่งาน 
หรอืการรับเลีย้งบตุรบญุธรรมทีอ่าศัยอยูด่ว้ยกนั  สมาชกิใน
ครัวเรอืนอาจรวม ถงึคูส่มรส คูค่รองที ่มคีณุสมบัตเิหมาะสม 
บตุร ผูด้แูลญาต ิบตุรของญาตผิูด้แูล และบคุคลเดีย่วอืน่ ๆ  
ส าหรับคนทีอ่ยูค่นเดยีว คูส่มรส คูค่รองหรอืผูป้กครองเป็น
ผูร้ับผดิชอบทางการเงนิซึง่อาศัยอยูใ่นบา้น 

5.6.2 เกณฑค์า่ใชจ้า่ยทางการแพทยส์งู  ผูป่้วยไดร้ับการประเมนิเพือ่
ตรวจสอบวา่ผูป่้วยมคีณุสมบัตติรงตามเกณฑค์า่รกัษาพยาบาลสงู
หรอืไม ่

5.6.2.1 สทิธิข์ ึน้อยูก่บัคา่รักษาพยาบาลทีส่งู  ผูป่้วยทีร่ะดับรายได ้
รวมของครัวเรอืนใด ๆ ทีม่คีา่ใชจ้า่ยทางการแพทยแ์ละคา่
ยาทีส่งู ส าหรับบรกิารทีม่สีทิธิใ์นชว่ง 12 เดอืนทีม่ากกวา่
หรอืเทา่กบั 10% ของรายไดค้รัวเรอืนตอ่ปีจะมสีทิธิไ์ดร้ับ
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
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5.6.2.1.1 KFHP/H ไมพ่อคา่ใชจ้า่ย คา่ใชจ้า่ยทาง
การแพทยแ์ละยาทีเ่กดิขึน้ในสถานบรกิาร KP 

ไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยทางการแพทย ์เงนิคา่มัดจ า 
คา่ประกนั ละคา่ลดหยอ่นทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร
ทีม่สีทิธิ ์

5.6.2.1.2 คา่ใชจ้า่ยเกนิของคนทีไ่มใ่ช ่KFHP/H เชน่ คา่
รักษาพยาบาล รา้นขายยา และคา่ทันตกรรม
ประจ าทีส่ถานบรกิารทีไ่มใ่ช ่KP ซึง่เกีย่วขอ้ง
กบับรกิารทีม่สีทิธิแ์ละทีเ่กดิขึน้โดยผูป่้วย (ไม่
รวมสว่นลด หรอืการตัดจ าหน่ายใด ๆ )   ผูป่้วย
จะตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเกีย่วกบัคา่
รักษาพยาบาลส าหรับบรกิารทีไ่ดร้ับจากสถาน
บรกิารทีไ่มใ่ช ่KP 

5.6.2.1.3 แผนสขุภาพพรเีมีย่ม คา่ใชจ้า่ยเกนิไมร่วม
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคุม้ครองการดแูล
สขุภาพ (เชน่คา่ธรรมเนียม หรอืเบีย้ประกนัภัย) 

5.7 การปฏเิสธและการอทุธรณ์ 

5.7.1 การปฏเิสธ การปฏเิสธ ผูป่้วยทีส่มัครเขา้รว่มโปรแกรม MFA และมี
คณุสมบัตไิมต่รงตามเกณฑจ์ะไดร้ับแจง้เป็นลายลักษณ์อักษร หรอื
ดว้ยวาจา เมือ่ค าขอ MFA ของเขาหรอืเธอถกูปฏเิสธ 

5.7.2 วธิกีารอทุธรณ์การปฏเิสธ MFA  ผูป่้วยทีเ่ชือ่วา่ใบสมัครหรอืขอ้มลู
ของเขาหรอืเธอไมไ่ดร้ับการพจิารณาอยา่งเหมาะสมอาจอทุธรณค์ า
ตัดสนิได ้ ค าแนะน าในการด าเนนิกระบวนการอทุธรณ์จะรวมอยูใ่น
จดหมายปฏเิสธของ MFA  การอทุธรณ์จะไดร้ับการตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ที ่KFHP/H ทีไ่ดร้ับมอบหมาย   

5.8 โครงสรา้งสิง่ตอบแทน  สิง่ตอบแทนของ MFA ใชก้บัยอดคา้งช าระ หรอืยอด
คา้งช าระทีร่ะบกุอ่นการอา้งองิหน้ีเสยี และคา่ใชจ้า่ยทีร่อด าเนนิการเทา่นัน้  
สิง่ตอบแทนของ MFA อาจรวมถงึชว่งเวลาทีม่สีทิธิไ์ดร้ับบรกิารตดิตามผลที่
จ าเป็นตามทีก่ าหนดโดยผูใ้หบ้รกิาร KP 

5.8.1 พืน้ฐานของสิง่ตอบแทน  คา่ใชจ้า่ยของผูป่้วยทีจ่า่ยโดยโปรแกรม MFA 
จะพจิารณาจากทัง้ความครอบคลมุของการดแูลสขุภาพและรายได ้
ครัวเรอืนของผูป่้วย 

5.8.1.1 ผูป่้วยทีม่สีทิธิไ์ดร้ับ MFA ทีไ่มม่คีวามคุม้ครองดา้นการดแูล
สขุภาพ (ไมม่ปีระกนั) ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัสทิธิจ์ะไดร้ับ
สว่นลดส าหรับคา่บรกิารของผูป่้วยทีเ่ขา้เกณฑท์ัง้หมด 
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5.8.1.2 MFA- ผูป่้วยทีม่สีทิธิไ์ดร้ับความคุม้ครองดา้นการดแูล
สขุภาพ (ผูป้ระกนัตน) ผูป้ระกนัตนทีม่สีทิธิจ์ะไดร้บัสว่นลด
คา่ใชจ้า่ยของผูป่้วยส าหรับบรกิารทีม่สีทิธิท์ัง้หมด (1) 
ส าหรับสิง่ทีผู่ป่้วยตอ้งรับผดิชอบเป็นการสว่นตัวและ (2) สิง่
ทีผู่ใ้หบ้รกิารประกนัภัยของเขาหรอืเธอไมไ่ดช้ าระเงนิ  
ผูป่้วยจะตอ้งจดัเตรยีมเอกสารประกอบ เชน่ ค าอธบิาย
ผลประโยชน ์(EOB) เพือ่ก าหนดสว่นของการเรยีกเก็บเงนิที่
ไมอ่ยูใ่นประกนั 

5.8.1.2.1 ช าระเงนิทีไ่ดร้ับจากผูใ้หบ้รกิารประกนัภัย 
ผูป้ระกนัตนทีม่สีทิธิจ์ะตอ้งลงชือ่เขา้ใช ้KFHP/H 

ส าหรับการช าระเงนิของบรกิารใด ๆ ทีจ่ัดท า
โดย KFHP/H ซึง่ผูป่้วยไดร้ับจากผูใ้หบ้รกิาร
ประกนัภัยของผูป่้วยรายนัน้ 

5.8.1.3 ตารางสว่นสด  ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสว่นลดทีม่อียูภ่ายใต ้
นโยบายไดส้รปุไวใ้นเอกสารแนบ ADDENDUM มาตราท5ี 
ตารางสว่นลด 

5.8.1.4 การช าระเงนิคนืจากการตัง้ถิน่ฐาน  KFHP/H ด าเนนิการช าระ
เงนิคนืจากความรับผดิตอ่บคุคลภายนอก/การตัง้ถิน่ฐานการ
คุม้ครองการประกนัภัยสว่นบคุคล ผูจ้า่ยเงนิ หรอืบคุคลที่
รับผดิชอบตามกฎหมายอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม  

5.8.2 ระยะเวลาการรับสทิธิค์า่ตอบแทน  ระยะเวลาทีม่สีทิธิไ์ดร้ับบรกิาร
ตดิตามผลเริม่ตัง้แตวั่นทีไ่ดร้ับการอนุมัต ิหรอืวันทีไ่ดใ้หบ้รกิาร หรอื
วันทีไ่ดท้ าการจา่ยยา  ระยะเวลาของการมสีทิธิเ์ป็นชว่งเวลาทีจ่ ากดั
เทา่นัน้ และขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ KP ในรปูแบบตา่ง ๆ ไดแ้ก ่

5.8.2.1 ระบรุะยะเวลา สงูสดุ 365 วันส าหรับบรกิารตดิตามผลที ่มี
สทิธิแ์ละยอดคงคา้งคา่ใชจ้า่ยของผูป่้วยทีร่ะบกุอ่นการ
อา้งองิหน้ีเสยี 

5.8.2.2 การพยาบาลทีม่ทีักษะและการดแูลระดับกลาง.  สงูสดุ 30 
วันส าหรับบรกิารใหภ้ายนอก KP   

5.8.2.3 อปุกรณ์ทางการแพทย ์ที ่ทนทาน สงูสดุ 180 วันส าหรับ
ผูข้ายทีจ่ัดหาอปุกรณ์ทางการแพทย ์  

5.8.2.4 หลักสตูรการรักษาหรอืบทเรยีนของทางการดแูล  สงูสดุ 180 วัน
ส าหรับหลักสตูรการ รักษาและ/หรอืบทเรยีนของทางการ
ดแูลตามทีก่ าหนดโดยผูใ้หบ้รกิาร KP 

5.8.2.5 ผูป่้วยทีม่สีทิธิเ์ขา้รว่มโครงการความคุม้ครองสขุภาพของ
ภาครัฐและ เอกชน สงูสดุ 90 วัน ใน การชว่ยเหลอืผูป่้วยใน
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ขณะทีพ่วกเขาสมัครโปรแกรมความคุม้ครองสขุภาพของ
ภาครัฐและเอกชน 

5.8.2.6 คา่ตอบแทนเภสชักรรมครัง้เดยีว  กอ่นทีจ่ะสมคัรเขา้รว่ม
โปรแกรม MFA ผูป่้วยจะมสีทิธิไ์ดร้ับคา่ตอบแทนทางเภสชั
กรรมเพยีงครัง้เดยีวหากผูป่้วย (1) ไมม่คีา่ตอบแทน MFA (2) 
กรอกใบสัง่ยาทีเ่ขยีนโดยผูใ้หบ้รกิาร KP ทีร่า้นขายยา KFHP/H 
และ (3) แสดงถงึการไมส่ามารถจา่ยเงนิตามใบสัง่แพทยไ์ด ้ 
คา่ตอบแทนครัง้เดยีว จ ากดั 30 วัน และรวมถงึการจดัหายาที่
เหมาะสมตามทีผู่ใ้หบ้รกิาร KP ก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม   

5.8.2.7 ค าขอขยายคา่ตอบแทน  ค าขอขยายคา่ตอบแทน เริม่
สามสบิ (30) วันกอ่นวันหมดอายขุองคา่ตอบแทนทีม่อียู ่
และเมือ่ใดกต็าม หลังจากนัน้ผูป่้วยสามารถสมัครเขา้รว่ม
โปรแกรมอกีครัง้ได ้

5.8.3 คา่ตอบแทนถกูเพกิถอน ยกเลกิ หรอืแกไ้ข  KFHP/H อาจเพกิถอน 
ยกเลกิหรอืแกไ้ขคา่ตอบแทน MFA ได ้ในบางสถานการณ์ตามดลุย
พนิจิของตน  สถานการณ์ดังตอ่ไปน้ี: 

5.8.3.1 การฉอ้โกง การโจรกรรม หรอืการเปลีย่นแปลงทางการเงนิ  
กรณีการฉอ้โกง การบดิเบอืนความจรงิ การโจรกรรม การ
เปลีย่นแปลงสถานการณ์ทางการเงนิของผูป่้วย หรอื
สถานการณ์อืน่ ๆ ทีท่ าลายความมั่นคงของโปรแกรม MFA 

5.8.3.2 มสีทิธิเ์ขา้รว่มโครงการความคุม้ครองสขุภาพของภาครัฐ
และเอกชน  ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการตรวจคัดกรองส าหรบั
โปรแกรมความคุม้ครองสขุภาพของภาครัฐและเอกชนจะถอื
วา่มคีณุสมบัตเิหมาะสม แตไ่มใ่หค้วามรว่มมอืกบัขัน้ตอน
การสมัครส าหรับโปรแกรมเหลา่นัน้ 

5.8.3.3 ระบแุหลง่ช าระเงนิอืน่ ๆ ความคุม้ครองดา้นสขุภาพหรอื
แหลง่การช าระเงนิอืน่ ๆ ทีร่ะบหุลังจากผูป่้วยไดร้ับ
คา่ตอบแทน MFA ท าใหเ้กดิคา่บรกิารทีเ่ขา้เกณฑถ์กูเรยีก
เก็บเงนิยอ้นหลัง  ในกรณีน้ีผูป่้วยจะไมถ่กูเรยีกเก็บเงนิ
ส าหรับสว่นนัน้ ๆ ของใบเรยีกเก็บเงนิ (1) ซึง่ผูป่้วยตอ้ง
รับผดิชอบเป็นการสว่นตัวและ (2) ซึง่ไมไ่ดร้ับเงนิจากความ
คุม้ครองสขุภาพหรอืแหลง่ช าระเงนิอืน่ ๆ ของเขาหรอืเธอ 

5.8.3.4 การเปลีย่นแปลงความคุม้ครองสขุภาพ ผูป่้วยทีป่ระสบกบั
การเปลีย่นแปลงความครอบคลมุการดแูลสขุภาพจะถกู
ขอใหส้มัครเขา้รว่มโปรแกรม MFA อกีครัง้  
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5.9 ขอ้จ ากดัในการเรยีกเก็บเงนิ  การเรยีกเก็บเงนิผูป่้วยทีเ่ขา้เกณฑ ์MFA เป็นเงนิ
ดอลลารเ์ต็มจ านวน (เชน่ คา่ใชจ้า่ยขัน้ตน้) ส าหรับคา่ใชจ้า่ยในโรงพยาบาล
ทีเ่ขา้เกณฑท์ีโ่รงพยาบาล a Kaiser Foundation Hospital เป็นสิง่ตอ้งหา้ม  
ผูป่้วยทีไ่ดร้ับบรกิารโรงพยาบาลทีม่สีทิธิท์ีโ่รงพยาบาล a Kaiser Foundation 
Hospital และมสีทิธิเ์ขา้รว่มโปรแกรม MFA แตไ่มไ่ดร้ับคา่ตอบแทน MFA หรอื
ถกูปฏเิสธคา่ตอบแทน MFA จะไมถ่กูเรยีกเก็บเงนิเกนิกวา่จ านวนเงนิทีเ่รยีก
เก็บโดยทั่วไป (AGB) ส าหรับบรกิารเหลา่นัน้ 

5.9.1 จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บโดยทั่วไป  จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บโดยทั่วไป 
(AGB) ส าหรับกรณีฉุกเฉนิหรอืการดแูลทีจ่ าเป็นทางการแพทยอ์ืน่ ๆ 
ส าหรับบคุคลทีม่ปีระกนัครอบคลมุการดแูลดังกลา่วจะถกูก าหนดโดย
สถานที ่ของ KP ตามทีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารแนบ มาตราทีV่ พืน้ฐาน
ส าหรับการค านวณจ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บโดยทั่วไป (AGB) 

5.10 ด าเนนิการเรยีกเก็บ 

5.10.1 การพยายามแจง้เตอืนทีส่มเหตสุมผล  KFHP/H หรอืหน่วยงานตดิตาม
หน้ีทีด่ าเนนิการในนามของตนใชค้วามพยายามตามสมควรในการแจง้
ผูป่้วยทีม่ยีอดคา้งช าระ หรอืคา้งช าระเกีย่วกบัโปรแกรม MFA   การ
พยายามแจง้เตอืนทีส่มเหตสุมผล ไดแ้ก ่

5.10.1.1 แจง้ใหท้ราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 120 วันนับจากค า
แถลงหลังการจ าหน่ายครัง้แรกทีแ่จง้ใหเ้จา้ของบัญชทีราบ
วา่ MFA มใีหส้ าหรับผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหลา่นัน้ 

5.10.1.2 ใหแ้จง้เป็นลายลักษณ์อักษรพรอ้มรายการการด าเนนิการ
เรยีกเก็บเงนิพเิศษ (extraordinary collection actions ,  ECAs) ที ่
KFHP/H หรอืหน่วยงานตดิตามหน้ีมุง่มั่นทีจ่ะเริม่ใหช้ าระยอด
คา่ใชจ้า่ยของผูป่้วยและก าหนดเสน้ตายส าหรับการ
ด าเนนิการดังกลา่วซึง่ไมเ่ร็วกวา่ 30 วันนับจาก แจง้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

5.10.1.3 ใหส้รปุเป็นภาษาทั่วไปของนโยบาย MFA พรอ้มกบัค าชีแ้จง
ของผูป่้วยในโรงพยาบาลรายแรก 

5.10.1.4 พยายามแจง้เจา้ของบัญชดีว้ยวาจาเกีย่วกบันโยบาย MFA 

และวธิขีอรับความชว่ยเหลอืผา่นขัน้ตอนการสมัคร MFA  

5.10.1.5 การก าหนดคณุสมบัตขิองโปรแกรมตามค าขอ กอ่นทีจ่ะถงึ
ก าหนดช าระหรอืยอดคา้งช าระของคนไขจ้ะถกูโอนไปยัง
หน่วยงานตดิตามหนี้ 

5.10.2 การด าเนนิการเรยีกเก็บเงนิพเิศษถกูระงับ  KFHP/H ไมด่ าเนนิการหรอื
อนุญาตใหห้น่วยงานทีเ่ก็บรวบรวมด าเนนิการในนามของตน ในการ
ด าเนนิการเก็บพเิศษ (ECAs) ตอ่ผูป่้วย หากผูป่้วย: 
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5.10.2.1 มกีารใชง้านคา่ตอบแทน MFA หรอื 

5.10.2.2 ไดเ้ริม่สมัคร MFA หลังจากที ่ECAs เริม่ขึน้แลว้  ECAs จะถกู
ระงับจนกวา่จะมกีารก าหนดคณุสมบัตขิัน้สดุทา้ย 

5.10.3  การด าเนนิการเก็บเงนิพเิศษทีอ่นุญาตได ้

5.10.3.1 การก าหนดขัน้สดุทา้ยของความพยายามทีส่มเหตสุมผล 
การก าหนดขัน้สดุทา้ยของความพยายามทีส่มเหตสุมผล 
กอ่นทีจ่ะเริม่ ECAs ใด ๆ หัวหนา้ฝ่ายบรกิารทางการเงนิของ
วงจรรายไดข้องผูป่้วย จะรับรองสิง่ตอ่ไปน้ี: 

5.10.3.1.1 เสร็จสิน้ความพยายามตามสมควรในการแจง้
ผูป่้วยเกีย่วกบัโปรแกรม MFA และ 

5.10.3.1.2 ผูป่้วยไดร้ับเอกสารอยา่งนอ้ย 240 วันนับจาก
ใบแจง้ยอดการเรยีกเก็บเงนิครัง้แรกเพือ่ยืน่ขอ 
MFA 

5.10.3.2 การรายงานตอ่หน่วยงานสนิเชือ่ผูบ้รโิภคหรอืเครดติบโูร  
KFHP/H หรอืหน่วยงานตดิตามหนี้ทีด่ าเนนิการในนาม อาจ
รายงานขอ้มลูทีไ่มพ่งึประสงคไ์ปยังหน่วยงานรายงาน
เครดติของผูบ้รโิภคหรอืส านักงานเครดติ 

5.10.3.3 การพจิารณาคดหีรอืการด าเนนิการทางแพ่ง กอ่นด าเนนิการ
ทางศาลหรอืทางแพ่ง KFHP/H จะตรวจสอบสถานะทางการ
เงนิของผูป่้วยโดยใชแ้หล่งขอ้มลูภายนอกเพือ่พจิารณาว่า
ผูป่้วยมสีทิธิเ์ขา้รว่มโปรแกรม MFA หรอืไม ่

5.10.3.3.1 สทิธิไ์ดร้ับ MFA ไมม่กีารด าเนนิการใด ๆ 
เพิม่เตมิกบัผูป่้วยทีม่สีทิธิเ์ขา้รว่มโปรแกรม MFA  
บัญชทีีเ่ขา้เกณฑส์ าหรับ MFA จะถกูยกเลกิและ
สง่คนืตามเกณฑย์อ้นหลัง 

5.10.3.3.2 ไมม่สีทิธิไ์ดร้ับ MFA ในกรณีทีถ่กูจ ากดัมาก ๆ 
การปฏบิัตติอ่ไปน้ีอาจด าเนนิการโดยไดร้ับการ
อนุมัตลิว่งหนา้จากประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย
การเงนิหรอืผูค้วบคมุระดบัภมูภิาค: 

5.10.3.3.2.1 อายัดคา่จา้ง 

5.10.3.3.2.2 การฟ้องรอ้ง/การด าเนนิการ
ทางแพ่ง  จะไมด่ าเนนิการทาง
กฎหมายกบับคุคลทีว่า่งงานและ
ไมม่รีายไดส้ าคัญอืน่ ๆ 
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5.10.3.3.2.3 ยดึทีอ่ยูอ่าศัยของลกูหนี ้

5.10.4 การด าเนนิการเก็บเงนิพเิศษทีต่อ้งหา้ม  KFHP/H ไมด่ าเนนิการ 
อนุญาตหรอืยนิยอมใหห้น่วยงานตดิตามหนี้ด าเนนิการ ปฏบิัตกิาร
ตอ่ไปน้ีภายใตส้ถานการณ์ใด ๆ : 

5.10.4.1 เลือ่น ปฏเิสธ หรอืขอใหช้ าระเงนิ เน่ืองจากเจา้ของบัญชไีม่
ช าระยอดคงเหลอืกอ่นหนา้ กอ่นทีจ่ะใหก้ารดแูลในกรณี
ฉุกเฉนิหรอืจ าเป็นทางการแพทย ์

5.10.4.2 ขายหน้ีเจา้ของบัญชใีหก้ับบคุคลทีส่าม 

5.10.4.3 ยดึทรัพยส์นิหรอืยดึบัญช ี

5.10.4.4 ขอหมายจับ 

5.10.4.5 ขอเอกสารแนบรา่งกาย 

5.11 การรับมอืกบัภัยพบิตั ิ การรับมอืกบัภัยพบิตั ิKFHP/H อาจปรับเปลีย่นเกณฑ์
คณุสมบัตขิองโปรแกรม MFA ชัว่คราว และขัน้ตอนการสมัครเพือ่เพิม่ความ
ชว่ยเหลอืทีม่ใีหก้บัชมุชนและผูป่้วยทีไ่ดร้ับผลกระทบจากเหตกุารณ์ทีเ่ป็นที่
รูจ้ัก ซึง่ไดร้ับการรับรองวา่เป็นภัยพบิัตโิดยรัฐหรอืรฐับาลกลาง 

5.11.1 การปรบัเปลีย่นคณุสมบตัทิ ีเ่ป็นไปได ้ การเปลีย่นแปลงเกณฑ์
คณุสมบัตขิอง MFA ชัว่คราวอาจรวมถงึ: 

5.11.1.1 ระงับการก าจัดสทิธิ ์

5.11.1.2 เพิม่เกณฑก์ารตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิอยา่งเป็น
ทางการ 

5.11.1.3 ลดเกณฑค์า่รักษาพยาบาลทีส่งู 

5.11.2 การปรับเปลีย่นกระบวนการสมัครทีเ่ป็นไปได ้ การเปลีย่นแปลง
ชัว่คราวในขัน้ตอนการสมัคร MFA อาจรวมถงึ: 

5.11.2.1 อนุญาตใหผู้ป่้วยใหข้อ้มลูพืน้ฐานทางการเงนิ (เชน่ รายได ้
ถา้ม ีและแหลง่ทีม่า) และยนืยันความถกูตอ้งเมือ่ 
(1) สถานะทางการเงนิของเขาหรอืเธอไมส่ามารถตรวจสอบ
ไดโ้ดยใชแ้หลง่ขอ้มลูภายนอก (2) ขอ้มลูทางการเงนิทีข่อ
ไป ไมส่ามารถใชไ้ดเ้น่ืองจากเหตกุารณ์และ (3) ไมม่ี
หลักฐานอืน่ใดทีอ่าจแสดงถงึคณุสมบัต ิ

5.11.2.2 ค านงึถงึผลกระทบของการสญูเสยีคา่จา้งในอนาคต/การ
จา้งงานอันเนื่องมาจากเหตกุารณ์ทีก่ าหนดรายไดค้รัวเรอืน 
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5.11.3 ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ  ขอ้มลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ ขอ้มลูที่
อธบิายถงึการเปลีย่นแปลงโปรแกรม MFA ชัว่คราวมใีหแ้บบสาธารณะ
บนหนา้เว็บโปรแกรม MFA และทีศ่นูย ์KP ในพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับผลกระทบ 

6.0 อา้งองิ/ภาคผนวก 

6.1 ภาคผนวก A- อภธิานศัพท ์

6.2 กฎหมาย ขอ้บังคับ และทรัพยากร 

6.2.1 พระราชบัญญัตคิุม้ครองผูป่้วยและการดแูลในราคาทีส่มเหตสุมผล 
กฎหมายมหาชน 111-148 (124 มาตรา 119 (2010)) 

6.2.2 ทะเบยีนของรัฐบาลกลางและหลักเกณฑค์วามยากจนของรัฐบาล
กลางประจ าปี 

6.2.3 เอกสารเผยแพรบ่รกิารสรรพากร 2014 ค าแนะน าส าหรับก าหนดการ 
H (แบบ 990) 

6.2.4 ประกาศกรมสรรพากร 2010-39 

6.2.5 ประมวลกฎหมายบรกิารสรรพากร 26 CFR สว่นที ่1, 53 และ 602, RIN 

1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 - ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิ
ส าหรับโรงพยาบาลการกศุล 

6.2.6 California Hospital Association - นโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิ
ของโรงพยาบาลและกฎหมายเพือ่ผลประโยชนข์องชมุชนฉบับปี 
2015 

6.2.7 สมาคมสขุภาพคาทอลกิแหง่สหรัฐอเมรกิา - คูม่อืส าหรับการวางแผน
และการรายงานผลประโยชนข์องชมุชนฉบับ 2012 

6.3 รายนามผูใ้หบ้รกิาร 

6.3.1 รายนามผูใ้หบ้รกิารมใีหใ้นเว็บไซตข์อง KFHP/H ตอ่ไปน้ี 

6.3.1.1 Kaiser Permanente แหง่ฮาวาย  

6.3.1.2 Kaiser Permanente แหง่ตะวันตกเหนือ 

6.3.1.3 Kaiser Permanente แหง่แคลฟิอรเ์นียเหนือ  

6.3.1.4 Kaiser Permanente แหง่แคลฟิอรเ์นียใต ้

6.3.1.5 Kaiser Permanente แหง่วอชงิตัน 
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Community MFA (CMFA)  หมายถงึโครงการความชว่ยเหลอืทางการเงนิดา้นการแพทย ์ซึง่
รว่มมอืกบัองคก์รตามชมุชนและองคก์รดา้นความปลอดภัยเพือ่ใหส้ามารถเขา้ถงึการดแูลที่
จ าเป็นทางการแพทยแ์กผู่ป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัและผูป่้วยทีม่รีายไดน้อ้ยทีส่ถานบรกิาร KP 

หน่วยงานตดิตามหนี้ หมายถงึบคุคลทีโ่ดยการกระท าทัง้ทางตรงและทางออ้ม ด าเนนิการหรอื
ปฏบิัตเิรยีกเก็บหรอืพยายามรวบรวมหน้ีทีค่า้งช าระ หรอืถกูกลา่วหาวา่เป็นหน้ี เจา้หน้ีหรอืผูซ้ือ้หนี ้

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นทาน (DME)  รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเพยีง ไมเ้ทา้มาตรฐานไ มค้ ้ายัน 
เครือ่งพ่นยา เวชภัณฑท์ีใ่ชป้ระโยชนไ์ด ้ชดุลากเหนือประตสู าหรับใชใ้นบา้น เกา้อีร้ถเข็น วอลก์
เกอร ์เตยีงโรงพยาบาลและออกซเิจนส าหรับใชใ้นบา้น ตามทีก่ าหนดโดยเกณฑ ์DME DME ไม่
รวมกายอปุกรณ์ขาเทยีม (เชน่เครือ่งดาม/กระดกูและกลอ่งเสยีงเทยีม และวัสดสุิน้เปลอืง) และ
อปุกรณ์ทีไ่มต่อ้งสัง่โดยแพทยแ์ละสนิคา้ทีอ่อ่นนุ่ม (เชน่ อปุกรณ์เกีย่วกบัระบบทางเดนิปัสสาวะ 
และอปุกรณ์ท าแผล) 

ผูป่้วย ทีม่สีทิธิ ์คอืบคุคลทีม่คีณุสมบัตติรงตามเกณฑค์ณุสมบัตทิีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายน้ีไม่วา่
ผูป่้วยจะ (1) ไมม่ปีระกนัหรอืไม ่(2) ไดร้ับความคุม้ครองผา่นโครงการสาธารณะ (เชน่ Medicare, 

Medicaid หรอืความคุม้ครองการดแูลสขุภาพทีไ่ดร้บัเงนิอดุหนุนทีซ่ือ้ผา่นการแลกเปลีย่นประกนั
สขุภาพ) (3) ไดร้ับการประกนัโดยแผนสขุภาพอืน่ทีไ่มใ่ช ่KFHP หรอื (4) ครอบคลมุโดย KFHP 

แหลง่ขอ้มลูภายนอก คอืผูใ้หบ้รกิารบคุคลทีส่ามทีใ่ชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคลของผูป่้วย
เพือ่ประเมนิความตอ้งการทางการเงนิ โดยใชแ้บบจ าลองจากฐานขอ้มลูบันทกึสาธารณะซึง่
ประเมนิผูป่้วยแตล่ะรายตามมาตรฐานเดยีวกนัเพือ่ค านวณคะแนนความสามารถทางการเงนิของ
ผูป่้วย 

หลักเกณฑค์วามยากจน ของรฐับาลกลาง (FPG) ก าหนดระดับรายไดต้อ่ปีส าหรับความยากจน
ตามทีก่ าหนดโดยกระทรวงสาธารณสขุและบรกิารมนุษยข์องสหรัฐอเมรกิา และมกีารปรับปรงุทกุ
ปีในทะเบยีนของรัฐบาลกลาง 

การใหค้ าปรกึษา ทางการเงนิ เป็นกระบวนการทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลอืผูป่้วยในการส ารวจทางเลอืก
ทางการเงนิและความคุม้ครองดา้นสขุภาพตา่ง ๆ ทีม่ใีหส้ าหรับการจา่ยคา่บรกิารในสถานที ่KP  
ผูป่้วยทีอ่าจขอค าปรกึษาทางการเงนิรวมถงึ แตไ่ม่จ ากดัเพยีง การจา่ยเงนิดว้ยตนเอง ไมม่ปีระกนั 
ไมไ่ดร้ับประกนั และผูท้ีแ่สดงวา่ไมส่ามารถจา่ยคา่รักษาใหก้บัผูป่้วยไดเ้ต็มจ านวน 

คนไรบ้า้น อธบิายถงึ สถานะของบคุคลทีอ่าศัยอยูใ่นสถานทีแ่หง่ใดแหง่หนึง่หรอือยูใ่น
สถานการณ์ทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง ตอ่ไปน้ี: 

• ในสถานทีท่ีไ่มไ่ดม้ไีวส้ าหรับการอยูอ่าศัยของมนุษย ์เชน่ รถยนต ์สวนสาธารณะ ทางเทา้ 
อาคารรา้ง (บนถนน) หรอื 

• ในสถานทีพ่ักพงิฉุกเฉนิ หรอื 

• อยูอ่าศัยในทีส่ าหรับชว่งเปลีย่นผา่น หรอืรองรับคนไรบ้า้นทีม่าจากถนนหรอืทีพ่ักพงิฉุกเฉนิ 
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• ในสถานทีใ่ด ๆ ขา้งตน้ แตใ่ชเ้วลาสัน้ ๆ (ไมเ่กนิ 30 วันตดิตอ่กนั) ในโรงพยาบาล หรอื
สถาบันอืน่ ๆ 

• ถกูขับไลภ่ายในหนึง่สปัดาหจ์ากหน่วยทีพ่ักสว่นตัว หรอืก าลังหลบหนีจากสถานการณ์ความ
รนุแรงในครอบครัวโดยไมม่กีารระบถุิน่ทีอ่ยูใ่นภายหลัง และบคุคลนัน้ขาดทรัพยากร และ
เครอืขา่ยสนับสนุนทีจ่ าเป็นในการจัดหาทีอ่ยูอ่าศัย 

• ถกูปลดออกจากสถาบันภายในหนึง่สปัดาห ์เชน่ สถานบ าบัดสขุภาพจติ หรอืสารเสพตดิซึง่
บคุคลนัน้อาศัยอยูเ่ป็นเวลานานกว่า 30 วันตดิตอ่กนั และไมม่กีารระบถุิน่ทีอ่ยูภ่ายหลัง และ
บคุคลนัน้ขาดทรัพยากรทางการเงนิและ เครอืขา่ยการสนับสนุนทางสงัคมทีจ่ าเป็นในการ
จัดหาทีอ่ยูอ่าศัย 

KP ประกอบดว้ย โรงพยาบาล Kaiser Foundation Hospitals และคลนิกิของโรงพยาบาลในเครอื 
Kaiser Foundation Health Plans กลุม่แพทยถ์าวร และบรษัิทในเครอื ยกเวน้ Kaiser Permanente 

Insurance Company (KPIC) 

สถาน KP รวมถงึสถาน ทีท่างกายภาพใด ๆ รวมถงึการตกแตง่ภายในและภายนอกของอาคารที ่
KP เป็นเจา้ของหรอืเชา่เพือ่ด าเนนิการตามหนา้ทีท่างธรุกจิของ KP รวมถงึการจัดสง่ผูป่้วย (เชน่ 
อาคาร หรอืชัน้ KP ยนูติ หรอืการตกแตง่ภายในอืน่ ๆ หรอื พืน้ทีภ่ายนอกของอาคารทีไ่มใ่ช ่KP) 

การตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิอยา่งเป็นทางการ เป็นวธิกีารทดสอบทีใ่ชแ้หลง่ขอ้มลูภายนอก
หรอืขอ้มลูทีผู่ป่้วยใหไ้วเ้พือ่พจิารณาวา่มสีทิธิเ์ขา้ร่วมโครงการความคุม้ครองสาธารณะหรอื MFA 

โดยพจิารณาจากรายไดข้องแตล่ะบคุคลมากกวา่รอ้ยละทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางความยากจนของ
รัฐบาลกลาง 

Medical Financial Assistance (MFA) คา่ตอบแทนเป็นเงนิเพือ่จา่ยคา่รักษาพยาบาลส าหรับผูป่้วย
ทีม่สีทิธิซ์ ึง่ไมส่ามารถจา่ยคา่บรกิารทางการแพทยท์ีจ่ าเป็น ผลติภัณฑ ์หรอืยาทีจ่ าเป็นทาง
การแพทยไ์ดท้ัง้หมด หรอืบางสว่น และผูท้ีใ่ชแ้หลง่จา่ยเงนิทัง้ภาครฐัและเอกชน  บคุคลทีม่ี
คณุสมบตัติรงตามเกณฑส์ าหรับความชว่ยเหลอืเพือ่จา่ยคา่ใชจ้า่ยของการดแูลของผูป่้วยบางอยา่ง
หรอืทัง้หมด 

เวชภัณฑ ์ หมายถงึวัสดทุางการแพทยท์ีไ่มส่ามารถใชซ้ ้าได ้เชน่ เฝือก สลงิ ผา้ปิดแผล และ
ผา้พันแผลทีใ่ชโ้ดยผูใ้หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพทีไ่ดร้ับใบอนุญาตในขณะทีใ่หบ้รกิารทีจ่ าเป็น
ทางการแพทย ์และไมร่วมวัสดทุีผู่ป่้วยซือ้หรอืไดร้บัมาจากแหลง่อืน่ 

คา่ใชจ้า่ย ของผูป่้วย หมายถงึสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูป่้วยส าหรับการดแูลทีไ่ดร้ับใน
สถานบรกิาร KP (เชน่ โรงพยาบาล คลนิกิในเครอืโรงพยาบาล ศนูยก์ารแพทย ์อาคารส านักงาน
ทางการแพทยแ์ละรา้นขายยาผูป่้วยนอก) ทีไ่มไ่ดร้ับเงนิคนืจากการประกนัหรอืโปรแกรมการดแูล
สขุภาพทีไ่ดร้ับทนุจากสาธารณะ 

การสละทางเภสชักรรม  ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกส่มาชกิ KP Senior Advantage Medicare 

Part D ทีม่รีายไดต้ ่าซึง่ไมส่ามารถจา่ยสว่นแบง่คา่ใชจ้า่ยส าหรับยาทีต่อ้งสัง่โดยแพทยส์ าหรับ
ผูป่้วยนอกทีอ่ยูภ่ายใต ้Medicare Part D. 
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Safety Net หมายถงึระบบขององคก์รไมแ่สวงหาผลก าไรและ/หรอืหน่วยงานของรัฐทีใ่หบ้รกิาร
ดา้นการรักษาพยาบาลโดยตรงแกผู่ท้ีไ่มม่ปีระกนัหรอืไมไ่ดร้ับการคุม้ครองในพืน้ทีช่มุชนเชน่ 
โรงพยาบาลของรัฐ คลนิกิ ชมุชน โบสถ ์สถานสงเคราะห ์คนไรบ้า้น หน่วยอนามัยเคลือ่นที ่
โรงเรยีน เป็นตน้ 

ผูไ้มไ่ดร้ับประกนั คอืบคุคลทีแ่มจ้ะมคีวามคุม้ครองดา้นการดแูลสขุภาพ แตพ่บวา่ภาระผกูพันใน
การจา่ยเบีย้ประกนัการช าระเงนิการประกนัภัย และการหักลดหยอ่นเป็นภาระทางการเงนิทีส่ าคัญ
ทีท่ าใหผู้ป่้วยลา่ชา้หรอืไมไ่ดร้ับบรกิารดา้นการดแูลสขุภาพทีจ่ าเป็นเนื่องจากเงนิไมพ่อจา่ย    

ผูไ้มม่ปีระกนั คอืบคุคลทีไ่มม่ปีระกนัสขุภาพ หรอืความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีร่ัฐบาลกลางหรอื
รัฐใหก้ารสนับสนุนเพือ่ชว่ยจา่ยคา่บรกิารดา้นการดแูลสขุภาพ   

ประชากร ทีเ่ปราะบาง ไดแ้ก ่กลุม่ประชากรทีส่ขุภาพและความเป็นอยูท่ีถ่อืวา่มคีวามเสีย่งมากกวา่
ประชากรทั่วไปเนื่องจาก สถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ความเจ็บป่วย เชือ้ชาต ิอาย ุหรอืปัจจัย
ทีท่ าใหเ้กดิความพกิารอืน่ ๆ   

หมาย สิง่ทีแ่นบมากบัรา่งกาย เป็นกระบวนการทีศ่าลสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีน่ าบุคคลทีถ่กูพบวา่ถกูดู
หมิน่ทางแพ่งตอ่หนา้ศาล คลา้ยกบัการออกหมายจบั 
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ภาคผนวก: Kaiser Permanente Washington  

     ภาคผนวก: วนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้ 1 กมุภาพนัธ ์2021  

I. Kaiser Foundation Hospitals นโยบายนี้ใหใ้ชกั้บนโยบายนี้ใหใ้ชกั้บสถานทีข่อง KFHP/H 

ทัง้หมด (เชน่ โรงพยาบาล คลนิกิในเครอืโรงพยาบาล ศนูยก์ารแพทย ์และตกึส านักงานทาง

การแพทย)์ และรา้นขายยาผูป่้วยนอก) Kaiser Foundation Hospitals ทีอ่ยูใ่นเขตวอชงิตันตอ่ไปนี้: 

Kaiser Permanente Central Hospital 

 

II. บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดร้บัและบรกิารเพิม่เตมิทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัภายใตน้โยบาย MFA  

a. บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดร้บั 

i. เครือ่งชว่ยฟังซึง่ถกูก าหนดใหเ้ป็นความจ าเป็นทางการแพทย ์หรอืสัง่โดยผูใ้หบ้ร ิ

การของ KP และไดซ้ือ้ผา่นศนูยโ์สตสมัผัสวทิยา/การไดย้นิ ของ KP  

ii. อปุกรณ์เกีย่วกับสายตาและฮารด์แวรซ์ึง่ก าหนดใหเ้ป็นความจ าเป็นทางการแพทยแ์ละ

สัง่โดยผูใ้หบ้รกิารของ KP และสัง่ซือ้ผ่านศนูยต์าของ KP  

b. บรกิารเพิม่เตมิทีไ่มม่สีทิธไิดร้บั  

i. การขนสง่ผูป่้วยในกรณีฉุกเฉนิและไมฉุ่กเฉนิ 

III. ผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยูแ่ละทีไ่มอ่ยูภ่ายใตน้โยบาย MFA รายชือ่ของผูใ้หบ้รกิารในโรงพยาบาลของ 

Kaiser Foundation ทีอ่ยูแ่ละทีไ่ม่อยูภ่ายใตน้โยบาย MFA มใีหแ้กป่ระชาชนท่ัวไปโดยไมเ่สยี 

คา่ใชจ่้ายทีเ่ว็บไซตข์อง KFHP/H MFA ที ่www.kp.org/mfa/wa 

IV. ขอ้มลูโปรแกรมและการสมคัรขอ MFA ขอ้มูลโปรแกรม MFA รวมทัง้ส าเนาของนโยบาย MFA, 

แบบฟอรม์ใบสมัคร, ขัน้ตอนการสมัคร, และขอ้สรุปในภาษาทีเ่รยีบง่าย (เชน่ โบรชวัรโ์ปรแกรม)  

ทีป่ระชาชนท่ัวไปสามารถหาได ้โดยไมเ่สยีค่าใชจ่้าย โดยมทัีง้ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืแบบ 

กระดาษ ผูป่้วยสามารถสมัครเขา้ร่วมโปรแกรม MFA ในระหว่างหรอืหลังจากทีไ่ดร้ับการดแูลรักษาจาก 

KFHP/H ไดโ้ดยท าไดห้ลายวธิ ีทัง้สมัครดว้ยตนเอง, ทางโทรศัพท,์ หรอืโดยการสง่ใบสมัคร (อา้งถงึ

ขอ้ 5.3 และ 5.4 ขา้งตน้)  

a. กรอกและสง่ใบสมคัรทางออนไลนจ์ากเว็บไซตข์อง KFHP/H ผูป่้วยสามารถเริม่กรอก

และสง่ขอ้มูลใบสมัครอเิล็กทรอนกิสไ์ดท้างเว็บไซตข์อง MRA ที ่www.kp.org/mfa/ncal. 

b. ดาวนโ์หลดขอ้มลูโปรแกรมจากเวบไซทข์อง KFHP/H ส าเนาอเิล็กทรอนกิสข์องขอ้มูล 

โปรแกรมมอียูบ่นเว็บไซตข์อง MFA ที ่www.kp.org/mfa/wa  

c. ขอรบัขอ้มลูโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส ์ส าเนาอเิล็กทรอนกิสข์องขอ้มลูโปรแกรมมใีหแ้กผู่ ้

สง่อเีมลมาขอรับ  

d. ขอรบัขอ้มลูโปรแกรมหรอืสมคัรดว้ยตนเอง ขอ้มลูโปรแกรมมอียูท่ีแ่ผนกรับคนไข ้และ

หอ้งฉุกเฉนิในโรงพยาบาลของ Kaiser Foundation Hospitals ดังทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้หนึง่ 

Kaiser Foundation Hospitals มเีจา้หนา้ทีส่ านักงานธรุกจิในสถานทีด่แูลรักษาเร่งดว่นของ 

KP โดยมเีจา้หนา้ทีป่ระจ าในสถานทีต่่างๆ ตอ่ไปนี้: 

Capitol Hill Medical Center Olympia Medical Center 

Tacoma Medical Center Bellevue Medical Center 

Silverdale Medical Center  

http://www.kp.org/mfa/wa
file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/Rar$DIa36916.3066/www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/wa
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e. ขอรบัขอ้มลูโปรแกรมหรอืสมคัรทางโทรศพัท ์มทีีป่รกึษาคอยชว่ยเหลอืทางโท 

รศัพทเ์พือ่ใหข้อ้มูล, ตรวจสอบการมคีณุสมบัต ิMFA และใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยใ 

นการสมัครขอรับ MFA สามารถตดิต่อเจา้หนา้ทีไ่ดต้ัง้แตวั่นจันทรถ์งึศุกร ์เวลา 8.00 น ถงึ 

17.00 น. เวลาแปซฟิิก ที:่ 

โทรศัพทห์มายเลข:  

1-800-442-4014, หรอื 

TTY: 1-800-833-6388 หรอื 711 

 

f. ขอรบัขอ้มลูโปรแกรมหรอืสมคัรทางไปรษณีย ์ผูป่้วยสามารถขอรับขอ้มลูโปรแกรม และ

สมัครขอรับ MFA โดยสง่ใบสมัครโปรแกรม MFA ทีก่รอกครบถว้นแลว้ทางไปรษณีย ์สามารถ

ขอรับขอ้มลูและสง่ใบสมัครทางไปรษณียท์ี ่: 

Patient Financial Services 

Attention: Medical Financial Assistance 

PO Box 34584 

Seattle, Washington 98124-1584 

 

g. สง่ใบสมคัรทีก่รอกครบถว้นแลว้ดว้ยตนเอง สามารถสง่ใบสมัครทีก่รอกเสร็จสมบรูณ์ 

แลว้ดว้ยตนเองที ่แผนกรับคนไข ้หรอื ส านักงานธรุกจิทีส่ถานทีข่อง KP ใดก็ได ้

 

V. เกณฑค์ุณสมบตั ิรายไดค้รัวเรอืนของผูป่้วยจะน ามาพจิารณาเมือ่ตอ้งตัดสนิว่ามคีณุสมบัตติาม MFA 

หรอืไม ่(อา้งถงึหัวขอ้ 5.6.1. ขา้งตน้) 

a. หลักเกณฑก์ารตรวจสอบรายได:้ มากถงึรอ้ยละ 300% ของเกณฑวั์ดความยากจนของ

รัฐบาลกลาง 

 

VI. ตารางสว่นลด จ านวนเงนิที ่KP จะเก็บจากผูป่้วยทีม่สีทิธไิดร้ับความชว่ยเหลอืทาง 

การเงนิทีเ่กีย่วกับการแพทยจ์ะค านวณตามประเภทเกณฑค์ณุสมบัตขิองผูป่้วยส าหรับโปรแกรม 

a. ผูป่้วยมคีณุสมบตัติามหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบรายได ้ผูป่้วยทีม่คีณุสมบัตติามเกณฑ์

การตรวจสอบรายไดจ้ะไดร้ับสว่นลด 100% จากสว่นของคา่ใชจ่้ายของผูป่้วยหรอื ทีไ่ดร้ับที่

ผูป่้วยตอ้งรับผดิชอบเอง 

b. ผูป่้วยมคีณุสมบตัติามเกณฑก์ารมคีา่ใชจ้า่ยทางการแพทยท์ีสู่ง ผูป่้วยทีม่คีณุสมบัติ

ตามเกณฑก์ารมคี่าใชจ่้ายทางการแพทยท์ีส่งูจะไดร้ับสว่นลด  

100% จากคา่ใชจ่้ายของผูป่้วยหรอื ทีไ่ดร้ับทีผู่ป่้วยตอ้งรับผดิชอบเอง  

 

VII. เกณฑใ์นการค านวณจ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บเงนิโดยท ัว่ไป (AGB) KFHP/H ก าหนด AGB ส าหรับ 

ในกรณีฉุกเฉนิ หรอืกรณีทีม่จี าเป็นในทางการแพทยอ์ืน่ๆ ทีต่อ้งดแูลโดยใชว้ธิกีารยอ้นกลับไปด ูโดย 

คณูคา่ใชจ่้ายรวมในการดแูลดว้ยอัตรา AGB ขอ้มลูเกีย่วกับอัตรา AGB และการค านวณมอียูใ่น 

เว็บไซต ์KFHP/H MFA ที ่www.kp.org/mfa/wa  

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

