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1.0 ຄ  າຖະແຫ ງນະໂຍບາຍ  

Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) ແລະ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) ມ ງ້ໝ ັນ້

ສະໜອງບນັດາໂຄງການທ ່ ອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານເຂົ້າເຖງິການດແູລສ ຂະພາບສ  າລບັປະຊາກອນ

ກຸື່ມສື່ຽງ. ຄວາມມ ງ້ໝ ັນ້ນ ລ້ວມມ  ການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິແກຄ່ນົເຈັບລາຍໄດຕ້  າ່ທ ່ ບ ່ ມ  ປະກນັໄພ 

ແລະມ ປະກນັໄພທ ່ ບ ່ ພຽງພ  ໃນເວລາທ ່ ຄວາມສາມາດໃນການຈາ່ຍຄາ່ບ ລິການແມນ່ອ ປະສກັຕ ່ ກບັການເຂົາ້

ເຖງິການດແູລທ ່ ສ ກເສ ນ ແລະມ ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ. 

 

2.0 ຈດຸປະສ  ງ 

ນະໂຍບາຍນ ອ້ະທິບາຍຂ ກ້  ານ  ດສ  າລບັການມ ຄນຸສ  ມບດັ ແລະການໄດຮ້ບັການຊື່ວຍເຫ  ອດາ້ນການເງນິສ  າລບັ

ການບ ລິການສກຸເສ ນ ແລະມ ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດຜື່ານໂຄງການຊື່ວຍເຫ  ອດາ້ນການເງນິທາງການ

ແພດ (Medical Financial Assistance, MFA). ຂ ກ້  ານ  ດແມ ື່ນປະຕບິດັຕາມຂ  ້501(r) ຂອງປະມວນກ  ດ 

ໝາຍວື່າດວ້ຍການເກບັລາຍຮບັພາຍໃນຂອງສະຫະຣຖັ ແລະກ  ດລະບຽບຂ ັນ້ຣຖັທ ື່ ນ  າໃຊ ້ເຊິື່ ງເວ ້າເຖງິການ

ບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດ, ວທິ ການເຂ າ້ເຖງິ, ເກນເງ  ື່ອນໄຂການມ ສິດເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ, ໂຄງສາ້ງຂອງລາງວນັ 

MFA, ພ ້ນຖານສ  າລບັການຄດິໄລື່ຈ  ານວນເງນິລາງວນັ ແລະການດ  າເນ ນການທ ື່ ອະນຍຸາດໃຫໄ້ດໃ້ນກ ລະນ 

ມ  ການບ ື່ ຈ ື່າຍຄື່າໃບບນິທາງການແພດ. 

 

3.0 ຂອບເຂດ 

ນະໂຍບາຍນ ນ້  າໃຊກ້ບັພະນກັງານຜ ທ້ ື່ ເປັນລ ກຈາ້ງຂອງນຕິບິກຸຄ  ນຕ ື່ ໄປນ  ້ແລະບນັດາສາຂາຂອງເຂ າເຈ າ້ 

(ລວມກນັເອ ້ນວື່າ “KFHP/H”): 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc.,  

3.2 Kaiser Foundation Hospitals;  ແລະ 

3.3 ສາຂາຂອງ KFHP/H. 

3.4 ນະໂຍບາຍນ ນ້  າໃຊກ້ບັ Kaiser Foundation Hospitals ທ ່ ມ  ລາຍຊຼື່ ໃນບດົຊອ້ນທາ້ຍທ ່ ຄດັຕິດມາ

ນ  າ, ຂ  ້I, Kaiser Foundation Hospitals, ແລະຖຼືກລວມເຂົາ້ໃນທ ່ ນ ເ້ປັນເອກະສານອາ້ງອ ງ. 
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4.0 ຄ  ານຍິາມ  

ເບິື່ ງພາກຕິດຄດັ A – ປະມວນຄ  າສບັຂອງນະໂຍບາຍ. 

 

5.0 ບ  ດບນັຍດັ 

KFHP/H ດ  າເນ ນໂຄງການ MFA ທ ື່ ມ  ການກວດສອບລາຍໄດ ້ແລະຊບັສິນເພ ື່ ອຫ ຸດຜື່ອນອປຸະສກັດາ້ນການ

ເງນິຕ ື່ ກບັການໄດຮ້ບັການດ ແລສກຸເສ ນ ແລະມ ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດສ  າລບັຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  ສດິໄດຮ້ບັ 

ໂດຍບ ື່ ຄ  ານງຶເຖງິອາຍ,ຸ ຄວາມພິການ, ເພດ, ເຊ ອ້ຊາດ, ສາສະໜາ, ສະຖານະທາງສງັຄ  ມ ຫ  ການເຂ າ້

ເມ  ອງ, ລ  ດສະນຍິ  ມທາງເພດ, ຊາດກ  າເນ ດຂອງຄ  ນເຈບັ, ແລະບ ່ ວາ່ຄ  ນເຈັບຈະມ ປະກນັໄພຄ ມ້ຄອງຫ  ບ ື່ກ 

ຕາມ. 

5.1 ການບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດ ແລະບ ື່ ມ  ສດິໄດຮ້ບັພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍ MFA. ຍ  ກເວັນ້ມ  ການລະບເຸປັນຢື່າງ

ອ ື່ ນໄວໃ້ນບ  ດຊອ້ນທາ້ຍທ ື່ ຕິດຄດັມາ, ຂ  ້II, ການບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ  ສິດ ແລະບ ື່ ມ  ສິດໄດຮ້ບັ

ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA.  

5.1.1 ການບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດໄດຮ້ບັ. ອາດຈະນ  າໃຊ ້MFA ກບັການບ ລິການເບິື່ ງແຍງສຂຸະພາບ

ສກຸເສ ນ ແລະມ ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ, ການບ ລິການ ແລະຜະລິດຕະພນັຂອງ

ຮາ້ນຂາຍຢາ, ແລະເຄ ື່ ອງໃຊທ້າງການແພດທ ື່ ສະໜອງໃຫຢ້ ື່ບນັດາສະຖານທ ື່ ຂອງ KP  

(ເຊັື່ ນວື່າໂຮງໝ , ສ ນການແພດ ແລະອາຄານຫອ້ງການທາງການແພດ), ຢ ື່ບນັດາຮາ້ນ

ຂາຍຢາສ  າລບັຄ  ນເຈັບເຂດນອກຂອງ KFHP/H ຫ  ໂດຍຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ  

Kaiser Permanente (KP). ອາດຈະນ  າໃຊ ້MFA ກບັບນັດາການບ ລິການ  

ແລະຜະລິດຕະພນັທ ື່ ອະທິບາຍຢ ື່ຂາ້ງລຸື່ມ:  

5.1.1.1 ການບ ລິການທ ື່ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ. ການດ ແລ, ການປິື່ ນປ ວ 

ຫ  ການບ ລິການທ ື່ ສ ັື່ງ ຫ  ສະໜອງໃຫໂ້ດຍຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ KP ໃດໜຶື່ ງທ ື່ ຈ  າ

ເປັນເພ ື່ ອປ້ອງກນັ, ປະເມ  ນຜ  ນ, ບ  ື່ງມະຕພິະຍາດ ຫ  ປິື່ ນປ ວສະພາບທາງ

ການແພດໃດໜຶື່ ງ ແລະໂດຍຕ  ນ້ຕ ແລວ້ ບ ື່ ແມ ື່ນເພ ື່ ອຄວາມສະດວກສະບາຍ

ຂອງຄ  ນເຈັບ ຫ  ຜ ໃ້ຫກ້ານດ ແລທາງການແພດ. 
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5.1.1.2 ໃບສ ັື່ງຢາ ແລະການສະໜອງຢາຂອງຮາ້ນຂາຍຢາ. ໃບສ ັື່ງຢາທ ື່ ຍ ື່ ນຢ ື່ຮາ້ນ

ຂາຍຢາສ  າລບັຄ  ນເຈັບເຂດນອກຂອງ KFHP/H ແລະຂຽນໃຫໂ້ດຍຜູໃ້ຫ້

ບ ລິການຂອງ KP, ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການທ ື່ ບ ື່ ແມ ື່ນພະແນກສກຸເສ ນຂອງ KP, ຜ ໃ້ຫ້

ບ ລິການທ ື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຝື່າຍດ ແລສກຸເສ ນຂອງ KP ແລະຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຕາມສນັຍາ

ຂອງ KP.  

5.1.1.2.1 ຢາທ ື່ວໄປ. ເລ ອກໃຊຢ້າທ ື່ວໄປກື່ອນ ໃນທກຸຄ ັງ້ທ ື່ ເປັນໄປໄດ.້  

5.1.1.2.2 ຢາມ ຍ ື່ ຫ ້. ໃຊຢ້າທ ື່ ມ  ຍ ື່ ຫ ້ ເມ  ື່ອຜ ໃ້ຫບ້ ລິການ KP ສ ັື່ງຢາທ ື່ ມ  ຍ ື່

ຫ ້ ແລະໝາຍເຫດໄວວ້ື່າ “ຈ ື່າຍຢາຕາມທ ື່ ຂຽນ” (“Dispense 

as Written”, DAW), ຫ  ເມ  ື່ອບ ື່ ມ  ຢາທ ື່ວໄປທ ື່ ທຽບເທ ື່ າກນັ. 

5.1.1.2.3 ຢາຕາມຮາ້ນຂາຍຢາ ຫ ຼື ເຄຼື່ ອງໃຊກ້ານຢາ. ຢາ ຫ ຼື ໃບສ ັ່ງທ ່

ຂຽນໃຫໂ້ດຍຜູໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ KP ແລະຈາ່ຍໃຫຈ້າກຮາ້ນ

ຂາຍຢາສ  າລບັຄນົເຈັບເຂດນອກຂອງ KP. 

5.1.1.2.4 ຜ ໄ້ດຮ້ບັຜ  ນປະໂຫຍດ Medicare. ນ  າໃຊກ້ບັຜ ໄ້ດຮ້ບັຜ  ນ

ປະໂຫຍດ Medicare ສ  າລບັຢາຕາມແພດສ ັື່ງທ ື່ ມ  ປະກນັຄຸມ້

ຄອງພາຍໃຕ ້Medicare ພາກ D ໃນຮ ບແບບຂອງການຍ  ກ

ເວັນ້ຂອງຮາ້ນຂາຍຢາ. 

5.1.1.3 ອ ປະກອນທາງການແພດທ ່ ໃຊໄ້ດດ້ນົນານ (Durable Medical 

Equipment, DME). ສ ັ່ງໃຫໂ້ດຍຜູໃ້ຫບ້ ລິການ KP ໂດຍສອດຄອ່ງກບັ

ແນວທາງການໃຫ ້DME ແລະຈດັຫາໃຫໂ້ດຍ KFHP/H ເພຼື່ ອໃຫແ້ກຄ່ນົ

ເຈບັທ ່ ມ  ເກນກງົຕາມຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ. 

5.1.1.4 ຫອ້ງຮຽນໃຫຄ້ວາມຮູດ້າ້ນສ ຂະພາບ. ມ ຄາ່ທ  ານຽມສ  າລບັບນັດາຫອ້ງຮຽນທ ່ ມ  

ໃຫຊ້ ່ ງຈດັຕາຕະລາງແລະຈດັຫາໃຫໂ້ດຍ KP ຊ ່ ງໄດຮ້ບັການແນະນ  າໃຫ້

ໂດຍຜູໃ້ຫບ້ ລິການ KP ໃນຖານະເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງແຜນການເບິ່ ງແຍງຂອງ

ຄນົເຈັບ. 

5.1.1.5 ການບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ  ສິດທ ື່ ມ  ໃຫ.້ ມ ການລະບກຸານບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ  

ສດິພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍ MFA ໄວໃ້ນບ  ດຊອ້ນທາ້ຍທ ື່ ຕິດຄດັມານ  າ, ຂ  ້II, 

ການບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ  ສິດ ແລະບ ື່ ມ  ສິດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA. 
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5.1.2 ການບ ລິການທ ື່ ບ ື່ ມ  ສິດ. ອາດຈະບ ື່ນ  າໃຊ ້MFA ກບັ: 

5.1.2.1 ການບ ລິການທ ື່ ບ ື່ ຖ ວື່າເປັນເຫດສກຸເສ ນ ຫ  ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ

ຕາມທ ື່ ກ  ານ  ດໂວໂ້ດຍຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ KP. ລວມເຖງິ, ແຕບ່ ່ ຈ  າກດັຢູແ່ຕ:່ 

5.1.2.1.1 ການບ ລິການ ຫ ຼື ການຜາ່ຕດັເພຼື່ ອຄວາມງາມ, ລວມເຖງິ 

ການບ ລິການດແູລຜິວຊ ່ ງມ  ຈ ດປະສງົຕ ົນ້ຕ ເພຼື່ ອການປບັປ ງ

ຮບູຮາ່ງໜາ້ຕາຂອງຄນົເຈັບ,  

5.1.2.1.2 ການປິື່ ນປ ວການມ ລ ກຍາກ, 

5.1.2.1.3 ເຄ ື່ ອງໃຊທ້າງການແພດແບບຂາຍຍື່ອຍ, 

5.1.2.1.4 ການບ  າບດັທ ່ ເປັນທາງເລຼືອກອຼື່ ນ, ລວມເຖງິ ການບ ລິການ

ຝງັເຂັມ, ການຈດັກະດກູ, ແລະການນວດ,  

5.1.2.1.5 ການສກັຢາ ແລະການໃຊເ້ຄຼື່ ອງມ ຼືແພດເພຼື່ ອປ່ິນປວົ

ການເສຼື່ ອມສະມຖັພາບທາງເພດ,  

5.1.2.1.6 ການບ ລິການດາ້ນການຖຼືພາແທນ, ແລະ 

5.1.2.1.7 ການບ ລິການທ ື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັໜ ້ສິນຂອງບ ກຄນົທ ສາມ, 

ຄວາມຄຸມ້ຄອງຂອງປະກນັໄພສື່ວນບກຸຄ  ນ ຫ  ກ ລະນ ການ  

ຊ  ດເຊ ຍແຮງງານ. 

5.1.2.2 ໃບສ ັື່ງຢາ ແລະການສະໜອງຢາຂອງຮາ້ນຂາຍຢາ. ຢາຕາມແພດສ ັື່ງ ແລະ

ເຄ ື່ ອງໃຊທ້ ື່ ບ ື່ ຖ ວື່າເປັນສິື່ ງສກຸເສ ນ ຫ  ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ ລວມມ  

ແຕື່ບ ື່ ຈ  າກດັຢູແ່ຕ ່(1) ຢາທ ່ ບ ່ ໄດຮ້ບັການອະນ ມດັໂດຍຄະນະກ  າມະການ

ດາ້ນການຢາແລະການບ  າບດັປ່ິນປວົ ແລະ (2) ຢາແລະເຄຼື່ ອງໃຊຕ້າມຮາ້ນ

ຂາຍຢາທົ່ວໄປທ ່ ບ ່ ແມນ່ແພດສ ັ່ງ ຫ ຼື ສ ັ່ງໂດຍຜູໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ  KP , ແລະ 

(3) ຢາທ ື່ ຖ ກຕດັອອກເປັນການສະເພາະ (ຕ  ວຢື່າງ ຢາປິື່ ນປ ວການມ ລ ກ

ຍາກ, ຢາເສ ມຄວາມງາມ, ຢາປິື່ ນປ ວການເສ ື່ ອມສະມຖັພາບທາງເພດ). 
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5.1.2.3 ໃບສ ັ່ງຢາສ  າລບັຜູລ້ງົທະບຽນເຂົາ້ຮວ່ມ Medicare ພາກ D ທ ່ ມ  ສດິ ຫ ຼື    

ຈດົທະບຽນເຂົາ້ຮວ່ມໂຄງການເງນິອ ດໜນູຜູມ້  ລາຍໄດຕ້  າ່ (Low Income 

Subsidy, LIS). 

ຄາ່ຢາສວ່ນທ ່ ເຫ ຼືອສ  າລບັຢາຕາມແພດສ ັ່ງສ  າລບັຜູລ້ງົທະບຽນເຂົາ້ຮວ່ມ 

Medicare Advantage ພາກ D ຜູທ້ ່ ມ  ສດິເຂົາ້ຮວ່ມ ຫ ຼືໄດລ້ງົທະບຽນ 

ເຂົາ້ຮວ່ມໂຄງການ LIS, ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂ ແ້ນະນ  າຂອງສນູການບ ລິການ 

Medicare & Medicaid Services (Centers for Medicare & Medicaid 

Services, CMS). 

5.1.2.4 ການບ ລິການທ ື່ ສະໜອງໃຫຢ້ ື່ນອກສະຖານທ ື່ ຂອງ KP. ນະໂຍບາຍ MFA 

ນ  າໃຊພ້ຽງແຕື່ກບັການບ ລິການທ ື່ ສະໜອງໃຫຢ້ ື່ບນັດາສະຖານທ ື່ ຂອງ KP, 

ໂດຍຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ KP ເທ ື່ ານ ັນ້. ແມກ້ະທັງ້ເມ ຼື່ອມ  ການສ ົ່ງຕ ່ ຄນົເຈັບ

ຈາກຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ KP, ທກຸການບ ລິການອ ື່ ນແມ ື່ນບ ື່ ມ  ສິດສ  າລບັ MFA. 

ການບ ລິການທ ື່ ສະໜອງໃຫຢ້ ື່ບນັດາຫອ້ງການທາງການແພດທ ື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຂອງ 

KP, ສະຖານດ ແລຮ ບດື່ວນ ແລະພະແນກສກຸເສ ນ, ເຊັື່ ນດຽວກນັກບັການດ 

ແລສຂຸະພາບຢ ື່ເຮ ອນ, ການດ ແລຄ  ນເຈັບໃກຕ້າຍ, ການດ ແລ  

ພກັຟ ້ນ, ແລະການບ ລິການດ ແລຄຸມ້ຄອງຮກັສາ, ແມ ື່ນບ ື່ ຖ ກລວມເອ າ.  

5.1.2.5 ເບຍ້ປະກນັຂອງແຜນປະກນັສຂຸະພາບ. ໂຄງການ MFA ຊື່ວຍຄ  ນເຈບັຈ ື່າຍ

ຄື່າໃຊຈ້ ື່າຍທ ື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັປະກນັພຍັຄ ມ້ຄອງການເບິ່ ງແຍງສຂຸະພາບ  

(ເຊ່ັນ ຄບົກ  ານດົຈາ່ຍ ຫ ຼື ຄາ່ເບຍ້ປະກນັ). 

5.1.2.6 ການບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ບ ື່ ມ  ສດິ. ມ ການລະບກຸານບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ບ ື່  

ມ ສດິພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍ MFA ໄວໃ້ນບ  ດຊອ້ນທາ້ຍທ ື່ ຕິດຄດັມານ  າ, ຂ  ້II, 

ການບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ  ສິດ ແລະບ ື່ ມ  ສິດພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍ MFA. 

5.2 ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການ. MFA ຖ ກນ  າໃຊສ້ະເພາະກບັການບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດທ ື່ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍຜ ໃ້ຫກ້ານ  

ດ ແລທາງການແພດທ ື່ ນະໂຍບາຍ MFA ນ  າໃຊກ້ບັ, ຕາມທ ື່ ລະບໄຸວໃ້ນບ  ດຊອ້ນທາ້ຍທ ື່ ຕິດຄດັມາ

ນ  າ, ຂ  ້III, ຜ ້ໃຫ້ບ ລິການທ ື່ ຂຶນ້ກບັ ແລະບ ື່ ຂຶນ້ກບັນະໂຍບາຍ MFA.  

5.3 ແຫ ື່ງຂ ມ້  ນຂອງໂຄງການ ແລະວທິ ສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ MFA. ຂ ມ້  ນເພ ື່ ມເຕ ມກື່ຽວກບັ

ໂຄງການ MFA ແລະວທິ ສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມແມ ື່ນສງັລວມໄວຢ້ ື່ໃນບ  ດຊອ້ນທາ້ຍທ ື່ ຕິດຄດັມານ  າ,  

ຂ  ້IV, ຂ ມ້  ນໂຄງການ ແລະການສະໝກັເຂ າ້ຮື່ວມໂຄງການ MFA .  
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5.3.1 ແຫ ງ່ຂ ມ້  ນໂຄງການ. ສ  າເນ າຂອງນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝກັ, ຄ  າແນະນ  າ 

ແລະສງັລວມຂ ມ້  ນແບບໃຊພ້າສາທ ື່ ເຂ າ້ໃຈງ ື່າຍ (ເຊັື່ ນວື່າ ສງັລວມນະໂຍບາຍ ຫ  ໃບ

ໂຄສະນາໂຄງການ) ແມ ື່ນມ  ໃຫແ້ກື່ປະຊາຊ  ນທ ື່ວໄປ ໂດຍບ ື່ ຄິດຄື່າ ຈາກເວັບໄຊຂອງ 

KFHP/H, ທາງອ ເມວ, ໄປເອ າດວ້ຍຕ  ນເອງ ຫ  ຜື່ານທາງໄປສະນ ສະຫະຣຖັ.  

5.3.2 ການສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA. ໃນລະຫວື່າງ ຫ  ຫ ງັຈາກການດ ແລທ ື່ ໄດຮ້ບັຈາກ 

KFHP/H, ຄ  ນເຈັບສາມາດສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ MFA ໄດໃ້ນຫ າຍວທິ  

ເຊິື່ ງລວມທງັການໄປສະໝກັດວ້ຍຕ  ນເອງ, ທາງໂທລະສບັ ຫ  ການສ  ື່ງເອກະສານສະໝກັ. 

5.3.2.1 ການກວດຄດັຄ  ນເຈັບສ  າລບັການມ ສດິເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການຣຖັບານ ແລະ

ໂຄງການເອກະຊ  ນ. KFHP/H ໃຫຄ້  າປຶກສາດາ້ນການເງນິແກື່ຄ  ນເຈບັທ ື່

ສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ MFA ເພ ື່ ອລະບໂຸຄງການປະກນັສຂຸະພາບຂອງ

ຣຖັບານ ແລະຂອງເອກະຊ  ນທ ື່ ເປັນໄປໄດທ້ ື່ ອາດຈະຊື່ວຍໃນເລ ື່ ອງຄວາມຈ  າ

ເປັນດາ້ນການເຂ າ້ເຖງິການດ ແລເບິື່ ງແຍງສຂຸະພາບ. ຄ  ນເຈບັຜ ທ້ ື່ ເຂ າ້ໃຈວື່າ

ມ  ສດິເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການປະກນັສຂຸະພາບຂອງຣຖັບານ ຫ  ຂອງ  

ເອກະຊ  ນແມ ື່ນຈ  າເປັນຕອ້ງສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການເຫ  ື່ ານ ັນ້. 

5.4 ຂ ມ້  ນທ ື່ ຈ  າເປັນເພ ື່ ອສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA. ຈ  າເປັນຕອ້ງມ  ຂ ມ້  ນບກຸຄ  ນ, ການເງນິ ແລະຂ ມ້  ນອ ື່ ນ 

ເພ ື່ ອກວດພິສ ດສະຖານະການເງນິຂອງຄ  ນເຈັບ ເພ ື່ ອຕດັສິນກ  ານ  ດການມ ສດິເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ 

MFA, ເຊັື່ ນດຽວກນັກບັໂຄງການປະກນັສຂຸະພາບຂອງຣຖັບານ ແລະຂອງ ເອກະຊ  ນ. MFA ອາດ

ຈະຖ ກປະຕເິສດເນ ື່ ອງຈາກຂ ມ້  ນທ ື່ ບ ື່ ຄ  ບຖວ້ນສ  ມບ ນ. ທາ່ນສາມາດຮບັຂ ມ້  ນເປັນລາຍລກັອກັສອນ, 

ໄປຮບັດວ້ຍຕ  ນເອງ, ຫ  ທາງໂທລະສບັກ ື່ໄດ.້  

5.4.1 ການກວດພິສ ດສະຖານະທາງການເງນິ. ມ ການກວດພິສ ດສະຖານະທາງການເງນິຂອງ

ຄ  ນເຈັບໃນແຕື່ລຄ ັງ້ທ ື່ ຜ ກ້ ື່ຽວສະໝກັຂ ເອ າການຊື່ວຍເຫ  ອ. ຖາ້ສາມາດກວດພິສ ດສະຖານະ

ທາງການເງນິຂອງຄ  ນເຈບັໂດຍການໃຊແ້ຫ ື່ງຂ ມ້  ນຈາກພາຍນອກໄດ,້ ຜ ກ້ ື່ຽວອາດຈະບ ື່ ຈ  າ

ເປັນຕອ້ງສະໜອງເອກະສານທາງການເງນິກ ື່ໄດ.້  

5.4.2 ການສະໜອງຂ ມ້  ນດາ້ນການເງນິ ແລະຂ ມ້  ນອ ື່ ນ. ຖາ້ບ ື່ ສາມາດກວດພິສ ດສະຖານະທາງ

ການເງນິຂອງຄ  ນເຈັບໂດຍໃຊແ້ຫ ື່ງຂ ມ້  ນຈາກພາຍນອກ ຫ  ຄ  ນເຈັບສະໝກັຜື່ານທາງ

ໄປສະນ , ຜ ກ້ ື່ຽວອາດຈະສ  ື່ງຂ ມ້  ນທ ື່ ອະທິບາຍໄວໃ້ນແບບຟອມສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ 

MFA ເພ ື່ ອກວດພິສ ດສະຖານະທາງການເງນິຂອງຜ ກ້ ື່ຽວ.  

5.4.2.1 ຂ ມ້  ນຄ  ບຖວ້ນສ  ມບ ນ. ການມ ສດິເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ MFA ຈະຖຼືກ ພິຈາລະ

ນາຕດັສນິເມ  ື່ອໄດຮ້ບັທກຸຂ ມ້  ນບກຸຄ  ນ, ການເງນິ ແລະຂ ມ້  ນອ ື່ ນແລວ້.  
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5.4.2.2 ຂ ມ້  ນບ ື່ ຄ  ບຖວ້ນສ  ມບ ນ. ຄ  ນເຈບັໄດຮ້ບັແຈງ້ໂດຍການແຈງ້ບອກເຊິື່ ງໜາ້, 

ທາງໄປສະນ  ຫ  ທາງໂທລະສບັ ຖາ້ຂ ມ້  ນທ ື່ ຕອ້ງການທ ື່ ໄດຮ້ບັບ ື່ ຄ  ບຖວ້ນ

ສ  ມບ ນ. ຄ  ນເຈັບອາດຈະສ  ື່ງຂ ມ້  ນທ ື່ ຂາດຫາຍນ ັນ້ພາຍໃນ 30 ວນັນບັ

ຈາກວນັທ ທ ື່ ການແຈງ້ບອກຖ ກສ  ື່ງໃຫທ້າງໄປສະນ , ການແຈງ້ບອກແບບ

ເຊິື່ ງໜາ້ເກ ດຂຶນ້ ຫ  ການສ  ນທະນາທາງໂທລະສບັເກ ດຂຶນ້. 

5.4.2.3 ຂ ມ້  ນທ ື່ ຮອ້ງຂ ເອ າບ ື່ ມ  ໃຫ.້ ຄ  ນເຈັບທ ື່ ບ ື່ ມ  ຂ ມ້  ນທ ື່ ຮອ້ງຂ ເອ າຕາມທ ື່ ອະທິບາຍ

ໄວໃ້ນແບບຟອມການສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ ອາດຈະຕດິຕ ື່ ຫາ KFHP/H 

ເພ ື່ ອໂອລ້  ມກື່ຽວກບັຫ ກັຖານອ ື່ ນທ ື່ ມ  ໃຫທ້ ື່ ອາດຈະສະແດງໃຫເ້ຫັນການມ ສິດ

ເຂ າ້ຮ ື່ວມ. 

5.4.2.4 ບ ່ມ ຂ ມ້  ນທາງການເງນິ. ຄ  ນເຈບັຈ  າເປັນຕອ້ງສະໜອງຂ ມ້  ນການເງນິ 

ພ ້ນຖານ (ເຊັື່ ນວື່າ ລາຍຮບັ, ຖາ້ມ  , ແລະແຫ ື່ງລາຍຮບັ) ແລະພິສ ດຄວາມ

ຖ ກຕອ້ງຂອງມນັ ເມ  ື່ອ (1) ສະຖານະການເງນິຂອງລາວບ ື່ ສາມາດກວດ

ພິສ ດໄດໂ້ດຍໃຊແ້ຫ ື່ງຂ ມ້  ນພາຍນອກ, (2) ຂ ມ້  ນການເງນິທ ື່ ຮອ້ງຂ ແມ ື່ນບ ື່ ມ  

ໃຫ ້ແລະ (3) ບ ື່ ມ  ຫ ກັຖານອ ື່ ນທ ື່ ອາດຈະສະແດງເຖງິການມ ສດິໄດຮ້ບັ.  

ຈ  າເປັນຕອ້ງມ  ຂ ມ້  ນການເງນິພ ້ນຖານ ແລະຫ ກັຖານພິສ ດຈາກຄ  ນເຈບັ  

ເມ  ື່ອລາວ:  

5.4.2.4.1 ເປັນຜ ບ້ ື່ ມ  ບື່ອນຢ ື່ອາໄສ, ຫ    

5.4.2.4.2 ບ ື່ ມ  ລາຍຮບັ, ບ ື່ ໄດຮ້ບັໃບຈ ື່າຍເງນິທ ່ ເປັນທາງການຈາກນາຍ

ຈາ້ງຂອງລາວ (ຍ  ກເວັນ້ຜ ທ້ ື່ ເຮັດອາຊ ບສື່ວນຕ  ວ), ໄດຮ້ບັ

ຂອງຂວນັເປັນເງນິ ຫ  ບ ື່ ຈ  າເປັນຕອ້ງຍ ື່ ນໃບແຈງ້ເສຍ

ອາກອນລາຍໄດຂ້ອງຣຖັບານກາງ ຫ  ຣຖັໃນປ ອາກອນຜື່ານ

ມາ, ຫ    

5.4.2.4.3 ໄດຖ້ ກຜ  ນກະທ ບຈາກໄພພິບດັລະດບັປະເທດ ຫ  ລະດບັພາກ

ທ ື່ ຮ  ກ້ນັດ  (ເບິື່ ງຂ  ້5.11 ຂາ້ງລຸື່ມ) ຣຖັ  

5.4.3 ຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  ຄນຸສ  ມບດັເບ ້ອງຕ  ນ້. ຄ  ນເຈັບຖ ວື່າມ ເງ  ື່ອນໄຂກງົຕາມເກນການມ ສິດເຂ າ້ຮ ື່ວມ

ໂຄງການ ແລະບ ື່ ຈ  າເປັນຕອ້ງສະໜອງຂ ມ້  ນບກຸຄ  ນ, ການເງນິ ແລະຂ ມ້  ນອ ື່ ນເພ ື່ ອກວດ

ພິສ ດສະຖານະການເງນິ ເມ  ື່ອລາວ:  
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5.4.3.1 ຈ  ດທະບຽນເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ Community MFA (CMFA) ເຊິື່ ງຄ  ນເຈັບໄດ້

ຖ ກສ  ື່ງຕ ່ ໄປຫາ ແລະມ ຄນຸສ  ມບດັໃນເບ ້ອງຕ  ນ້ຜື່ານ (1) ຣຖັບານກາງ, 

ຣຖັບານຂ ັນ້ຣຖັ ຫ  ທ້ອງຖິື່ ນ, (2) ອ  ງການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ຊຸມຊ  ນທ ື່ ເປັນຄ ື່ຮ ື່ວມ

ງານ, ຫ   (3) ຢ ື່ງານສຂຸະພາບຊຸມຊ  ນທ ື່ ອປຸະຖ  າໂດຍ KFHP/H, ຫ   

5.4.3.2 ຈ  ດທະບຽນເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການຜ  ນປະໂຫຍດຊຸມຊ  ນຂອງ KP ທ ື່ ຖ ກອອກ

ແບບມາເພ ື່ ອສະໜບັສະໜ ນການເຂ າ້ເຖງິການດ ແລເບິື່ ງແຍງສຂຸະພາບ

ສ  າລບັຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  ລາຍໄດຕ້  ື່າ ແລະໄດຮ້ບັການຕດັສິນວື່າມ  ຄນຸສ  ມບດັເບ ້ອງ

ຕ  ນ້ໂດຍເຈ າ້ໜາ້ທ ື່ ຂອງ KFHP/H ທ ື່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍ, ຫ   

5.4.3.3 ຈ  ດທະບຽນເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການປະກນັສຂຸະພາບທ ື່ ມ  ການກວດສອບລາຍໄດ ້

ແລະຊບັສິນທ ື່ ເຊ ື່ ອຖ ໄດ ້(ເຊັື່ ນວື່າ ໂຄງການອດຸໜ ນຜ ມ້  ລາຍໄດຕ້  ື່າ 

Medicare (Medicare Low Income Subsidy)), ຫ   

5.4.3.4 ໄດຮ້ບັການມອບລາງວນັ MFA ກື່ອນລື່ວງໜາ້ພາຍໃນ 30 ວນັຜື່ານມາ. 

5.4.4 ການຮື່ວມມ  ຂອງຄ  ນເຈັບ. ຄ  ນເຈັບຈ  າເປັນຕອ້ງພະຍາຍາມຢື່າງສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນໃນການ

ສະໜອງທກຸຂ ມ້  ນທ ື່ ຮອ້ງຂ ເອ າ. ຖາ້ບ ື່ ມ  ການໃຫທ້ກຸຂ ມ້  ນທ ື່ ຮອ້ງຂ ເອ າ, ສະພາບການຈະ

ຖ ກພິຈາລະນາ ແລະອາດຈະໄດຮ້ບັການເອ າໃຈໃສື່ເຖງິໃນເວລາຕດັສິນກ  ານ  ດການມ ສິດ. 

5.5 ການຕດັສນິກ  ານ  ດການມ ສິດແບບສນັນຖິານເອ າ. ຄ  ນເຈັບທ ື່ ບ ື່ ໄດສ້ະໝກັອາດຈະຖ ກລະບວຸື່າມ  ສິດ

ເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ MFA ກ ື່ໄດ ້ຖາ້ສາມາດກວດສອບສະຖານະການເງນິຂອງລາວໄດຜ້ື່ານການໃຊ້

ແຫ ື່ງຂ ມ້  ນຈາກພາຍນອກ. ຖາ້ຖ ກກ  ານ  ດວື່າມ  ສດິ, ລາວອາດຈະໄດຮ້ບັມອບລາງວນັ MFA ໂດຍ

ອດັຕະໂນມດັ ແລະໄດຮ້ບັຈ  ດໝາຍແຈງ້ເຕ ອນທ ື່ ມ  ທາງເລ ອກໃນການປະຕເິສດການຊື່ວຍເຫ  ອການ

ເງນິທ ື່ ກ ື່ຽວກບັທາງການແພດໄດ.້ ຄ  ນເຈັບອາດຈະຖ ກລະບ ຸໂດຍບ ື່ ຕອ້ງສະໝກັ ເມ  ື່ອລາວ: 

5.5.1 ບ ື່ ມ  ປະກນັໄພ ແລະ (1) ມ ການນດັໝາຍທ ື່ ກ  ານ  ດເວລາແລວ້ສ  າລບັການບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດ

ຢ ື່ສະຖານທ ື່  KP ໃດໜຶື່ ງ, (2) ບ ື່ ໄດຊ້ ້ບອກວື່າລາວມ ປະກນັສຂຸະພາບ, ແລະ  

(3) ຖ ວື່າບ ື່ ມ  ສິດໄດຮ້ບັ Medicaid.  

5.5.2 ໄດຮ້ບັການດ ແລເບິື່ ງແຍງຢ ື່ສະຖານທ ື່  KP ໃດໜຶື່ ງ ແລະມ ການບ  ື່ງບອກເຖງິຄວາມ

ລ  າບາກທາງການເງນິ (ເຊັື່ ນວື່າ ຍອດຄາ້ງຈ ື່າຍທ ື່ ກາຍກ  ານ  ດຈ ື່າຍຊ ່ ງຖຼືກລະບ ກອ່ນ

ໜາ້ວາ່ເປັນການສ ົ່ງຕ ່ ແບບມ ໜ ້ສິນທ ່ ບ ່ ດ ). 
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5.6 ເກນເງ  ື່ອນໄຂການມ ສິດເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ. ດ ັື່ງທ ື່ ສງັລວມໄວໃ້ນບ  ດຊອ້ນທາ້ຍທ ື່ ຕດິຄດັມາ, ຂ  ້V, 

ເກນເງ ື່ອນໄຂການມ ສິດ, ຄ  ນເຈັບທ ື່ ສະໝກັຂ ເອ າ MFA ອາດຈະມ ສດິໄດຮ້ບັການຊື່ວຍເຫ  ອດາ້ນ

ການເງນິ ອ ງໃສື່ເກນເງ  ື່ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດແ້ລະຊບັສິນ ຫ  ເກນເງ  ື່ອນໄຂການມ ລາຍຈ ື່າຍ

ທາງການແພດສ ງ.  

5.6.1 ເກນເງ  ື່ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດແ້ລະຊບັສິນ. ຄ  ນເຈັບຖ ກປະເມ  ນຜ  ນເພ ື່ ອຕດັສິນກ  ານ  ດ

ວື່າລາວມ ເງ  ື່ອນໄຂກງົຕາມເກນການມ ສິດຂອງການກວດສອບລາຍໄດແ້ລະຊບັສິນຫ  ບ ື່ .  

5.6.1.1 ການມ ສິດທ ື່ ອ ງໃສື່ລະດບັລາຍໄດ.້ ຄ  ນເຈັບຈາກຄ  ວເຮ ອນທ ື່ ມ  ລາຍໄດໜ້ອ້ຍ

ກວື່າ ຫ  ເທ ື່ າກບັເກນເງ  ື່ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດຂ້ອງ KFHP/H ຕາມ

ເປ ເຊັນຂອງເກນຄວາມທກຸຍາກຂອງ ຣຖັບານກາງ (Federal Poverty 

Guidelines, FPG) ແມ ື່ນມ  ສິດໄດຮ້ບັການຊື່ວຍເຫ  ອທາງການເງນິ. 

5.6.1.2 ລາຍໄດຄ້  ວເຮ ອນ. ຂ ກ້  ານ  ດລາຍໄດນ້  າໃຊກ້ບັສະມາຊກິໃນຄວົເຮຼືອນ. 

ຄອບຄ  ວແມ ື່ນກຸື່ມຄ  ນສອງຄ  ນຂຶນ້ໄປທ ື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກນັຕາມການເກ ດ, ການ

ແຕື່ງງານ ຫ  ການຮບັເອ າມາລຽ້ງເປັນລ ກຜ ທ້ ື່ ອາໄສຢ ື່ຮ ື່ວມກນັ. ຄ  ນໃນ

ຄອບຄ  ວສາມາດລວມມ ຄ ື່ສ  ມລ  ດ, ຄ ື່ນອນທ ື່ ມ  ຄນຸສ  ມບດັ, ລ ກ, ຍາດພ ື່ ນອ້ງທ ື່

ເປັນຜ ເ້ບິື່ ງແຍງ, ແລະລ ກຂອງຍາດພ ື່ ນອ້ງທ ື່ ເປນັຜ ເ້ບິື່ ງແຍງທ ື່ ອາໄສຢ ື່ໃນ 

ຄ  ວເຮ ອນນ ັນ້. 

5.6.2 ເກນເງ  ື່ອນໄຂການມ ລາຍຈ ື່າຍທາງການແພດທ ື່ ສ ງ. ຄ  ນເຈັບຖ ກປະເມ  ນເພ ື່ ອຕດັສິນ

ກ  ານ  ດວື່າລາວມ ເງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນການມ ສິດສ  າລບັການມ ລາຍຈາ່ຍທາງການແພດທ ່

ສງູ ຫ ຼືບ ່ . 

5.6.2.1 ການມ ສິດທ ື່ ອ ງໃສື່ລາຍຈ ື່າຍທາງການແພດທ ື່ ສ ງ. ຄ  ນເຈັບໃນລະດບັລາຍຮບັ

ຄ  ວເຮ ອນໃດໆກ ື່ຕາມທ ື່ ມ  ລາຍຈ ື່າຍທາງການແພດ ແລະການຢາຈາກຖ  ງຕ  ນ

ເອງສ  າລບັການບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດໃນໄລຍະເວລາຫ າຍກວື່າ 12 ເດ ອນ

ທ ື່ ຫ າຍກວື່າ ຫ  ເທ ື່ າກບັ 10% ຂອງລາຍໄດຄ້  ວເຮ ອນປະຈ  າປ  ແມ ື່ນມ  ສິດໄດ້

ຮບັການຊື່ວຍເຫ  ອທາງການເງນິ. 

5.6.2.1.1 ລາຍຈ ື່າຍຈາກຖ  ງຕ  ນເອງຂອງ KFHP/H. ລາຍຈ ື່າຍທາງ

ການແພດ ແລະການຢາທ ື່ ເກ ດຂຶນ້ຢ ື່ບນັດາສະຖານທ ື່ ຂອງ 

KP ລວມມ ການຮື່ວມຈ ື່າຍ, ເງນິມດັຈ  າ, ຄື່າຮື່ວມປະກນັໄພ, 

ແລະ ຄື່າເສຍຫາຍສື່ວນທ  າອິດທ ື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັການບ ລິການທ ື່

ມ  ສດິ. 
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5.6.2.1.2 ລາຍຈ ື່າຍຈາກຖ  ງທ ື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຂອງ KFHP/H. ລວມມ ລາຍ

ຈ ື່າຍທາງການແພດ, ການຢາ ແລະແຂວ້ທ ື່ ສະໜອງໃຫຢ້ ື່

ບນັດາສະຖານທ ື່ ທ ື່ ບ ື່ ແມ ື່ນຂອງ KP ທ ື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັການ

ບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດ, ແລະກ ື່ໃຫເ້ກ ດຂຶນ້ໂດຍຄ  ນເຈັບ (ຍ  ກເວັນ້ 

ສື່ວນຫ ຸດ ຫ  ສື່ວນລ  ບລາ້ງ). ຄ  ນເຈບັຈ  າເປັນຕອ້ງສະໜອງ

ເອກະສານກື່ຽວກບັລາຍຈ ື່າຍດາ້ນການແພດສ  າລບັການ

ບ ລິການທ ື່ ໄດຮ້ບັຈາກສະຖານທ ື່ທ ່ ບ ່ ແມນ່ຂອງ KP. 

5.6.2.1.3 ເບຍ້ປະກນັແຜນປະກນັສຂຸະພາບ. ລາຍຈ ື່າຍຈາກຖ  ງບ ື່ ລວມ

ມ  ຄື່າໃຊຈ້ ື່າຍທ ື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງກບັປະກນັສຂຸະພາບ (ຕ  ວຢື່າງ  

ຄາ່ທ  ານຽມ ຫ ຼື ຄາ່ງວດເບຍ້ປະກນັ). 

5.7 ການປະຕເິສດ ແລະການອທຸອນ  

5.7.1 ການປະຕເິສດ. ຄ  ນເຈັບຜ ທ້ ື່ ສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ MFA ແລະບ ື່ມ ເງ  ື່ອນໄຂກງົຕາມ

ເກນການມ ສິດ ຈະໄດຮ້ບັການແຈງ້ບອກເປັນລາຍລກັອກັສອນ ຫ  ທາງປາກເປ ື່ າວື່າການ

ຮອ້ງຂ ເອ າ MFA ຂອງຜູກ້ ື່ຽວຖ ກປະຕິເສດ.  

5.7.2 ວທິ ອທຸອນການປະຕເິສດ MFA. ຜ ປ້ື່ວຍທ ື່ ເຊ ື່ ອວື່າການສະໝກັ ຫ  ຂ ມ້  ນຂອງຕ  ນບ ື່ ໄດຮ້ບັ

ການພິຈາລະນາຢື່າງຖ ກຕອ້ງ ອາດຈະອທຸອນຄ  າຕດັສິນນ ັນ້ໄດ.້ ຄ  າແນະນ  າສ  າລບັການ

ດ  າເນ ນຂະບວນການອທຸອນແມ ື່ນມ  ໃຫໃ້ນຈ  ດໝາຍການປະຕິເສດ MFA. ພະນກັງານ 

KFHP/H ທ ື່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈະກວດເບິື່ ງການອທຸອນ.  

5.8 ໂຄງສາ້ງຂອງລາງວນັ. ລາງວນັ MFA ນ  າໃຊກ້ບັຍອດຄາ້ງຈ ື່າຍທ ື່ ກາຍກ  ານ  ດຈ ື່າຍ ຫ  ຍງັຄາ້ງ

ຈ ື່າຍຢ ື່ເທ ື່ ານ ັນ້. ໄລຍະການມ ສິດສ  າລບັລາງວນັ MFA ແມນ່ມ  ລະຍະເວລາຈ  າກດັເທ່ົານ ັນ້ ແລະ

ອາດແຕກຕາ່ງກນັໄປ. 

5.8.1 ພ ້ນຖານຂອງລາງວນັ. ຄື່າໃຊຈ້ ື່າຍທ ື່ ຈ ື່າຍໂດຍລາງວນັ MFA ຖ ກຕດັສິນກ  ານ  ດໂດຍອ ງ

ໃສື່ວື່າຄ  ນເຈັບມ  ປະກນັໄພການດ ແລສຂຸະພາບຫ  ບ ື່ . 

5.8.1.1 ຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  ສິດໄດຮ້ບັ MFA ທ ື່ ບ ື່ ມ  ປະກນັການດ ແລສຂຸະພາບ  

(ບ ື່ ມ  ປະກນັໄພ). ຄ  ນເຈັບທ ື່ ບ ື່ ມ  ປະກນັໄພທ ື່ ມ  ສິດ ຈະໄດຮ້ບັສື່ວນຫ ຸດ  

100% ຕ ື່ ກບັທກຸການບ ລິການທ ື່ ມ  ສດິ. 

5.8.1.2 ຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  ສິດໄດຮ້ບັ MFA ທ ື່ ມ  ປະກນັການດ ແລສຂຸະພາບ (ມ ປະກນັໄພ). 

ຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  ປະກນັໄພທ ື່ ມ  ສິດຈະໄດຮ້ບັສື່ວນຫ ຸດ 100% ຕ ື່ ກບັສື່ວນນ ັນ້ຂອງ
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ໃບບິນສ  າລບັທກຸການບ ລິການທ ື່ ມ  ສດິ (1) ທ ື່ ລາວມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບ

ເປັນການສື່ວນຕ  ວ ແລະ (2) ທ ື່ ຜ ໃ້ຫປ້ະກນັໄພຂອງລາວບ ື່ ຈ ື່າຍໃຫ.້ ຄ  ນ

ເຈບັຈ  າເປັນຕອ້ງໃຫເ້ອກະສານ ເຊັື່ ນວື່າ ຄ  າອະທິບາຍກື່ຽວກບັຜ  ນປະໂຫຍດ 

(EOB) ເພ ື່ ອຕດັສິນກ  ານ  ດສດັສື່ວນຂອງໃບບິນທ ື່ ປະກນັໄພບ ື່ ຈ ື່າຍໃຫ.້  

5.8.1.2.1 ການຊ  າລະເງນິທ ື່ ໄດຮ້ບັຈາກບ ລິສດັປະກນັໄພ. ຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  

ປະກນັໄພທ ື່ ມ  ສິດຈ  າເປັນຕອ້ງເຊັນໂອນໃຫແ້ກື່ KFHP/H ທກຸ

ການຊ  າລະເງນິຄື່າການບ ລິການທ ື່ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍ 

KFHP/H ທ ື່ ຄ  ນເຈັບໄດຮ້ບັຈາກບ ລິສດັປະກນັໄພຂອງຕ  ນ. 

5.8.1.3 ການຈ ື່າຍແທນຄ ນຈາກການຊ  າລະສະສາງ. KFHP/H ຊອກຫາການຈ ື່າຍ

ແທນຄ ນຈາກການຊ  າລະສະສາງໜ ້ສິນຂອງບ ກຄນົທ ສາມ / ຄວາມຄຸມ້

ຄອງຂອງປະກນັໄພສື່ວນບກຸຄ  ນ, ຜ ຈ້ ື່າຍ, ຫ  ຝາ່ຍອຼື່ ນໆ ທ ື່ ຮບັຜິດຊອບຕາມ

ກ  ດໝາຍ, ຕາມທ ື່ນ  າໃຊໄ້ດ.້ 

5.8.2 ໄລຍະເວລາຂອງລາງວນັ. ໄລຍະເວລາຂອງລາງວນັ MFA ແມນ່ເລ ່ ມແຕວ່ນັທ ທ ່ ອະນ 

ມດັ, ຫ ຼື ວນັທ ທ ່ ໃຫບ້ ລິການ, ຫ ຼື ວນັທ ທ ່ ມ  ການຈາ່ຍຢາໃຫ.້ ດ ັື່ງທ ື່ ສງັລວມໄວໃ້ນບ  ດຊອ້ນ

ທາ້ຍທ ື່ ຕດິຄດັມານ  າ, ຂ  ້VI, ໄລຍະເວລາຂອງລາງວນັ, ໄລຍະເວລາຂອງລາງວນັ MFA 

ສ  າລບັຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  ສດິຖ ກຕດັສິນກ  ານ  ດໃນຫ າກຫ າຍວທິ  ເຊິື່ ງລວມມ :  

5.8.2.1 ໄລຍະເວລາສະເພາະ. 

5.8.2.2 ໄລຍະການປິື່ ນປ ວ ຫ  ຂ ັນ້ຕອນຂອງການດ ແລ. ສ  າລບັໄລຍະການປິື່ ນປ ວ 

ແລະ/ຫ  ຂ ັນ້ຕອນການເບິື່ ງແຍງດ ແລສະເພາະ ຕາມທ ື່ ຕດັສິນກ  ານ  ດໂດຍຜ ໃ້ຫ້

ບ ລິການຂອງ KP . 

5.8.2.3 ຄ  ນເຈັບຜ ທ້ ື່ ເປັນໄປໄດວ້ື່າມ  ສດິສ  າລບັໂຄງການປະກນັສຂຸະພາບຂອງຣຖັ

ບານ ແລະຂອງເອກະຊ  ນ. ອາດຈະມ ການໃຫລ້າງວນັ MFA ຊ  ື່ວຄາວ  

ເພ ື່ ອຊື່ວຍຄ  ນເຈັບໃດໜຶື່ ງ ໃນຂະນະທ ື່ ລາວສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການປະກນັ

ສຂຸະພາບຂອງຣຖັບານ ຫ  ຂອງເອກະຊ  ນ. 

5.8.2.4 ລາງວນັເທ ື່ ອດຽວຂອງຮາ້ນຂາຍຢາ. ກື່ອນການສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ 

MFA, ຄ  ນເຈບັມ  ສິດໄດຮ້ບັລາງວນັຮາ້ນຂາຍຢາຄ ັງ້ດຽວ ຖາ້ຜ ກ້ ື່ຽວ (1) ບ ື່ ມ  

ລາງວນັ MFA, (2) ເຕ ມຢາຕາມແພດສ ັື່ງທ ື່ ຂຽນສ ັື່ງໂດຍຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ 

KP ໃດໜຶື່ ງຢ ື່ຮາ້ນຂາຍຢາ KFHP/H, ແລະ (3) ສະແດງໃຫເ້ຫັນການ

ບ ື່ ສາມາດຈ ື່າຍຄື່າຢາຕາມແພດສ ັື່ງເຫ  ື່ ານ ັນ້. ລາງວນັເທ ື່ ອດຽວລວມມ ການໃຫ້
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ໜາ້: 12 ຈາກ 24 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ຢາໃນຈ  ານວນທ ື່ ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນຕາມທ ື່ ຕດັສິນກ  ານ  ດວື່າມ  ຄວາມ ເໝາະ

ສ  ມທາງການແພດໂດຍຜ ໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ KP ໃດໜຶື່ ງ.  

5.8.2.5 ຮອ້ງຂ ເອ າການຂະຫຍາຍລາງວນັ. ຄ  ນເຈັບອາດຈະຮອ້ງຂ ເອ າການ 

ຂະຫຍາຍລາງວນັ MFA ຕາບໃດທື່ ື່ ຜ ກ້ ື່ຽວສ ບຕ ື່ ມ  ເງ  ື່ອນໄຂກ  ງຕາມຂ ກ້  ານ  ດ

ການມ ສິດໄດຮ້ບັ MFA. ຄ  າຮອ້ງຂ ການຂະຫຍາຍເວລາຖ ກປະເມ  ນເປັນແຕື່

ລະກ ລະນ ໄປ.  

5.8.3 ລາງວນັທ ື່ ຖ ກຖອນຄ ນ, ຖ ກລ  ບລາ້ງ ຫ  ຖ ກແກໄ້ຂ. KFHP/H ອາດຈະຖອນຄ ນ,  

ລ  ບລາ້ງ ຫ  ແກໄ້ຂລາງວນັ MFA ໃນສະພາບການສະເພາະຕື່າງໆ ຕາມການຕດັສນິໃຈ

ຂອງຕ  ນ. ສະພາບການຕື່າງໆລວມມ : 

5.8.3.1 ການສ ໂ້ກງ, ການລກັ ຫ  ການປື່ຽນແປງດາ້ນການເງນິ. ກ ລະນ ການສ ້ໂກງ, 

ການບິດເບ ອນຄວາມຈງິ, ການລກັ, ການປື່ຽນແປງສະພາບການທາງການ

ເງນິຂອງຄ  ນເຈບັ ຫ  ສະພາບການອ ື່ ນ ເຊິື່ ງມ  ຜ  ນເສຍຫາຍຕ ່ຄວາມສ  ມບ ນ

ຂອງໂຄງການ MFA. 

5.8.3.2 ການມ ສິດສ  າລບັໂຄງການປະກນັສຂຸະພາບຂອງຣຖັບານ ແລະຂອງເອກະ

ຊ  ນ. ຄ  ນເຈບັທ ື່ ໄດຮ້ບັຄດັເລ ອກສ  າລບັໂຄງການປະກນັສຂຸະພາບຂອງ

ຣຖັບານ ແລະຂອງເອກະຊ  ນຖ ວື່າມ  ສດິ ແຕື່ບ ື່ ໃຫຄ້ວາມຮື່ວມມ  ກບັຂະ

ບວນການສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການເຫ  ື່ ານ ັນ້. 

5.8.3.3 ມ ການພ  ບແຫ ື່ງການຊ  າລະເງນິອ ື່ ນ. ປະກນັໄພສຂຸະພາບ ຫ  ແຫ ື່ງການ ຊ  າລ

ະເງນິອ ື່ ນທ ື່ ພ  ບເຫັນ ຫ ງັຈາກທ ື່ ຄ  ນເຈັບໄດຮ້ບັລາງວນັ MFA ແລວ້ ເຊິື່ ງເຮັດ

ໃຫກ້ານຄິດຄື່າສ  າລບັການບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດຖ ກຮຽກເກບັເງນິຢອ້ນຫ ງັ. ຖາ້ເກ ດ

ສິື່ ງນ ,້ ຄ  ນເຈັບບ ື່ ຖ ກຮຽກເກບັເງນິສ  າລບັສື່ວນນ ັນ້ຂອງໃບບິນ (1) ທ ື່ ຄ  ນເຈັບ

ມ  ຄວາມຮບັຜິດຊອບດວ້ຍຕ  ນເອງ ແລະ (2) ທ ື່ ບ ື່ ຖ ກຈ ື່າຍໃຫໂ້ດຍປະກນັໄພ

ສຂຸະພາບຂອງຄ  ນເຈັບ ຫ  ແຫ ື່ງການຊ  າລະເງນິອ ື່ ນ. 

5.8.3.4 ການປ່ຽນແປງໃນປະກນັສ ຂະພາບ. ຄນົເຈັບຜູທ້ ່ ປະສບົກບັການປ່ຽນແປງປະ

ກນັໄພຄ ມ້ຄອງສ ຂະພາບຈະຖຼືກຂ ຮອ້ງໃຫສ້ະໝກັໃໝເ່ຂົາ້ໂຄງການ MFA. 

5.9 ຂ ດຈ  າກດັຕ ່ ກບັການຄິດຄາ່.  ຫາ້ມການຄດິຄາ່ຄນົເຈັບທ ່ ມ  ສດິໄດຮ້ບັ MFA ໃນຈ  ານວນເຕັມ     

(ເຊ່ັນວາ່ ລວມຍອດຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ) ສ  າລບັການບ ລິການຂອງໂຮງໝ ທ ່ ມ  ສດິທ ່ ສະໜອງໃຫຢູ້ ່ 

Kaiser Foundation Hospitals.  ຄນົເຈບັຜູທ້ ່ ໄດຮ້ບັການບ ລິການຂອງໂຮງໝ ທ ່ ມ  ສດິຢູ ່ 

Kaiser Foundation Hospitals ແລະມ ຄ ນສມົບດັເຂົາ້ຮວ່ມໂຄງການ MFA, ແຕບ່ ່ ໄດຮ້ບັລາງວນັ 
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MFA ຫ ຼືໄດປ້ະຕເິສດລາງວນັ MFA ຈະບ ່ ຖຼືກຄິດຄາ່ຫ າຍກວາ່ຈ  ານວນເງນິທ ່ ຖຼືກຮຽກເກບັໂດຍທົ່ວ

ໄປ (amounts generally billed, AGB) ສ  າລບັການບ ລິການເຫ ົ່ ານ ັນ້. 

5.9.1 ຈ  ານວນເງນິທ ື່ ຖ ກຮຽກເກບັໂດຍທ ື່ວໄປ. ຈ  ານວນເງນິທ ື່ ຖ ກຮຽກເກບັໂດຍທ ື່ວໄປ (AGB) 

ສ  າລບັການດ ແລສກຸເສ ນ ຫ  ການດ ແລທ ື່ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດທ ື່  ສະໜອງໃຫ້

ແກື່ບກຸຄ  ນຜ ທ້ ື່ ມ  ປະກນັໄພທ ື່ ຄຸມ້ຄອງການດ ແລດ ັື່ງກ ື່າວ ແມ ື່ນຖ ກຕດັສິນກ  ານ  ດສ  າລບັ

ສະຖານທ ່ ຂອງ KP ຕາມທ ື່ ອະທິບາຍໄວໃ້ນບ  ດຊອ້ນທາ້ຍທ ື່ ຕິດຄດັມານ  າ, ຂ  ້VII, 

ພ ້ນຖານສ  າລບັການຄິດໄລື່ຈ  ານວນເງນິທ ື່ ຖ ກຮຽກເກບັທ ື່ວໄປ (AGB).  

5.10 ການດ  າເນ ນການເກບັໜ ້ສິນ. 

5.10.1 ຄວາມພະຍາຍາມແຈງ້ບອກທ ື່ ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນ. KFHP/H ຫ  ອ  ງການເກບັໜ ້ສິນທ ື່  ດ  າເນ ນ

ການໃນນາມຕາງໜາ້ຂອງຕ  ນ ເຮັດຄວາມພະຍາຍາມຢື່າງສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນເພ ື່ ອແຈງ້ບອກ

ຄ  ນເຈັບທ ື່ ມ  ຍອດໜ ້ທ ື່ ກາຍກ  ານ  ດຈ ື່າຍ ຫ  ຄາ້ງຈ ື່າຍກື່ຽວກບັໂຄງການ MFA.  

ຄວາມພະຍາຍາມທ ື່ ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນລວມມ : 

5.10.1.1 ໃຫກ້ານແຈງ້ບອກເປັນລາຍລກັອກັສອນພາຍໃນ 120 ວນັນບັຈາກການ 

ລາຍງານຫ ງັການອອກໂຮງໝ ຄ ັງ້ທ  າອດິ ທ ື່ ແຈງ້ບອກຜ ຖ້ ບນັຊ ວື່າ MFA 

ແມ ື່ນມ  ໃຫສ້  າລບັຜ ທ້ ື່ ມ  ສດິໄດຮ້ບັ. 

5.10.1.2 ໃຫກ້ານແຈງ້ບອກເປັນລາຍລກັອກັສອນພອ້ມກບັລາຍການການດ  າເນ ນການ

ເກບັເອ າພິເສດ (ECAs) ທ ື່  KFHP/H ຫ  ອ  ງການເກບັໜ ້ມ  ຈດຸປະສ  ງຈະເຮັດ

ສ  າລບັການຊ  າລະຍອດຄາ້ງຈ ື່າຍ, ແລະກ  ານ  ດເວລາສ  າລບັການດ  າເນ ນການ

ດ ັື່ງກ ື່າວ ເຊິື່ ງຫ ງັຈາກ 30 ວນັນບັຈາກການແຈງ້ບອກເປັນລາຍລກັອກັສອນ.  

5.10.1.3 ໃຫບ້  ດສງັລວມທ ື່ ໃຊພ້າສາເຂ າ້ໃຈງ ື່າຍກື່ຽວກບັນະໂຍບາຍ MFA ພອ້ມກບັ

ໃບລາຍງານຄ  ນເຈບັຢ ື່ໂຮງໝ ທ  າອດິ. 

5.10.1.4 ພະຍາຍາມແຈງ້ບອກຜ ຖ້ ບນັຊ ທາງປາກເປ ື່ າກ ື່ຽວກບັນະໂຍບາຍຂອງ MFA 

ແລະວທິ ໄດຮ້ບັການຊື່ວຍເຫ  ອຜື່ານຂະບວນການສະໝກັຂ ເອ າ MFA. 

5.10.2 ການດ  າເນ ນການເກບັໜ ້ພິເສດທ ື່ ຖ ກໂຈະ. KFHP/H ບ ື່ ດ  າເນ ນ ຫ  ອະນຍຸາດໃຫອ້  ງການ

ເກບັໜ ້ດ  າເນ ນການໃນນາມຂອງຕນົເພ ື່ ອດ  າເນ ນການເກບັໜ ້ແບບພິເສດ (ECAs)  

ຕ ື່ ກບັຄ  ນເຈັບ ຖາ້ຜ ກ້ ື່ຽວ:  

5.10.2.1 ມ ລາງວນັ MFA ທ ື່ ນ  າໃຊຢ້ ື່ ຫ   
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5.10.2.2 ໄດລິ້ເລ ື່ ມຄ  າຮອ້ງສະໝກັຂ ເອ າ MFA ຫ ງັຈາກໄດມ້  ການເລ ື່ ມ ECA. ECA 

ຖ ກໂຈະໄວຈ້  ນກວື່າວື່າມ  ການເຮັດການຕດັສິນຂ ັນ້ສດຸທາ້ຍກ  ານ  ດການມ ສິດ

ໄດຮ້ບັ. 

5.10.3 ການດ  າເນ ນການເກບັໜ ້ແບບພິເສດທ ື່ ອະນຍຸາດໃຫ.້  

5.10.3.1 ການຕດັສນິກ  ານ  ດຄວາມພະຍາຍາມທ ື່ ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນສດຸທາ້ຍ. ກື່ອນການ

ເລ ື່ ມ ECA ໃດໆ ກ ື່ຕາມ, ຫ ວໜາ້ຝື່າຍການບ ລິການດາ້ນການເງນິຂອງຄ  ນ

ເຈບັຕາມຮອບວຽນລາຍຮບັປະຈ  າພາກ ຮບັປະກນັສິື່ ງຕ ື່ ໄປນ :້ 

5.10.3.1.1 ເຮັດສ  າເລັດຄວາມພະຍາຍາມທ ື່ ສ  ມເຫດສ  ມຜ  ນໃນການແຈງ້

ບອກຄ  ນເຈັບກື່ຽວກບັໂຄງການ MFA, ແລະ 

5.10.3.1.2 ຄ  ນເຈັບໄດມ້  ເວລາຢື່າງໜອ້ຍ 240 ວນັນບັຈາກໃບແຈງ້ຮຽກ

ເກບັເງນິທ  າອດິ ເພ ື່ ອໃຫສ້ະໝກັຂ ເອ າ MFA. 

5.10.3.2 ການລາຍງານຫາອ  ງການສິນເຊ ື່ ອຜ ຊ້  ມໃຊ ້ຫ  ສ  ານກັງານສິນເຊ ື່ ອ. KFHP/H 

ຫ  ອ  ງການເກບັໜ ້ທ ື່ ດ  າເນ ນການໃນນາມຂອງຕ  ນ ອາດຈະລາຍງານ ຂ ມ້  ນທ ື່ ມ  

ຜ  ນເສຍຫາອ  ງການລາຍງານສນິເຊ ື່ ອຜ ຊ້  ມໃຊ ້ຫ  ສ  ານກັງານສນິເຊ ື່ ອ. 

5.10.3.3 ການດ  າເນ ນການທາງສານ ຫ  ທາງແພື່ງ. ກື່ອນການດ  າເນ ນການທາງສານ 

ຫ  ທາງແພື່ງ, KFHP/H ຈະກວດສອບເບິື່ ງສະຖານະການເງນິຂອງຄ  ນເຈັບ

ຜື່ານການໃຊແ້ຫ ື່ງຂ ມ້  ນພາຍນອກເພ ື່ ອຕດັສິນກ  ານ  ດວື່າຜ ກ້ ື່ຽວມ  ສິດເຂ າ້ຮ ື່ວມ

ໂຄງການ MFA ຫ  ບ ື່ . 

5.10.3.3.1 ມ ສດິເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA. ບ ື່ ມ  ການດ  າເນ ນການເພ ື່ ມເຕ ມໃດໆຕ ື່

ກບັຄ  ນເຈບັທ ື່ ມ  ສິດເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ MFA. 

ບນັຊ ທ ື່ ມ  ຄນຸສ  ມບດັໄດຮ້ບັ MFA ຖ ກຍ  ກເລ ກ 

ແລະສ  ື່ງຄ ນແບບຢ້ອນຫ ງັ.  

5.10.3.3.2 ບ ື່ ມ  ສິດເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA. ໃນກ ລະນ ທ ື່ ຈ  າກດັທ ື່ ສດຸ, 

ອາດຈະມ ການດ  າເນ ນການຕ ື່ ໄປນ ໂ້ດຍມ  ການອະນມຸດັກ ື່ອນ

ລື່ວງໜາ້ຈາກຫ  ວໜາ້ເຈ າ້ໜາ້ທ ື່ ການເງນິ ຫ  ຜ ຄ້ວບຄມຸການ

ເງນິ: 

5.10.3.3.2.1 ການອາຍດັຄື່າຈາ້ງ 
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5.10.3.3.2.2 ການຟ້ອງຄະດ /ການຮອ້ງຟ້ອງທາງແພື່ງ. 

ບ ື່ ມ  ການດ  າເນ ນການທາງກ  ດໝາຍຕ ື່ ກບັ

ບກຸຄ  ນທ ື່ ຫວື່າງງານ ແລະບ ື່ ມ  ລາຍຮບັທ ື່

ສ  າຄນັອ ື່ ນ. 

5.10.3.3.2.3 ສດິທິໃນການຢ ດຄອບຄອງທ ື່ ຢ ື່ອາໄສ. 

5.10.4 ການດ  າເນ ນການເກບັໜ ້ແບບພິເສດທ ື່ ຖ ກຫາ້ມ. KFHP/H ບ ື່ ເຮັດ, ບ ່ອະນຍຸາດໃຫເ້ຮັດ 

ຫ  ບ ່ອະນຍຸາດໃຫອ້  ງການເກບັໜ ້ເຮັດການດ  າເນ ນການຕ ື່ ໄປນ ພ້າຍໃຕທ້ກຸສະພາບການ: 

5.10.4.1 ເລ ື່ ອນກ  ານ  ດ, ປະຕເິສດ ຫ  ຮຽກຮອ້ງເອ າການຊ  າລະເງນິ, ເນ ື່ ອງຈາກການບ ື່

ຊ  າລະເງນິທ ື່ ຄາ້ງຈ ື່າຍຜື່ານມາຂອງຜ ຖ້ ບນັຊ , ກື່ອນການສະໜອງການດ ແລ

ສກຸເສ ນ ຫ  ການດ ແລທ ື່ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ. 

5.10.4.2 ຂາຍໜ ້ສນິຂອງຜ ຖ້ ບນັຊ ໃຫແ້ກື່ຝາ່ຍທ ສາມ. 

5.10.4.3 ການຢຶດຊບັສິນ ຫ  ການຢຶດເອ າບນັຊ . 

5.10.4.4 ຮອ້ງຂ ເອ າໝາຍຈບັ. 

5.10.4.5 ຮອ້ງຂ ເອ າໝາຍພາຕ  ວ. 

5.11 ການຈດັການດາ້ນໄພພິບດັ. KFHP/H ອາດດດັປບັເກນການມ ຄ ນສມົບດັ ແລະຂ ັນ້ຕອນການສະ

ໝກັຂອງໂຄງການ MFA ຊ ົ່ວຄາວເພຼື່ ອຍກົລະດບັການຊວ່ຍເຫ ຼືອທ ່ ມ  ໃຫແ້ກບ່ນັດາຊ ມຊນົ ແລະຄນົ

ເຈບັທ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກເຫດການທ ່ ເປັນທ ່ ຮ ູຈ້ກັກນັດ ທ ່ ຣຖັ ຫ ຼື ຣຖັບານກາງພິຈາລະນາວາ່ເປັນ

ເຫດການໄພພິບດັ. 

5.11.1 ການດດັປບັເກນການມ ຄ ນສມົບດັທ ່ ອາດເປັນໄປໄດ.້  ການປ່ຽນແປງຊ ົ່ວຄາວຕ ່ ກບັເກນ

ການມ ຄ ນສມົບດັສ  າລບັ MFA ອາດລວມເຖງິ: 

5.11.1.1 ການລະງບັຂ ຈ້  າກດັດາ້ນການມ ຄ ນສມົບດັ 

5.11.1.2 ການເພ ່ ມລະດບັເກນການກວດສອບດາ້ນລາຍໄດແ້ລະຊບັສິນ. 

5.11.1.3 ການຫ  ດລະດບັເກນການມ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທາງການແພດທ ່ ສງູ. 

5.11.2 ການດດັປບັຂ ັນ້ຕອນການສະໝກັທ ່ ອາດເປັນໄປໄດ.້ ການປ່ຽນແປງຊ ົ່ວຄາວຕ ່ ກບັ ຂ ັນ້

ຕອນການສະໝກັ MFA ອາດລວມເຖງິ: 
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5.11.2.1 ການອະນ ຍາດຄນົເຈັບໃນການໃຫຂ້ ມ້ນູພຼື້ນຖານດາ້ນການເງນິ (ເຊ່ັນ ລາຍ

ໄດ,້ ຖາ້ມ  , ແລະແຫ ງ່ລາຍໄດ)້ ແລະການຮບັຮອງຄວາມຖຼືກຕອ້ງຂອງຂ ມ້ນູ 

ເມ ຼື່ອ (1) ສະຖານະການເງນິຂອງຜູກ້ຽ່ວບ ່ ສາມາດກວດສອບໄດໂ້ດຍໃຊ ້  

ຂ ມ້ນູຈາກພາຍນອກ, (2) ຂ ມ້ນູດາ້ນການເງນິທ ່ ຮອ້ງຂ ນ ັນ້ບ ່ ມ  ໃຫອ້ນັເນຼື່ອງ

ມາຈາກເຫດການ, ແລະ (3) ບ ່ ມ  ຫ ກັຖານອຼື່ ນປາກດົທ ່ ອາດສະແດງໃຫເ້ຫັນ

ເຖງິການມ ຄ ນສມົບດັ.  

5.11.2.2 ການພິຈາລະນາເຖງິຜນົກະທບົຂອງການສນູເສຍໃນອະນາຄດົໃນດາ້ນ     

ຄາ່ຈາ້ງ/ການຈາ້ງງານອນັເນຼື່ ອງມາຈາກເຫດການ ເມ ຼື່ອພິຈາລະນາ      

ຕດັສິນດາ້ນລາຍໄດຄ້ວົເຮຼືອນ.   

5.11.3 ຂ ມ້ນູທ ່ ມ  ໃຫແ້ກສ່າທາລະນະ. ຂ ມ້ນູທ ່ ອະທິບາຍເຖງິການປ່ຽນແປງຊ ົ່ວຄາວໃນໂຄງການ 

MFA ແມນ່ມ  ໃຫແ້ກສ່າທາລະນະຜາ່ນທາງໜາ້ເວັບຂອງໂຄງການ MFA ແລະຢູທ່ ່  ສະ

ຖານທ ່ ຂອງ KP ໃນເຂດພຼື້ນທ ່ ທ ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ. 

6.0 ເອກະສານອາ້ງອ ງ / ພາກຕິດຄດັ  

6.1 ພາກຕິດຄດັ A – ປະມວນຄ  າສບັຂອງນະໂຍບາຍ 

6.2 ກ  ດໝາຍ, ກ  ດລະບຽບ ແລະຊບັພະຍາກອນ 

6.2.1 ກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງຄນົເຈັບ ແລະການດແູລທ ່ ສາມາດຈາ່ຍໄດ ້(Patient 

Protection and Affordable Care Act), ກດົໝາຍມະຫາຊນົ 111-148 (124        

ຣຖັບນັຍດັ 119 (2010)) 

6.2.2 Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines (ທະບຽນ

ຣຖັບານກາງ ແລະເກນຄວາມທ ກຍາກປະຈ  າປ ຂອງຣຖັບານກາງ)  

6.2.3 ເອກະສານພິມເຜ ຍແຜຂ່ອງສ  ານກັງານເກບັອາກອນພາຍໃນ (Internal Revenue 

Service Publication), ຄ  າແນະນ  າປ  2014 ສ  າລບັຕາຕະລາງ H (2014 

Instructions for Schedule H) (ແບບຟອມ 990) 

6.2.4 ແຈງ້ການ 2010-39 ຂອງສ  ານກັງານເກບັອາກອນພາຍໃນ (Internal Revenue 

Service Notice) 

6.2.5 ປະມວນກດົລະບຽບຂອງສ  ານກັງານເກບັອາກອນພາຍໃນ (Internal Revenue 

Service Code), 26 CFR ພາກ 1, 53, ແລະ 602, RIN 1545-BK57;  

RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ຂ ກ້  ານດົເພ ່ ມເຕ ມສ  າລບັໂຮງໝ ການກ ສນົ  
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6.2.6 California Hospital Association – ນະໂຍບາຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິຂອງ

ໂຮງໝ  ແລະກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອຊ ມຊນົ (Hospital Financial Assistance 

Policies & Community Benefit Laws), ສະບບັປ  2015  

6.2.7 Catholic Health Association) – A Guide for Planning & Reporting 

Community Benefit (ປຼື້ມຄູມ່ ຼືການວາງແຜນ ແລະການລາຍງານການຊວ່ຍເຫ ຼືອ  

ຊ ມຊນົ), ສະບບັປ  2012   

6.3 ລາຍຊ ື່ ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການ  

6.3.1 ລາຍຊ ື່ ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການມ  ໃຫຢ້ ື່ໃນເວັບໄຊຂອງ KFHP/H ສ  າລບັ: 

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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ພາກຕດິຄດັ A 

ປະມວນຄ  າສບັ 

 

ໂຄງການ MFA ໃນຊ ມຊນົ (CMFA) ໝາຍເຖງິບນັດາໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການປ່ິນປວົທ ່ ວາງແຜນໄວຊ້ ່ ງຮວ່ມມຼື

ກບັອງົການຈດັຕ ັງ້ຂ ັນ້ຊ ມຊນົ ແລະຕາໜາ່ງຄວາມປອດໄພ ເພຼື່ ອສະໜອງການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການດແູລທ ່ ມ  ຄວາມ 

ຈ  າເປັນທາງການແພດໃຫແ້ກຄ່ນົເຈັບລາຍໄດຕ້  າ່ທ ່ ບ ່ ມ  ປະກນັໄພ ແລະມ ປະກນັໄພບ ່ ພຽງພ ຢູທ່ ່ ບນັດາສະຖານທ ່ ຂອງ KP. 

ອ ປະກອນການແພດທ ່ ໃຊຍ້າວນານ (DME) ລວມມ  ແຕບ່ ່ ຈ  າກດັ ໄມຄ້ອ້ນເທ້ົາມາດຕະຖານ, ໄມຄ້  າ້ຂ ແ້ຮ,້ ເຄຼື່ ອງພ ົ່ນ

ລະອອງ, ເຄຼື່ ອງໃຊທ້ ່ ໃຫປ້ະໂຫຍດຕາມຈ ດປະສງົ, ແນວຊວາ້ນຄ ແບບແຂວນເທິງປະຕສູ  າລບັການໃຊຢູ້ເ່ຮຼືອນ, ຣຖົ

ເຂັນ, ເຄຼື່ ອງຊວ່ຍຍາ່ງ, ຕຽງຄນົເຈບັ ແລະອກົຊ ເຈັນສ  າລບັໃຊຢູ້ເ່ຮຼືອນ ຕາມທ ່ ກ  ານດົໄວໂ້ດຍເກນມາດຕະຖານຂອງ 

DME. DME ບ ່ ລວມເອົາ ອ ປະກອນເສ ມ, ອະໄວຍະວະທຽມ (ເຊ່ັນວາ່ ເຝຼືອກ/ໄອໂທສ, ແລະຫ ອດສຽງທຽມ ແລະ

ອ ປະກອນອຼື່ ນ) ແລະອ ປະກອນທ ່ ຫາຊຼືໄ້ດທ້ ົ່ວໄປ ແລະສິນຄາ້ອອ່ນ (ເຊ່ັນວາ່ ອ ປະກອນສ  າລບັການຂບັຖາ່ຍ ແລະ

ອ ປະກອນສ  າລບັບາດແຜ). 

ຄນົເຈັບທ ່ ມ  ສິດ ແມນ່ບ ກຄນົຜູທ້ ່ ມ  ເງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນການມ ສດິທ ່ ອະທິບາຍໄວໃ້ນນະໂຍບາຍນ ,້ ບ ່ ວາ່ຜູກ້ຽ່ວຈະ (1) 

ບ ່ ມ  ປະກນັໄພ; (2) ໄດຮ້ບັຄວາມຄ ມ້ຄອງຜາ່ນໂຄງການປະກນັໄພຂອງຣຖັບານ (ເຊ່ັນວາ່ Medicare, Medicaid, 

ຫ ຼືຄວາມຄ ມ້ຄອງປະກນັສ ຂະພາບແບບມ ການອ ດໜນູທ ່ ຊຼືຜ້າ່ນການແລກປ່ຽນຂ ມ້ນູສ ຂະພາບ); (3) ມ ປະກນັໄພຈາກ

ແຜນປະກນັສ ຂະພາບໃດໜ ່ ງ ທ ່ ບ ່ ແມນ່ KFHP; ຫ ຼື (4) ມ ປະກນັໄພຈາກ KFHP. 

ແຫ ງ່ຂ ມ້ນູພາຍນອກ ແມນ່ຜູໃ້ຫບ້ ລິການຝາ່ຍທ ສາມ, ອງົການລາຍງານສິນເຊຼື່ ອ ແລະອຼື່ ນໆ ທ ່ ໃຫຂ້ ມ້ນູສະຖານະການ

ເງນິທ ່ ໃຊໂ້ດຍ KP ເພຼື່ ອຮບັຮອງຄວາມຖຼືກຕອ້ງ ຫ ຼືຢຼືນຢນັສະຖານະການເງນິຂອງຄນົເຈບັ ເມ ຼື່ອປະເມ  ນການມ ສິດ

ສ  າລບັໂຄງການ MFA. 

ເກນຄວາມທ ກຍາກຂອງຣຖັບານກາງ (FPG) ກ  ານດົລະດບັລາຍໄດປ້ະຈ  າປ ສ  າລບັຄວາມທ ກຍາກ ຕາມທ ່ ຕດັສິນ

ກ  ານດົໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສ ກ ແລະການບ ລິການມະນ ດແຫງ່ສະຫະຣຖັ ແລະມ ການອບັເດດໃນແຕລ່ະປ ຢູໃ່ນ

ທະບຽນຂ ມ້ນູຂອງຣຖັບານກາງ. 

ການໃຫຄ້  າປ ກສາດາ້ນການເງນິ ແມນ່ຂະບວນການທ ່ ຖຼືກໃຊເ້ພຼື່ ອຊວ່ຍຄນົເຈັບຄ ົນ້ຫາທາງເລຼືອກດາ້ນການເງນິ ແລະ

ປະກນັສ ຂະພາບທ ່ ມ  ໃຫ ້ເພຼື່ ອຈາ່ຍຄາ່ການບ ລິການທ ່ ສະໜອງໃຫຢູ້ໃ່ນສະຖານທ ່ ຂອງ KP.  ຄນົເຈບັຜູທ້ ່ ອາດຈະຂ ເອົາ

ການໃຫຄ້  າປ ກສາດາ້ນການເງນິ ລວມມ  ແຕບ່ ່ ຈ  າກດັຢູແ່ຕ ່ຜູຈ້າ່ຍດວ້ຍຕນົເອງ, ຜູບ້ ່ ມ  ປະກນັໄພ, ຜູມ້  ປະກນັໄພບ ່

ພຽງພ , ແລະຜູທ້ ່ ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນການບ ່ ສາມາດຈາ່ຍໜ ້ສິນເຕັມຈ  ານວນຂອງຜູປ່້ວຍໄດ.້ 
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ພາກຕດິຄດັ A 

ປະມວນຄ  າສບັ (ຕ ່ ) 

ຜູບ້ ່ ມ  ບອ່ນຢູ່ອາໄສ ອະທິບາຍເຖງິສະຖານະຂອງບ ກຄນົຜູທ້ ່ ອາໄສຢູໃ່ນໜ ່ ງໃນບນັດາສະຖານທ ່  ຫ ຼືຢູໃ່ນສະພາບການ

ໃດໜ ່ ງທ ່ ອະທິບາຍໄວຂ້າ້ງລ ມ່ນ :້ 

• ຢູໃ່ນສະຖານທ ່ ທ ່ ບ ່ ມ  ໄວສ້  າລບັການຢູ່ອາໄສຂອງມະນ ດ ເຊ່ນັວາ່ ຣຖົ, ສວນສາທາລະນະ, ທາງຍາ່ງ, 

ອາຄານທ ່ ຖຼືກປະຮາ້ງ (ຢູຕ່າມຖະໜນົ); ຫ ຼື  

• ຢູໃ່ນສະຖານພກັເຊົາສ ກເສ ນ; ຫ ຼື  

• ບອ່ນພກັເຊົາໃນລະຫວາ່ງສ ົ່ງຕ ່  ຫ ຼືຊວ່ຍເຫ ຼືອຊ ົ່ວຄາວສ  າລບັຜູບ້ ່ ມ  ບອ່ນຢູອ່າໄສທ ່ ມາຈາກຖະໜນົ ຫ ຼືສະຖານ

ພກັເຊົາສ ກເສ ນ. 

• ຢູໃ່ນສະຖານທ ່ ຂາ້ງເທິງ ແຕໃ່ຊເ້ວລາສ ັນ້ (ບ ່ ເກ ນ 30 ວນັຕດິຕ ່ ກນັ) ຢູໃ່ນໂຮງໝ  ຫ ຼືສະຖານສງົເຄາະອຼື່ ນ. 

• ຖຼືກຂບັໄລອ່ອກພາຍໃນໜ ່ ງອາທິດຈາກບອ່ນຢູ່ຂອງເອກະຊນົ ຫ ຼືກ  າລງັຫ ບົໜ ຈາກສະພາບຄວາມຮ ນແຮງໃນ

ຄອບຄວົໂດຍບ ່ ມ  ບອ່ນຢູ່ອາໄສຕ ່ ມາ ແລະບ ກຄນົນ ັນ້ຂາດຊບັພະຍາກອນ ແລະເຄຼືອຂາ່ຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທ ່  

ຈ  າເປັນເພຼື່ ອໄດຮ້ບັບອ່ນຢູອ່າໄສ. 

• ກ  າລງັຖຼືກໃຫອ້ອກພາຍໃນໜ ່ ງອາທິດຈາກສະຖານສງົເຄາະ ເຊ່ັນວາ່ ສະຖານປ່ິນປວົໂລກຈດິ ຫ ຼືສະຖານ

ປ່ິນປວົການໃຊຢ້າເສບຕິດ ທ ່ ບ ກຄນົນ ັນ້ເຄ ຍຢູອ່າໄສເປັນເວລາຫ າຍກວາ່ 30 ວນັຕິດຕ ່ ກນັ ແລະບ ່ ມ  ບອ່ນຢູ່

ອາໄສຕາມມາ ແລະບ ກຄນົນ ັນ້ຂາດຊບັພະຍາກອນທາງການເງນິ ແລະເຄຼືອຂາ່ຍການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງສງັຄມົທ ່

ຈ  າເປັນເພຼື່ ອໄດຮ້ບັບອ່ນຢູອ່າໄສ. 

KP ລວມມ  Kaiser Foundation Hospitals,  Kaiser Foundation Health Plans, Permanente Medical 

Groups, ແລະບນັດາສາຂາຂອງພວກມນັ, ຍກົເວັນ້ Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC). 

ສະຖານທ ່ ຂອງ KP ລວມມ ອາຄານສະຖານທ ່ ຕາ່ງໆ ລວມທງັສວ່ນພາຍໃນ ແລະພາຍນອກຂອງອາຄານ ທ ່  KP 

ເປັນເຈົາ້ຂອງ ຫ ຼືເຊ່ົາ ເພຼື່ ອດ  າເນ ນທ ລະກດິຕາ່ງໆຂອງ KP ລວມທງັການໃຫກ້ານດແູລຄນົເຈັບ (ເຊ່ັນວາ່ ອາຄານ 

ຫ ຼືຊ ັນ້ອາຄານຂອງ KP, ພະແນກ, ບ ລິເວນພາຍໃນ ຫ ຼືພາຍນອກຂອງອາຄານທ ່ ບ ່ ແມນ່ອາຄານ KP). 

ການກວດສອບລາຍໄດແ້ລະຊບັສິນ ແມນ່ວທິ ການທ ່ ແຫ ງ່ຂ ມ້ນູຈາກພາຍນອກ ຫ ຼືຂ ມ້ນູທ ່ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍຄນົເຈບັຖຼືກ

ໃຊເ້ພຼື່ ອຕດັສິນກ  ານດົການມ ສິດເຂົາ້ຮວ່ມໂຄງການປະກນັສ ຂະພາບຂອງຣຖັບານ ຫ ຼື MFA ໂດຍອ ງໃສວ່າ່ລາຍຮບັ

ຂອງບ ກຄນົນ ັນ້ຫ າຍກວາ່ເປ ເຊັນທ ່ ກ  ານດົໄວຂ້ອງເກນຄວາມທ ກຍາກຂອງຣຖັບານກາງຫ ຼືບ ່ . 

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິທາງການແພດ (MFA) ໃຫລ້າງວນັທ ່ ເປັນເງນິເພຼື່ ອຈາ່ຍຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທາງການແພດແກຄ່ນົ

ເຈບັທ ່ ມ  ສິດຜູທ້ ່ ບ ່ ສາມາດຈາ່ຍທງັໝດົ ຫ ຼືບາງສວ່ນຂອງຄາ່ບ ລິການທ ່ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ, ແລະຜູທ້ ່ ໄດໃ້ຊ້
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ໝດົແຫ ງ່ຜູຈ້າ່ຍເງນິພາກຣຖັ ແລະພາກເອກະຊນົ.  ບ ກຄນົຈ  າເປັນຕອ້ງມ  ເງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນຂອງໂຄງການສ  າລບັ

ການຊວ່ຍເຫ ຼືອໃນການຈາ່ຍບາງສວ່ນ ຫ ຼືທງັໝດົຂອງຄາ່ດແູລປ່ິນປວົ. 

ເຄຼື່ ອງໃຊທ້າງການແພດ ໝາຍເຖງິວດັສະດ ທາງການແພດແບບໃຊແ້ລວ້ຖິມ້ ເຊ່ັນວາ່ ເຝຼືອກໂອບບອ່ນກະດກູຫກັ, 

ສາຍແຂວນແຂນ, ຜາ້ພນັແຜ ແລະຜາ້ບງັ ທ ່ ສະໜອງໃຫໂ້ດຍຜູໃ້ຫກ້ານດແູລສ ຂະພາບທ ່ ມ  ໃບອະນ ຍາດ ໃນຂະນະທ ່

ໃຫກ້ານບ ລິການທ ່ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດ,ແລະບ ່ ລວມເອົາວດັສະດ ເຫ ົ່ ານ ັນ້ທ ່ ຊຼື ້ຫ ຼືໄດມ້າຈາແຫ ງ່ອຼື່ ນໂດຍຄນົ

ເຈບັ. 

ການຍກົເວັນ້ຄາ່ຢາ ສະໜອງການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການແພດແກສ່ະມາຊກິຂອງ KP Senior Advantage Medicare 

ພາກ D ທ ່ ມ  ລາຍໄດຕ້  າ່ຜູທ້ ່ ບ ່ ສາມາດຈາ່ຍຄາ່ຮວ່ມຈາ່ຍຂອງເຂົາເຈົາ້ສ  າລບັຢາຕາມແພດສ ັ່ງຂອງຄນົເຈັບເຂດນອກທ ່ ມ  

ປະກນັຄ ມ້ຄອງພາຍໃຕ ້Medicare ພາກ D. 

ຕາໜາ່ງຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖງິລະບບົຂອງອງົການບ ່ ຫວງັຜນົກ  າໄລ ແລະ/ຫ ຼືໜວ່ຍງານຣຖັບານທ ່ ສະໜອງການດູ

ແລທາງການແພດໂດຍກງົໃຫແ້ກຜູ່ທ້ ່ ບ ່ ມ  ປະກນັໄພໃນສະຖານທ ່ ສ  າລບັຊ ມຊນົ ເຊ ັ່ນວາ່ ໂຮງໝ ຣຖັບານ, ຄລ ນກິຊ 

ມຊນົ, ໂບດ, ສະຖານພກັເຊົາຂອງຜູບ້ ່ ມ  ບອ່ນຢູອ່າໄສ, ໜວ່ຍແພດເຄຼື່ ອນທ ່ , ໂຮງຮຽນ ແລະອຼື່ ນໆ. 

ຜູມ້  ປະກນັໄພບ ່ ພຽງພ  ແມນ່ບ ກຄນົຜູທ້ ່ , ເຖງິແມນ່ຈະມ  ປະກນັການດແູລສ ຂະພາບ, ພບົວາ່ພນັທະໃນການຈາ່ຍເບຍ້

ປະກນັ, ຄາ່ຮວ່ມຈາ່ຍ, ຄາ່ຮວ່ມປະກນັ ແລະ ຄວາມຮບັຜິດຊອບສວ່ນທ  າອດິ ແມນ່ພນັທະທາງການເງນິທ ່ ໃຫຍຫ່ ວງທ ່

ຜູກ້ຽ່ວເຮັດໃຫຊ້ກັຊາ້ ຫ ຼືບ ່ ໄດຮ້ບັການດແູລສ ຂະພາບທ ່ ຈ  າເປັນ ເນຼື່ອງຈາກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ ່ ຕອ້ງຈາ່ຍຈາກຖງົຕນົເອງ. 

ຜູບ້ ່ ມ  ປະກນັໄພ ແມນ່ບ ກຄນົຜູທ້ ່ ບ ່ ມ  ປະກນັການດແູລສ ຂະພາບ ຫ ຼືການຊວ່ຍເຫ ຼືອທາງການເງນິຂ ັນ້ຣຖັບານກາງ 

ຫ ຼືຂ ັນ້ຣຖັ ເພຼື່ ອຊວ່ຍຈາ່ຍຄາ່ບ ລິການດແູລສ ຂະພາບ. 

ປະຊາກອນກ ມ່ສຽ່ງ ລວມມ ກ ມ່ຄນົຜູທ້ ່ ສ ຂະພາບ ແລະຄວາມເປັນຢູຖ່ຼືວາ່ມ  ຄວາມສຽ່ງຫ າຍກວາ່ກ ມ່ປະຊາກອນທົ່ວໄປ 

ເນຼື່ ອງຈາກສະຖານະທາງເສດຖະກດິສງັຄມົ, ການເຈັບປ່ວຍ, ຊນົເຜ່ົາ, ອາຍ  ຫ ຼືປດັໃຈຄວາມພິການອຼື່ ນ. 

ໝາຍພາຕວົ ແມນ່ຂະບວນການທ ່ ລິເລ ່ ມໂດຍສານທ ່ ສ ັ່ງໃຫໜ້ວ່ຍງານທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງນ  າເອົາບ ກຄນົໃດໜ ່ ງທ ່ ພບົວາ່ມ  ການ 

ດໜ່ິູນທາງແພງ່ມາຢູຕ່ ່ ໜາ້ສານ, ເຊິ່ ງຄາ້ຍຄຼືກນັກບັໝາຍຈບັ. 

 



 National Community Benefit 
 

ຊ ື່ ນະໂຍບາຍ: ການຊື່ວຍເຫ  ອດາ້ນການເງນິທ ື່ ກ ື່ຽວກບັ

ທາງການແພດ  

ເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

ພະແນກທ ື່ ເປັນເຈ າ້ຂອງ: ໂຄງການຊື່ວຍເຫ  ອຊຸມຊ  ນ 

National Community Benefit 

ວນັທ ມ  ຜ  ນນ  າໃຊ:້ 1 ມກົຣາ 2019 

ຜ ຮ້ກັສາ: ຫວົໜາ້ໂຄງການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນການເງນິທ ່

ກຽ່ວກບັທາງກນແພດ  

ໜາ້: 21 ຈາກ 24 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ບ  ດຊອ້ນທາ້ຍ: Kaiser Permanente Northern California 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals.  ນະໂຍບາຍນ ນ້  າໃຊກ້ບັ Kaiser Foundation Hospitals ໃນເຂດ 

Northern California: 

KFH Antioch KFH Richmond KFH San Rafael 

KFH Fremont KFH Roseville KFH Santa Rosa 

KFH Fresno KFH Redwood City KFH South Sacramento 

KFH San Leandro KFH Sacramento KFH South San Francisco 

KFH Manteca KFH Santa Clara KFH Vacaville  

KFH Modesto KFH San Francisco KFH Vallejo 

KFH Oakland KFH San Jose KFH Walnut Creek 
 

ໝາຍເຫດ: Kaiser Foundation Hospitals ປະຕິບດັຕາມນະໂຍບາຍດາ້ນລາຄາທ ່ ເປັນທມັສ  າລບັ 

ໂຮງໝ , ປະມວນກດົໝາຍວາ່ດວ້ຍສ ຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງຣຖັຄາລິຟ ເນຍ 

(California Health & Safety Code) §127400. 

 

II. ການບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ມ  ສິດ ແລະບ ື່ ມ  ສິດພາຍໃຕນ້ະໂຍບາຍ. 

a. ການເດ ນທາງສ  າລບັຄນົເຈັບທ ່ ບ ່ ມ  ບອ່ນຢູອ່າໄສ. ມ ໃຫແ້ກຄ່ນົເຈັບທ ່ ບ ່ ມ  ບອ່ນຢູອ່າໄສສ  າລບັ ສະຖາ

ນະການສ ກເສ ນ ແລະບ ່ ສ ກເສ ນ ເພຼື່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກຈາກໂຮງໝ ຂອງ KP 

ຫ ຼື ພະແນກສ ກເສ ນຂອງ KP 

b. ການບ ລິການເພ ່ ມເຕ ມທ ່ ມ  ສິດທ ່ ມ  ໃຫອ້ ງຕາມການຍກົເວັນ້. ໃນສະຖານະການທ ່ ແນນ່ອນ, MFA 

ອາດຖຼືກນ  າໃຊກ້ບັການບ ລິການຈາກສະຖານທ ່ ທ ່ ບ ່ ແມນ່ຂອງ KP ແລະອ ປະກອນການແພດທ ່ ໃຊ້

ໄດຍ້າວນານ (DME) ຊ ່ ງຖຼືກສ ັ່ງຈາ່ຍ ຫ ຼື ຖຼືກສ ັ່ງໃຫໂ້ດຍຜູໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ KP ເພຼື່ ອໃຫແ້ກຄ່ນົ

ເຈບັຜູທ້ ່ ມ  ເງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນການມ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສງູທາງການແພດ (ໃຫເ້ບິ່ ງຂ  ້5.6.2 ຂາ້ງເທ ງ, 

ເກນການມ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍສງູທາງການແພດ.). 

i. ການບ ລິການດາ້ນພະຍາບານທ ່ ຊ  ານານງານ. ຈດັໃຫຫ້າໂດຍສະຖານທ ່ ຂອງ KP ທ ່ ມ   ສນັ

ຍາເພຼື່ ອໃຫແ້ກຄ່ນົເຈບັທ ່ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດຕາມຄ  າສ ັ່ງແພດ, ຕາມທ ່  ຕດັສິນກ  າ

ນດົໄວໂ້ດຍຜູໃ້ຫບ້ ລິການຂອງ KP ເພຼື່ ອອ  ານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກຈາກໂຮງໝ . 

ii. ອປຸະກອນການແພດທ ື່ ໃຊຍ້າວນານ (DME). ສ ັື່ງໃຫໂ້ດຍຜ ໃ້ຫບ້ ລິການ KP ຜື່ານ ພະ

ແນກ KFHP/H DME ໂດຍປະຕບິດັຕາມຂ ແ້ນະນ  າດາ້ນ DME ແລະສະໜອງໃຫໂ້ດຍຜູ້
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ໃຫບ້ ລິການທ ່ ມ  ສນັຍາເພຼື່ ອໃຫແ້ກ ື່ຄ  ນເຈັບຜ ທ້ ື່ມ ເງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນດາ້ນຄວາມຈ  າເປັນທາງ

ການແພດ. 

c. ການບ ລິການເພ ື່ ມເຕ ມທ ື່ ບ ື່ ມ  ສດິ 

i. ເຄ ື່ ອງຊື່ວຍການໄດຍ້ິນ 

ii. ອປຸະກອນສາຍຕາ 

iii. ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ ່ ກຽ່ວຂອ້ງກບັຄາ່ສວ່ນຮວ່ມຈາ່ຍຂອງ Medi-Cal (Share of Cost, SoC). 

SoC ແມນ່ຖຼືກພິຈາລະນາວາ່ເປັນສວ່ນໜ ່ ງຂອງໂຄງການ Medi-Cal ທ ່ ຖຼືກອອກແບບມາ

ເພຼື່ ອຈດັຫາຜນົປະໂຫຍດດາ້ນການເບິ່ ງແຍງສ ຂະພາບເພຼື່ ອຊວ່ຍເຫ ຼືອຜູຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ

ຂອງ Medi-Cal ຜູທ້ ່ ຢູໃ່ນລະດບັຕ  າ່ສ ດຂອງລາຍໄດ.້ MFA ບ ່ ສາມາດນ  າໃຊໄ້ດກ້ບັການ

ຄດິຄາ່ເຫ ົ່ ານ ັນ້ສ  າລບັການບ ລິການທ ່ ຕກົຢູພ່າຍໃຕເ້ກນ SoC. 

 

III. ຜ ໃ້ຫບ້ ລິການທ ື່ ຂຶນ້ກບັ ແລະບ ື່ ຂຶນ້ກບັນະໂຍບາຍ MFA. ລາຍການຂອງຜ ໃ້ຫບ້ ລິການໃນ Kaiser 

Foundation Hospitals ທ ື່ ຂຶນ້ກບັ ແລະບ ື່ ຂຶນ້ກບັນະໂຍບາຍ MFA ແມ ື່ນມ  ໃຫແ້ກື່ປະຊາຊ  ນທ ື່ວໄປ ໂດຍບ ື່

ເສຍຄື່າ ຢ ື່ໃນເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທ ື່  www.kp.org/mfa/ncal. 

 

IV. ຂ ມ້  ນໂຄງການ ແລະການສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA. ຂ ມ້  ນໂຄງການ MFA ເຊິື່ ງລວມທງັສ  າເນ າຂອງ ນະ

ໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝກັ, ຄ  າແນະນ  າ ແລະສງັລວມຂ ມ້  ນແບບໃຊພ້າສາເຂ າ້ໃຈງ ື່າຍ (ເຊັື່ ນວື່າ ໃບ

ໂຄສະນາໂຄງການ) ແມ ື່ນມ  ໃຫແ້ກື່ປະຊາຊ  ນທ ື່ວໄປ ໂດຍບ ື່ ເສຍຄື່າ ໃນຮ ບແບບອ ເລັກໂທຣນກິ ຫ  ສະບບັ

ເຈຍ້. ໃນລະຫວື່າງ ຫ  ຫ ງັຈາກການດ ແລທ ື່ ໄດຮ້ບັຈາກ KFHP/H, ຄ  ນເຈັບສາມາດສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ 

MFA ໄດໃ້ນຫ າຍວທິ  ເຊິື່ ງລວມທງັການໄປສະໝກັດວ້ຍຕ  ນເອງ, ທາງໂທລະສບັ ຫ  ການສ  ື່ງເອກະສານ

ສະໝກັ. (ໃຫເ້ບິື່ ງຂ  ້5.3 ແລະ 5.4 ຂາ້ງເທິງ.) 

a. ດາວໂຫ ດຂ ມ້  ນໂຄງການຈາກເວັບໄຊ KFHP/H. ສ  າເນ າອ ເລັກໂທຣນກິຂອງຂ ມ້  ນໂຄງການແມ ື່ນ

ມ  ໃຫຢ້ ື່ເທິງເວັບໄຊ MFA ທ ື່  www.kp.org/mfa/ncal. 

b. ຮອ້ງຂ ເອ າຂ ມ້  ນໂຄງການທາງອ ເລັກໂທຣນກິ. ສ  າເນ າອ ເລັກໂທຣນກິຂອງຂ ມ້  ນໂຄງການແມ ື່ນມ  ໃຫ້

ທາງອ ເມວ ຕາມການຮອ້ງຂ . 

c. ຂ ເອ າຂ ມ້  ນໂຄງການ ຫ  ສະໝກັດວ້ຍຕ  ນເອງ. ມ ນໂຄງການແມ ື່ນມ  ໃຫຢ້ ື່ພະແນກຮບັຄ  ນເຈັບ ແລະ

ຫອ້ງສກຸເສ ນ ຢ ື່ Kaiser Foundation Hospitals ທ ື່ ມ  ລາຍຊ ື່ ໃນຂ  ້I, Kaiser Foundation 

Hospitals.   

http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/ncal
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d. ຮອ້ງຂ ເອ າຂ ມ້  ນໂຄງການ ຫ  ສະໝກັທາງໂທລະສບັ. ມ ຜ ໃ້ຫຄ້  າປຶກສາທາງໂທລະສບັ ເພ ື່ ອໃຫ ້ຂ ້

ມ  ນ, ຕດັສິນກ  ານ  ດການມ ສິດເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA, ແລະຊື່ວຍຄ  ນເຈບັໃນການສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA. 

ສາມາດຕດິຕ ື່ ຫາຜ ໃ້ຫຄ້  າປຶກສາໄດທ້ ື່  : 

ເບ ໂທລະສບັ: 1-800-390-3507 

e. ຮອ້ງຂ ເອ າຂ ມ້  ນໂຄງການ ຫ  ສະໝກັທາງໄປສະນ . ຄ  ນເຈັບສາມາດຮອ້ງຂ ເອ າຂ ມ້  ນໂຄງການ ແລະ

ສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA ໂດຍການສ  ື່ງຄ  າຮອ້ງສະໝກັເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການ MFA ທ ື່ ຄ  ບຖວ້ນທາງ ໄປ

ສະນ . ສາມາດສ  ື່ງຄ  າຮອ້ງຂ ເອ າຂ ມ້  ນ ແລະຄ  າຮອ້ງສະໝກັທາງໄປສະນ ຫາ: 

Kaiser Permanente 

Attention: Medical Financial Assistance Unit 

P.O. Box 30006 

Walnut Creek, California 94598 
 

f. ສ  ື່ງຄ  າຮອ້ງສະໝກັທ ື່ ປະກອບຂ ມ້  ນສ  າເລັດແລວ້ດວ້ຍຕ  ນເອງ. ສາມາດສ  ື່ງຄ  າຮອ້ງສະໝກັທ ື່

ປະກອບຂ ມ້  ນສ  າເລັດແລວ້ ໂດຍການໄປສ  ື່ງດວ້ຍຕ  ນເອງທ ່ ພະແນກຮບັຄນົເຈັບ ຫ ຼື ພະແນກທ ່   

ປ ກສາດາ້ນການເງນິຂອງຄນົເຈັບໃນໂຮງໝ ແຕລ່ະແຫງ່ຂອງມນູນທິິ Kaiser. 

 

V. ເກນເງ  ື່ອນໄຂການມ ສິດ. ມ ການພິຈາລະນາເຖງິລາຍຮບັຄ  ວເຮ ອນຂອງຄ  ນເຈັບ ໃນເວລາຕດັສິນກ  ານ  ດການ

ມ ສດິເຂ າ້ຮ ື່ວມ MFA. (ເບິື່ ງຂ  ້5.6.1. ຂາ້ງເທິງ.) 

a. ເກນເງ  ື່ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ:້ ບ ື່ ເກ ນ 350% ຂອງຂ ດກ  ານ  ດຄວາມທກຸຍາກຂອງຣຖັບານ

ກາງ  

b. ບນັດາສະມາຊກິຂອງ KFHP ຜູທ້ ່ ມ  ຄາ່ຮບັຜິດຊອບຈາ່ຍສວ່ນທ  າອດິຕອ້ງມ  ເງ ຼື່ອນໄຂກງົຕາມເກນ

ການມ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທາງການແພດສງູ ເພຼື່ ອໃຫມ້  ສິດເຂົາ້ຮວ່ມໂຄງການ  

 

VI. ໄລຍະເວລາຂອງການມ ສິດຮບັລາງວນັ. ລາງວນັ MFA ເລ ື່ ມຕ  ນ້ແຕື່ວນັທ ຂອງການອະນມຸດັ, ຫ  ວນັທ ທ ື່ ການ

ບ ລິການຖ ກສະໜອງໃຫ,້ ຫ  ວນັທ ທ ື່ ຢາຖ ກຈ ື່າຍໃຫ.້ ຊວ່ງລະຍະເວລາຂອງການມ ສດິສ  າລບັລາງວນັ MFA 

ແມນ່ມ   ເວລາຈ  າກດັເທ່ົານ ັນ້. (ເບິື່ ງຂ  ້5.8.2 ຂາ້ງເທິງ.) 

a. ໄລຍະເວລາສ ງສດຸ ອ ງຕາມໄລຍະສະເພາະ: 

i. ລາງວນັມາດຕະຖານສ  າລບັການບ ລິການທ ື່ ມ  ສິດ: ບ ື່ ເກ ນ 365 ວນັ, ລວມເຖງິ ຍອດຄາ້ງ

ຊ  າລະທງັໝດົໃນປດັຈ ບນັ ແລະຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທ ່ ຍງັຄາ້ງຄາຢູ ່ 
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ii. ລາງວນັການມ ສິດຕາມການສນັນຖິານສ  າລບັຄ  ນເຈບັທ ື່ ບ ື່ ມ  ປະກນັໄພ: 30 ວນັ  

iii. ການດ ແລພະຍາບານລະດບັຊ  ານານງານ: ບ ່ ເກ ນ 30 ວນັ 

iv. ອ ປະກອນການແພດທ ່ ໃຊໄ້ດຍ້າວນານ: ບ ່ ເກ ນ 180 ວນັ 

b. ໄລຍະເວລາສ ງສດຸສ  າລບັໄລຍະການປິື່ ນປ ວ / ຂ ັນ້ຕອນການດ ແລ: ບ ື່ ເກ ນ 365 ວນັ  

c. ໄລຍະເວລາສ ງສດຸສ  າລບັຄ  ນເຈັບຜ ທ້ ື່ ເປັນໄປໄດວ້ື່າຈະມ  ສິດເຂ າ້ຮ ື່ວມໂຄງການປະກນັໄພສຂຸະພາບ

ຂອງຣຖັບານ ແລະຂອງເອກະຊ  ນ: ບ ື່ ເກ ນ 30 ວນັ  

d. ໄລຍະເວລາສ ງສດຸສ  າລບັລາງວນັຄ ັງ້ດຽວຂອງຮາ້ນຂາຍຢາ: 30 ວນັ  

e. ໃນກ ລະນ ທ ່ ຄນົເຈັບໄດສ້ະໝກັເຂົ້າຮວ່ມ, ແລະໄດຮ້ບັອະນ ມດັເຂົາ້ໂຄງການ MFA, ຕອ້ງມ  ການ

ຄຼືນເງນິສ  າລບັຈ  ານວນເງນິໃດໆ ທ ່ ໄດຮ້ບັໃນຈ  ານວນທ ່ ກາຍຈາກຈ  ານວນທ ່  KFHP/H ຄາດວາ່ຈະ

ໄດຮ້ບັຈາ່ຍຈາກ Medicare, Medi-Cal ຫ ຼື ຈາກເງນິຈາ່ຍຂອງຣຖັບານບາງແຫງ່, ສ  າລບັຄາ່ບ ລິ

ການໂຮງໝ  ແລະ/ຫ ຼື ຄາ່ບ ລິການຈາກຜູຊ້  ານານງານ.  

i. ດອກເບຍ້ຈະເພ ່ ມຂ ນ້ທ ່ ອດັຕາທ ່ ກ  ານດົໄວໃ້ນຂ  ້685.010 ຂອງປະມວນລະບຽບການທາງ

ແພງ່; ໂດຍເລ ່ ມຕ ົນ້ໃນວນັທ ຈາ່ຍເງນິທ ່ ໂຮງໝ ໄດຮ້ບັຈາກຄນົເຈບັ. ອດັຕາປດັຈ ບນັແມນ່ 

10%. 

 

VII. ພ ້ນຖານສ  າລບັການຄດິໄລື່ຈ  ານວນທ ື່ ຖ ກຮຽກເກບັທ  ື່ວໄປ (AGB). KFHP/H ຕດັສນິກ  ານ  ດ AGB ສ  າລບັ

ການດ ແລສກຸເສ ນ ຫ  ການດ ແລທ ື່ ມ  ຄວາມຈ  າເປັນທາງການແພດອ ື່ ນ ໂດຍການໃຊວ້ທິ ການເບິື່ ງຄ ນ ໂດຍ

ການຄ ນການຄິດຄື່າລວມຍອດສ  າລບັການດ ແລນ ັນ້ໃຫອ້ດັຕາ AGB. ຂ ມ້  ນກື່ຽວກບັອດັຕາ AGB ແລະການ

ຄດິໄລື່ແມ ື່ນມ  ໃຫຢ້ ື່ເທິງເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທ ື່  www.kp.org/mfa/ncal. 

 

 

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

