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1.0 ค าชีแ้จงเกีย่วกบันโยบาย 

Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) และ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) มุง่มั่นทีจ่ะ

จัดหาโปรแกรมทีอ่ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึการดแูลรักษาใหแ้กป่ระชากรทีม่คีวามเสีย่งตอ่การ

เจ็บป่วย ความมุง่มั่นนีร้วมไปถงึการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่ม้คีณุสมบัตคิรบซึง่ไม่มปีระกนั

สขุภาพและมรีายไดน้อ้ย และผูป่้วยทีน่โยบายประกนัสขุภาพไมค่รอบคลมุ ในกรณีทีก่ารช าระ

คา่บรกิารเป็นอปุสรรคตอ่การไดรั้บการรักษาทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นและฉุกเฉนิ 

 

2.0 วตัถปุระสงค ์

นโยบายฉบบันีจ้ะอธบิายถงึขอ้ก าหนดในการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัไิดรั้บความชว่ยเหลอืทางดา้น

บรกิารรักษาทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นและฉุกเฉนิ และทางดา้นการเงนิจากโปรแกรมการใหค้วาม

ชว่ยเหลอืทางการเงนิทีเ่กีย่วกับการแพทย ์(Medical Financial Assistance, MFA) คณุสมบัตทิี่

ก าหนดนัน้เป็นขอ้ก าหนดทีส่อดคลอ้งกับมาตรา 501 (r) ของประมวลกฎหมายรัษฎากรภายใน 

ประเทศของประเทศอเมรกิาและกฎระเบยีบของรัฐทีบ่งัคับใชเ้กีย่วกบัการบรกิารทีม่สีทิธไิดรั้บ, วธิกีาร

ทีจ่ะไดรั้บบรกิาร, หลักเกณฑก์ารมสีทิธไิดรั้บบรกิารของโปรแกรม, โครงสรา้งของเงนิรางวัล MFA, 

พืน้ฐานในการค านวณจ านวนเงนิรางวลั, และการด าเนนิคดทีีส่ามารถท าไดใ้นกรณีทีผู่รั้บไมช่ าระ

คา่ใชจ้่ายทางการแพทย ์

 

3.0 ขอบเขต 

นโยบายนีใ้หป้รับใชก้บัพนักงานซึง่ท างานกับหน่วยงานดงัทีร่ะบดุา้นลา่ง รวมทัง้บรษัิทย่อยตา่งๆ ดว้ย

(รวมกนัทัง้หมดตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ “KFHP/H”) 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc., 

3.2 Kaiser Foundation Hospitals; และ 

3.3 สาขายอ่ยตา่งๆ ของ KFHP/H 

3.4 นโยบายนี้ปรับใชก้บั Kaiser Foundation Hospitals ตามทีร่ะบไุวใ้นภาคผนวก หัวขอ้ทีห่นึง่ 

Kaiser Foundation Hospitals ซึง่แนบอยูแ่ละใหถ้อืเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายนีด้ว้ย  

 

4.0 ค าจ ากดัความ 

ดภูาคผนวก A – อภธิานค าศพัท ์ 

 

5.0 ขอ้สญัญา 

KFHP/H มโีปรแกรม MFA ทีม่กีารตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิเพือ่ลดภาระทางการเงนิแกผู่ป่้วยทีม่ี

สทิธแิละเพือ่ใหไ้ดรั้บการรักษาทางการแพทยท์ีจ่ าเป็นและฉุกเฉนิ โดยไมค่ านงึถงึอาย,ุ ความทพุล-

ภาพ, เพศ, เชือ้ชาต,ิ การนับถอืศาสนา, สถานะทางสงัคม หรอื สถานะทางการเขา้เมอืง, รสนยิมทาง

เพศ, ชาตกิ าเนดิ ของผูป่้วย และไม่วา่ผูป่้วยจะมปีระกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุหรอืไม่ 

 

5.1 การใหบ้รกิารทีม่สีทิธไิดร้บัและไมม่สีทิธไิดร้บัภายใตน้โยบาย MFA เวน้แตจ่ะระบไุว ้

เป็นอยา่งอืน่ในภาคผนวกแนบ หัวขอ้ทีส่อง บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดรั้บและไมม่สีทิธไิดรั้บ

ภายใตน้โยบาย MFA  
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5.1.1 บรกิารทีม่สีทิธไิดร้บั MFA อาจจะน าไปปรับใชใ้นการใหบ้รกิารรักษาทางการ  

แพทยท์ีจ่ าเป็นและฉุกเฉนิ, การใหบ้รกิารทางเภสชักรรมและผลติภัณฑท์ีข่ายใน  

รา้นขายยา, และเวชภัณฑท์ีจ่ัดหาใหท้ีส่ถานทีท่ าการของ KP (เชน่ โรงพยาบาล, 

ศนูยก์ารแพทย ์และอาคารส านักงานทางการแพทย)์, ทีร่า้นขายยาผูป่้วยนอกของ 

KFHP/H, หรอืทีผู่ใ้หบ้รกิารจาก Kaiser Permanente (KP) จัดหาให ้MFA  อาจจะ

ปรับใชก้ับสนิคา้และบรกิารทีร่ะบไุวด้า้นลา่ง: 

5.1.1.1 บรกิารทางการแพทยท์ีม่คีวามจ าเป็น การดแูล, การรักษา, หรอืการ  

ใหบ้รกิารทีผู่ใ้หบ้รกิารของ KPไดส้ัง่หรอืใหบ้รกิาร ซึง่เป็นสิง่ที ่

จ าเป็นตอ้งท าเพือ่ป้องกนั, ประเมนิ, วนิจิฉัย หรอืใหก้ารรักษาตาม 

สภาพทางการแพทยแ์ละไมใ่ชเ่ป็นสิง่ทีท่ าเพือ่ความสะดวกของผูป่้วย  

หรอืผูใ้หบ้รกิารทางการแพทยโ์ดยหลกั 

5.1.1.2 ใบส ัง่ยาและวสัดุเวชภณัฑ ์ใบสัง่ยาทีน่ ามายืน่ทีร่า้นขายยา 

ผูป่้วยนอกของ KFHP/H และทีส่ัง่จา่ยโดยผูใ้หบ้รกิารของ KP,  

ผูใ้หบ้รกิารแผนกฉุกเฉนิทีไ่มใ่ชข่อง KP, ผูใ้หบ้รกิารดแูลแบบรบีดว่นที่

ไมใ่ชข่อง KP, และผูใ้หบ้รกิารรับจา้งตามสญัญาของ KP 

5.1.1.2.1 ยาท ัว่ไป ใหใ้ชย้าทั่วไปเมือ่ใดก็ตามทีส่ามารถใชไ้ด ้

5.1.1.2.2 ยามยีีห่อ้ ใหใ้ชย้ามยีีห่อ้เมือ่ผูใ้หบ้รกิารของ KP สัง่ยาม ี

ยีห่อ้ใหแ้ละเขยีนในใบสัง่ยาวา่ “จา่ยยาตามทีเ่ขยีน”  

(“Dispense as Written”, DAW), หรอืเมือ่ไมม่ยีาทัว่ไปที่

เทยีบเคยีงกนั 

5.1.1.2.3 ยาตามรา้นคา้ท ัว่ไป หรอืวสัดเุวชภณัฑต์ามรา้นขาย

ยา ตอ้งมใีบสัง่ยา หรอืสัง่ใหโ้ดยผูใ้หบ้รกิารของ KP  

และสัง่จา่ยจากแผนกรา้นขายยาผูป่้วยนอกของ KP 

5.1.1.2.4 สทิธปิระโยชนข์อง Medicare ปรับใชก้ับผูไ้ดรั้บสทิธ ิ

ประโยชนข์อง Medicare ส าหรับยาทีส่ัง่จา่ยซึง่ 

ครอบคลมุภายใต ้Medicare Part D ในรูปแบบของการ 

ไดรั้บยกเวน้ของรา้นขายยา 

5.1.1.3 อุปกรณก์ารแพทยท์ีม่คีวามทนทาน (Durable Medic 

Equipment, DME) สัง่ใหโ้ดยผูใ้หบ้รกิารของ KP โดยสอดคลอ้งกับ

แนวทางการให ้DME และจัดหาใหโ้ดย KFHP/H เพือ่ใหแ้กผู่ป่้วยทีม่ี

คณุสมบัตติรงตามเกณฑค์วามจ าเป็นทางการแพทย ์

5.1.1.4 หอ้งเรยีนใหค้วามรูด้า้นสขุภาพ มคีา่ธรรมเนยีมส าหรับหอ้งเรยีนทีม่ี

ตามตาราง และจัดหาใหโ้ดย KP ซึง่ไดรั้บการแนะน าโดยผูใ้หบ้รกิาร

ของ KP ในฐานะเป็นสว่นหนึง่ของแผนการดแูลสขุภาพของผูป่้วย 

5.1.1.5 บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดร้บัทีม่ใีห ้บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดรั้บ 

ภายใตน้โยบาย MFA มรีะบไุวใ้นภาคผนวกทีแ่นบมา หัวขอ้ทีส่อง  

บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดรั้บและไมม่สีทิธไิดรั้บภายใตน้โยบาย MFA 

5.1.2 บรกิารทีไ่มม่สีทิธไิดร้บั MFA ไมป่รับใชก้ับ: 
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5.1.2.1 บรกิารทีไ่มถ่อืวา่ฉุกเฉนิหรอืจ าเป็นทางการแพทยต์ามทีไ่ดร้บั 

 การก าหนดไวโ้ดยผูใ้หบ้รกิารของ KP รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ: 

5.1.2.1.1 ศลัยกรรมเสรมิความงามหรอืบรกิารเสรมิความงาม 

รวมถงึ การบรกิารดแูลผวิพรรณซึง่มจีดุประสงคห์ลกัเพือ่

ปรับปรุงรูปลกัษณ์ของผูป่้วย  

5.1.2.1.2 การรักษาภาวะมบีตุรยาก 

5.1.2.1.3 อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีม่ขีายปลกี 

5.1.2.1.4 การบ าบดัทีเ่ป็นทางเลอืกอืน่ รวมถงึ การฝังเข็ม การจัด

กระดกู และบรกิารนวด 

5.1.2.1.5 การฉีดยา และเครือ่งมอืเพือ่รักษาภาวะเสือ่มสมรรถภาพ

ทางเพศ 

5.1.2.1.6 การบรกิารดา้นการตัง้ครรภแ์ทน และ 

5.1.2.1.7 บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรับผดิของบคุคลทีส่าม ความ

คุม้ครองประกนัภัยสว่นบคุคล หรอืกรณีการเรยีกรอ้ง

คา่ชดเชยแกพ่นักงาน 

5.1.2.2 ใบส ัง่ยาและวสัดุเวชภณัฑ ์ใบสัง่ยาและวสัดทุีไ่มถ่อืวา่เป็นสิง่ฉุกเฉนิ 

หรอืมคีวามจ าเป็นทางการแพทย ์รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ (1) ยาทีไ่มไ่ด ้

รับการอนุมัตจิากคณะกรรมการดา้นเภสชักรรมและการบ าบดัรักษา (2) ยา

และวัสดทุีจ่ าหน่ายทีเ่คานเ์ตอรข์ายยาทัว่ไปซึง่แพทยไ์มไ่ดส้ัง่ หรอืสัง่

ใหโ้ดยผูใ้หบ้รกิารของ KP และ (3) ยานอกรายการพเิศษ (เชน่ ยา

กระตุน้ภาวะเจรญิพันธุ ์ยาเสรมิความงาม ยารักษาภาวะเสือ่มสมรรถภาพ

ทางเพศ)  

5.1.2.3 ใบส ัง่ยาส าหรบัผูล้งทะเบยีน Medicare Part D ซึง่มสีทิธไิดร้บั

หรอืผูล้งทะเบยีนในโปรแกรมเงนิช่วยเหลอืส าหรบัผูม้รีายไดต้ า่ 

(Low Income Subsidy, LIS) สว่นแบง่คา่ใชจ้่ายทีเ่หลอืจากยา

ตามใบสัง่แพทยท์ีผู่ล้งทะเบยีน Medicare Advantage สว่น D ซึง่

อาจจะมสีทิธไิดรั้บหรอืไดล้งทะเบยีนในโปรแกรม LIS สอดคลอ้งตาม

แนวทางของศนูยใ์หบ้รกิาร Medicare & Medicaid Services (Centers 

for Medicare & Medicaid Services, CMS)  

5.1.2.4 การบรกิารทีจ่ดัหาใหน้อกทีท่ าการของ KP นโยบาย MFA ปรับใช ้

เฉพาะกบัการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้ทีส่ถานทีท่ าการของ KP โดยผู ้

ใหบ้รกิารของ KP เทา่นัน้ แมใ้นกรณีมกีารสง่การรักษาจากผูใ้หบ้รกิาร

ของ KP การใหบ้รกิารอืน่ ๆ ก็ไมม่สีทิธไิดรั้บ MFA สว่นการใหบ้รกิารที่

เกดิขึน้ทีส่ านักงานทางการแพทยท์ีไ่มใ่ชข่อง KP, สถานพยาบาลดว่น 

พเิศษและแผนกฉุกเฉนิ รวมทัง้การรักษาสขุภาพทีบ่า้น, ทีบ่า้นพักฟ้ืน,  

การดแูลเยยีวยาและบรกิารดแูลคุม้ครองจะไมถ่กูรวมเขา้ไวด้ว้ย 

5.1.2.5 เบีย้ประกนัแผนสขุภาพ โปรแกรม MFA นีไ้มไ่ดช้ว่ยผูป่้วยจ่าย 

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับเบีย้ประกนัสขุภาพ (เชน่ คา่ธรรมเนยีม 

หรอืคา่เบีย้ประกนั) 
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5.1.2.6 บรกิารเพิม่เตมิทีไ่มม่สีทิธไิดร้บั บรกิารเพิม่เตมิทีไ่มม่สีทิธไิดรั้บ 

ภายใตน้โยบาย MFA มรีะบไุวใ้นภาคผนวกทีแ่นบมา หัวขอ้ทีส่อง  

บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดรั้บและไมม่สีทิธไิดรั้บภายใตน้โยบาย MFA  

5.2 ผูใ้หบ้รกิาร MFA จะปรับใชก้ับการใหบ้รกิารทีม่สีทิธแิละท าการรักษาโดยผูใ้หบ้รกิารการ

ดแูลทางการแพทยผ์ูซ้ ึง่นโยบาย MFA ปรับใชด้ว้ยเทา่นัน้ ตามทีร่ะบไุวใ้นภาคผนวกทีแ่นบ

มา หัวขอ้ทีส่าม ผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยูภ่ายใตน้โยบายและทีไ่มอ่ยูภ่ายใตน้โยบาย MFA 

5.3 แหลง่ขอ้มูลโปรแกรมและวธิกีารสมคัร MFA ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับโปรแกรม MFA และ

วธิกีารสมัครไดส้รุปไวแ้ลว้ในภาคผนวกทีแ่นบมา หัวขอ้ทีส่ ี ่ขอ้มลูโปรแกรมและการสมัคร 

MFA  

5.3.1 ขอ้มูลของโปรแกรม ส าเนานโยบาย MFA, ฟอรม์ใบสมัคร, ขัน้ตอนการปฏบิัต,ิ 

และบทสรุปในภาษาทีเ่รยีบง่าย (เชน่ บทสรุปนโยบาย หรอืโบรชวัรโ์ปรแกรม)  

มใีหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปโดยไม่คดิคา่ใชจ้า่ยจากเว็บไซตข์อง KFHP/H, โดยทาง

อเีมล,์ ไปขอรับดว้ยตนเอง, หรอืทางไปรษณีย ์ 

5.3.2 การสมคัรขอ MFA ผูป่้วยสามารถสมัครเขา้ร่วมโปรแกรม MFA ในระหวา่งหรอื

ภายหลงัจากทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาจาก KFHP/H โดยสามารถสมัครไดห้ลายวธิ ี 

ทัง้ดว้ยตนเอง, ทางโทรศพัท ์หรอืโดยสง่ใบสมัคร  

5.3.2.1 การคดัเลอืกผูป่้วยใหไ้ดร้บัสทิธติามโปรแกรมของรฐัและของ

เอกชน KFHP/H ใหค้ าปรกึษาทางการเงนิใหก้บัผูป่้วยทีส่มัครเขา้

โปรแกรม MFA เพือ่ระบหุาโปรแกรมการคุม้ครองสขุภาพของรัฐหรอื

ของเอกชนทีม่แีนวโนม้ทีอ่าจจะชว่ยในการเขา้ถงึการดแูลรักษาสขุภาพ 

ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการสนันษิฐานไวก้อ่นวา่มสีทิธไิดรั้บความคุม้ครองสขุภาพ

ในโปรแกรมใดๆ ก็ตามไม่วา่ของรัฐหรอืเอกชนจะตอ้งสมัครเขา้

โปรแกรมนัน้ๆ 

5.4 ขอ้มูลทีต่อ้งการใชใ้นการสมคัรเขา้ MFA ขอ้มลูสว่นตัวอยา่งครบถว้น, ขอ้มูลทางการ

เงนิอยา่งครบถว้น, และขอ้มลูอืน่ๆ เป็นขอ้มูลทีจ่ าเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจสอบสถานะทางการ

เงนิของผูป่้วยเพือ่น ามาตัดสนิวา่มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมส าหรับโปรแกรม MFA รวมทัง้

โปรแกรมคุม้ครองสขุภาพของรัฐและของเอกชน ทา่นอาจถกูปฏเิสธการเขา้โปรแกรม MFA 

เนือ่งจากการมขีอ้มลูไมค่รบถว้น การใหข้อ้มลูสามารถใหไ้ดโ้ดยเป็นลายลักษณ์อักษร,  

ดว้ยตนเองหรอืทางโทรศพัท ์ 

5.4.1 การตรวจสอบสถานะทางการเงนิ สถานะทางการเงนิของผูป่้วยจะตอ้งไดรั้บการ

ตรวจสอบในแตล่ะครัง้ทีเ่ขาหรอืเธอสมัครเพือ่ขอความชว่ยเหลอื หากสถานะ

ทางการเงนิของผูป่้วยสามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชแ้หลง่ขอ้มูลภายนอก เขาหรอื

เธออาจไม่จ าเป็นตอ้งใหเ้อกสารทางการเงนิ  

5.4.2 การใหข้อ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลอืน่ๆ หากสถานะทางการเงนิของผูป่้วยไม่

สามารถตรวจสอบไดโ้ดยใชแ้หลง่ขอ้มลูภายนอก หรอืหากผูป่้วยสมัครทาง

ไปรษณีย ์เขาหรอืเธออาจจะสง่ขอ้มลูทีร่ะบไุวใ้นการสมัครโปรแกรม MFA  

เพือ่ตรวจสอบสถานะทางการเงนิของตนเอง 

5.4.2.1 ขอ้มูลทีค่รบถว้นสมบูรณ์ การตดัสนิวา่จะไดรั้บสทิธใินโปรแกรม MFA 

หรอืไมจ่ะท าเมือ่ไดรั้บขอ้มลูสว่นตวั, ขอ้มลูทางการเงนิ, และขอ้มลูอืน่ๆ 

ทีเ่รยีกใหส้ง่มอบ 
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5.4.2.2 ขอ้มูลทีไ่มค่รบถว้นสมบูรณ ์ผูป่้วยจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบดว้ย

ตนเอง, ทางไปรษณีย ์หรอืทางโทรศพัทห์ากวา่ขอ้มลูทีเ่รยีกใหส้ง่มอบ

นัน้ไมค่รบถว้นสมบรูณ์ ผูป่้วยสามารถสง่ขอ้มลูทีข่าดนัน้ภายใน 30  

วนันับจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ทางไปรษณีย,์ ดว้ยตนเองเมือ่ตอนทีม่กีาร

พูดคยุกนัหรอืทางโทรศพัท ์

5.4.2.3 ขอ้มูลทีเ่รยีกใหส้ง่มอบไมม่อียู ่ผูป่้วยซึง่ไมม่ขีอ้มลูทีเ่รยีกใหส้ง่มอบ

ทีร่ะบไุวใ้นใบสมัครโปรแกรมสามารถตดิตอ่ KFHP/H เพือ่หารอืเกีย่วกับ

หลกัฐานอืน่ ๆ ทีอ่าจน ามาแสดงใหเ้ห็นไดว้า่มสีทิธ ิ

5.4.2.4 ไมม่ขีอ้มูลทางการเงนิ ผูป่้วยจะตอ้งใหข้อ้มลูทางการเงนิขัน้พืน้ฐาน 

(เชน่ รายได,้ ถา้ม,ี และแหลง่ทีม่า) และตอ้งยนืยันความถูกตอ้งของ

ขอ้มลูดว้ยเมือ่ (1) สถานะทางการเงนิของเขาหรอืเธอไม่สามารถ

ตรวจสอบไดโ้ดยการใชแ้หลง่ขอ้มลูภายนอก (2) ขอ้มลูทางการเงนิที่

เรยีกใหส้ง่มอบนัน้ไมม่อียูแ่ละ (3) ไมม่หีลักฐานอืน่ ๆ ปรากฏอยู่ที่

อาจจะน ามาแสดงใหเ้ห็นวา่มสีทิธ ิขอ้มูลทางการเงนิขัน้พืน้ฐานและ

การรับรองจะตอ้งไดรั้บจากผูป่้วยเมือ่เขาหรอืเธอ: 

5.4.2.4.1 เป็นคนไรท้ีอ่ยู่อาศยั, หรอื 

5.4.2.4.2 ไมม่รีายได,้ ไมไ่ดรั้บตน้ขัว้การจา่ยเงนิอยา่งเป็นทางการ

จากนายจา้งของเขาหรอืเธอ (ไมร่วมถงึผูท้ีม่อีาชพีอสิระ) 

ผูไ้ดรั้บเงนิก านัลหรอืผูท้ีไ่มจ่ าเป็นตอ้งยืน่เสยีภาษีรายได ้

ใหแ้กรั่ฐบาลกลางหรอืมลรัฐในปีภาษีกอ่นหนา้นี,้ หรอื 

5.4.2.4.3 ไดรั้บผลกระทบจากภัยพบิตัทิีรู่จ้ักกนัดใีนระดับชาตหิรอื

ระดบัภมูภิาค (ดหูัวขอ้ 5.11 ดา้นลา่ง)  

5.4.3 ผูป่้วยทีม่คีุณสมบตัเิบือ้งตน้ ผูป่้วยจะไดรั้บการสนันฐิานวา่มคีณุสมบัตคิรบตาม

ขอ้ก าหนดของโปรแกรมและไมต่อ้งสง่มอบขอ้มูลสว่นตวั, ขอ้มลูทางการเงนิ และ

ขอ้มลูอืน่ๆ เพือ่ตรวจสอบสถานะทางการเงนิเมือ่เขาหรอืเธอ: 

5.4.3.1 ไดล้งทะเบยีนกับโปรแกรมชมุชน MFA (Community MFA, CMFA) ซึง่

ผูป่้วยไดรั้บการสง่ใหแ้ละไดผ้า่นการคดัเลอืกขัน้ตน้แลว้ผา่นทาง (1) 

รัฐบาลกลาง, มลรัฐหรอืรัฐบาลทอ้งถิน่ (2) องคก์รชมุชนทีเ่ป็นหุน้สว่น

กนั, หรอื (3) ทีง่านสขุภาพชมุชนซึง่ KFHP/H ไดส้นับสนุนใหจ้ัดขึน้ 

5.4.3.2 ไดล้งทะเบยีนเขา้ในโปรแกรมสทิธปิระโยชนใ์นชมุชนของ KP ซึง่

ออกแบบมาเพือ่สนับสนุนการเขา้ถงึการดแูลส าหรับผูป่้วยทีม่รีายไดต้ า่

และไดผ้า่นการคดัเลอืกมาแลว้โดยบคุลากรของ KFHP/H ทีก่ าหนดไว ้

หรอื  

5.4.3.3 ไดล้งทะเบยีนในโปรแกรมคุม้ครองสขุภาพทีม่กีารตรวจสอบการมรีายได ้

และทรัพยส์นิทีเ่ชือ่ถอืได ้(เชน่ โปรแกรม Medicare Low Income 

Subsidy), หรอื 

5.4.3.4 ไดรั้บเงนิรางวัล MFA กอ่นหนา้นีภ้ายในระยะเวลา  30 วนั ทีผ่า่นมา  
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5.4.4 ความรว่มมอืของผูป่้วย ผูป่้วยจะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างสมเหตสุมผลในการ

หาขอ้มลูทีร่อ้งขอทัง้หมดมาให ้หากไม่สง่มอบขอ้มลูทีร่อ้งขอทัง้หมดให ้จะมกีาร

พจิารณาสภาพการณ์และอาจจะน ามาพจิารณาเมือ่ตอ้งตดัสนิคณุสมบัต ิ

5.5 การตดัสนิขอ้สนันษิฐานในการมสีทิธ ิผูป่้วยทีย่ังไม่ไดส้มัครอาจจะไดรั้บการระบวุา่เป็นผูม้ี

สทิธใินโปรแกรม MFA ถา้สถานะทางการเงนิของเขาหรอืเธอสามารถตรวจสอบไดผ้า่นการ

ใชแ้หลง่ขอ้มูลภายนอก หากไดรั้บการตดัสนิวา่มสีทิธ ิเขาหรอืเธออาจจะไดรั้บเงนิรางวัล 

MFA โดยอตัโนมัต ิและจะไดรั้บจดหมายแจง้เตอืนทีม่ตีวัเลอืกวา่ผูป่้วยสามารถปฏเิสธความ

ชว่ยเหลอืทางการเงนิทางการแพทยไ์ด ้ผูป่้วยอาจไดรั้บการระบไุดโ้ดยไมต่อ้งสมัครเมือ่เขา

หรอืเธอ: 

5.5.1 ไมม่ปีระกนั และ (1) มนัีดเขา้รับบรกิารทีม่สีทิธทิีส่ถานทีท่ าการของ KP,  

(2) ยังไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เขาหรอืเธอมคีวามคุม้ครองสขุภาพ และ  

(3) ไดรั้บการสนันษิฐานวา่ไมม่สีทิธไิดรั้บ Medicaid 

5.5.2 ไดรั้บการดแูลรักษาทีส่ถานทีท่ าการของ KP และมขีอ้บง่ชีแ้สดงถงึความ

ยากล าบากทางการเงนิ (เชน่ มยีอดคา้งช าระในปัจจบุนัทีถ่กูระบกุอ่นหนา้วา่เป็น

ประเภทหนีส้ญู) 

5.6 เกณฑก์ารมคีุณสมบตัขิองโปรแกรม ดงัทีไ่ดส้รุปไวใ้นภาคผนวกแนบ หัวขอ้ทีห่า้ เกณฑ์

คณุสมบัต,ิ ผูป่้วยทีส่มัคร MFA อาจจะมคีณุสมบัตไิดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิซึง่ขึน้อยู่

กบัการตรวจสอบการมรีายได ้หรอืเกณฑก์ารมคีา่รักษาพยาบาลทีส่งู 

5.6.1 เกณฑก์ารตรวจสอบการมรีายได ้ผูป่้วยจะไดรั้บการประเมนิเพือ่ตรวจสอบวา่เขา

หรอืเธอผ่านเกณฑก์ารตรวจสอบการมรีายไดห้รอืไม่ 

5.6.1.1 มคีณุสมบตัจิากระดบัรายได ้ผูป่้วยทีม่รีายไดต้อ่ครัวเรอืนนอ้ยกวา่

หรอืเทา่กบัหลักเกณฑก์ารตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิของ KFHP/H 

ในการทดสอบเป็นรอ้ยละตามเกณฑว์ดัความยากจนของรัฐบาลกลาง 

(Federal Poverty Guidelines, FPG) มสีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืทาง

การเงนิ 

5.6.1.2 รายไดต้อ่ครวัเรอืน ขอ้ก าหนดการมรีายไดจ้ะน าไปปรับใชก้ับสมาชกิใน

ครอบครัวในครัวเรอืน ครอบครัวคอืกลุม่ของคนสองคนหรอืมากกวา่ที่

เกีย่วขอ้งกนัโดยการเกดิ, การแตง่งาน, หรอืการอปุการะบตุรบญุธรรมที่

อยูด่ว้ยกนั สมาชกิในครอบครัวสามารถรวมไปถงึคูส่มรส คูช่วีติทีอ่ยูก่นิ

ร่วมกนั, เด็ก, ญาตผิูด้แูล, และเด็กของญาตผิูด้แูลทีอ่ยูใ่นครัวเรอืน 

5.6.2 เกณฑค์า่ใชจ้า่ยทางการแพทยท์ีสู่ง ผูป่้วยจะไดรั้บการประเมนิเพือ่ตรวจสอบวา่

เขาหรอืเธอมคีณุสมบตัติรงกบัเกณฑค์า่ใชจ้่ายทางการแพทยท์ีส่งูหรอืไม่  

5.6.2.1 มคีณุสมบตัจิากการมคีา่ใชจ้า่ยทางการแพทยท์ีส่งู ผูป่้วยไมว่า่
อยูใ่นครัวเรอืนทีม่รีะดับรายไดใ้ด ๆ ก็ตามซึง่มคีา่ใชจ้า่ยทาง

การแพทยแ์ละคา่ยาทีจ่ะตอ้งจ่ายเองทีเ่กดิขึน้จากการรับบรกิารทีม่ี
สทิธไิดรั้บในชว่งระยะเวลา 12 เดอืนเป็นจ านวนเงนิมากกวา่หรอื

เทา่กับรอ้ยละ 10 ของรายไดข้องครัวเรอืนประจ าปีมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บ
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
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5.6.2.1.1 คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจา่ยเองของ KFHP/H คา่ใชจ้่ายทาง

การแพทยห์รอืคา่ยาทีเ่กดิขึน้ทีส่ถานทีท่ าการของ KP 

ใหร้วมถงึคา่ทีผู่ป่้วยตอ้งร่วมจา่ย, เงนิฝาก, เงนิคา่ประกนั

ทีร่่วมกนัจา่ย, และคา่รับผดิชอบสว่นแรกซึง่เกีย่วขอ้งกบั

การใหบ้รกิารทีม่สีทิธไิดรั้บ 

5.6.2.1.2 คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจา่ยเองทีไ่มใ่ชข่อง KFHP/H 

คา่ใชจ้่ายทางการแพทย,์ คา่ยา, และคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกับ

การรักษาฟันซึง่เกดิจากการรับบรกิารในสถานทีท่ีไ่มใ่ช่

สถานทีท่ าการของ KP และเกดิขึน้จากผูป่้วยเองให ้

รวมอยูใ่นนีด้ว้ย (ไมร่วมถงึจ านวนเงนิสว่นลดหรอืคา่

ลดหยอ่นภาษี) ผูป่้วยจะตอ้งมอบเอกสารคา่ใชจ้า่ยทาง

การแพทยท์ีไ่ดรั้บบรกิารจากสถานทีท่ าการทีไ่มใ่ชข่อง 

KP ใหด้ว้ย  

5.6.2.1.3 เบีย้ประกนัแผนสขุภาพ คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจ่ายเองนัน้ไม่

รวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัประกนัสขุภาพ (เชน่ 

คา่ธรรมเนยีม หรอืเบีย้ประกนั) 

5.7 การปฏเิสธและการอุทธรณ์  

5.7.1 การปฏเิสธ ผูป่้วยทีส่มัครเขา้โปรแกรม MFA และไมม่คีณุสมบตัติรงตาม

หลกัเกณฑท์ีจ่ะมสีทิธไิดรั้บจะไดรั้บแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษรหรอืดว้ยวาจาบอก

กลา่ววา่ค าขอ MFA ของเขาหรอืเธอถกูปฏเิสธ 

5.7.2 วธิกีารอุทธรณ์ค าตดัสนิปฏเิสธของ MFA ผูป่้วยทีเ่ชือ่วา่ใบสมัครของเขาหรอื

ของเธอไมไ่ดรั้บการพจิารณาอยา่งเหมาะสมสามารถอทุธรณ์ค าตดัสนิได ้ขัน้ตอน

การด าเนนิการอทุธรณ์อยา่งครบถว้นสมบรูณ์ไดร้วมอยูใ่นจดหมายปฏเิสธ MFA  

ค าอทุธรณ์จะไดรั้บการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ที ่KFHP/H ทีไ่ดรั้บมอบหมาย  

5.8 โครงสรา้งการใหเ้งนิรางวลั เงนิรางวลั MFA จะปรับใชก้บัยอดคา้งช าระเกนิก าหนดหรอืมี

ยอดคงเหลอืเทา่นัน้ อกีทัง้ชว่งเวลาของการมสีทิธไิดรั้บ MFA นัน้มรีะยะเวลาจ ากดัเทา่นัน้ 

และอาจแตกตา่งออกไป 

5.8.1 เกณฑใ์นการรบัเงนิรางวลั คา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยโดยโปรแกรม MFA จะพจิารณาตัดสนิ

จากการค านวณวา่ผูป่้วยมคีวามคุม้ครองสขุภาพหรอืไม่  

5.8.1.1 ผูป่้วยทีม่สีทิธภิายใต ้MFA โดยไมม่คีวามคุม้ครองสขุภาพ  

(ผูไ้มม่ปีระกนั) ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัมสีทิธไิดรั้บสว่นลด 100%  

ในการรับบรกิารทีม่สีทิธไิดรั้บทัง้หมด 

5.8.1.2 ผูป่้วยทีม่สีทิธภิายใต ้MFA และมคีวามคุม้ครองสุขภาพ  

(ผูม้ปีระกนั) ผูป่้วยทีม่ปีระกนัทีม่สีทิธไิดรั้บสว่นลด 100% ในสว่นของ

การเรยีกเก็บเงนิทีเ่กดิจากการใหบ้รกิารทีม่สีทิธไิดรับทัง้หมด (1) ซึง่

เขาหรอืเธอมคีวามรับผดิชอบเป็นสว่นตวัและ (2) ซึง่ผูใ้หบ้รกิารประกนั

ไมไ่ดจ้า่ยใหเ้ขาหรอืเธอ ผูป่้วยจะตอ้งใหเ้อกสาร เชน่เอกสารอธบิาย

สทิธปิระโยชน์ (Explanation of Benefits, EOB) เพือ่น ามาใช ้

ตรวจสอบในสว่นของการเรยีกเก็บเงนิทีไ่ม่ไดค้รอบคลมุจากประกนั 
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5.8.1.2.1 การช าระเงนิทีไ่ดร้บัจากผูใ้หบ้รกิารประกนัภยั 

ผูป่้วยทีม่ปีระกนัทีม่สีทิธจิะตอ้งโอนการช าระเงนิใหแ้ก ่

KFHP/H ส าหรับบรกิารทีไ่ดรั้บจาก KFHP/H ซึง่ผูป่้วย

ไดรั้บจากผูใ้หบ้รกิารประกนัของเขาหรอืของเธอ 

5.8.1.3 การช าระเงนิคนืจากการตกลงระงบัคด ีKFHP/H จะเรยีกเก็บเงนิคนื

จากการตกลงระงับคดคีวามรับผดิกบับคุคลทีส่าม, ความคุม้ครองประกนั

สว่นบคุคล, ผูจ้า่ยเงนิ, หรอืบคุคลอืน่ทีม่คีวามรับผดิตามกฎหมายตาม

ความเหมาะสม 

5.8.2 ระยะเวลาการไดร้บัเงนิรางวลั ระยะเวลาของการไดรั้บเงนิรางวลั MFA เริม่จาก

วนัทีไ่ดรั้บอนุมัต ิหรอืวนัทีไ่ดรั้บบรกิาร หรอืวนัทีไ่ดรั้บการจ่ายยา ดงัทีไ่ดส้รุปไวใ้น

ภาคผนวกแนบ หัวขอ้ทีห่ก, ระยะเวลาการไดรั้บเงนิรางวลั, ระยะเวลาของการไดรั้บ

เงนิรางวลั MFA ส าหรับผูป่้วยทีม่สีทิธไิดรั้บจะถกูก าหนดในรูปแบบตา่งๆ รวมถงึ: 

5.8.2.1 ระยะเวลาทีก่ าหนดเฉพาะ 

5.8.2.2 ชุดการรกัษาหรอืข ัน้ตอนการรกัษา ส าหรับชดุการรักษาโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรอืขัน้ตอนการรักษาดแูลตามทีก่ าหนดโดย        

ผูใ้หบ้รกิารของ KP 

5.8.2.3 ผูป่้วยทีอ่าจมสีทิธไิดร้บัความคุม้ครองของโปรแกรมของรฐัและ

เอกชน เงนิรางวลั MFA ชัว่คราวอาจจะมอบใหเ้พือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยใน

ขณะทีเ่ขาหรอืเธอสมัครขอรับความคุม้ครองของโปรแกรมของรัฐและ

เอกชน 

5.8.2.4 เงนิรางวลัใชใ้นรา้นขายยาคร ัง้เดยีว กอ่นทีจ่ะสมัครเขา้ในโปรแกรม 

MFA ผูป่้วยมสีทิธไิดรั้บเงนิรางวลัเพือ่ใชใ้นรา้นขายยาเพยีงครัง้เดยีวถา้

เขาหรอืเธอ (1) ไมม่เีงนิรางวลั MFA , (2) เตมิยาทีส่ัง่จา่ยโดยผูใ้ห ้

บรกิารของ KP ทีร่า้นขายยา KFHP/H, และ (3) แจง้ใหท้ราบวา่ไม่

สามารถจ่ายเงนิคา่ยาได ้เงนิรางวัลทีใ่หค้รัง้เดยีวนีร้วมถงึปรมิาณยาที่

สมเหตสุมผลดงัทีไ่ดรั้บการตดัสนิจากผูใ้หบ้รกิารของ KP แลว้วา่เป็น

ความเหมาะสมทางการแพทย ์ 

5.8.2.5 การขอขยายระยะเวลารบัเงนิรางวลั ผูป่้วยสามารถขอขยายระเวลา

รับเงนิรางวลั MFA ไดต้ราบใดทีเ่ขาหรอืเธอมคีณุสมบตัติรงตามขอ้

ก าหนดการมสีทิธไิดรั้บ MFA การขอขยายระยะเวลานี้จะไดรั้บการ

ประเมนิเป็นกรณีๆ ไป 

5.8.3 การเพกิถอนเงนิรางวลั, การยกเลกิ, หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิ KFH/HP อาจจะเพกิ

ถอน, ยกเลกิ, หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิเงนิรางวลั MFA ในบางสถานการณ์ทีเ่ห็นสมควร 

สถานการณ์เหลา่นัน้รวมถงึ: 

5.8.3.1 การทุจรติ, การโจรกรรม, หรอืการเปลีย่นแปลงทางการเงนิ  

ในกรณีของการทจุรติ, การบดิเบอืนความจรงิ, การโจรกรรม, การ

เปลีย่นแปลงในสถานการณ์ทางการเงนิของผูป่้วยหรอืกรณีอืน่ๆ  

ทีท่ าลายหลักการของโปรแกรม MFA 
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5.8.3.2 สทิธไิดร้บัความคุม้ครองตามโปรแกรมของรฐัและเอกชน ผูป่้วยที่

ไดรั้บการคดัเลอืกใหไ้ดรั้บโปรแกรมความคุม้ครองสขุภาพภาครัฐและ

เอกชนจะไดรั้บการสนันษิฐานวา่มสีทิธแิตไ่มไ่ดใ้หค้วามร่วมมอืกับ

ขัน้ตอนการสมัครโปรแกรมเหลา่นัน้ 

5.8.3.3 แหลง่ทีม่าของการช าระเงนิอืน่ ๆ ทีร่ะบุได ้หลักประกนัสขุภาพหรอื

แหลง่ช าระเงนิอืน่ ๆ ทีร่ะบไุดห้ลงัจากทีผู่ป่้วยไดรั้บเงนิรางวลั MFA ซึง่

ท าใหเ้กดิคา่ใชจ้่ายส าหรับการใหบ้รกิารทีม่สีทิธไิดรั้บและถกูเรยีกเก็บ

เงนิยอ้นหลงัอกีครัง้ ในกรณีนี ้ผูป่้วยจะไมถ่กูเรยีกเก็บเงนิในสว่นที ่ 

(1) เขาหรอืเธอเป็นผูรั้บผดิชอบและ (2) ทีไ่ม่ไดช้ าระเงนิโดยผู ้

ใหบ้รกิารการคุม้ครองสขุภาพของเขาหรอืเธอ หรอืแหลง่ช าระเงนิอืน่ ๆ  

5.8.3.4 การเปลีย่นแปลงดา้นการคุม้ครองสขุภาพ ผูป่้วยทีป่ระสบกบัการ

เปลีย่นแปลงความคุม้ครองสขุภาพจะไดรั้บการรอ้งขอใหส้มัครใหม่

ส าหรับโปรแกรม MFA 

5.9 ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัการคดิคา่ใชจ้า่ย การคดิคา่ใชจ้า่ยเต็มจ านวน (เชน่ คา่ใชจ้่ายรวม)  

กบัผูป่้วย MFA ทีม่สีทิธจิากคา่บรกิารของโรงพยาบาลซึง่ใหบ้รกิารที ่Kaiser Foundation 

Hospital เป็นสิง่ตอ้งหา้ม ผูป่้วยทีไ่ดรั้บบรกิารตามสทิธทิีม่ทีี ่Kaiser Foundation Hospital 

และมคีณุสมบัตติามโปรแกรม MFA แตย่ังไม่ไดรั้บเงนิรางวลั MFA หรอืไดป้ฏเิสธเงนิรางวลั 

MFA จะตอ้งไมถ่กูคดิคา่ใชจ้า่ยมากกวา่จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บเงนิโดยทั่วไป (amounts 

generally billed, AGB) ส าหรับบรกิารเหลา่นัน้ 

5.9.1 จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บเงนิโดยท ัว่ไป จ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บเงนิโดยทั่วไป (AGB) 

ส าหรับกรณีฉุกเฉนิหรอืการดแูลทางการแพทยอ์ืน่ๆ ทีจ่ าเป็นใหก้ับประชาชนทีไ่ดรั้บ

การประกนัทีค่รอบคลมุการดแูลดงักลา่ว จะไดรั้บการตัดสนิตามสถานทีท่ าการของ 

KP ดงัทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้นภาคผนวกแนบ หัวขอ้ทีเ่จ็ด เกณฑใ์นการค านวณจ านวนเงนิ

ทีเ่รยีกเก็บเงนิโดยทัว่ไป (AGB) 

5.10 การด าเนนิการเก็บเงนิ 

5.10.1 ความพยายามในการแจง้เตอืนตามสมควร KFHP/H หรอืตวัแทนเรยีกเก็บเงนิที่

ท าหนา้ทีแ่ทนไดพ้ยายามตามสมควรแลว้ทีจ่ะแจง้ใหผู้ป่้วยทราบถงึยอดคา้งช าระ

เกนิก าหนด หรอืยอดคงเหลอืของโปรแกรม MFA ความพยายามตามสมควรนี้

รวมถงึ: 

5.10.1.1 การแจง้ใหท้ราบเป็นลายลักษณ์อกัษรหนึง่ครัง้ภายใน 120 วันนับจาก

วนัแรกทีอ่อกจากโรงพยาบาลซึง่แจง้ใหเ้จา้ของบัญชทีราบวา่ MFA  

มใีหส้ าหรับผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสม 

5.10.1.2 การแจง้ใหท้ราบเป็นลายลักษณ์อกัษรถงึรายการการด าเนนิการใน

การเรยีกเก็บเงนิแบบพเิศษ (extraordinary collection actions, 

ECAs) ที ่KFHP/H หรอืตวัแทนเรยีกเก็บเงนิตัง้ใจจะท าในการเรยีก

เก็บเงนิยอดคงเหลอืและมกี าหนดวนัสดุทา้ยส าหรับการด าเนนิการ

เหลา่นัน้ซึง่จะไมน่อ้ยกวา่ 30 วันนับจากวนัแจง้เป็นลายลักษณ์อกัษร 

5.10.1.3 การสรุปนโยบาย MFA ใหท้ราบดว้ยภาษาทีเ่รยีบงา่ยโดยใหไ้ปกับ

ขอ้ความฉบบัแรกของโรงพยาบาลของผูป่้วย 
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5.10.1.4 ความพยายามทีจ่ะแจง้ใหเ้จา้ของบญัชทีราบดว้ยวาจาเกีย่วกับนโยบาย 

MFA และวธิกีารทีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลอืผา่นขัน้ตอนการสมัคร MFA  

5.10.2 การระงบัช ัว่คราวส าหรบัการด าเนนิการในการเรยีกเก็บเงนิแบบพเิศษ 

KFHP/H จะไม่กระท าหรอืไมอ่นุญาตใหต้วัแทนเรยีกเก็บเงนิด าเนนิการในนามของ

ตน, การเรยีกเก็บเงนิพเิศษ (ECA) ตอ่ผูป่้วย หากเขาหรอืเธอ: 

5.10.2.1 ยังมเีงนิรางวลั MFA อยู ่หรอื 

5.10.2.2 ไดเ้ริม่ตน้สมัคร MFA หลงัจาก ECA ไดเ้ริม่ตน้ขึน้แลว้ ECA จะตอ้งถกู

ระงับลงจนกวา่จะมกีารตัดสนิชีข้าดในเรือ่งสทิธ ิ 

5.10.3 การด าเนนิการในการเรยีกเก็บเงนิแบบพเิศษทีไ่ดร้บัอนุญาต 

5.10.3.1 การตดัสนิใจข ัน้สุดทา้ยของความพยายามทีเ่หมาะสม กอ่นทีจ่ะมี

การเริม่ ECA ใด ๆ หัวหนา้ฝ่ายบรกิารทางการเงนิส าหรับผูป่้วยดา้นวงจร

รายไดใ้นเขตภมูภิาคจะตอ้งท าใหม้ั่นใจในสิง่ตอ่ไปนี้ 

5.10.3.1.1 ความส าเร็จสมบรูณ์ของความพยายามทีส่มเหตสุมผลที่

จะแจง้ใหผู้ป่้วยของโปรแกรม MFA ทราบ และ 

5.10.3.1.2 ผูป่้วยมเีวลาอย่างนอ้ย  240 วนัทีจ่ะสมัคร MFA นับจาก

วนัทีม่กีารเรยีกเก็บเงนิครัง้แรก 

5.10.3.2 การรายงานไปยงัหนว่ยงานเครดติผูบ้รโิภค หรอืเครดติบูโร 

KFHP/H หรอืตวัแทนเรยีกเก็บเงนิซึง่กระท าการแทนในนามของตน

สามารถรายงานขอ้มูลทีไ่มพ่งึประสงคใ์หก้บัหน่วยงานการรายงาน

เครดติของผูบ้รโิภค หรอืเครดติบโูรได ้

5.10.3.3 การด าเนนิคดทีางแพง่หรอืทางศาล กอ่นทีจ่ะมกีารเริม่คดทีางแพ่ง

หรอืทางศาล KFHP/H จะตรวจสอบสถานะทางการเงนิของผูป่้วยทีผ่า่น

การใชแ้หลง่ขอ้มลูภายนอกเพือ่ตรวจสอบวา่เขาหรอืเธอจะมสีทิธภิายใต ้

โปรแกรม MFA หรอืไม ่

5.10.3.3.1 มสีทิธภิายใต ้MFA จะไมม่กีารด าเนนิคดคีวามเพิม่ตอ่

ผูป่้วยทีม่สีทิธติามโปรแกรม MFA บญัชทีีม่สีทิธไิดรั้บ 

MFA จะถกูยกเลกิและกลับมาเริม่บนพืน้ฐานการยอ้นหลงั 

5.10.3.3.2 ไมม่สีทิธภิายใต ้MFA ในกรณีทีจ่ ากดัมาก การกระท า

ตอ่ไปนี้อาจจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่ไดรั้บการอนุมัตจิากหัวหนา้

ฝ่ายการเงนิหรอืเจา้หนา้ทีค่วบคมุการเงนิ: 

5.10.3.3.2.1 การอายัดเงนิคา่จา้ง 

5.10.3.3.2.2 ฟ้องรอ้ง/ด าเนนิคดทีางแพ่ง การ

ด าเนนิการตามกฎหมายจะไมเ่กดิขึน้กบั

บคุคลทีเ่ป็นผูว้า่งงานและไมม่รีายได ้

ส าคัญอืน่ ๆ 

5.10.3.3.2.3 สทิธยิดึหน่วงในทีอ่ยู่อาศยั 
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5.10.4 การด าเนนิการในการเรยีกเก็บเงนิแบบพเิศษทีต่อ้งหา้ม KFHP/H จะไม่

ด าเนนิการ, อนุญาต, หรอืใหต้ัวแทนเรยีกเก็บเงนิด าเนนิการใดๆ ตอ่ไปนี ้ไมว่า่

ภายใตส้ถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม 

5.10.4.1 ยดืเวลา, ปฏเิสธ, หรอืเรยีกใหต้อ้งช าระเงนิเนือ่งจากเจา้ของบญัชไีม่

ช าระยอดคงเหลอืกอ่นหนา้นี้กอ่นทีจ่ะใหก้ารดแูลฉุกเฉนิหรอืจ าเป็น

ในทางการแพทย ์ 

5.10.4.2 ขายหนีข้องเจา้ของบญัชใีหแ้กบ่คุคลทีส่าม 

5.10.4.3 ยดึสงัหารมิทรัพยใ์นทรัพยส์นิหรอืยดึบัญช ี

5.10.4.4 ยืน่ขอออกหมายจับกมุ 

5.10.4.5 ยืน่ขอค าสัง่ศาลใหม้าแสดงตน 

5.11 การจดัการดา้นภยัพบิตั ิKFHP/H อาจปรับเปลีย่นเกณฑก์ารมสีทิธแิละขัน้ตอนการสมัคร 

MFA ของตนเป็นการชัว่คราว เพือ่ปรับปรุงความชว่ยเหลอืทีม่ใีหแ้กช่มุชน และผูป่้วยทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบจากเหตกุารณ์ทีเ่ป็นทีท่ราบโดยทั่วไปทีรั่ฐบาลกลางหรอืรัฐพจิารณาวา่เป็น

เหตกุารณ์ภัยพบิตั ิ

5.11.1 การปรบัเปลีย่นเกณฑก์ารมคีณุสมบตัทิ ีอ่าจเป็นไปได ้การปรับเปลีย่นชัว่คราว
ส าหรับเกณฑก์ารมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดรั้บ MFA อาจรวมถงึ: 

5.11.1.1 การระงับขอ้จ ากัดดา้นคณุสมบัตชิัว่คราว 

5.11.1.2 การเพิม่ระดบัเกณฑก์ารตรวจสอบรายไดแ้ละทรัพยส์นิ  

5.11.1.3 การลดระดบัเกณฑค์า่ใชจ้่ายทางการแพทยท์ีส่งู 

5.11.2 การปรบัเปลีย่นข ัน้ตอนการสมคัรทีอ่าจเป็นไปได ้การเปลีย่นแปลงชัว่คราว

ส าหรับขัน้ตอนการสมัคร MFA อาจรวมถงึ: 

5.11.2.1 การอนุญาตผูป่้วยในการใหข้อ้มลูพืน้ฐานดา้นการเงนิ (เชน่ รายได,้ ถา้มี
, และแหลง่ทีม่า) และรับรองความถกูตอ้งของขอ้มูลเมือ่ (1) สถานะ

ทางการเงนิของเขาหรอืเธอไม่สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยแหลง่ขอ้มลู
จากภายนอก (2) ไมม่ขีอ้มลูทางการเงนิทีร่อ้งขออนัเนือ่งมาจาก

เหตกุารณ์ภัยพบิตั ิและ (3) ไมม่หีลกัฐานอืน่ปรากฏทีอ่าจใชแ้สดงถงึ

การมคีณุสมบตั ิ 

5.11.2.2 พจิารณาถงึผลกระทบของการสญูเสยีในอนาคตในดา้นคา่จา้ง/การจา้ง

งานอนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ภัยพบิตัเิมือ่พจิารณาถงึรายไดค้รัวเรอืน  

5.11.3 ขอ้มูลทีม่ใีหแ้กส่าธารณชน ขอ้มลูทีอ่ธบิายถงึการเปลีย่นแปลงชัว่คราวใน

โปรแกรม MFA จะมใีหแ้กส่าธารณชนผ่านทางหนา้เว็บของโปรแกรม MFA และที่

สถานทีท่ าการของ KP ในเขตทีไ่ดรั้บผลกระทบ  

6.0 อา้งองิ / ภาคผนวก  

6.1 ภาคผนวก A – อภธิานค าศพัท ์

6.2 กฎหมาย, กฎระเบยีบ, และแหลง่ขอ้มลู  
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6.2.1 พระราชบญัญัตคิุม้ครองผูป่้วยและการดแูลรักษาในราคายอ่มเยา, กฎหมายมหาชน 

(Patient Protection and Affordable Care Act) 111-148 (124 Stat. 119 

[2010]) 

6.2.2 ทะเบยีนและเกณฑว์ดัความยากจนของรัฐบาลกลางประจ าปี  

6.2.3 สิง่ตพีมิพข์องสรรพากร, ค าแนะน าส าหรับตารางรายการ H ปี 2014 (Form 990) 

6.2.4 ประกาศแจง้ของสรรพากร 2010-39  

6.2.5 รหัสสรรพากร (Internal Revenue Service Code), 26 รหัสกฎระเบยีบของรัฐบาล

กลาง (Code of Federal Regulations, CFR) สว่นที ่1, 53, และ 602,  

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

ส าหรับโรงพยาบาลเพือ่การกศุล 

6.2.6 สมาคมโรงพยาบาลแคลฟิอรเ์นยี – นโยบายใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิของ

โรงพยาบาลและกฎหมายเพือ่ประโยชนต์อ่ชมุชน, ฉบบัปี 2015 (California 

Hospital Association – Hospital Financial Assistance Policies & Community 

Benefit Laws, ฉบบัปี 2015 

6.2.7 สมาคมสขุภาพคาทอลกิแหง่สหรัฐอเมรกิา (Catholic Health Association of the 

United States) – คูม่อืการวางแผน และการรายงานสทิธปิระโยชนใ์นชมุชน  

(A Guide for Planning & Reporting Community Benefit), ฉบับปี 2015 

6.3 รายชือ่ผูใ้หบ้รกิาร 

6.3.1 รายชือ่ผูใ้หบ้รกิารมอียู่ทีเ่ว็บไซต ์KFHP/H ส าหรับ: 

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 Kaiser Permanente of Washington 



 National Community Benefit 
 

ชือ่นโยบาย: การใหค้วามช่วยเหลอืทางดา้น
การเงนิทีเ่กีย่วกบัการแพทย ์

นโยบายเลขที:่ NATL.CB.307 

เจา้ของแผนก: National Community Benefit วนัทีม่ผีลบงัคบัใช:้ 1 มกราคม 2019 

ผูด้แูล: ผูอ้ านวยการ, การใหค้วามชว่ยเหลอื

ทางดา้นการเงนิทีเ่กีย่วกบัการแพทย ์ 

หนา้: 13 จาก 18 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ภาคผนวก A 

อภธิานค าศพัท ์

 

Community MFA (CMFA) หมายถงึโปรแกรมความชว่ยเหลอืทางการเงนิในดา้นการแพทยท์ีว่างแผนไวซ้ึง่

ร่วมมอืกับองคก์รตา่งๆ ทีต่ัง้อยู่ในชมุชนและมเีครอืขา่ยดา้นความปลอดภัยเพือ่ใหบ้รกิารดแูลรักษาทีจ่ าเป็นทาง

การแพทยแ์กผู่ป่้วยทีม่รีายไดน้อ้ยซึง่ไมม่ปีระกนัภัยและมปีระกนัภัยขัน้ต า่ทีส่ถานทีท่ าการของ KP 

อุปกรณท์างการแพทยท์ีม่คีวามทนทาน (DME) รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ ไมค้ ้าเดนิมาตรฐาน, ไมค้ ้า, 

เครือ่งพ่นละอองยา, อปุกรณ์ทีส่รา้งขึน้มาเพือ่รับประโยชน,์ เครือ่งแรงดงึแขวนประตสู าหรับใชง้านในบา้น, 

รถเข็น, เครือ่งชว่ยเดนิ, เตยีงนอนของโรงพยาบาล, และออกซเิจนส าหรับการใชใ้นบา้นตามทีร่ะบไุวต้าม

เกณฑข์อง DME ทัง้นี ้DME ไมร่วมถงึอปุกรณ์ร่างกาย, ขาเทยีม (เชน่ เฝือกแบบไดนามกิ/กายอปุกรณ์เสรมิ 

และกลอ่งเสยีงเทยีมและวัสด)ุ และวัสดทุีซ่ ือ้ไดเ้องตามเคานเ์ตอร ์และสนิคา้ออ่น (เชน่ อปุกรณ์ระบบทางเดนิ

ปัสสาวะและวัสดทุ าแผล)  

ผูป่้วยทีม่สีทิธ ิคอืบคุคลทีม่คีณุสมบตัติรงตามเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้นนโยบายนีไ้ม่วา่เขาหรอืเธอเป็น (1) ผูไ้มม่ี

ประกนั; (2) ไดรั้บความคุม้ครองผา่นโปรแกรมของรัฐ เชน่ (Medicare, Medicaid หรอืความคุม้ครองการดแูล

สขุภาพซึง่ซือ้ผา่นการแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นสขุภาพ; (3) เป็นผูป้ระกนัตนโดยแผนสขุภาพอืน่ ๆ 

นอกเหนอืไปจาก KFHP; หรอื (4) เป็นผูม้ปีระกนัของ KFHP  

แหลง่ขอ้มูลภายนอก คอืผูข้ายของซึง่เป็นบคุคลทีส่าม, ตัวแทนงานรายงานเครดติและอืน่ ๆ ทีใ่หข้อ้มลู

สถานะทางการเงนิที ่KP ใชใ้นการตรวจสอบหรอืยนืยันสถานะทางการเงนิของผูป่้วยเมือ่มกีารประเมนิคณุสมบัติ

ทีเ่หมาะสมส าหรับโปรแกรม MFA  

เกณฑว์ดัความยากจนของรฐับาลกลาง (FPG) ก าหนดระดบัรายไดต้อ่ปีส าหรับความยากจนตามทีก่ าหนด

โดยกระทรวงบรกิารดา้นสขุภาพและมนุษยแ์หง่สหรัฐอเมรกิา และมกีารปรับปรุงเป็นประจ าทกุปีในทะเบยีน

กลาง 

การใหค้ าปรกึษาทางการเงนิ คอืกระบวนการทีใ่ชใ้นการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยในการส ารวจการจัดหา

เงนิทนุทีห่ลากหลายและหาตวัเลอืกความคุม้ครองสขุภาพทีพ่รอ้มจะจ่ายคา่บรกิารทีใ่หบ้รกิารทีส่ถานทีท่ าการ

ของ KP ผูป่้วยทีอ่าจแสวงหาการใหค้ าปรกึษาทางการเงนิรวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะผูป่้วยทีจ่่ายเงนิเอง, ผูป่้วย

ทีไ่มม่ปีระกนั, ผูป่้วยทีม่ปีระกนัขัน้ต า่, และผูท้ีไ่ดแ้สดงความไมส่ามารถจ่ายหนีส้นิของผูป่้วยใหไ้ดค้รบถว้น 

คนไรท้ีอ่ยูอ่าศยั หมายถงึสถานะของคนทีอ่าศยัอยูใ่นสถานทีใ่ดสถานทีห่นึง่หรอือยูใ่นสถานการณ์ทีอ่ธบิายไว ้

ดา้นลา่ง: 

 ในสถานทีท่ีไ่มไ่ดม้ไีวเ้พือ่ใหม้นุษยอ์าศยัอยู ่เชน่ รถยนต,์ สวนสาธารณะ, ทางเทา้, ตกึรา้ง (บนถนน) 

หรอื  

 ในทีพั่กพงิฉุกเฉนิ; หรอื 

 ในบา้นพักทีใ่หพั้กเพือ่เปลีย่นทีอ่ยูอ่าศยั หรอืบา้นพักสนับสนุนส าหรับผูท้ีไ่มม่ทีีอ่ยู่อาศยัซึง่มาจาก

ทอ้งถนน หรอืทีพั่กพงิฉุกเฉนิตัง้แตแ่รกเริม่ 

 ในสถานทีใ่ดๆ แตอ่ยูเ่พยีงในระยะเวลาอนัสัน้ (ไมเ่กนิ 30 วนัตดิตอ่กนั) ในโรงพยาบาล หรอืสถาบนั

อืน่ ๆ 

 ถกูขบัไลใ่หอ้อกจากทีอ่ยู่อาศยัสว่นตัวภายในหนึง่สปัดาห ์หรอืหลบหนจีากสถานการณ์ความรุนแรงใน

ครอบครัวโดยไมม่ทีีอ่ยู่อาศัยทีร่ะบไุดภ้ายหลงัสถานการณ์นัน้ และเป็นคนทีข่าดทรัพยากรและ

เครอืขา่ยใหก้ารสนับสนุนทีจ่ าเป็นส าหรับการไดรั้บทีอ่ยู่อาศัย 
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 ถกูปลอ่ยออกมาจากสถาบนัใดๆ ภายในหนึง่สปัดาห ์เชน่ สถานบ าบัดทางจติ หรอืสถานทีรั่กษาผูใ้ช ้

สารเสพตดิซึง่เป็นสถาบนัทีเ่ขา้อยูม่านานกวา่ 30 วนัตดิตอ่กนั และไมม่ทีีอ่ยู่อาศัยทีร่ะบไุดใ้นภายหลงั 

และเป็นคนทีข่าดทรัพยากรและเครอืขา่ยใหก้ารสนับสนุนทีจ่ าเป็นส าหรับการไดรั้บทีอ่ยูอ่าศยั  

 

KP ใหร้วมถงึ Kaiser Foundation Hospitals, Kaiser Foundation Health Plan, Permanente Medical 

Groups และ บรษัิทย่อยของสถาบนัเหลา่นัน้ ยกเวน้บรษัิท Kaiser Permanente Insurance Company 

(KPIC) 

สถานทีท่ าการของ KP ใหร้วมถงึสถานทีท่างกายภาพใด ๆ ทัง้ภายในและภายนอกอาคารซึง่ KP เป็นเจา้ของ

หรอืเชา่เพือ่ประกอบกจิการท างานทางธรุกจิของ KP รวมทัง้การสง่มอบการดแูลผูป่้วย (เชน่ อาคารหรอืชัน้

ท างานของ KP, หน่วย หรอืพืน้ทีภ่ายนอกหรอืภายในอืน่ๆ ของอาคารทีไ่มใ่ชข่อง KP)  

วธิกีารตรวจสอบรายได ้เป็นวธิกีารทีน่ าแหลง่ขอ้มูลภายนอกหรอืขอ้มูลจากผูป่้วยมาใชใ้นการก าหนด

คณุสมบัตทิีเ่หมาะสมส าหรับโปรแกรมการคุม้ครอง หรอื MFA โดยขึน้อยู่กับวา่รายไดข้องแตล่ะบคุคลมมีากกวา่

รอ้ยละทีก่ าหนดไวใ้นเกณฑว์ดัความยากจนของรัฐบาลกลางหรอืไม่ 

ความชว่ยเหลอืทางดา้นการเงนิทีเ่กีย่วกบัการแพทย ์(MFA) เป็นการใหเ้งนิรางวลัเพือ่จา่ยคา่

รักษาพยาบาลใหก้บัผูป่้วยทีม่สีทิธแิละทีไ่มส่ามารถจา่ยคา่รักษาพยาบาลทัง้หมดหรอืบางสว่นได ้และเป็นผูท้ี่

ไดใ้ชค้วามชว่ยเหลอืทัง้จากภาครัฐและเอกชนจนหมดแลว้ บคุคลนีจ้ะตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามเกณฑข์อง

โปรแกรมในการขอรับความชว่ยเหลอืเพือ่จ่ายคา่ใชจ้่ายบางสว่นหรอืทัง้หมด 

วสัดุทางการแพทย ์หมายถงึวสัดทุางการแพทยท์ีน่ ามาใชใ้หมไ่มไ่ด ้เชน่ เฝือก, สลงิ, อปุกรณ์ท าแผล, 

ผา้พันแผลทีผู่ใ้หบ้รกิารทีม่ใีบอนุญาตใชใ้นขณะทีใ่หบ้รกิารทางการแพทยท์ีจ่ าเป็น และไม่รวมถงึวสัดทุีผู่ป่้วย

ซือ้หรอืไดม้าจากแหลง่อืน่ 

การยกเวน้คา่ยา เป็นการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกส่มาชกิ KP Senior Advantage Medicare Part D 

ทีม่รีายไดต้ า่ซึง่ไมส่ามารถจา่ยคา่ยาของผูป่้วยนอกในสว่นทีต่อ้งแบง่จา่ยของพวกเขาเองภายใต ้Medicare 

Part D 

เครอืขา่ยความปลอดภยั หมายถงึระบบขององคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร และ/หรอืหน่วยงานภาครัฐที่

ใหบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลโดยตรงแกผู่ท้ีไ่มม่ปีระกนัในชมุชน เชน่ในโรงพยาบาลรัฐ, คลนิกิชมุชน, 

โบสถ,์ สถานทีพั่กพงิของคนไรท้ีอ่ยู่, หน่วยสขุภาพเคลือ่นที,่ โรงเรยีน ฯลฯ  

ผูม้ปีระกนัข ัน้ต า่ หมายถงึบคุคลทีแ่มจ้ะมคีวามคุม้ครองสขุภาพ แตก็่พบวา่ภาระผูกพันทีจ่ะตอ้งจ่ายเบีย้

ประกนั, คา่ร่วมจา่ย, คา่ทีผู่ป่้วยตอ้งร่วมจา่ยใหป้ระกนั และ คา่ใชจ้า่ยสว่นแรก เป็นภาระทางการเงนิทีห่นัก

หน่วงมากจนท าใหเ้ขาหรอืเธอไดรั้บการบรกิารดแูลสขุภาพอยา่งลา่ชา้หรอืไมไ่ดรั้บเลยเนื่องจากการออก

คา่ใชจ้่ายดว้ยตนเอง  

ผูไ้มม่ปีระกนั หมายถงึบคุคลทีไ่มม่ปีระกนัสขุภาพ หรอืไม่ไดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากรัฐบาลกลาง

หรอืจากมลรัฐเพือ่น ามาจ่ายคา่บรกิารดแูลสขุภาพ  
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ประชากรกลุม่ผูม้คีวามเสีย่ง รวมถงึกลุม่ประชากรทีม่สีขุภาพและความเป็นอยูใ่นลักษณะทีถ่อืวา่มคีวามเสีย่ง

มากกวา่ประชากรทัว่ไปอนัเนือ่งมาจากสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม, ความเจ็บป่วย, เชือ้ชาต,ิ อาย ุหรอื

ปัจจัยอืน่ ๆ ทีท่ าใหใ้ชก้ารไมไ่ด ้

ค าส ัง่ศาลใหม้าแสดงตน เป็นกระบวนการซึง่ศาลสัง่ใหเ้จา้หนา้ทีน่ าตวับคุคลทีท่ าการหมิน่อ านาจศาลมาขึน้

ศาลซึง่เป็นกระบวนการทีค่ลา้ยกบัการออกหมายจับ  
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ภาคผนวก: Kaiser Permanente Northern California 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals นโยบายนีใ้หใ้ชก้ับ Kaiser Foundation Hospitals ทีอ่ยู่ในเขต

แคลฟิอรเ์นยีเหนอืดงัตอ่ไปนี้:  

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 

 

หมายเหต:ุ Kaiser Foundation Hospitals ปฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยการก าหนดราคาอยา่ง

ยตุธิรรมส าหรับโรงพยาบาล ตามประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอดภัยแหง่

แคลฟิอรเ์นยี (California Health & Safety Code) มาตรา 127400  

 

II. บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดร้บัและบรกิารเพิม่เตมิทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัภายใตน้โยบาย MFA  

a. การขนสง่ผูป่้วยทีไ่มม่ที ีอ่ยูอ่าศยั บรกิารนีม้ใีหก้ับผูป่้วยทีไ่มม่ทีีอ่ยู่อาศยัในกรณี

สถานการณ์ฉุกเฉนิและไม่ฉุกเฉนิเพือ่อ านวยความสะดวกในการจ าหน่ายผูป่้วยออกจาก

โรงพยาบาลของ KP หรอืแผนกฉุกเฉนิของ KP 

b. บรกิารเพิม่เตมิทีม่สีทิธไิดร้บัและมใีหใ้นกรณียกเวน้ ในบางสถานการณ์ MFA อาจจะ

น าไปปรับใชก้บับรกิารจากสถานทีท่ าการทีไ่มใ่ชข่อง KP และอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีม่ี

ความทนทาน (DME) ทีผู่ใ้หบ้รกิาร KP สัง่จา่ยหรอืสัง่ใหผู้ป่้วยซึง่มคีณุสมบตัติรงตาม

หลกัเกณฑก์ารมคีา่ใชจ้่ายทางการแพทยท์ีส่งู (อา้งถงึขอ้ 5.6.2 ขา้งตน้, เกณฑก์ารมี

คา่ใชจ้่ายทางการแพทยท์ีส่งู)  

i. บรกิารของพยาบาลทีม่ทีกัษะ เป็นบรกิารทีใ่หโ้ดยสถานทีใ่นสญัญาของ KP ที ่

ใหแ้กผู่ป่้วยซึง่มคีวามจ าเป็นตอ้งไดรั้บบรกิารทางการแพทยต์ามทีก่ าหนดโดยผู ้

ใหบ้รกิารของ KP เพือ่ใหส้ามารถจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลไดอ้ย่างสะดวก 

ii. อุปกรณท์างการแพทยท์ีม่คีวามทนทาน (DME) ผูข้ายจัดสง่ DME ตามค าสัง่

ของผูใ้หบ้รกิารของ KP ผา่นทางแผนกของ KFHP/H DME และสอดคลอ้งกับ

แนวทาง DME และจัดหาใหโ้ดยผูข้ายตามสญัญาเพือ่ใหแ้กผู่ป่้วยทีม่คีณุสมบตัติรง

ตามเกณฑค์วามจ าเป็นทางการแพทย ์

c. บรกิารเพิม่เตมิทีไ่มม่สีทิธไิดร้บั  

i. เครือ่งชว่ยฟัง  

ii. อปุกรณ์เกีย่วกับสายตา 
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iii. คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแบง่คา่ใชจ้า่ยของ Medi-Cal (Share of Cost, 

SoC) SoC ถอืเป็นสว่นหนึง่ของโปรแกรม Medi-Cal ทีอ่อกแบบมาเพือ่ใหส้ทิธิ

ประโยชนใ์นการดแูลสขุภาพเพือ่ชว่ยผูท้ีม่สีทิธภิายใต ้Medi-Cal ซึง่อยูใ่นสว่นทีม่ี

รายไดส้งู MFA ไมส่ามารถน ามาปรับใชก้บัคา่บรกิารทีอ่ยูภ่ายใต ้SoC  

III. ผูใ้หบ้รกิารทีอ่ยูแ่ละทีไ่มอ่ยูภ่ายใตน้โยบาย MFA รายชือ่ของผูใ้หบ้รกิารในโรงพยาบาลของ 

Kaiser Foundation ทีอ่ยูแ่ละทีไ่ม่อยูภ่ายใตน้โยบาย MFA มใีหแ้กป่ระชาชนทัว่ไปโดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้่ายทีเ่ว็บไซตข์อง KFHP/H MFA ที ่www.kp.org/mfa/ncal  

IV. ขอ้มูลโปรแกรมและการสมคัรขอ MFA ขอ้มูลโปรแกรม MFA รวมทัง้ส าเนาของนโยบาย MFA, 

แบบฟอรม์ใบสมัคร, ขัน้ตอนการสมัคร, และขอ้สรุปในภาษาทีเ่รยีบงา่ย (เชน่ โบรชวัรโ์ปรแกรม)  

ทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถหาได ้โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย โดยมทีัง้ในรูปแบบอเิล็กทรอนกิสห์รอืแบบ

กระดาษ ผูป่้วยสามารถสมัครเขา้ร่วมโปรแกรม MFA ในระหวา่งหรอืหลงัจากทีไ่ดรั้บการดแูลรักษาจาก 

KFHP/H ไดโ้ดยท าไดห้ลายวธิ ีทัง้สมัครดว้ยตนเอง, ทางโทรศพัท,์ หรอืโดยการสง่ใบสมัคร  

(อา้งถงึขอ้ 5.3 และ 5.4 ขา้งตน้)  

a. ดาวนโ์หลดขอ้มูลโปรแกรมจากเว็บไซตข์อง KFHP/H ส าเนาอเิล็กทรอนกิสข์องขอ้มูล

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

b. ขอรบัขอ้มูลโปรแกรมอเิล็กทรอนกิส ์ส าเนาอเิล็กทรอนกิสข์องขอ้มลูโปรแกรมมใีหแ้กผู่ ้

สง่อเีมลมาขอรับ  

c. ขอรบัขอ้มูลโปรแกรมหรอืสมคัรดว้ยตนเอง ขอ้มลูโปรแกรมมอียูท่ีแ่ผนกรับคนไข,้  

หอ้งฉุกเฉนิ และแผนกทีป่รกึษาทางการเงนิแกผู่ป่้วย ทีใ่นโรงพยาบาล Kaiser Foundation 

Hospitals ดงัทีร่ะบไุวใ้นหัวขอ้หนึง่ Kaiser Foundation Hospitals  

d. ขอรบัขอ้มูลโปรแกรมหรอืสมคัรทางโทรศพัท ์มทีีป่รกึษาคอยชว่ยเหลอืทางโทรศพัท์

เพือ่ใหข้อ้มลู, ตรวจสอบการมคีณุสมบัต ิMFA และใหค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยในการสมัคร

ขอรับ MFA โดยสามารถตดิตอ่ทีป่รกึษาไดท้ี ่: 

โทรศพัทห์มายเลข: 1-800-390-3507 

e. ขอรบัขอ้มูลโปรแกรมหรอืสมคัรทางไปรษณีย ์ผูป่้วยสามารถขอรับขอ้มลูโครงการและ

สมัครขอรับ MFA โดยสง่ใบสมัครทีก่รอกครบถว้นแลว้ขอเขา้ร่วมโปรแกรม MFA ทาง

ไปรษณีย ์สามารถขอรับขอ้มลูและสง่ใบสมัครทางไปรษณียไ์ปที:่ 

Kaiser Permanente 

Attention: Medical Financial Assistance Unit 

P.O. Box 30006 

Walnut Creek, California 94598 

 

f. การสง่ใบสมคัรทีก่รอกครบถว้นแลว้ดว้ยตนเอง สามารถสง่ใบสมัครทีก่รอกเสร็จสมบรูณ์

แลว้ดว้ยตนเองทีแ่ผนกรับคนไข ้หรอืแผนกทีป่รกึษาทางการเงนิแกผู่ป่้วยในแตล่ะ

โรงพยาบาลของ Kaiser Foundation 

 

http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/ncal
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V. เกณฑค์ุณสมบตั ิรายไดค้รัวเรอืนของผูป่้วยจะน ามาพจิารณาเมือ่ตอ้งตดัสนิวา่มคีณุสมบตัติาม MFA 

หรอืไม ่(อา้งถงึหัวขอ้ 5.6.1. ขา้งตน้ )  

a. หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบรายได:้ มากถงึรอ้ยละ 350 ของเกณฑว์ดัความยากจนของรัฐบาล

กลาง 

b. สมาชกิ KFHP ทีม่กีารจ่ายสว่นแรกจะตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามหลกัเกณฑก์ารมคีา่ใชจ้่ายทาง

การแพทยท์ีส่งูจงึจะสามารถมสีทิธติามโปรแกรม 

 

VI. ระยะเวลาทีไ่ดร้บัเงนิรางวลั เงนิรางวลั MFA เริม่จากวนัทีไ่ดรั้บการอนุมัตหิรอืวนัทีม่กีารใหบ้รกิาร, 

หรอืวนัทีม่กีารจ่ายยาให ้เงนิรางวลั MFA มผีลในระยะเวลาจ ากดั (อา้งถงึขอ้ 5.8.2 ขา้งตน้)  

a. ระยะเวลาสงูสดุขึน้อยู่กบัชว่งเวลาทีก่ าหนด: 

i. รางวลัแบบมาตรฐานส าหรับบรกิารทีม่สีทิธไิดรั้บ: นานถงึ 365 วนั ซึง่รวมยอดคา้ง

ช าระในปัจจบุนัทัง้หมดและยอดคา่ใชจ้่ายทีค่งคา้ง  

ii. รางวลัการมสีทิธติามการสนันษิฐานส าหรับผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนั: 30 วนั  

iii. การดแูลของพยาบาลทีม่ทีกัษะ: นานถงึ 30 วนั 

iv. อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีม่คีวามทนทาน: นานถงึ 180 วนั 

b. ระยะเวลานานทีส่ดุในกรณีชดุการรักษาทีม่รีะยะเวลา / การรักษาทีเ่ป็นชว่ง: นานถงึ 365 วนั 

c. ระยะเวลานานทีส่ดุในกรณีผูป่้วยซึง่อาจมสีทิธภิายใตโ้ปรแกรมความคุม้ครองสขุภาพภาครัฐ

และเอกชน: นานถงึ 30 วนั 

d. ระยะเวลานานทีส่ดุของรางวลัทีใ่ชใ้นรา้นขายยาครัง้เดยีว: 30 วนั  

e. ในกรณีทีผู่ป่้วยสมัครแลว้และไดรั้บอนุมัตใิหเ้ขา้ร่วม MFA การชดใชเ้งนิคนืจะเริม่ขึน้ส าหรับ

จ านวนเงนิใดทีไ่ดรั้บมากกวา่จ านวนเงนิทีK่FHP/H คาดวา่ Medicare, Medi-Cal หรอืผูจ้า่ยที่

เกีย่วขอ้งกับรัฐบาลอืน่ๆ จะจ่ายส าหรับโรงพยาบาล และ/หรอื บรกิารทีม่คีวามเชีย่วชาญ  

i. ดอกเบีย้จะคดิในอตัราทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 685.010 แหง่ประมวลกฎหมายวธิี

พจิารณาความแพ่ง; โดยเริม่จากวนัทีโ่รงพยาบาลไดรั้บเงนิทีผู่ป่้วยช าระไป อัตรา

ปัจจุบนัคอืรอ้ยละ 10  

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

ในกรณีฉุกเฉนิ หรอืกรณีทีม่จี าเป็นในทางการแพทยอ์ืน่ๆ ทีต่อ้งดแูลโดยใชว้ธิกีารยอ้นกลับไปด ูโดย

คณูคา่ใชจ้่ายรวมในการดแูลดว้ยอตัรา AGB ขอ้มลูเกีย่วกบัอตัรา AGB และการค านวณมอียูใ่น

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

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

