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1.0 ຄໍ າຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ  

Kaiser Foundation Health Plans (KFHP) ແລະ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) ມຸ້ງໝ້ັນ
ສະໜອງບັນດາໂຄງການທີ່ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂົ ້ າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບສໍ າລັບ
ປະຊາກອນກຸ່ມສ່ຽງ. ຄວາມມຸ້ງໝ້ັນນີ ້ ລວມມີ ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນແກ່ຄົນເຈັບລາຍ
ໄດ້ຕ່ໍາທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ແລະມີ ປະກັນໄພທີ່ ບໍ່ ພຽງພໍ ໃນເວລາທີ່ ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການ
ແມ່ນອຸປະສັກຕ່ໍກັບການເຂົ ້ າເຖິງການດູແລທີ່ ສຸກເສີ ນ ແລະມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

 

2.0 ຈຸດປະສົງ 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ອະທິບາຍຂໍ ້ ກໍານົດສໍ າລັບການມີ ຄຸນສົມບັດ ແລະການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການ
ເງິ ນສໍ າລັບການບໍ ລິ ການສຸກເສີ ນ ແລະມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດຜ່ານໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານ
ການເງິ ນທາງການແພດ (Medical Financial Assistance, MFA). ຂໍ ້ ກໍານົດແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ ້  

501(r) ຂອງປະມວນກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນຂອງສະຫະລັດ ແລະກົດລະບຽບ
ຂ້ັນລັດທີ່ ນໍ າໃຊ້ ເຊິ່ ງເວົ ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດ, ວິ ທີ ການເຂົ ້ າເຖິງ, ເກນເງື່ ອນໄຂການມີ ສິ ດເຂົ ້ າ
ຮ່ວມໂຄງການ, ໂຄງສ້າງຂອງລາງວັນ MFA, ພື ້ ນຖານສໍ າລັບການຄິ ດໄລ່ຈໍ ານວນເງິ ນລາງວັນ ແລະ
ການດໍ າເນີ ນການທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ໃນກໍລະນີ ມີ ການບໍ່ ຈ່າຍຄ່າໃບບິ ນທາງການແພດ. 

  

3.0 ຂອບເຂດ 

ນະໂຍບາຍນີ ້ ນໍ າໃຊ້ກັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ ເປັນລູກຈ້າງຂອງນິ ຕິບຸກຄົນຕ່ໍໄປນີ ້  ແລະບັນດາສາຂາຂອງ
ເຂົ າເຈົ ້ າ (ລວມກັນເອີ ້ ນວ່າ “KFHP/H”): 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc., 

3.2 Kaiser Foundation Hospitals; ແລະ 

3.3 ສາຂາຂອງ KFHP/H. 

3.4 ນະໂຍບາຍນີ ້ ນໍ າໃຊ້ກັບ Kaiser Foundation Hospitals ທີ່ ມີ ລາຍຊື່ ໃນບົດຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຄັດຕິດ
ມານໍ າ, ຂໍ ້  I, Kaiser Foundation Hospitals, ແລະຖື ກລວມເຂົ ້ າໃນທີ່ ນີ ້ ເປັນເອກະສານອ້າງອີ ງ. 

 

4.0 ຄໍ ານິ ຍາມ 

ເບິ່ ງພາກຕິດຄັດ A – ປະມວນຄໍ າສັບຂອງນະໂຍບາຍ. 
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5.0 ບົດບັນຍັດ 

KFHP/H ດໍ າເນີ ນໂຄງການ MFA ທີ່ ມີ ການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະຊັບສິ ນເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນອຸປະສັກດ້ານ
ການເງິ ນຕ່ໍກັບການໄດ້ຮັບການດູແລສຸກເສີ ນ ແລະມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່
ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ ໂດຍບໍ່ ຄໍ ານຶ ງເຖິງອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ເພດ, ເຊື ້ ອຊາດ, ສາສະໜາ, ສະຖານະທາງສັງຄົມ 

ຫຼື ການເຂົ ້ າເມື ອງ, ລົດສະນິ ຍົມທາງເພດ, ຊາດກໍາເນີ ດຂອງຄົນເຈັບ, ແລະບໍ່ ວ່າຄົນເຈັບຈະມີ ປະກັນ
ໄພຄຸ້ມຄອງຫຼື ບໍ່ ກໍຕາມ. 

5.1 ການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA. ຍົກເວ້ັນມີ ການລະບຸເປັນ
ຢ່າງອື່ ນໄວ້ໃນບົດຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຕິດຄັດມາ, ຂໍ ້  II, ການບໍ ລິ ການເພ່ີມເຕີມທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະບໍ່ ມີ ສິ ດ
ໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA.  

5.1.1 ການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. ອາດຈະນໍ າໃຊ້ MFA ກັບການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງ
ສຸຂະພາບສຸກເສີ ນ ແລະມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ, ການບໍ ລິ ການ ແລະ
ຜະລິ ດຕະພັນຂອງຮ້ານຂາຍຢາ, ແລະເຄື່ ອງໃຊ້ທາງການແພດທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢູ່
ບັນດາສະຖານທີ່ ຂອງ KP  

(ເຊັ່ ນວ່າໂຮງໝໍ, ສູນການແພດ ແລະອາຄານຫ້ອງການທາງການແພດ), ຢູ່ບັນດາ
ຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄົນເຈັບເຂດນອກຂອງ KFHP/H ຫຼື ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ  

Kaiser Permanente (KP). ອາດຈະນໍ າໃຊ້ MFA ກັບບັນດາການບໍ ລິ ການ  

ແລະຜະລິ ດຕະພັນທີ່ ອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ:  

5.1.1.1 ການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ. ການດູແລ, 

ການປິ່ ນປົວ ຫຼື ການບໍ ລິ ການທີ່ ສ່ັງ ຫຼື ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້
ບໍ ລິ ການຂອງ KP ໃດໜ່ຶງທີ່ ຈໍ າເປັນເພ່ືອປ້ອງກັນ, ປະເມີ ນຜົນ, ບ່ົງມະຕິ
ພະຍາດ ຫຼື ປິ່ ນປົວສະພາບທາງການແພດໃດໜ່ຶງ ແລະໂດຍຕ້ົນຕໍແລ້ວ 

ບໍ່ ແມ່ນເພ່ືອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບ ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ
ທາງການແພດ. 

5.1.1.2 ໃບສ່ັງຢາ ແລະການສະໜອງຢາຂອງຮ້ານຂາຍຢາ. ໃບສ່ັງຢາທີ່ ຍື່ ນ
ຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄົນເຈັບເຂດນອກຂອງ KFHP/H ແລະຂຽນໃຫ້ໂດ
ຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພະແນກສຸກເສີ ນຂອງ 

KP, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຝ່າຍດູແລສຸກເສີ ນຂອງ KP ແລະຜູ້ໃຫ້
ບໍ ລິ ການຕາມສັນຍາຂອງ KP. 

5.1.1.2.1 ຢາທ່ົວໄປ. ເລື ອກໃຊ້ຢາທ່ົວໄປກ່ອນ ໃນທຸກຄ້ັງທີ່ ເປັນໄປ
ໄດ້.  

5.1.1.2.2 ຢາມີ ຍີ່ ຫ້ໍ. ໃຊ້ຢາທີ່ ມີ ຍີ່ ຫ້ໍ ເມື່ ອຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ KP ສ່ັງຢາທີ່ ມີ  

ຍີ່ ຫ້ໍ ແລະໝາຍເຫດໄວ້ວ່າ “ຈ່າຍຢາຕາມທີ່ ຂຽນ” 

(“Dispense as Written”, DAW), ຫຼື ເມື່ ອບໍ່ ມີ ຢາທ່ົວໄປທີ່
ທຽບເທ່ົາກັນ. 
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5.1.1.2.3 ຢາຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ຫຼື  ເຄື່ ອງໃຊ້ການຢາ. ຢາ ຫຼື  ໃບສ່ັງທີ່

ຂຽນໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ແລະຈ່າຍໃຫ້ຈາກ
ຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄົນເຈັບເຂດນອກຂອງ KP. 

5.1.1.2.4 ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ Medicare. ນໍ າໃຊ້ກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ Medicare ສໍ າລັບຢາຕາມແພດສ່ັງທີ່
ມີ ປະກັນຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ Medicare ພາກ D ໃນ
ຮູບແບບຂອງການຍົກເວ້ັນຂອງຮ້ານຂາຍຢາ. 

5.1.1.3 ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ ໃຊ້ໄດ້ດົນນານ (Durable Medical 
Equipment, DME). ສ່ັງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ KP ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ແນວທາງການໃຫ້ DME ແລະຈັດຫາໃຫ້ໂດຍ KFHP/H ເພ່ືອໃຫ້ແກ່ຄົນ
ເຈັບທີ່ ມີ ເກນກົງຕາມຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ. 

5.1.1.4 ຫ້ອງຮຽນໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ. ມີ ຄ່າທໍານຽມສໍ າລັບບັນດາຫ້ອງ
ຮຽນທີ່ ມີ ໃຫ້ຊຶ່ ງຈັດຕາຕະລາງແລະຈັດຫາໃຫ້ໂດຍ KP ຊຶ່ ງໄດ້ຮັບການ
ແນະນໍ າໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ KP ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນ
ການເບິ່ ງແຍງຂອງຄົນເຈັບ. 

5.1.1.5 ການບໍ ລິ ການເພີ່ ມເຕີມທີ່ ມີ ສິ ດທີ່ ມີ ໃຫ້. ມີ ການລະບຸການບໍ ລິ ການເພ່ີມ
ເຕີມທີ່ ມີ ສິ ດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA ໄວ້ໃນບົດຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຕິດຄັດ
ມານໍ າ, ຂໍ ້  II, ການບໍ ລິ ການເພ່ີມເຕີມທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະບໍ່ ມີ ສິ ດພາຍໃຕ້ນະ
ໂຍບາຍ MFA. 

5.1.1.6 ການບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດ. ອາດຈະບໍ່ ນໍ າໃຊ້ MFA ກັບ: 

5.1.1.7 ການບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ຖື ວ່າເປັນເຫດສຸກເສີ ນ ຫຼື ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການ
ແພດຕາມທີ່ ກໍານົດໂວ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP. ລວມເຖິງ, ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າ
ກັດຢູ່ແຕ່: 

5.1.1.7.1 ການບໍ ລິ ການ ຫຼື  ການຜ່າຕັດເພ່ືອຄວາມງາມ, ລວມເຖິງ 

ການບໍ ລິ ການດູແລຜິວຊຶ່ ງມີ ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕໍເພ່ືອການ
ປັບປຸງຮູບຮ່າງໜ້າຕາຂອງຄົນເຈັບ,  

5.1.1.7.2 ການປິ່ ນປົວການມີ ລູກຍາກ, 
5.1.1.7.3 ເຄື່ ອງໃຊ້ທາງການແພດແບບຂາຍຍ່ອຍ, 
5.1.1.7.4 ການບໍ າບັດທີ່ ເປັນທາງເລື ອກອື່ ນ, ລວມເຖິງ ການບໍ ລິ

ການຝັງເຂັມ, ການຈັດກະດູກ, ແລະການນວດ,  
5.1.1.7.5 ການສັກຢາ ແລະການໃຊ້ເຄື່ ອງມື ແພດເພ່ືອປິ່ ນປົວ

ການເສື່ ອມສະມັຖພາບທາງເພດ,  
5.1.1.7.6 ການບໍ ລິ ການດ້ານການຖື ພາແທນ, ແລະ 
5.1.1.7.7 ການບໍ ລິ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້ີສິ ນຂອງບຸກຄົນທີ ສາມ, 

ຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ກໍລະນີ
ການ ຊົດເຊີ ຍແຮງງານ. 
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5.1.1.8 ໃບສ່ັງຢາ ແລະການສະໜອງຢາຂອງຮ້ານຂາຍຢາ. ຢາຕາມແພດສ່ັງ 

ແລະເຄື່ ອງໃຊ້ທີ່ ບໍ່ ຖື ວ່າເປັນສິ່ ງສຸກເສີ ນ ຫຼື ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການ
ແພດ ລວມມີ  ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດຢູ່ແຕ່ (1) ຢາທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ
ຄະນະກໍາມະການດ້ານການຢາແລະການບໍ າບັດປິ່ ນປົວ ແລະ (2) 
ຢາແລະເຄື່ ອງໃຊ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາທ່ົວໄປທີ່ ບໍ່ ແມ່ນແພດສ່ັງ ຫຼື  ສ່ັງໂດຍ
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ  KP, ແລະ (3) ຢາທີ່ ຖື ກຕັດອອກເປັນການສະເພາະ 

(ຕົວຢ່າງ ຢາປິ່ ນປົວການມີ ລູກຍາກ, ຢາເສີ ມຄວາມງາມ, ຢາປິ່ ນປົວ
ການເສື່ ອມສະມັຖພາບທາງເພດ). 

5.1.1.9 ໃບສ່ັງຢາສໍ າລັບຜູ້ລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮ່ວມ Medicare ພາກ D ທີ່ ມີ ສິ ດ ຫຼື     

ຈົດທະບຽນເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການເງິ ນອຸດໜູນຜູ້ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ (Low 
Income Subsidy, LIS). 
ຄ່າຢາສ່ວນທີ່ ເຫຼື ອສໍ າລັບຢາຕາມແພດສ່ັງສໍ າລັບຜູ້ລົງທະບຽນເຂົ ້ າຮ່ວ
ມ Medicare Advantage ພາກ D ຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື ໄດ້ລົງທະບຽນ 

ເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ LIS, 

ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍ ້ ແນະນໍ າຂອງສູນການບໍ ລິ ການ Medicare & 
Medicaid Services (Centers for Medicare & Medicaid Services, 
CMS). 

5.1.1.10 ການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ນອກສະຖານທີ່ ຂອງ KP. ນະໂຍບາຍ MFA 

ນໍ າໃຊ້ພຽງແຕ່ກັບການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່ ຂອງ 

KP, ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ເທ່ົານ້ັນ. ແມ້ກະທ້ັງເມື່ ອມີ ການສ່ົງຕ່ໍ
ຄົນເຈັບຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP, ທຸກການບໍ ລິ ການອື່ ນແມ່ນບໍ່ ມີ ສິ ດ
ສໍ າລັບ MFA. ການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ບັນດາຫ້ອງການທາງການ
ແພດທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງ KP, ສະຖານດູແລຮີ ບດ່ວນ ແລະພະແນກສຸກເສີ ນ, 

ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການດູແລສຸຂະພາບຢູ່ເຮື ອນ, ການດູແລຄົນເຈັບໃກ້
ຕາຍ, ການດູແລ  

ພັກຟື ້ ນ, ແລະການບໍ ລິ ການດູແລຄຸ້ມຄອງຮັກສາ, ແມ່ນບໍ່ ຖື ກລວມ
ເອົ າ.  

5.1.1.11 ເບ້ຍປະກັນຂອງແຜນປະກັນສຸຂະພາບ. ໂຄງການ MFA ຊ່ວຍຄົນເຈັບ
ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະກັນພັຍຄຸ້ມຄອງການເບິ່ ງແຍງ
ສຸຂະພາບ  

(ເຊັ່ ນ ຄົບກໍານົດຈ່າຍ ຫຼື  ຄ່າເບ້ຍປະກັນ). 

5.1.1.12 ການບໍ ລິ ການເພ່ີມເຕີມທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດ. ມີ ການລະບຸການບໍ ລິ ການເພ່ີມເຕີມ
ທີ່ ບໍ່   

ມີ ສິ ດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA ໄວ້ໃນບົດຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຕິດຄັດມານໍ າ, ຂໍ ້  

II, ການບໍ ລິ ການເພ່ີມເຕີມທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະບໍ່ ມີ ສິ ດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ 

MFA. 
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5.2 ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ. MFA ຖື ກນໍ າໃຊ້ສະເພາະກັບການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້
ໃຫ້ການ  

ດູແລທາງການແພດທີ່ ນະໂຍບາຍ MFA ນໍ າໃຊ້ກັບ, ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນບົດຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຕິດຄັດ
ມານໍ າ, ຂໍ ້  III, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຂຶ ້ ນກັບ ແລະບໍ່ ຂຶ ້ ນກັບນະໂຍບາຍ MFA.  

5.3 ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນຂອງໂຄງການ ແລະວິ ທີ ສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA. ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວ
ກັບໂຄງການ MFA ແລະວິ ທີ ສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມແມ່ນສັງລວມໄວ້ຢູ່ໃນບົ ດຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຕິດຄັດ
ມານໍ າ,  

ຂໍ ້  IV, ຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ແລະການສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA .  

5.3.1 ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນໂຄງການ. ສໍ າເນົ າຂອງນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄໍ າແນະນໍ າ 

ແລະສັງລວມຂໍ ້ ມູນແບບໃຊ້ພາສາທີ່ ເຂົ ້ າໃຈງ່າຍ (ເຊັ່ ນວ່າ ສັງລວມນະໂຍບາຍ ຫຼື ໃບ
ໂຄສະນາໂຄງການ) ແມ່ນມີ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ົວໄປ ໂດຍບໍ່ ຄິ ດຄ່າ ຈາກເວັບໄຊຂອງ 

KFHP/H, ທາງອີ ເມວ, ໄປເອົ າດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຜ່ານທາງໄປສະນີ ສະຫະຣັຖ. 

5.3.2 ການສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA. ໃນລະຫວ່າງ ຫຼື ຫັຼງຈາກການດູແລທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກ 

KFHP/H, ຄົນເຈັບສາມາດສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA ໄດ້ໃນຫຼາຍວິ ທີ  

ເຊິ່ ງລວມທັງການໄປສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ, ທາງໂທລະສັບ ຫຼື ການສ່ົງເອກະສານ
ສະໝັກ. 

5.3.2.1 ການກວດຄັດຄົນເຈັບສໍ າລັບການມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການຣັຖບານ 

ແລະໂຄງການເອກະຊົນ. KFHP/H ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນແກ່ຄົນ
ເຈັບທີ່ ສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA ເພ່ືອລະບຸໂຄງການປະກັນ
ສຸຂະພາບຂອງຣັຖບານ ແລະຂອງເອກະຊົນທີ່ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ ອາດຈະຊ່ວຍ
ໃນເລື່ ອງຄວາມຈໍ າເປັນດ້ານການເຂົ ້ າເຖິງການດູແລເບິ່ ງ
ແຍງສຸຂະພາບ. ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ເຂົ ້ າໃຈວ່າມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການປະກັນ
ສຸຂະພາບຂອງຣັຖບານ ຫຼື ຂອງ  

ເອກະຊົນແມ່ນຈໍ າເປັນຕ້ອງສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການເຫ່ົຼານ້ັນ. 

5.4 ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຈໍ າເປັນເພ່ືອສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA. ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ຂໍ ້ ມູນບຸກຄົນ, ການເງິ ນ ແລະຂໍ ້
ມູນອື່ ນ ເພ່ືອກວດພິສູດສະຖານະການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ ເພ່ືອຕັດສິ ນກໍານົດການມີ ສິ ດເຂົ ້ າ
ຮ່ວມໂຄງການ MFA, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບຂອງຣັຖບານ ແລະຂອງ 

ເອກະຊົນ. MFA ອາດຈະຖື ກປະຕິເສດເນື່ ອງຈາກຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ທ່ານ
ສາມາດຮັບ ຂໍ ້ ມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ໄປຮັບດ້ວຍຕົນເອງ, ຫຼື ທາງໂທລະສັບກ່ໍໄດ້.  

5.4.1 ການກວດພິສູດສະຖານະທາງການເງິ ນ. ມີ ການກວດພິສູດສະຖານະທາງການເງິ ນ
ຂອງຄົນເຈັບໃນແຕ່ລະຄ້ັງທີ່ ຜູ້ກ່ຽວສະໝັກຂໍ ເອົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອ. ຖ້າສາມາດກວດ
ພິສູດສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບໂດຍການໃຊ້ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນຈາກພາຍນອກ
ໄດ້, ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງສະໜອງເອກະສານທາງການເງິ ນກ່ໍໄດ້.  
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5.4.2 ການສະໜອງຂໍ ້ ມູນດ້ານການເງິ ນ ແລະຂໍ ້ ມູນອື່ ນ. ຖ້າບໍ່ ສາມາດກວດ
ພິສູດສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບໂດຍໃຊ້ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນຈາກພາຍນອກ ຫຼື ຄົນ
ເຈັບສະໝັກຜ່ານທາງໄປສະນີ , ຜູ້ກ່ຽວອາດຈະສ່ົງຂໍ ້ ມູນທີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນແບບ
ຟອມສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA ເພ່ືອກວດພິສູດສະຖານະທາງການເງິ ນຂອງ
ຜູ້ກ່ຽວ.  

5.4.2.1 ຂໍ ້ ມູນຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ການມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA ຈະຖື ກພິຈາ
ລະນາຕັດສິ ນເມື່ ອໄດ້ຮັບທຸກຂໍ ້ ມູນບຸກຄົນ, ການເງິ ນ ແລະຂໍ ້ ມູນອື່ ນ
ແລ້ວ.  

5.4.2.2 ຂໍ ້ ມູນບໍ່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບແຈ້ງໂດຍການແຈ້ງບອກ
ເຊິ່ ງໜ້າ, ທາງໄປສະນີ  ຫຼື ທາງໂທລະສັບ ຖ້າຂໍ ້ ມູນທີ່ ຕ້ອງການທີ່ ໄດ້ຮັບບໍ່
ຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ຄົນເຈັບອາດຈະສ່ົງຂໍ ້ ມູນທີ່ ຂາດຫາຍນ້ັນພາຍໃນ 30 

ວັນນັບຈາກວັນທີ ທີ່ ການແຈ້ງບອກຖື ກສ່ົງໃຫ້ທາງໄປສະນີ , ການແຈ້ງ
ບອກແບບເຊິ່ ງໜ້າເກີດຂຶ ້ ນ ຫຼື ການສົນທະນາທາງໂທລະສັບເກີດຂຶ ້ ນ. 

5.4.2.3 ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຮ້ອງຂໍ ເອົ າບໍ່ ມີ ໃຫ້. ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຮ້ອງຂໍ ເອົ າຕາມທີ່

ອະທິບາຍໄວ້ໃນແບບຟອມການສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ ອາດຈະຕິດ
ຕ່ໍຫາ KFHP/H ເພ່ືອໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຫັຼກຖານອື່ ນທີ່ ມີ ໃຫ້ທີ່ ອາດຈະສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນການມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ. 

5.4.2.4 ບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນທາງການເງິ ນ. ຄົນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງສະໜອງຂໍ ້ ມູນການເງິ ນ 

ພື ້ ນຖານ (ເຊັ່ ນວ່າ ລາຍຮັບ, ຖ້າມີ , ແລະແຫ່ຼງລາຍຮັບ) ແລະພິສູດຄວາມ
ຖື ກຕ້ອງຂອງມັນ ເມື່ ອ (1) ສະຖານະການເງິ ນຂອງລາວບໍ່ ສາມາດກວດ
ພິສູດໄດ້ໂດຍໃຊ້ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນພາຍນອກ, (2) ຂໍ ້ ມູນການເງິ ນທີ່ ຮ້ອງຂໍ
ແມ່ນບໍ່ ມີ ໃຫ້ ແລະ (3) ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານອື່ ນທີ່ ອາດຈະສະແດງເຖິງການມີ
ສິ ດໄດ້ຮັບ.  

ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ຂໍ ້ ມູນການເງິ ນພື ້ ນຖານ ແລະຫັຼກຖານພິສູດຈາກຄົນ
ເຈັບ  

ເມື່ ອລາວ:  

5.4.2.4.1 ເປັນຜູ້ບໍ່ ມີ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ຫຼື   

5.4.2.4.2 ບໍ່ ມີ ລາຍຮັບ, ບໍ່ ໄດ້ຮັບໃບຈ່າຍເງິ ນທີ່ ເປັນທາງການຈາກ
ນາຍຈ້າງຂອງລາວ (ຍົກເວ້ັນຜູ້ທີ່ ເຮັດອາຊີ ບສ່ວນຕົວ), 

ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນເປັນເງິ ນ ຫຼື ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງຍື່ ນໃບແຈ້ງ
ເສຍອາກອນລາຍໄດ້ຂອງຣັຖບານກາງ ຫຼື ຣັຖໃນປີ
ອາກອນຜ່ານມາ, ຫຼື   

5.4.2.4.3 ໄດ້ຖື ກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດລະດັບປະເທດ ຫຼື ລະດັບ
ພາກທີ່ ຮູ້ກັນດີ  (ເບິ່ ງຂໍ ້  5.11 ຂ້າງລຸ່ມ)  
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5.4.3 ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດເບື ້ ອງຕ້ົນ. ຄົນເຈັບຖື ວ່າມີ ເງື່ ອນໄຂກົງຕາມເກນການມີ ສິ ດ
ເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ ແລະບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງສະໜອງຂໍ ້ ມູນບຸກຄົນ, ການເງິ ນ ແລະຂໍ ້
ມູນອື່ ນເພ່ືອກວດພິສູດສະຖານະການເງິ ນ ເມື່ ອລາວ:  

5.4.3.1 ຈົດທະບຽນເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ Community MFA (CMFA) ເຊິ່ ງຄົນ
ເຈັບໄດ້ຖື ກສ່ົງຕ່ໍໄປຫາ ແລະມີ ຄຸນສົມບັດໃນເບື ້ ອງຕ້ົນຜ່ານ (1) 
ຣັຖບານກາງ, ຣັຖບານຂ້ັນຣັຖ ຫຼື ທ້ອງຖ່ິນ, (2) ອົງການຈັດຕ້ັງຂ້ັນຊຸມ
ຊົນທີ່ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ, ຫຼື  (3) ຢູ່ງານສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ ອຸປະຖໍາໂດຍ 

KFHP/H, ຫຼື  

5.4.3.2 ຈົດທະບຽນເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຊຸມຊົນຂອງ KP ທີ່ ຖື ກ
ອອກແບບມາເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການເຂົ ້ າເຖິງການດູແລເບິ່ ງແຍງ
ສຸຂະພາບສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ ແລະໄດ້ຮັບການຕັດສິ ນວ່າມີ
ຄຸນສົມບັດເບື ້ ອງຕ້ົນໂດຍເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຂອງ KFHP/H ທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, 

ຫຼື  

5.4.3.3 ຈົດທະບຽນເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບທີ່ ມີ ການກວດ
ສອບລາຍໄດ້ ແລະຊັບສິ ນທີ່ ເຊື່ ອຖື ໄດ້ (ເຊັ່ ນວ່າ ໂຄງການອຸດໜູນຜູ້ມີ
ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ Medicare (Medicare Low Income Subsidy), ຫຼື  

5.4.3.4 ໄດ້ຮັບການມອບລາງວັນ MFA ກ່ອນລ່ວງໜ້າພາຍໃນ 30 ວັນຜ່ານມາ. 

5.4.4 ການຮ່ວມມື ຂອງຄົນເຈັບ. ຄົນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ
ໃນການສະໜອງທຸກຂໍ ້ ມູນທີ່ ຮ້ອງຂໍ ເອົ າ. ຖ້າບໍ່ ມີ ການໃຫ້ທຸກຂໍ ້ ມູນທີ່ ຮ້ອງຂໍ ເອົ າ, 

ສະພາບການຈະຖື ກພິຈາລະນາ ແລະອາດຈະໄດ້ຮັບການເອົ າໃຈໃສ່ເຖິງໃນເວລາ
ຕັດສິ ນກໍານົດການມີ ສິ ດ. 

5.5 ການຕັດສິ ນກໍານົດການມີ ສິ ດແບບສັນນິ ຖານເອົ າ. ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ໄດ້ສະໝັກອາດຈະຖື ກລະບຸ
ວ່າມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA ກ່ໍໄດ້ ຖ້າສາມາດກວດສອບສະຖານະການເງິ ນຂອງລາວໄດ້
ຜ່ານການໃຊ້ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນຈາກພາຍນອກ. ຖ້າຖື ກກໍານົດວ່າມີ ສິ ດ, 

ລາວອາດຈະໄດ້ຮັບມອບລາງວັນ MFA ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະໄດ້ຮັບຈົດໝາຍແຈ້ງເຕືອນທີ່
ມີ ທາງເລື ອກໃນການປະຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼື ອການເງິ ນທີ່ ກ່ຽວກັບທາງການແພດໄດ້. ຄົນ
ເຈັບອາດຈະຖື ກລະບຸ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງສະໝັກ ເມື່ ອລາວ: 

5.5.1 ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ແລະ (1) ມີ ການນັດໝາຍທີ່ ກໍານົດເວລາແລ້ວສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ
ທີ່ ມີ ສິ ດຢູ່ສະຖານທີ່  KP ໃດໜ່ຶງ, (2) ບໍ່ ໄດ້ຊີ ້ ບອກວ່າລາວມີ ປະກັນສຸຂະພາບ, ແລະ  

(3) ຖື ວ່າບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ Medicaid.  

5.5.2 ໄດ້ຮັບການດູແລເບິ່ ງແຍງຢູ່ສະຖານທີ່  KP ໃດໜ່ຶງ ແລະມີ ການບ່ົງບອກເຖິງຄວາມ
ລໍ າບາກທາງການເງິ ນ (ເຊັ່ ນວ່າ ຍອດຄ້າງຈ່າຍທີ່ ກາຍກໍານົດຈ່າຍຊຶ່ ງຖື ກລະບຸກ່ອນ
ໜ້າວ່າເປັນການສ່ົງຕ່ໍແບບມີ ໜ້ີສິ ນທີ່ ບໍ່ ດີ ).  

 

5.6 ເກນເງື່ ອນໄຂການມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ. ດ່ັງທີ່ ສັງລວມໄວ້ໃນບົດຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຕິດຄັດມາ, 

ຂໍ ້  V, ເກນເງື່ ອນໄຂການມີ ສິ ດ, ຄົນເຈັບທີ່ ສະໝັກຂໍ ເອົ າ MFA ອາດຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ



 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ກ່ຽວ
ກັບທາງການແພດ  

ເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: ໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອຊມNational Community Benefit 

ວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊ້: 1 ມົກຣາ 2020 

ຜູ້ຮັກສາ: ຫົວໜ້າໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການ
ເງິ ນທີ່ ກ່ຽວກັບທາງກນແພດ  
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນ ອີ ງໃສ່ເກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້ແລະຊັບສິ ນ ຫຼື ເກນເງື່ ອນ
ໄຂການມີ ລາຍຈ່າຍທາງການແພດສູງ.  

5.6.1 ເກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້ແລະຊັບສິ ນ. ຄົນເຈັບຖື ກປະເມີ ນຜົນເພ່ືອ
ຕັດສິ ນກໍານົດວ່າລາວມີ ເງື່ ອນໄຂກົງຕາມເກນການມີ ສິ ດຂອງການກວດສອບລາຍໄດ້
ແລະຊັບສິ ນຫຼື ບໍ່ .  

5.6.1.1 ການມີ ສິ ດທີ່ ອີ ງໃສ່ລະດັບລາຍໄດ້. ຄົນເຈັບຈາກຄົວເຮື ອນທີ່ ມີ ລາຍໄດ້
ໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທ່ົາກັບເກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້ຂອງ 

KFHP/H ຕາມເປີ ເຊັນຂອງເກນຄວາມທຸກຍາກຂອງ ຣັຖບານກາງ 

(Federal Poverty Guidelines, FPG) ແມ່ນມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອທາງການເງິ ນ. 

5.6.1.2 ລາຍໄດ້ຄົວເຮື ອນ. ຂໍ ້ ກໍານົດລາຍໄດ້ນໍ າໃຊ້ກັບສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນ. 

ຄອບຄົວແມ່ນກຸ່ມຄົນສອງຄົນຂຶ ້ ນໄປທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັນຕາມການເກີດ, 

ການແຕ່ງງານ ຫຼື ການຮັບເອົ າມາລ້ຽງເປັນລູກຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນ. 

ຄົນໃນຄອບຄົວສາມາດລວມມີ ຄູ່ສົມລົດ, ຄູ່ນອນທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດ, ລູກ, 

ຍາດພີ່ ນ້ອງທີ່ ເປັນຜູ້ເບິ່ ງແຍງ, ແລະລູກຂອງຍາດພີ່ ນ້ອງທີ່ ເປັນຜູ້ເບິ່ ງ
ແຍງທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນຄົວເຮື ອນນ້ັນ. 

5.6.2 ເກນເງື່ ອນໄຂການມີ ລາຍຈ່າຍທາງການແພດທີ່ ສູງ. ຄົນເຈັບຖື ກປະເມີ ນເພ່ືອ
ຕັດສິ ນກໍານົດວ່າລາວມີ ເງື່ ອນໄຂກົງຕາມເກນການມີ ສິ ດສໍ າລັບການມີ ລາຍຈ່າຍ
ທາງການແພດທີ່ ສູງ ຫຼື ບໍ່ . 

5.6.2.1 ການມີ ສິ ດທີ່ ອີ ງໃສ່ລາຍຈ່າຍທາງການແພດທີ່ ສູງ. ຄົນເຈັບໃນລະດັບ
ລາຍຮັບຄົວເຮື ອນໃດໆກ່ໍຕາມທີ່ ມີ ລາຍຈ່າຍທາງການແພດ ແລະການ
ຢາຈາກຖົງຕົນເອງສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດໃນໄລຍະເວລາ
ຫຼາຍກວ່າ 12 ເດື ອນທີ່ ຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທ່ົາກັບ 10% ຂອງລາຍໄດ້ຄົວ
ເຮື ອນປະຈໍ າປີ  ແມ່ນມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນ. 

5.6.2.1.1 ລາຍຈ່າຍຈາກຖົງຕົນເອງຂອງ KFHP/H. ລາຍຈ່າຍທາງ
ການແພດ ແລະການຢາທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນຢູ່ບັນດາສະຖານທີ່
ຂອງ KP ລວມມີ ການຮ່ວມຈ່າຍ, ເງິ ນມັດຈໍ າ, ຄ່າຮ່ວມປະ
ກັນໄພ, ແລະ ຄ່າເສຍຫາຍສ່ວນທໍາອິ ດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດ. 

5.6.2.1.2 ລາຍຈ່າຍຈາກຖົງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງ KFHP/H. ລວມມີ ລາຍ
ຈ່າຍທາງການແພດ, ການຢາ ແລະແຂ້ວທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢູ່
ບັນດາສະຖານທີ່ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນຂອງ KP ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດ, ແລະກ່ໍໃຫ້ເກີດຂຶ ້ ນໂດຍຄົນເຈັບ (ຍົກ
ເວ້ັນ ສ່ວນຫຸຼດ ຫຼື ສ່ວນລົບລ້າງ). ຄົນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງ
ສະໜອງເອກະສານກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍດ້ານການແພດ
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ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກສະຖານທີ່ ທີ່ ບໍ່
ແມ່ນຂອງ KP. 

5.6.2.1.3 ເບ້ຍປະກັນແຜນປະກັນສຸຂະພາບ. ລາຍຈ່າຍຈາກຖົງບໍ່
ລວມມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະກັນສຸຂະພາບ 

(ຕົວຢ່າງ  

ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື  ຄ່າງວດເບ້ຍປະກັນ). 

5.7 ການປະຕິເສດ ແລະການອຸທອນ  

5.7.1 ການປະຕິເສດ. ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA ແລະບໍ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂກົງ
ຕາມເກນການມີ ສິ ດ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ທາງປາກ
ເປົ່ າວ່າການຮ້ອງຂໍ ເອົ າ MFA ຂອງຜູ້ກ່ຽວຖື ກປະຕິເສດ.  

5.7.2 ວິ ທີ ອຸທອນການປະຕິເສດ MFA. ຜູ້ປ່ວຍທີ່ ເຊື່ ອວ່າການສະໝັກ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນຂອງຕົນບໍ່
ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຖື ກຕ້ອງ ອາດຈະອຸທອນຄໍ າຕັດສິ ນນ້ັນໄດ້. ຄໍ າແນະນໍ າ
ສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນຂະບວນການອຸທອນແມ່ນມີ ໃຫ້ໃນຈົດໝາຍການປະຕິເສດ 

MFA. ພະນັກງານ KFHP/H ທີ່ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈະກວດເບິ່ ງການອຸທອນ.  

5.8 ໂຄງສ້າງຂອງລາງວັນ. ລາງວັນ MFA ນໍ າໃຊ້ກັບຍອດຄ້າງຈ່າຍທີ່ ກາຍກໍານົດຈ່າຍ ຫຼື ຍັງຄ້າງ
ຈ່າຍຢູ່ເທ່ົານ້ັນ. ໄລຍະການມີ ສິ ດສໍ າລັບລາງວັນ MFA ແມ່ນມີ ລະຍະເວລາຈໍ າກັດເທ່ົານ້ັນ ແລະ
ອາດແຕກຕ່າງກັນໄປ. 

5.8.1 ພື ້ ນຖານຂອງລາງວັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ຈ່າຍໂດຍລາງວັນ MFA ຖື ກຕັດສິ ນກໍານົດໂດຍ
ອີ ງໃສ່ວ່າຄົນເຈັບມີ ປະກັນໄພການດູແລສຸຂະພາບຫຼື ບໍ່  ແລະອີ ງໃສ່ລາຍໄດ້ຄົວເຮື ອນ
ຂອງ ຄົນເຈັບ. 

5.8.1.1 ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນການດູແລສຸຂະພາບ  

(ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ). ຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພທີ່ ມີ ສິ ດ ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດ  

ຕ່ໍກັບທຸກການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດ. 

5.8.1.2 ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA ທີ່ ມີ ປະກັນການດູແລສຸຂະພາບ (ມີ ປະກັນ
ໄພ). ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ປະກັນໄພທີ່ ມີ ສິ ດຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດຕ່ໍກັບສ່ວນນ້ັນ
ຂອງໃບບິ ນສໍ າລັບທຸກການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດ (1) ທີ່ ລາວມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນການສ່ວນຕົວ ແລະ (2) ທີ່ ຜູ້ໃຫ້ປະກັນໄພ
ຂອງລາວບໍ່ ຈ່າຍໃຫ້. ຄົນເຈັບຈໍ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານ ເຊັ່ ນວ່າ ຄໍ າ
ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ (EOB) ເພ່ືອຕັດສິ ນກໍານົດສັດສ່ວນ
ຂອງໃບບິ ນທີ່ ປະກັນໄພບໍ່ ຈ່າຍໃຫ້.  

5.8.1.2.1 ການຊໍ າລະເງິ ນທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ. ຄົນເຈັບ
ທີ່ ມີ ປະກັນໄພທີ່ ມີ ສິ ດຈໍ າເປັນຕ້ອງເຊັນໂອນໃຫ້ແກ່ 

KFHP/H ທຸກການຊໍ າລະເງິ ນຄ່າການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງ
ໃຫ້ໂດຍ KFHP/H ທີ່ ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຈາກບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພ
ຂອງຕົນ. 
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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.8.1.3 ຕາຕະລາງສ່ວນຫຸຼດ. ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການໃຫ້ສ່ວນຫຸຼດພາຍ
ໃຕ້    ນະໂຍບາຍແມ່ນສະຫຸຼບໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ, ພາກສ່ວນທີ  

VI, 

ຕາຕະລາງສ່ວນຫຸຼດ. 

5.8.1.4 ການຈ່າຍແທນຄື ນຈາກການຊໍ າລະສະສາງ. KFHP/H ຊອກຫາການຈ່າຍ
ແທນຄື ນຈາກການຊໍ າລະສະສາງໜ້ີສິ ນຂອງບຸກຄົນທີ ສາມ / ຄວາມຄຸ້ມ
ຄອງຂອງປະກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ, ຜູ້ຈ່າຍ, ຫຼື ຝ່າຍອື່ ນໆ ທີ່ ຮັບຜິດຊອບ
ຕາມກົດໝາຍ, ຕາມທີ່ ນໍ າໃຊ້ໄດ້. 

5.8.2 ໄລຍະເວລາຂອງລາງວັນ. ໄລຍະເວລາຂອງລາງວັນ MFA ແມ່ນເລີ່ ມແຕ່ວັນທີ ທີ່ ອະນຸ
ມັດ, ຫຼື  ວັນທີ ທີ່ ໃຫ້ບໍ ລິ ການ, ຫຼື  ວັນທີ ທີ່ ມີ ການຈ່າຍຢາໃຫ້. ດ່ັງທີ່ ສັງລວມໄວ້ໃນບົດ
ຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຕິດຄັດມານໍ າ, ຂໍ ້  VII, ໄລຍະເວລາຂອງລາງວັນ, ໄລຍະເວລາຂອງ
ລາງວັນ MFA ສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດຖື ກຕັດສິ ນກໍານົດໃນຫຼາກຫຼາຍວິ ທີ  

ເຊິ່ ງລວມມີ :  

5.8.2.1 ໄລຍະເວລາສະເພາະ. 

5.8.2.2 ໄລຍະຂອງການປິ່ ນປົວ ຫຼື ຂ້ັນຕອນຂອງການດູແລ. ສໍ າລັບໄລຍະຂອງ
ການປິ່ ນປົວ ແລະ/ຫຼື ຂ້ັນຕອນການເບິ່ ງແຍງດູແລສະເພາະ ຕາມທີ່
ຕັດສິ ນກໍານົດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP . 

5.8.2.3 ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ວ່າມີ ສິ ດສໍ າລັບໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບຂອງຣັ
ຖບານ ແລະຂອງເອກະຊົນ. ອາດຈະມີ ການໃຫ້ລາງວັນ MFA ຊ່ົວຄາວ  

ເພ່ືອຊ່ວຍຄົນເຈັບໃດໜ່ຶງ ໃນຂະນະທີ່ ລາວສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ
ປະກັນສຸຂະພາບຂອງຣັຖບານ ຫຼື ຂອງເອກະຊົນ. 

5.8.2.4 ລາງວັນເທື່ ອດຽວຂອງຮ້ານຂາຍຢາ. ກ່ອນການສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມ
ໂຄງການ MFA, ຄົນເຈັບມີ ສິ ດໄດ້ຮັບລາງວັນຮ້ານຂາຍຢາຄ້ັງດຽວ ຖ້າ
ຜູ້ກ່ຽວ (1) ບໍ່ ມີ ລາງວັນ MFA, (2) ເຕີມຢາຕາມແພດສ່ັງທີ່ ຂຽນສ່ັງໂດຍ
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP ໃດໜ່ຶງຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາ KFHP/H, ແລະ (3) ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນການບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າຢາຕາມແພດສ່ັງເຫ່ົຼານ້ັນ. ລາງວັນ
ເທື່ ອດຽວລວມມີ ການໃຫ້ຢາໃນຈໍ ານວນທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນຕາມທີ່
ຕັດສິ ນກໍານົດວ່າມີ ຄວາມ ເໝາະສົມທາງການແພດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ
ຂອງ KP ໃດໜ່ຶງ.  

5.8.2.5 ຮ້ອງຂໍ ເອົ າການຂະຫຍາຍລາງວັນ. ຄົນເຈັບອາດຈະຮ້ອງຂໍ ເອົ າການ 

ຂະຫຍາຍລາງວັນ MFA ຕາບໃດທ່ີ່ຜູ້ກ່ຽວສື ບຕ່ໍມີ ເງື່ ອນໄຂກົງຕາມຂໍ ້
ກໍານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA. ຄໍ າຮ້ອງຂໍ ການຂະຫຍາຍເວລາຖື ກປະ
ເມີ ນເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ໄປ.  

5.8.3 ລາງວັນທີ່ ຖື ກຖອນຄື ນ, ຖື ກລົບລ້າງ ຫຼື ຖື ກແກ້ໄຂ. KFHP/H ອາດຈະຖອນຄື ນ,  

ລົບລ້າງ ຫຼື ແກ້ໄຂລາງວັນ MFA ໃນສະພາບການສະເພາະຕ່າງໆ ຕາມການຕັດສິ ນ
ໃຈຂອງຕົນ. ສະພາບການຕ່າງໆລວມມີ : 



 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ກ່ຽວ
ກັບທາງການແພດ  

ເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: ໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອຊມNational Community Benefit 

ວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊ້: 1 ມົກຣາ 2020 

ຜູ້ຮັກສາ: ຫົວໜ້າໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການ
ເງິ ນທີ່ ກ່ຽວກັບທາງກນແພດ  

ໜ້າ: 11 ຈາກ 22 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.8.3.1 ການສໍ ້ ໂກງ, ການລັກ ຫຼື ການປ່ຽນແປງດ້ານການເງິ ນ. ກໍລະນີ ການສໍ ້
ໂກງ, ການບິ ດເບື ອນຄວາມຈິ ງ, ການລັກ, ການປ່ຽນແປງສະພາບການ
ທາງການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ ຫຼື ສະພາບການອື່ ນ ເຊິ່ ງມີ ຜົນເສຍຫາຍຕ່ໍ
ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງການ MFA. 

5.8.3.2 ການມີ ສິ ດສໍ າລັບໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບຂອງຣັຖບານ ແລະຂອງ
ເອກະຊົນ. ຄົນເຈັບທີ່ ໄດ້ຮັບຄັດເລື ອກສໍ າລັບໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບ
ຂອງຣັຖບານ ແລະຂອງເອກະຊົນຖື ວ່າມີ ສິ ດ ແຕ່ບໍ່ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື
ກັບຂະບວນການສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການເຫ່ົຼານ້ັນ. 

5.8.3.3 ມີ ການພົບແຫ່ຼງການຊໍ າລະເງິ ນອື່ ນ. ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຫຼື ແຫ່ຼງການ
ຊໍ າລະເງິ ນອື່ ນທີ່ ພົບເຫັນ ຫັຼງຈາກທີ່ ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບລາງວັນ MFA ແລ້ວ 

ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ການຄິ ດຄ່າສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດຖື ກຮຽກເກັບເງິ ນ
ຢ້ອນຫັຼງ. ຖ້າເກີດກໍລະນີ ນີ ້ , ຄົນເຈັບບໍ່ ຖື ກຮຽກເກັບເງິ ນສໍ າລັບສ່ວນ
ນ້ັນຂອງໃບບິ ນ (1) ທີ່ ຄົນເຈັບມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ 

(2) ທີ່ ບໍ່ ຖື ກຈ່າຍໃຫ້ໂດຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງຄົນເຈັບ ຫຼື ແຫ່ຼງກາ
ນຊໍ າລະເງິ ນອື່ ນ. 

5.8.3.4 ການປ່ຽນແປງໃນປະກັນສຸຂະພາບ. ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ປະສົບກັບການປ່ຽນ
ແປງປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຈະຖື ກຂໍ ຮ້ອງໃຫ້ສະໝັກໃໝ່ເຂົ ້ າໂຄງ
ການ MFA. 

5.9 ຂີ ດຈໍ າກັດຕ່ໍກັບການຄິ ດຄ່າ.  ຫ້າມການຄິ ດຄ່າຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA ໃນຈໍ ານວນເຕັມ 

(ເຊັ່ ນວ່າ ລວມຍອດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ) ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການຂອງໂຮງໝໍທີ່ ມີ ສິ ດທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢູ່  

Kaiser Foundation Hospitals. ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການຂອງໂຮງໝໍທີ່ ມີ ສິ ດຢູ່  

Kaiser Foundation Hospitals ແລະມີ ຄຸນສົມບັດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA, ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ຮັບ
ລາງວັນ MFA ຫຼື ໄດ້ປະຕິເສດລາງວັນ MFA ຈະບໍ່ ຖື ກຄິ ດຄ່າຫຼາຍກວ່າຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຖື ກຮຽກ
ເກັບໂດຍທ່ົວໄປ (amounts generally billed, AGB) ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານ້ັນ. 

5.9.1 ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຖື ກຮຽກເກັບໂດຍທ່ົວໄປ. ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຖື ກຮຽກເກັບໂດຍທ່ົວໄປ 

(AGB) ສໍ າລັບການດູແລສຸກເສີ ນ ຫຼື ການດູແລທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດທີ່
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ມີ ປະກັນໄພທີ່ ຄຸ້ມຄອງການດູແລດ່ັງກ່າວ ແມ່ນຖື ກ
ຕັດສິ ນກໍານົດສໍ າລັບສະຖານທີ່ ຂອງ KP ຕາມທີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດຊ້ອນທ້າຍທີ່ ຕິດ
ຄັດມານໍ າ, ຂໍ ້  VII, ພື ້ ນຖານສໍ າລັບການຄິ ດໄລ່ຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຖື ກຮຽກເກັບທ່ົວໄປ 

(AGB).  
5.10 ການດໍ າເນີ ນການເກັບໜ້ີສິ ນ. 

5.10.1 ຄວາມພະຍາຍາມແຈ້ງບອກທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ. KFHP/H ຫຼື ອົງການເກັບໜ້ີສິ ນທີ່  

ດໍ າເນີ ນການໃນນາມຕາງໜ້າຂອງຕົນ ເຮັດຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ
ເພ່ືອແຈ້ງບອກຄົນເຈັບທີ່ ມີ ຍອດໜ້ີທີ່ ກາຍກໍານົດຈ່າຍ ຫຼື ຄ້າງຈ່າຍກ່ຽວກັບ
ໂຄງການ MFA.  
ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນລວມມີ : 



 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ກ່ຽວ
ກັບທາງການແພດ  

ເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: ໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອຊມNational Community Benefit 

ວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊ້: 1 ມົກຣາ 2020 

ຜູ້ຮັກສາ: ຫົວໜ້າໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການ
ເງິ ນທີ່ ກ່ຽວກັບທາງກນແພດ  

ໜ້າ: 12 ຈາກ 22 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.10.1.1 ໃຫ້ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 120 ວັນນັບຈາກ
ການ ລາຍງານຫັຼງການອອກໂຮງໝໍຄ້ັງທໍາອິ ດ ທີ່ ແຈ້ງບອກຜູ້ຖື ບັນຊີ
ວ່າ MFA ແມ່ນມີ ໃຫ້ສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 

5.10.1.2 ໃຫ້ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມກັບລາຍການການດໍ າ
ເນີ ນການເກັບເອົ າພິເສດ (ECAs) ທີ່  KFHP/H ຫຼື ອົງການເກັບໜ້ີມີ ຈຸ
ດປະສົງຈະເຮັດສໍ າລັບການຊໍ າລະຍອດຄ້າງຈ່າຍ, ແລະກໍານົດເວລາ
ສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນການດ່ັງກ່າວ ເຊິ່ ງຫັຼງຈາກ 30 ວັນນັບຈາກການ
ແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

5.10.1.3 ໃຫ້ບົດສັງລວມທີ່ ໃຊ້ພາສາເຂົ ້ າໃຈງ່າຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ MFA ພ້ອມ
ກັບໃບລາຍງານຄົນເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍທໍາອິ ດ. 

5.10.1.4 ພະຍາຍາມແຈ້ງບອກຜູ້ຖື ບັນຊີ ທາງປາກເປົ່ າກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງ 

MFA ແລະວິ ທີ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອຜ່ານຂະບວນການສະໝັກຂໍ ເອົ າ 

MFA. 

5.10.2 ການດໍ າເນີ ນການເກັບໜ້ີພິເສດທີ່ ຖື ກໂຈະ. KFHP/H ບໍ່ ດໍ າເນີ ນ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້
ອົງການເກັບໜ້ີດໍ າເນີ ນການໃນນາມຂອງຕົນເພ່ືອດໍ າເນີ ນການເກັບໜ້ີແບບພິ
ເສດ (ECAs)  
ຕ່ໍກັບຄົນເຈັບ ຖ້າຜູ້ກ່ຽວ:  

5.10.2.1 ມີ ລາງວັນ MFA ທີ່ ນໍ າໃຊ້ຢູ່ ຫຼື  

5.10.2.2 ໄດ້ລິ ເລີ່ ມຄໍ າຮ້ອງສະໝັກຂໍ ເອົ າ MFA ຫັຼງຈາກໄດ້ມີ ການເລີ່ ມ ECA. ECA 

ຖື ກໂຈະໄວ້ຈົນກວ່າວ່າມີ ການເຮັດການຕັດສິ ນຂ້ັນສຸດທ້າຍກໍານົດການ
ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. 

5.10.3 ການດໍ າເນີ ນການເກັບໜ້ີແບບພິເສດທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້.  

5.10.3.1 ການຕັດສິ ນກໍານົດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນສຸດທ້າຍ. ກ່ອນ
ການເລີ່ ມ ECA ໃດໆ ກ່ໍຕາມ, ຫົວໜ້າຝ່າຍການບໍ ລິ ການດ້ານການເງິ ນ
ຂອງຄົນເຈັບຕາມຮອບວຽນລາຍຮັບປະຈໍ າພາກ ຮັບປະກັນສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

5.10.3.1.1 ເຮັດສໍ າເລັດຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນໃນການ
ແຈ້ງບອກຄົນເຈັບກ່ຽວກັບໂຄງການ MFA, ແລະ 

5.10.3.1.2 ຄົນເຈັບໄດ້ມີ ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 240 ວັນນັບຈາກໃບແຈ້ງ
ຮຽກເກັບເງິ ນທໍາອິ ດ ເພ່ືອໃຫ້ສະໝັກຂໍ ເອົ າ MFA. 

5.10.3.2 ການລາຍງານຫາອົງການສິ ນເຊື່ ອຜູ້ຊົມໃຊ້ ຫຼື ສໍ ານັກງານສິ ນເຊື່ ອ. 

KFHP/H ຫຼື ອົງການເກັບໜ້ີທີ່ ດໍ າເນີ ນການໃນນາມຂອງຕົນ ອາດຈະລາ
ຍງານ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ມີ ຜົນເສຍຫາອົງການລາຍງານສິ ນເຊື່ ອຜູ້ຊົ ມໃຊ້ 

ຫຼື ສໍ ານັກງານສິ ນເຊື່ ອ. 

5.10.3.3 ການດໍ າເນີ ນການທາງສານ ຫຼື ທາງແພ່ງ. ກ່ອນການດໍ າເນີ ນການທາງ
ສານ ຫຼື ທາງແພ່ງ, KFHP/H ຈະກວດສອບເບິ່ ງສະຖານະການເງິ ນຂອງ
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ຄົນເຈັບຜ່ານການໃຊ້ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນພາຍນອກເພ່ືອຕັດສິ ນກໍານົດວ່າ
ຜູ້ກ່ຽວມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA ຫຼື ບໍ່ . 

5.10.3.3.1 ມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA. ບໍ່ ມີ ການດໍ າເນີ ນການເພ່ີມເຕີມ
ໃດໆຕ່ໍກັບຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA. 

ບັນຊີ ທີ່ ມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ MFA ຖື ກຍົກເລີ ກ 

ແລະສ່ົງຄື ນແບບຢ້ອນຫັຼງ. 

5.10.3.3.2 ບໍ່ ມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA. ໃນກໍລະນີ ທີ່ ຈໍ າກັດທີ່ ສຸດ, 

ອາດຈະມີ ການດໍ າເນີ ນການຕ່ໍໄປນີ ້ ໂດຍມີ ການອະນຸມັດ
ກ່ອນລ່ວງໜ້າຈາກຫົວໜ້າເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ການເງິ ນ ຫຼື ຜູ້
ຄວບຄຸມການເງິ ນ: 

5.10.3.3.2.1 ການອາຍັດຄ່າຈ້າງ 

5.10.3.3.2.2 ການຟ້ອງຄະດີ /ການຮ້ອງຟ້ອງທາງ
ແພ່ງ. ບໍ່ ມີ ການດໍ າເນີ ນການທາງ
ກົດໝາຍຕ່ໍກັບບຸກຄົນທີ່ ຫວ່າງງານ 

ແລະບໍ່ ມີ ລາຍຮັບທີ່ ສໍ າຄັນອື່ ນ. 

5.10.3.3.2.3 ສິ ດທິໃນການຢຶ ດຄອບຄອງທີ່ ຢູ່ອາໄສ. 

5.10.4 ການດໍ າເນີ ນການເກັບໜ້ີແບບພິເສດທີ່ ຖື ກຫ້າມ. KFHP/H ບໍ່ ເຮັດ, ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້
ເຮັດ ຫຼື ບໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ອົງການເກັບໜ້ີເຮັດການດໍ າເນີ ນການຕ່ໍໄປນີ ້ ພາຍໃຕ້ທຸກ
ສະພາບການ: 

5.10.4.1 ເລື່ ອນກໍານົດ, ປະຕິເສດ ຫຼື ຮຽກຮ້ອງເອົ າການຊໍ າລະເງິ ນ, ເນື່ ອງຈາກ
ການບໍ່ ຊໍ າລະເງິ ນທີ່ ຄ້າງຈ່າຍຜ່ານມາຂອງຜູ້ຖື ບັນຊີ , ກ່ອນການ
ສະໜອງການດູແລສຸກເສີ ນ ຫຼື ການດູແລທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການ
ແພດ. 

5.10.4.2 ຂາຍໜ້ີສິ ນຂອງຜູ້ຖື ບັນຊີ ໃຫ້ແກ່ຝ່າຍທີ ສາມ. 

5.10.4.3 ການຢຶ ດຊັບສິ ນ ຫຼື ການຢຶ ດເອົ າບັນຊີ . 

5.10.4.4 ຮ້ອງຂໍ ເອົ າໝາຍຈັບ. 

5.10.4.5 ຮ້ອງຂໍ ເອົ າໝາຍພາຕົວ. 

5.11 ການຈັດການດ້ານໄພພິບັດ. KFHP/H ອາດດັດປັບເກນການມີ ຄຸນສົມບັດ ແລະຂ້ັນຕອນ
ການສະໝັກຂອງໂຄງການ MFA ຊ່ົວຄາວເພື່ ອຍົກລະດັບການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ບັນ
ດາຊຸມຊົນ ແລະຄົນເຈັບທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການທີ່ ເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກກັນດີ ທີ່ ຣັຖ ຫຼື  ຣັຖ
ບານກາງພິຈາລະນາວ່າເປັນເຫດການໄພພິບັດ. 

5.11.1 ການດັດປັບເກນການມີ ຄຸນສົມບັດທີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້. ການປ່ຽນແປງຊ່ົວຄາວຕ່ໍ
ກັບເກນການມີ ຄຸນສົມບັດສໍ າລັບ MFA ອາດລວມເຖິງ: 

5.11.1.1 ການລະງັບຂໍ ້ ຈໍ າກັດດ້ານການມີ ຄຸນສົມບັດ 
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5.11.1.2 ການເພ່ີມລະດັບເກນການກວດສອບດ້ານລາຍໄດ້ແລະຊັບສິ ນ. 

5.11.1.3 ການຫຸຼດລະດັບເກນການມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດທີ່ ສູງ. 

5.11.2 ການດັດປັບຂ້ັນຕອນການສະໝັກທີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້. ການປ່ຽນແປງຊ່ົວຄາວຕ່ໍກັບ 

ຂ້ັນຕອນການສະໝັກ MFA ອາດລວມເຖິງ: 

5.11.2.1 ການອະນຸຍາດຄົນເຈັບໃນການໃຫ້ຂໍ ້ ມູນພື ້ ນຖານດ້ານການເງິ ນ (ເຊັ່ ນ 

ລາຍໄດ້, ຖ້າມີ , ແລະແຫ່ຼງລາຍໄດ້) ແລະການຮັບຮອງຄວາມຖື ກຕ້ອງ
ຂອງຂໍ ້ ມູນ ເມື່ ອ (1) ສະຖານະການເງິ ນຂອງຜູ້ກ່ຽວບໍ່ ສາມາດກວດສອບ
ໄດ້ໂດຍໃຊ້   ຂໍ ້ ມູນຈາກພາຍນອກ, (2) ຂໍ ້ ມູນດ້ານການເງິ ນທີ່ ຮ້ອງຂໍ ນ້ັນ
ບໍ່ ມີ ໃຫ້ອັນເນື່ ອງມາຈາກເຫດການ, ແລະ (3) ບໍ່ ມີ ຫັຼກຖານອື່ ນປາກົດທີ່
ອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີ ຄຸນສົມບັດ.  

5.11.2.2 ການພິຈາລະນາເຖິງຜົນກະທົບຂອງການສູນເສຍໃນອະນາຄົດໃນດ້ານ     

ຄ່າຈ້າງ/ການຈ້າງງານອັນເນື່ ອງມາຈາກເຫດການ ເມື່ ອພິຈາລະນາ      

ຕັດສິ ນດ້ານລາຍໄດ້ຄົວເຮື ອນ. 

5.11.3 ຂໍ ້ ມູນທີ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ. ຂໍ ້ ມູນທີ່ ອະທິ ບາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຊ່ົວຄາວໃນໂຄງ
ການ MFA ແມ່ນມີ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະຜ່ານທາງໜ້າເວັບຂອງໂຄງການ MFA ແລະ
ຢູ່ທີ່  ສະຖານທີ່ ຂອງ KP ໃນເຂດພື ້ ນທີ່ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

 

6.0 ເອກະສານອ້າງອີ ງ / ພາກຕິດຄັດ 

6.1 ພາກຕິດຄັດ A – ປະມວນຄໍ າສັບຂອງນະໂຍບາຍ 
6.2 ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບ ແລະຊັບພະຍາກອນ 

6.2.1 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຄົນເຈັບ ແລະການດູແລທີ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ້ 

(Patient Protection and Affordable Care Act), ກົດໝາຍມະຫາຊົນ 111-148 
(124      ຣັຖບັນຍັດ 119 (2010)) 

6.2.2 Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines (ທະບຽນ
ຣັຖບານກາງ ແລະເກນຄວາມທຸກຍາກປະຈໍ າປີ ຂອງ ຣັຖບານກາງ)  

6.2.3 Internal Revenue Service Publication (ເອກະສານພິມເຜີຍແຜ່ຂອງສໍ ານັກງານ
ເກັບອາກອນພາຍໃນ), ຄໍ າແນະນໍ າປີ  2014 ສໍ າລັບຕາຕະລາງ H (2014 
Instructions for Schedule H) (ແບບຟອມ 990) 

6.2.4 ແຈ້ງການ 2010-39 ຂອງສໍ ານັກງານເກັບອາກອນພາຍໃນ (Internal Revenue 
Service Notice 2010-39) 

6.2.5 ປະມວນກົດລະບຽບຂອງສໍ ານັກງານເກັບອາກອນພາຍໃນ (Internal Revenue 
Service Code), 26 CFR ພາກ 1, 53, ແລະ 602, RIN 1545-BK57;  
RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – ຂໍ ້ ກໍານົດເພ່ີມເຕີມສໍ າລັບໂຮງໝໍການກຸສົນ  
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6.2.6 California Hospital Association – ນະໂຍບາຍການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນຂອງ
ໂຮງໝໍ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼື ອຊຸມຊົນ (Hospital Financial 
Assistance Policies & Community Benefit Laws), ສະບັບປີ  2015  

6.2.7 Catholic Health Association – A Guide for Planning & Reporting Community 
Benefit (ປື ້ ມຄູ່ມື ການວາງແຜນ ແລະການລາຍງານການຊ່ວຍເຫຼື ອ      ຊຸມຊົນ), 

ສະບັບປີ  2012   
6.3 ລາຍຊື່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ  

6.3.1 ລາຍຊື່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ KFHP/H ສໍ າລັບ: 
6.3.1.1 Kaiser Permanente of Hawaii  
6.3.1.2 Kaiser Permanente of Northwest 
6.3.1.3 Kaiser Permanente of Northern California  
6.3.1.4 Kaiser Permanente of Southern California 
6.3.1.5 Kaiser Permanente of Washington 
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ພາກຕິດຄັດ A 

ປະມວນຄໍ າສັບ 

 

ໂຄງການ MFA ໃນຊຸມຊົນ (CMFA) ໝາຍເຖິງບັນດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການປິ່ ນປົວທີ່ ວາງແຜນ
ໄວ້ຊຶ່ ງຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂ້ັນຊຸມຊົນ ແລະຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ເພື່ ອສະໜອງການເຂົ ້ າເຖິງ
ການບໍ ລິ ການດູແລທີ່ ມີ ຄວາມ ຈໍ າເປັນທາງການແພດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບລາຍໄດ້ຕ່ໍາທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ແລະມີ ປະກັນ
ໄພບໍ່ ພຽງພໍຢູ່ທີ່ ບັນດາສະຖານທີ່ ຂອງ KP. 

ອຸປະກອນການແພດທີ່ ໃຊ້ຍາວນານ (DME) ລວມມີ  ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດ ໄມ້ຄ້ອນເທ້ົາມາດຕະຖານ, ໄມ້ຄໍ ້ າຂີ ້ ແຮ້, 

ເຄື່ ອງພ່ົນລະອອງ, ເຄື່ ອງໃຊ້ທີ່ ໃຫ້ປະໂຫຍດຕາມຈຸດປະສົງ, ແນວຊວ້ານຄໍ ແບບແຂວນເທິງປະຕູສໍ າລັບການໃຊ້
ຢູ່ເຮື ອນ, ຣົຖເຂັນ, ເຄື່ ອງຊ່ວຍຍ່າງ, ຕຽງຄົນເຈັບ ແລະອົກຊີ ເຈັນສໍ າລັບໃຊ້ຢູ່ເຮື ອນ ຕາມທີ່ ກໍານົດໄວ້ໂດຍເກນ
ມາດຕະຖານຂອງ DME. DME ບໍ່ ລວມເອົ າ ອຸປະກອນເສີ ມ, ອະໄວຍະວະທຽມ (ເຊັ່ ນວ່າ ເຝືອກ/ໄອໂທສ, ແລະ
ຫຼອດສຽງທຽມ ແລະອຸປະກອນອື່ ນ) ແລະອຸປະກອນທີ່ ຫາຊື ້ ໄດ້ທ່ົວໄປ ແລະສິ ນຄ້າອ່ອນ (ເຊັ່ ນວ່າ ອຸປະກອນ
ສໍ າລັບການຂັບຖ່າຍ ແລະອຸປະກອນສໍ າລັບບາດແຜ). 

ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດ ແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂກົງຕາມເກນການມີ ສິ ດທີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ ້ , ບໍ່
ວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະ  

(1) ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ; (2) ໄດ້ຮັບຄວາມຄຸ້ມຄອງຜ່ານໂຄງການປະກັນໄພຂອງຣັຖບານ (ເຊັ່ ນວ່າ Medicare, 

Medicaid, ຫຼື ຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບແບບມີ ການອຸດໜູນທີ່ ຊື ້ ຜ່ານການແລກປ່ຽນຂໍ ້ ມູນສຸຂະພາບ);  

(3) ມີ ປະກັນໄພຈາກແຜນປະກັນສຸຂະພາບໃດໜ່ຶງ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ KFHP; ຫຼື  (4) ມີ ປະກັນໄພຈາກ KFHP. 

ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນພາຍນອກ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຝ່າຍທີ ສາມ, ອົງການລາຍງານສິ ນເຊື່ ອ ແລະອື່ ນໆ ທີ່ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນ
ສະຖານະການເງິ ນທີ່ ໃຊ້ໂດຍ KP ເພ່ືອຮັບຮອງຄວາມຖື ກຕ້ອງ ຫຼື ຢື ນຢັນສະຖານະການເງິ ນຂອງຄົນເຈັບ ເມື່ ອ
ປະເມີ ນການມີ ສິ ດສໍ າລັບໂຄງການ MFA. 

ເກນຄວາມທຸກຍາກຂອງຣັຖບານກາງ (FPG) ກໍານົດລະດັບລາຍໄດ້ປະຈໍ າປີ ສໍ າລັບຄວາມທຸກຍາກ ຕາມທີ່
ຕັດສິ ນກໍານົດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະການບໍ ລິ ການມະນຸດແຫ່ງສະຫະຣັຖ ແລະມີ ການອັບເດດໃນ
ແຕ່ລະປີ ຢູ່ໃນທະບຽນຂໍ ້ ມູນຂອງຣັຖບານກາງ. 

ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນ ແມ່ນຂະບວນການທີ່ ຖື ກໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍຄົນເຈັບຄ້ົນຫາທາງເລື ອກດ້ານການ
ເງິ ນ ແລະປະກັນສຸຂະພາບທີ່ ມີ ໃຫ້ ເພ່ືອຈ່າຍຄ່າການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຂອງ KP.  ຄົນເຈັບຜູ້
ທີ່ ອາດຈະຂໍ ເອົ າການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາດ້ານການເງິ ນ ລວມມີ  ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດຢູ່ແຕ່ ຜູ້ຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ, ຜູ້ບໍ່ ມີ ປະກັນ
ໄພ, ຜູ້ມີ ປະກັນໄພບໍ່ ພຽງພໍ, ແລະຜູ້ທີ່ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການບໍ່ ສາມາດຈ່າຍໜ້ີສິ ນເຕັມຈໍ ານວນຂອງຜູ້ປ່ວຍ
ໄດ້. 

 

ພາກຕິດຄັດ A 

ປະມວນຄໍ າສັບ (ຕ່ໍ) 

ຜູ້ບໍ່ ມີ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ ອະທິບາຍເຖິງສະຖານະຂອງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນໜ່ຶງໃນບັນດາສະຖານທີ່  ຫຼື ຢູ່ໃນສະພາບ
ການໃດໜ່ຶງທີ່ ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ : 
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• ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ ບໍ່ ມີ ໄວ້ສໍ າລັບການຢູ່ອາໄສຂອງມະນຸດ ເຊັ່ນວ່າ ຣົຖ, ສວນສາທາລະນະ, ທາງຍ່າງ, 

ອາຄານທີ່ ຖື ກປະຮ້າງ (ຢູ່ຕາມຖະໜົນ); ຫຼື   

• ຢູ່ໃນສະຖານພັກເຊົ າສຸກເສີ ນ; ຫຼື   

• ບ່ອນພັກເຊົ າໃນລະຫວ່າງສ່ົງຕ່ໍ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼື ອຊ່ົວຄາວສໍ າລັບຜູ້ບໍ່ ມີ ບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ ມາຈາກຖະໜົນ 

ຫຼື ສະຖານພັກເຊົ າສຸກເສີ ນ. 

• ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຂ້າງເທິງ ແຕ່ໃຊ້ເວລາສ້ັນ (ບໍ່ ເກີນ 30 ວັນຕິດຕ່ໍກັນ) ຢູ່ໃນໂຮງໝໍ ຫຼື ສະຖານສົງເຄາະ
ອື່ ນ. 

• ຖື ກຂັບໄລ່ອອກພາຍໃນໜ່ຶງອາທິດຈາກບ່ອນຢູ່ຂອງເອກະຊົນ ຫຼື ກໍາລັງຫົຼບໜີຈາກສະພາບຄວາມ
ຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໂດຍບໍ່ ມີ ບ່ອນຢູ່ອາໄສຕ່ໍມາ ແລະບຸກຄົນນ້ັນຂາດຊັບພະຍາກອນ ແລະເຄື ອຂ່າຍ
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່  ຈໍ າເປັນເພ່ືອໄດ້ຮັບບ່ອນຢູ່ອາໄສ. 

ກໍາລັງຖື ກໃຫ້ອອກພາຍໃນໜ່ຶງອາທິດຈາກສະຖານສົງເຄາະ ເຊັ່ ນວ່າ ສະຖານປິ່ ນປົວໂລກຈິ ດ ຫຼື ສະຖານປິ່ ນປົວ
ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ ທີ່ ບຸກຄົນນ້ັນເຄີ ຍຢູ່ອາໄສເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ວັນຕິດຕ່ໍກັນ ແລະບໍ່ ມີ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ
ຕາມມາ ແລະບຸກຄົນນ້ັນຂາດຊັບພະຍາກອນທາງການເງິ ນ ແລະເຄື ອຂ່າຍການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງສັງຄົມທີ່ ຈໍ າ
ເປັນເພ່ືອໄດ້ຮັບບ່ອນຢູ່ອາໄສ. 

KP ລວມມີ  Kaiser Foundation Hospitals,  Kaiser Foundation Health Plans, Permanente Medical 
Groups, ແລະບັນດາສາຂາຂອງພວກມັນ, ຍົກເວ້ັນ Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC). 

ສະຖານທີ່ ຂອງ KP ລວມມີ ອາຄານສະຖານທີ່ ຕ່າງໆ ລວມທັງສ່ວນພາຍໃນ ແລະພາຍນອກຂອງອາຄານ ທີ່  KP 

ເປັນເຈົ ້ າຂອງ ຫຼື ເຊົ່ າ ເພ່ືອດໍ າເນີ ນທຸລະກິດຕ່າງໆຂອງ KP ລວມທັງການໃຫ້ການດູແລຄົນເຈັບ (ເຊັ່ ນວ່າ 

ອາຄານ ຫຼື ຊ້ັນອາຄານຂອງ KP, ພະແນກ, ບໍ ລິ ເວນພາຍໃນ ຫຼື ພາຍນອກຂອງອາຄານທີ່ ບໍ່ ແມ່ນອາຄານ KP). 

ການກວດສອບລາຍໄດ້ແລະຊັບສິ ນ ແມ່ນວິ ທີ ການທີ່ ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນຈາກພາຍນອກ ຫຼື ຂໍ ້ ມູນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ
ຄົນເຈັບຖື ກໃຊ້ເພ່ືອຕັດສິ ນກໍານົດການມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບຂອງຣັຖບານ ຫຼື  MFA ໂດຍ
ອີ ງໃສ່ວ່າລາຍຮັບຂອງບຸກຄົນນ້ັນຫຼາຍກວ່າເປີ ເຊັນທີ່ ກໍານົດໄວ້ຂອງເກນຄວາມທຸກຍາກຂອງຣັຖບານ
ກາງຫຼື ບໍ່ . 
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ພາກຕິດຄັດ A 

ປະມວນຄໍ າສັບ (ຕ່ໍ) 

ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທາງການແພດ (MFA) ໃຫ້ລາງວັນທີ່ ເປັນເງິ ນເພ່ືອຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການ
ແພດແກ່ຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດຜູ້ທີ່ ບໍ່ ສາມາດຈ່າຍທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນຂອງຄ່າບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການ
ແພດ, ແລະຜູ້ທີ່ ໄດ້ໃຊ້ໝົດແຫ່ຼງຜູ້ຈ່າຍເງິ ນພາກຣັຖ ແລະພາກເອກະຊົນ. ບຸກຄົນຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ເງື່ ອນໄຂກົງ
ຕາມເກນຂອງໂຄງການສໍ າລັບການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການຈ່າຍບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດຂອງຄ່າດູແລປິ່ ນປົວ. 

ເຄື່ ອງໃຊ້ທາງການແພດ ໝາຍເຖິງວັດສະດຸທາງການແພດແບບໃຊ້ແລ້ວຖ້ິມ ເຊັ່ ນວ່າ ເຝືອກໂອບບ່ອນ
ກະດູກຫັກ, ສາຍແຂວນແຂນ, ຜ້າພັນແຜ ແລະຜ້າບັງ ທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບທີ່ ມີ ໃບ
ອະນຸຍາດ ໃນຂະນະທີ່ ໃຫ້ການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດ,ແລະບໍ່ ລວມເອົ າວັດສະດຸເຫ່ົຼານ້ັນທີ່ ຊື ້  

ຫຼື ໄດ້ມາຈາແຫ່ຼງອື່ ນໂດຍຄົນເຈັບ. 

ການຍົກເວ້ັນຄ່າຢາ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການແພດແກ່ສະມາຊິ ກຂອງ KP Senior Advantage 
Medicare ພາກ D ທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາຜູ້ທີ່ ບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າຮ່ວມຈ່າຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າສໍ າລັບຢາຕາມແພດສ່ັງຂອງ
ຄົນເຈັບເຂດນອກທີ່ ມີ ປະກັນຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ Medicare ພາກ D. 

ຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງລະບົບຂອງອົງການບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ ແລະ/ຫຼື ໜ່ວຍງານຣັຖບານທີ່
ສະໜອງການດູແລທາງການແພດໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພໃນສະຖານທີ່ ສໍ າລັບຊຸມຊົນ ເຊ່ັນວ່າ 

ໂຮງໝໍຣັຖບານ, ຄລີ ນິ ກຊຸມຊົນ, ໂບດ, ສະຖານພັກເຊົ າຂອງຜູ້ບໍ່ ມີ ບ່ອນຢູ່ອາໄສ, ໜ່ວຍແພດເຄື່ ອນທີ່ , 

ໂຮງຮຽນ ແລະອື່ ນໆ. 

ຜູ້ມີ ປະກັນໄພບໍ່ ພຽງພໍ ແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ , ເຖິງແມ່ນຈະມີ ປະກັນການດູແລສຸຂະພາບ, ພົບວ່າພັນທະໃນການ
ຈ່າຍເບ້ຍປະກັນ, ຄ່າຮ່ວມຈ່າຍ, ຄ່າຮ່ວມປະກັນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນທໍາອິ ດ ແມ່ນພັນທະທາງການ
ເງິ ນທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ຜູ້ກ່ຽວເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າ ຫຼື ບໍ່ ໄດ້ຮັບການດູແລສຸຂະພາບທີ່ ຈໍ າເປັນ ເນື່ ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ຕ້ອງ
ຈ່າຍຈາກຖົງຕົນເອງ. 

ຜູ້ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ ແມ່ນບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນການດູແລສຸຂະພາບ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນຂ້ັນຣັຖບານ
ກາງ ຫຼື ຂ້ັນລັດ ເພ່ືອຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າບໍ ລິ ການດູແລສຸຂະພາບ. 

ປະຊາກອນກຸ່ມສ່ຽງ ລວມມີ ກຸ່ມຄົນຜູ້ທີ່ ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມເປັນຢູ່ຖື ວ່າມີ ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າ
ກຸ່ມປະຊາກອນທ່ົວໄປ ເນື່ ອງຈາກສະຖານະທາງເສດຖະກິດສັງຄົມ, ການເຈັບປ່ວຍ, ຊົນເຜ່ົາ, ອາຍຸ ຫຼື ປັດ
ໃຈຄວາມພິການອື່ ນ. 

ໝາຍພາຕົວ ແມ່ນຂະບວນການທີ່ ລິ ເລີ່ ມໂດຍສານທີ່ ສ່ັງໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງນໍ າເອົ າບຸກຄົນໃດໜ່ຶງທີ່
ພົບວ່າມີ ການ ດູໜ່ິນທາງແພ່ງມາຢູ່ຕ່ໍໜ້າສານ, ເຊິ່ ງຄ້າຍຄື ກັນກັບໝາຍຈັບ. 
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ບົດຊ້ອນທ້າຍ: Kaiser Permanente Northwest 
 

I. Kaiser Foundation Hospitals.  ນະໂຍບາຍນີ ້ ນໍ າໃຊ້ກັບ Kaiser Foundation Hospitals ໃນເຂດ 
Northwest: 

Kaiser Sunnyside Medical Center  

Kaiser Westside Medical Center  
 

II. ການບໍ ລິ ການເພ່ີມເຕີມທີ່ ມີ ສິ ດ ແລະບໍ່ ມີ ສິ ດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA. 

a. ການບໍ ລິ ການເພ່ີມເຕີມທີ່ ບໍ່ ມີ ສິ ດ  

i. ເຄື່ ອງຊ່ວຍການໄດ້ຍິ ນ  

ii. ອຸປະກອນສາຍຕາ ແລະອຸປະກອນຮາດແວ ລວມເຖິງ ເລນເສີ ມພິເສດ 

iii. ອຸປະກອນການແພດທີ່ ໃຊ້ຍາວນານ (DME). ອຸປະກອນ DME ທີ່ ຈັດຫາໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້
ບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສັນຍາແມ່ນບໍ່ ຖື ກລວມເອົ າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອຸປະກອນເຫ່ົຼານ້ັນຈະຖື ກສ່ັງ
ໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງ KP. 

iv. ການຂົນສ່ົງເດີ ນທາງທີ່ ສຸກເສີ ນ ແລະບໍ່ ສຸກເສີ ນ 

 

III. ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ຂຶ ້ ນກັບ ແລະບໍ່ ຂຶ ້ ນກັບນະໂຍບາຍ MFA. ລາຍການຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນ Kaiser 
Foundation Hospitals ທີ່ ຂຶ ້ ນກັບ ແລະບໍ່ ຂຶ ້ ນກັບນະໂຍບາຍ MFA ແມ່ນມີ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ົວໄປ 

ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ ຢູ່ໃນເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທີ່  www.kp.org/mfa/nw. 
 

IV. ຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ແລະການສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA. ຂໍ ້ ມູນໂຄງການ MFA ເຊິ່ ງລວມທັງສໍ າເນົ າຂອງ ນະ
ໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄໍ າແນະນໍ າ ແລະສັງລວມຂໍ ້ ມູນແບບໃຊ້ພາສາເຂົ ້ າໃຈງ່າຍ (ເຊັ່ ນວ່າ 

ໃບໂຄສະນາໂຄງການ) ແມ່ນມີ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ົວໄປ ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ ໃນຮູບແບບອີ ເລັກໂທຣນິ ກ 

ຫຼື ສະບັບເຈ້ຍ. ໃນລະຫວ່າງ ຫຼື ຫັຼງຈາກການດູແລທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກ KFHP/H, ຄົນເຈັບສາມາດສະໝັກເຂົ ້ າ
ຮ່ວມໂຄງການ MFA ໄດ້ໃນຫຼາຍວິ ທີ  ເຊິ່ ງລວມທັງການໄປສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ, ທາງໂທລະສັບ 

ຫຼື ການສ່ົງເອກະສານສະໝັກ. (ໃຫ້ເບິ່ ງຂໍ ້  5.3 ແລະ 5.4 ຂ້າງເທິງ.) 

a. ດາວໂຫຼດຂໍ ້ ມູນໂຄງການຈາກເວັບໄຊ KFHP/H. ສໍ າເນົ າອີ ເລັກໂທຣນິ ກຂອງຂໍ ້ ມູນໂຄງການ
ແມ່ນມີ ໃຫ້ຢູ່ເທິ ງເວັບໄຊ MFA ທີ່  www.kp.org/mfa/nw. 

b. ຮ້ອງຂໍ ເອົ າຂໍ ້ ມູນໂຄງການທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກ. ສໍ າເນົ າອີ ເລັກໂທຣນິ ກຂອງຂໍ ້ ມູນໂຄງການ
ແມ່ນມີ ໃຫ້ທາງອີ ເມວ ຕາມການຮ້ອງຂໍ . 

c. ຂໍ ເອົ າຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ຫຼື ສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ. ມູນໂຄງການແມ່ນມີ ໃຫ້ຢູ່ພະແນກຮັບຄົນ
ເຈັບ ແລະຫ້ອງສຸກເສີ ນ ຢູ່ Kaiser Foundation Hospitals ທີ່ ມີ ລາຍຊື່ ໃນຂໍ ້  I, Kaiser 
Foundation Hospitals.  ຍັງມີ ຜູ້ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາຢູ່ບັນດາສູນການແພດ ແລະອາຄານ 

http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
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ຫ້ອງການການແພດຂອງ KP ເພ່ືອສະໜອງຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ແລະກໍານົດການມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ 

MFA ຢ່າງວ່ອງໄວ. ມີ ຜູ້ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາຢູ່ທີ່ ສະຖານທີ່ ຕ່ໍໄປນີ ້ :  

Sunnyside Medical Center Westside Medical Center 
Beaverton Medical Office Cascade Park Medical Office 
East Interstate Medical Office Longview Kelso Medical Office 
  

d. ຮ້ອງຂໍ ເອົ າຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ຫຼື ສະໝັກທາງໂທລະສັບ. ມີ ຜູ້ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາທາງໂທລະສັບ ເພ່ືອໃຫ້ 

ຂໍ ້ ມູນ, ຕັດສິ ນກໍານົດການມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA, ແລະຊ່ວຍຄົນເຈັບໃນການສະໝັກເຂົ ້ າ
ຮ່ວມ MFA. ສາມາດຕິດຕ່ໍຫາຜູ້ໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາໄດ້ທີ່ : 

ເບີ ໂທລະສັບ: 503-813-2000, ຫຼື   

1-800-813-2000, ຫຼື  

TTY: 711 
 

e. ຮ້ອງຂໍ ເອົ າຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ຫຼື ສະໝັກທາງໄປສະນີ . ຄົນເຈັບສາມາດຮ້ອງຂໍ ເອົ າຂໍ ້ ມູນໂຄງການ 

ແລະສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA ໂດຍການສ່ົງຄໍ າຮ້ອງສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ MFA ທີ່ ຄົບ
ຖ້ວນທາງ ໄປສະນີ . ສາມາດສ່ົງຄໍ າຮ້ອງຂໍ ເອົ າຂໍ ້ ມູນ ແລະຄໍ າຮ້ອງສະໝັກທາງໄປສະນີ ຫາ: 

Kaiser Permanente 
Attention: Financial Counselors 
500 NE Multnomah Street 
Portland, Oregon 97232 

 

f. ສ່ົງຄໍ າຮ້ອງສະໝັກທີ່ ປະກອບຂໍ ້ ມູນສໍ າເລັດແລ້ວດ້ວຍຕົນເອງ. ສາມາດສ່ົງຄໍ າຮ້ອງສະໝັກ
ທີ່ ປະກອບຂໍ ້ ມູນສໍ າເລັດແລ້ວ ໂດຍການໄປສ່ົງດ້ວຍຕົນເອງໃຫ້ສະຖານທີ່  KP ໃດໜ່ຶງ. 

 

V. ເກນເງື່ ອນໄຂການມີ ສິ ດ. ມີ ການພິຈາລະນາເຖິງລາຍຮັບຄົວເຮື ອນຂອງຄົນເຈັບ ໃນເວລາຕັດສິ ນ
ກໍານົດການມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA. (ເບິ່ ງຂໍ ້  5.6.1. ຂ້າງເທິງ.) 

a. ເກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້: ບໍ່ ເກີນ 400% ຂອງຂີ ດກໍານົດຄວາມທຸກຍາກຂອງ
ຣັຖບານກາງ  

 

VI. ຕະລາງສ່ວນຫຸຼດ.  ຈນວນເງິ ນທີ່  KP ເກັບຈາກຄົນເຈັບທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່

ກ່ຽວກັບທາງການແພດແມ່ນອີ ງຕາມປະເພດຂອງເກນເງື່ ອນໄຂການມີ ສິ ດທີ່ ນໍ າໃຊ້ໃນການພິຈາລະ
ນາຄົນເຈັບສໍ າລັບໂຄງການ.   
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a. ຄົນເຈັບມີ ສິ ດກົງຕາມເກນເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້. ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດຕາມເກນ
ເງື່ ອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດຕາມລໍ າດັບຂ້ັນສໍ າລັບສ່ວນຂອງຄ່າບໍ ລິ
ການທີ່ ໄດ້ຮັບຊຶ່ ງເປັນສ່ວນທີ່ ຄົນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເອງ. ຈໍ ານວນສ່ວນຫຸຼດແມ່ນພິ
ຈາລະນາຕາມລາຍໄດ້ຄົວເຮື ອນຂອງຄົນເຈັບດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ :  

 

ເປີ ເຊັນຄວາມທຸກຍາກຕາມ
ເກນຂອງຣັຖບານກາງ 

ສ່ວນຫຸຼດຈາກຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼື ອທາງການເງິ ນ 

ຕ້ັງແຕ່ ຫາ 

0% - 200% ສ່ວນຫຸຼດ 100%  
201% - 300% ສ່ວນຫຸຼດ 100% 
301% - 350% ສ່ວນຫຸຼດ 50%  
351% - 400% ສ່ວນຫຸຼດ 25%  

 
 

b. ຄົນເຈັບມີ ສິ ດກົງຕາມເກນການມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດທີ່ ສູງ.  ຄົນເຈັບຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດຕາມ
ເກນການມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດທີ່ ສູງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດ 100% ຈາກຄ່າບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຮັບ
ຊຶ່ ງເປັນສ່ວນທີ່ ຄົນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍເອງ. 

VII. ໄລຍະເວລາຂອງລາງວັນ. ລາງວັນ MFA ເລີ່ ມຕ້ົນແຕ່ວັນທີ ຂອງການອະນຸມັດ, ຫຼື ວັນທີ ທີ່ ການບໍ ລິ ການ
ຖື ກສະໜອງໃຫ້, ຫຼື ວັນທີ ທີ່ ຢາຖື ກຈ່າຍໃຫ້. ຊ່ວງລະຍະເວລາຂອງການມີ ສິ ດສໍ າລັບລາງວັນ MFA ແມ່ນ
ມີ   

ເວລາຈໍ າກັດເທ່ົານ້ັນ. (ເບິ່ ງຂໍ ້  5.8.2 ຂ້າງເທິງ.) 

a. ໄລຍະເວລາສູງສຸດ ອີ ງຕາມໄລຍະສະເພາະ: 

i. ລາງວັນມາດຕະຖານສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ມີ ສິ ດ: ບໍ່ ເກີນ 180 ວັນ ລວມເຖິງ ຍອດ
ຄ້າງຊໍ າລະທັງໝົດໃນປັດຈຸບັນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ຍັງຄ້າງຄາຢູ່ 

ii. ລາງວັນການມີ ສິ ດຕາມການສັນນິ ຖານສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພ: 30 ວັນ  

b. ໄລຍະເວລາສູງສຸດສໍ າລັບໄລຍະການປິ່ ນປົວ / ຂ້ັນຕອນການດູແລ: ບໍ່ ເກີນ 180 ວັນ  

c. ໄລຍະເວລາສູງສຸດສໍ າລັບຄົນເຈັບທີ່ ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພຜູ້ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ
ໂຄງການປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງຣັຖບານ ແລະຂອງເອກະຊົນ: ບໍ່ ເກີນ 180 ວັນ  

d. ໄລຍະເວລາສູງສຸດສໍ າລັບລາງວັນຄ້ັງດຽວດ້ານການຢາ: 30 ວັນ 

 

VIII. ພື ້ ນຖານສໍ າລັບການຄິ ດໄລ່ຈໍ ານວນທີ່ ຖື ກຮຽກເກັບທ່ົວໄປ (AGB). KFHP/H ຕັດສິ ນກໍານົດ AGB 

ສໍ າລັບການດູແລສຸກເສີ ນ ຫຼື ການດູແລທີ່ ມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທາງການແພດອື່ ນ ໂດຍການໃຊ້ວິ ທີ ການ
ເບິ່ ງຄື ນ ໂດຍການຄູນການຄິ ດຄ່າລວມຍອດສໍ າລັບການດູແລນ້ັນໃຫ້ອັດຕາ AGB. ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບ
ອັດຕາ AGB ແລະການຄິ ດໄລ່ແມ່ນມີ ໃຫ້ຢູ່ເທິງເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທີ່  www.kp.org/mfa/nw. 

 

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


 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: ການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການເງິ ນທີ່ ກ່ຽວ
ກັບທາງການແພດ  

ເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: ໂຄງການຊ່ວຍ
ເຫຼື ອຊມNational Community Benefit 

ວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊ້: 1 ມົກຣາ 2020 

ຜູ້ຮັກສາ: ຫົວໜ້າໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື ອດ້ານການ
ເງິ ນທີ່ ກ່ຽວກັບທາງກນແພດ  

ໜ້າ: 22 ຈາກ 22 
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