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1.0 ໃບຖະແຫຼງນະໂຍບາຍ 

ແຜນການສຸຂະພາບຂອງມູນນິ ທິກາຍເີຊ (Kaiser Foundation Health Plans (KFHP)) ແລະ 
ໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ  (Kaiser Foundation Hospitals (KFH)) 
ມີ ພັນທະໃນການສະໜອງໂຄງການທ່ີ ໍອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຂ້ົາເຖິງການດູແລເ່ິບງແຍ
ງໍສາລັບປະຊາກອນີ່ທບອບບາງ. 
ໍຂ້ຜູກມັດີນ້ປະກອບມີການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເິງນໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບີ່ທຄຸນສົມບັດີ່ທໍ່ບມີ
ປະກັນໄພ ແລະ ມີ ປະກັນໄພທ່ີ ໍ່ບພຽງພໍ ເ່ິຊງມີ ລາຍຮັບໜ້ອຍ 
ເມ່ືອຄວາມສາມາດໃນການໍຊາລະໍສາລັບການໍບິລການ 
ເປັນອຸປະສັກໃນການເຂ້ົາເຖິງການດູແລເບິ່ ງແຍງສຸກເສີ ນ ແລະ 
ການດູແລເ່ິບງແຍງີ່ທໍຈາເປັນທາງການແພດ. 

 

2.0 ຈຸດປະສົງ 

ນະໂຍບາຍສະບັບີນ້ອະທິບາຍເຖິງເ່ືງອນໄຂໍສາລັບການມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ ແລະ 
ການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເິງນໍສາລັບການໍບິລການສຸກເີສນ ແລະ 
ການບໍ ິລການທ່ີ ໍຈາເປັນທາງການແພດ ຜ່ານໂຄງການ Medical Financial Assistance (MFA).  
ເ່ືງອນໄຂແມ່ນສອດຄ່ອງກັບພາກີທ 501(r) ຂອງກດໝາຍລາຍໄດພາຍໃນແຫງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ 
ແລະ ກດລະບຽບທຖກບງຄບໃຊໃນລດ ເ່ິຊງໍນາສະເໜີການບໍ ິລການທ່ີ ມີ ິສດໄດ້ຮັບ, 
ິວີທການເຂົ ້ າເຖິງ, ເກນການํ ົ ດສາລํ ັ ບການມິີສດໄດ້ຮັບໂຄງການ, ໂຄງສ້າງຂອງລາງວັນ MFA, 
ພ້ືນຖານສໍ າລັບການຄິ ດໄລໍ່ຈານວນລາງວັນ ແລະ 
ການໍດາເີນນການີ່ທອະນຸຍາດໃນກໍລະີນີ່ທ່ໍບມີ ການໍຊາລະໍສາລັບໃບຮຽກເກັບເິງນທາງການແພດ. 
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3.0 ຂອບເຂດ 

ນະໂຍບາຍສະບັບີນ້ນໍ າໃຊ້ກັບພະນັກງານທ່ີ ຖື ກຈ້າງໂດຍິນຕິບຸກຄົນດັ່ງຕ່ໍໄປີນ້ ແລະ 
ສາຂາຍ່ອຍຂອງພວກເົຂາ (ເຊິ່ ງເອີ ້ ນລວມກັນເປັນ “KFHP/H”): 

3.1 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 ໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ ; ແລະ 

3.3 ສາຂາຍ່ອຍຂອງ KFHP/H. 

3.4 ນະໂຍບາຍສະບັບນີ ້ ໍນາໃຊ້ກັບໂຮງໝໍມູນນິທິກາຍເຊີ  ແລະ 
ຄິລິນກໃນເືຄອຂອງໂຮງໝີ່ໍທລະບຸໄວ້ໃນບົດເພ່ີມເຕີມີ່ທຂັດຕິດໄວ້ ພາກທີ  I, 
ໂຮງໝໍມູນິນທິ ແລະ ຮວມກັນໄວ້ໃນທ່ີ ີນ້ໂດຍການກ່າວເຖິງ. 

 

4.0 ິນຍາມ 

ເ່ິບງພາກພະໜວກ ກ – ປະມວນຄํາສັບ. 

 

5.0 ບົດບັນຍັດ 
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KFHP/H ບํາລຸງຮັກສາໂຄງການ MFA ີ່ທຜ່ານການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການ 
ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນອຸປະສັກທາງການເິງນໃນການຮັບການດູແລເ່ິບງແຍງສຸກເີສນ ແລະ 
ການດູແລເ່ິບງແຍງີ່ທໍຈາເປັນທາງການແພດໍສາລັບຄົນເຈັບີ່ທມີ ິສດໄດ້ຮັບ 
ໂດຍໍ່ບໍຈາແນກອາຍຸຂອງຄົນເຈັບ, ຄວາມພິການ, ເພດ, ເືຊ້ອຊາດ, ຄວາມຜູກພັນທາງສາສະໜາ ຫ 
ສະຖານະການເຂົ ້ າເມືອງ, ຄວາມຮັກມັກທາງເພດ, ຊາດກາເํ ນດ ແລະ 
ຄນເຈັບມີ ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ຫ ່ໍບ. 

ຼື
ີ

ົ ຼື

5.1 ການໍບິລການີ່ທີມິສດໄດ້ຮັບ ແລະ ່ໍບີມິສດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA.  
ນອກຈາກໄດ້ືຖກລະບຸໄວ້ໃນບົດເພ່ີມເີຕມທ່ີ ຂັດຕິດໄວ້, ພາກທີ  II, 
ການໍບິລການເພ່ີມເີຕມທ່ີ ີມິສດໄດ້ຮັບ ແລະ ບມສດໄດຮບພາຍໃຕນະໂຍບາຍ MFA. 

5.1.1 ການໍບິລການີ່ທີມິສດໄດ້ຮັບ MFA 
ອາດືຖກນໍ າໃຊ້ກັບການໍບິລການດູແລເ່ິບງແຍງສຸກເີສນ ແລະ 
ການດູແລເ່ິບງແຍງີ່ທໍຈາເປັນທາງການແພດ, ການໍບິລການ ແລະ 
ຜະິລດຕະພັນການຢາ ແລະ 
ອຸປະກອນທາງການແພດີ່ທສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບໍ ິລການ Kaiser Permanente 
(KP) (ເຊ່ ັ ນ: ໂຮງໝໍ, ຄິລິນກໃນເືຄອຂອງໂຮງໝໍ, ສູນການແພດ ແລະ 
ຕຶກຫ້ອງການທາງການແພດ) ີ່ທຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄົນເຈັບນອກຂອງ KFHP/H 
ຫ ໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP.  MFA ອາດຖືກໍນາໃຊ້ກັບການໍບິລການ ແລະ 
ຜະິລດຕະພັນີ່ທອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມີນ້: 

5.1.1.1 ການໍບິລການີ່ທໍຈາເປັນທາງການແພດ. ການດູແລເ່ິບງແຍງ, 
ການ່ິປນປົວ ຫ ການໍບິລການີ່ທສັ່ງືຊ້ ຫ 
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP 
ເ່ິຊງຈໍ າເປັນໍສາລັບການປ້ອງກັນ, ການປະເີມນ, ການບົ່ງມະຕິ ຫ 
ການ່ິປນປົວອາການທາງການແພດ ແລະ 
ໍ່ບແມ່ນເພ່ືອຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຄົນເຈັບ ຫ 
ຜູ້ໃຫ້ການບໍ ິລການດູແລເ່ິບງທາງການແພດເປັນຫັຼກ. 

5.1.1.2 ໃບສັ່ງຢາ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກໍາ. 
ໃບສັ່ງຢາທ່ີ ສະແດງໃນຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄົນເຈັບນອກຂອງ KFHP/H 
ແລະ ຂຽນໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການ KP, 
ຜູ້ໃຫໍ້ບິລການພະແນກສຸກເີສນທ່ີ ໍ່ບແມ່ນຂອງ KP, 
ຜູ້ໃຫໍ້ບິລການດູແລເ່ິບງແຍງີຮບດ່ວນີ່ທ່ໍບແມ່ນຂອງ KP ແລະ 
ຜູ້ໃຫໍ້ບິລການທ່ີ ມີ ການເຊັນສັນຍາກັບ KP. 

5.1.1.2.1 ຢາທົ່ວໄປ.  ການເືລອກນໍ າໃຊ້ຢາທົ່ວໄປ 
ເື່ມອໃດກໍຕາມີ່ທເປັນໄປໄດ້. 

5.1.1.2.2 ຢາີມີ່ຍຫ້ໍ.  ຢາີ່ທມີ ື່ ຊ່ີຍຫ້ໍຕາມີ່ທສັ່ງໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ 
KP ເ່ິຊງຈົດບັນທຶກໄວ້ວ່າ “ຈ່າຍຢາຕາມີ່ທຂຽນໄວ້“ 
(Dispense as Written, DAW) ຫ ່ໍບີມຢາທົ່ວໄປທຽບຄຽງ. 

5.1.1.2.3 ຢາືຊ້ຂາຍໂດຍກົງ ືຫຼ ວັດສະດຸເພສັດກໍາ. ດ້ວຍໃບສັ່ງຢາ 
ຫ ໃບສັ່ງີ່ທຂຽນໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP ແລະ 
ຈ່າຍຢາໃຫ້ຈາກຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄົນເຈັບນອກຂອງ 
KP. 
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5.1.1.2.4 ຜຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ Medicare.  
ໍນາໃຊ້ກັບຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ Medicare 
ໍສາລັບຢາຕາມໃບສັ່ງີ່ທືຖກຄອບຄຸມພາຍໃຕ້ Medicare 
ພາກ ງ ໃນລັກສະນະການລະເວ້ັນຂອງຮ້ານຂາຍຢາ. 

5.1.1.3 ອຸປະກອນທາງການແພດີ່ທທົນທານ (Durable Medical 
Equipment, DME). ສງຊໂດຍຜໃຫບລການ KP 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ືຄມຂອງ DME ແລະ ຈັດສະໜອງໂດຍ KFHP/H 
ໃຫ້ແກ່ຄນ ່ົ ເຈັບີທບັນລຸເກນກໍານົດໍສາລັບຄວາມໍຈາເປັນທາງການແພ
ດ. 

5.1.1.4 ການຈັດຊ້ັນຮຽນສໍ າລັບການສຶ ກສາດ້ານສຸຂະພາບ.  
ຄ່າທໍານຽມີ່ທກ່ຽວຂ້ອງກບ ່ັ ການຈັດຊ້ັນຮຽນທີ ມີ ໃຫໍ້ບິລການ 
ເ່ິຊງຖື ກນັດໝາຍ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ KP 
່ ີທຖື ກແນະນໍາໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP 
ໃຫເປນສ່ວນໜ່ຶງຂອງແຜນການດູແລເ່ິບງແຍງຂອງຄົນເຈັບ. 

5.1.1.5 ການໍບລການ່ິ ີທີມໃຫ້ບນພື ້ ນຖານການລະເວ້ັົ ນ. 
ໃນສະຖານະການໃດໜ່ຶງີ່ທຄົບອົງປະກອບໍສາລັບການລະເວ້ັນ, MFA 
ອາດຖືກໍນາໃຊ້ກັບ 
(1) ການບໍ ິລການທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານໍບິລການທ່ີ ໍ່ບແມ່ນຂອງ KP 
ແລະ (2) DM ່ ີE ທືຖກ ່ ້ສັງຢາ ຫ ສັ່ງືຊໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP ແລະ 
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ/ຜໍູ້ຈາໜ່າຍ 
ຕາມີ່ທໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມີນ້.  
ເພ່ືອໃຫ້ມີ ຄຸນສົມບັດໍສາລັບການລະເວ້ັນ, 
ຄົນເຈັບໍຈາເປັນຕ້ອງບັນລຸເກນກໍານົດໍສາລັບລາຍຈ່າຍສູງທາງການແ
ພດ ເ່ິຊງຖື ກອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກີທ 5.6.2 ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມີນ້. 

5.1.1.5.1 ການໍບິລການພະຍາບານີ່ທໍຊານານ ແລະ 
ການໍບລການດູແລເ່ິ ິບງແຍງຂ້ັນກາງ. 
ສະໜອງໂດຍສະຖານບໍ ິລການ່ີທີມການເຊັນສັນຍາກັບ 
KP ໃຫແກຄນເຈບີ່ທີມຄວາມຕ້ອງການຢາຕາມໃບສັ່ງ 
ເພ່ືອອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບໃນການອອ
ກຈາກໂຮງໝໍ. 

5.1.1.5.2 ອຸປະກອນທາງການແພດີ່ທທົນທານ (DME).  
ຜໍູ້ຈາໜ່າຍສະໜອງ DME 
່ ີທຖື ກສັ່ງືຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP ຕາມ ືຄມຂອງ 
DME ແລະ 
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜໍູ້ຈາໜ່າຍີ່ທີມການເຊັນສັນຍາຜ່ານພ
ະແນກ DME ຂອງ KFHP/H. 

5.1.1.6 ີມການໍບິລການເ່ີພມເີຕມທ່ີ ີມິສດໄດ້ຮັບ. 
ການໍບິລການເພີ່ີມເີຕມທ່ີ ີມິສດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA 
ແມ່ນືຖກລະບຸໄວ້ໃນບດເພ່ີມເີຕມທ່ົ ີ ຂັດຕິດໄວ້, ພາກທີ  II, 
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ການໍບິລການເພ່ີມເີຕມທ່ີ ີມິສດໄດ້ຮັບ ແລະ 
ບມສດໄດຮບພາຍໃຕນະໂຍບາຍ MFA. 

5.1.2 ່ການໍບິລການີທ່ໍບີມິສດໄດ້ຮັບ. MFA ອາດ່ໍບືຖກໍນາໃຊ້ກັບ: 

5.1.2.1 ່ການໍບິລການີີທໍ່ບືຖວ່າເປັນເຫດສຸກເີສນ ືຫຼ 
ີມຄວາມໍຈາເປັນທາງການແພດ ຕາມີ່ທຕັດສິ ນໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ 
KP.  ປະກອບີມ ແຕ່ໍ່ບຈํາກັດພຽງ: 

5.1.2.1.1 ການຜ່າຕັດ ຫ ການໍບິລການເີສມຄວາມງາມ 
ເ່ິຊງລວມເຖິງການໍບິລການດ້ານຜິວໜັງທ່ີ ີມຈຸດປະສົງເ
ພ່ືອປັບປຸງລັກສະນະພາຍນອກຂອງຄົນເຈັບເປັນຫັຼກ, 

5.1.2.1.2 ການ່ິປນປົວການີມລູກຍາກ, 

5.1.2.1.3 ອຸປະກອນທາງການແພດແບບຂາຍຍ່ອຍ, 

5.1.2.1.4 ການໍບາບັດທາງເືລອກ ເ່ິຊງລວມເຖິງການຝັງເຂັມ, 
ການໍບາບັດໂດຍການຈັບກະດູກສັນຫັຼງ ແລະ 
ການບໍ ິລການນວດ, 

5.1.2.1.5 ການີສດຢາ ແລະ 
ອຸປະກອນເພ່ືອປິ່ ນປົວຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງເພດ, 

5.1.2.1.6 ການໍບິລການືຖພາແທນ ແລະ 

5.1.2.1.7 ການໍບິລການີ່ທກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸ
ກຄົນທີ ສາມ, ການປົກປ້ອງປະກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ ຫ 
ກໍລະີນຊົດເີຊຍຂອງພະນັກງານ. 

5.1.2.1.8 ການໍບິລການໍສາລັບຄົນເຈັບທ່ີ ີມປະກັນສຸຂະພາບເິ່ຊງ່ໍບ
ແມ່ນຂອງ KP.  ການໍບິລການ່ີທ່ໍບແມ່ນເຫດສຸກເີສນ ຫ 
ໍ່ບແມ່ນເຫດີຮບດ່ວນ ແລະ 
ວັດສະດຸເພສັດກໍາຂອງຄົນເຈັບນອກທ່ີ ືຖກຄອບຄຸມພາ
ຍໃຕການຄອບຄມປະກັນສຸຂະພາບທ່ີ ໍ່ບແມ່ນຂອງ KP 
ເ່ິຊງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນເຈັບໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເືຄອຂ່າຍສະເ
ພາະຂອງຜູ້ໃຫໍ້ບິລການ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາທາງເືລອກີ່ທ່ໍບແມ່ນຂອງ KP. 

5.1.2.2 ໃບສັ່ງຢາ ແລະ ວັດສະດຸເພສັດກໍາ. ໃບສັ່ງຢາ ແລະ 
ວັດສະດີຸ່ທ ືໍ່ບຖວ່າເປັນເຫດສຸກເີສນ ຫ ມີ ຄວາມໍຈາເປັນທາງການແພດ 
ປະກອບີມ ແຕ່ໍ່ບໍຈາກັດພຽງ (1) 
ຢາທ່ີ ່ໍບໄດ້ຖື ກຮອງຮັບໂດຍຄະນະກໍາມະການຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ 
ການຮັກສາໂຣກ, (2) ຢາືຊ້ຂາຍໂດຍກົງ ແລະ ວັດສະດີຸ່ທ່ໍບີມການສັ່ງຢາ 
ຫ ສັ່ງືຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP ແລະ (3) 
ຢາີ່ທີມການລະເວ້ັນໂດຍສະເພາະ (ເຊ່ ັ ນ: ຢາສໍ າລັບການີມລູກຍາກ, 
ການເີສມຄວາມງາມ, ຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງເພດ). 

5.1.2.3 ໃບສັ່ງຢາສໍ າລັບ Medicare Part D ຜູ້ລ ່ົ ງທະບຽນທີ ີມິສດໄດ້ຮັບ ືຫຼ 
ລົງທະບຽນໃນໂຄງການ Low Income Subsidy (LIS) Program.  
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ສ່ວນແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍີ່ທເຫຼືອໍສາລັບຢາຕາມໃບສັ່ງໍສາລັບຜູ້ລົງທະບຽນ 
Medicare Advantage Part D ິເ່ ຊງີມິສດໄດ້ຮັບ ຫ 
ໄດ້ລົງທະບຽນໃນໂຄງການ LIS ຕາມຄູ່ືມຂອງສູນການໍບິລການ 
Medicare ແລະ Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid 
Services, CMS). 

5.1.2.4 ການໍບິລການທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ນອກສະຖານບໍ ິລການຂອງ KP.  
ນະໂຍບາຍ MFA 
ແມ່ນນໍ າໃຊ້ກບການບໍ ິລການ່ັ ີທສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບໍ ິລການຂອງ 
KP, ໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP ເທ່ົານ້ັນ.  
ເຖິງແມ່ນຈະມີການສົ່ງຕ່ໍຈາກຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP, 
ການບໍ ິລການອື່ ນໆທັງໝົດແມ່ນບໍ່ ມີ ິສດໄດ້ຮັບໍສາລັບ MFA.  
ການບໍ ິລການທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຫ້ອງການທາງການແພດີ່ທ່ໍບແມ່ນຂ
ອງ KP, ສະຖານບໍ ິລການດູແລເ່ິບງແຍງຮີ ບດ່ວນ ແລະ 
ພະແນກສຸກເີສນ ພ້ອມທງສຸຂະພາບເຮອນ່ັ ີທ່ໍບແມ່ນຂອງ KP, 
ບ້ານພັກຮັບຮອງ, ການດູແລເ່ິບງແຍງເພ່ືອພັກຟື ້ ນ ແລະ 
ການໍບິລການດູແລເ່ິບງແຍງີ່ທີມການຄຸ້ມຄອງ ແມ່ນືຖກລະເ ັວ້ນ 
ນອກຈາກໄດ້ືຖກລະບຸໄວ້ວ່າເປັນການລະເວ້ັນຕາມພາກທີ  5.1.1.5 
່ ີທຢູ່ຂ້າງເທິງ. 

5.1.2.5 ອຸປະກອນທາງການແພດີ່ທທົນທານ (DME).  ໍ່ບວ່າຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ 
KP ໄດ້ສ່ ້ັ ງຊື  ຫ ່ໍບ, DME 
່ ີທສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜໍູ້ຈາໜ່າຍີ່ທີມການເຊັນສັນຍາແມ່ນຖື ກລະເວ້ັນ 
ນອກຈາກໄດ້ືຖກລະບຸໄວ້ວ່າເປັນການລະເວ້ັນຕາມພາກທີ  5.1.1.5 
ີ່ ີທຢູ່ຂ້າງເທິງ.  

5.1.2.6 ເບ້ຍປະກັນແຜນການສຸຂະພາບ.  ໂຄງການ MFA 
ໍ່ບຊ່ວຍໃຫ້ຄນ ່ົ ເຈັບໍຊາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍີທກ່ຽວພັນກັບການຄອບຄຸມດູແລເ
ິ່ບງແຍງສຸຂະພາບ (ເຊນ: ເິງນຕ້ອງຊໍ າລະ ຫ ເບ້ຍປະກັນ). 

5.1.2.7 ການໍບິລການເ່ີພມເີຕມທ່ີ ໍ່ບີມິສດໄດ້ຮັບ. 
ີການໍບິລການເພ່ີມເີຕມທ່ີ ໍ່ບີມິສດໄດ້ຮັບພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA 

ແມ່ນືຖກລະບຸໄວ້ໃນບົດເພ່ີມເີຕມທ່ີ ຂັດຕິດໄວ້, ພາກທີ  II, 
ການໍບິລການເພ່ີມເີຕມທ່ີ ີມິສດໄດ້ຮັບ ແລະ 
ບມສດໄດຮບພາຍໃຕນະໂຍບາຍ MFA. 

5.2 ຜູ້ໃຫໍ້ບິລການ. MFA ແມ່ນຖື ກໍນາໃຊ້ກັບການໍບິລການທ່ີ ມີ ິສດໄດ້ຮັບ 
ເ່ິຊງຖື ກສະໜອງໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການດູແລເ່ິບງແຍງທາງການແພດ 
ໃຫ້ແກ່ຜີູ່້ທໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກນະໂຍບາຍ MFA 
ດັ່ງີ່ທໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບົດບັນຍັດ່ີທຕິດຂັດໄວ້, ພາກທີ  III, ຜູ້ໃຫໍ້ບິລການທ່ີ ຂຶ ້ ນກັບ ແລະ 
ໍ່ບຶຂ້ນກັບນະໂຍບາຍ MFA. 

5.3 ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນໂຄງການ ແລະ ິວີທການສະໝັກຂໍ  MFA.  ໍຂ້ມູນເພ່ີມເີຕມກ່ຽວກັບໂຄງການ 
MFA ແລະ ິວີທການສະໝັກແມ່ນຖື ກສະຫຸຼບໄວ້ໃນບດບນຍດເພີ່ມເຕີມ່ົ ັ ັ ີທຕິດຂັດໄວ້, 
ພາກທີ  IV, ໍຂ້ມູນໂຄງການ ແລະ ິວີທການສະໝັກຂໍ  MFA. 
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5.3.1 ແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນໂຄງການ. ສາເํ ົນາຂອງນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, 
ໍຄາແນະໍນາ ແລະ ບດສະຫຸຼບດ້ວຍພາສາທ່ີເຂ້ົາໃຈ່ງາຍ (ເຊ່ ັ ນ: ບົດສະຫຸຼບນະໂຍບາຍ 
ຫ ໃບິປວຂອງໂຄງການ) ແມ່ນີມໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ, ໂດຍ່ໍບເສຍຄ່າ, 
ຈາກເວບໄຊຂອງ KFHP/H, ທາງອີ ເມວ, ເປັນການສ່ວນຕົວ ຫ ທາງໄປສະີນຂອງ 
US. 

5.3.2 ການສະໝັກຂໍ  MFA. ເພ່ືອສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA, 
ຄົນເຈັບໍຈາເປັນຕ້ອງສະແດງຄວາມຕ້ອງການໂດຍທັນທ 
ເ່ິຊງເກີດຈາກໃບຮຽກເກັບເິງນ່ີທມີ ຍອດເຫຼືອຄ້າງໍຊາລະໍສາລັບການໍບິລການຂອງ 
KP, ການນັດໝາຍໄວກບ KP ຫ 
ໃບສ່ງຢາໃນຮ້ານຂາຍຢາທ່ ້ັ ີ ຖື ກສັ່ງືຊໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP 
ໍສາລັບການໍບິລການີ່ທມິີສດໄດ້ຮັບ ຕາມີ່ທອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ຂ້າງເທິງ.  
ຄົນເຈັບສາມາດສະໝັກໍຂໂຄງການ MFA ດ້ວຍຫຼາຍິວີທ 
ເ່ິຊງລວມເຖິງແບບອອນລາຍ, ເປັນການສ່ວນຕົວ, ທາງໂທລະສັບ ຫ 
ທາງເຈ້ຍສະໝັກ.  

5.3.2.1 ການຄັດເືລອກຄົນເຈັບີ່ທິີມິສດໍສາລັບໂຄງການຂອງພາກລັດ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ. KFHP/H 
ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບເພ່ືອຮັ
ບປະກັນການເຂ້ົາເຖິງການໍບິລການດູແລເ່ິບງແຍງສຸຂະພາບ, 
ໍສາລັບສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງບຸກຄົນ ແລະ 
ເພ່ືອປົກປ້ອງຊັບິສນຂອງຄົນເຈັບ.  KFHP/H 
ໃຫໍ້ຄາປຶ ກສາດ້ານການເິງນແກ່ຄົນເຈັບີ່ທສະໝັກໍຂໂຄງການ MFA 
ເພ່ືອລະບຸໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບີ່ທອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງພາ
ກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ເ່ິຊງອາດຊ່ວຍໃນຄວາມຕ້ອງການໍສາລັບການເຂ້ົາເຖິງການດູແລເ່ິບງແ
ຍງສຸຂະພາບ.  
ຄົນເຈັບທື່ີ ຖກສັນນິ ຖານວ່າີມິສດໄດ້ຮັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະ
ພາບຂອງພາກລັດ ຫ ພາກເອກະຊົນ 
ອາດໍຈາເປັນຕ້ອງສະໝັກໍຂໂຄງການເຫຼົ່ານ້ັນ. 

5.4 ໍຂ້ມູນທ່ີ ໍຈາເປັນເພື່ອສະໝັກໍຂ MFA.  ໍຂ້ມູນສ່ວນຕົວ, ໍຂ້ມູນທາງການເິງນ ແລະ ໍຂ້ມູນອື່ ນໆ 
່ ີທສົມບູນຄົບຖ້ວນແມ່ນໍຈາເປັນຕ່ໍການຢື ນຢັນສະຖານະທາງການເິງນຂອງຄົນເຈບ 
ເພ່ືອກໍານົດການມີ ິສດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA 
ພ້ອມທັງໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.  MFA 
ອາດຖືກປະຕິເສດ ເ່ືນອງຈາກໍຂ້ມູນີ່ທ່ໍບສົມບູນຄົບຖ້ວນ.  
ສາມາດໃຫໍ້ຂ້ມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ເປັນການສ່ວນຕົວ ຫ ທາງໂທລະສັບ. 

5.4.1 ການືຢນຢັນສະຖານະທາງການເິງນ.  
ສະຖານະທາງການເງນຂອງຄົນເຈັບແມ່ນືຖກືຢນຢັນໃນແຕ່ລະຄ້ັງີ່ທຄົນເຈັບສະ
ໝັກໍຂຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.  
ຖ້າສະຖານະທາງການເິງນຂອງຄົນເຈັບສາມາດຖືກືຢນຢັນໄດ້ໂດຍໍນາໃຊ້ແຫ່ຼງໍຂ້ມູ
ນພາຍນອກ, ຄົນເຈັບອາດ່ໍບຈํາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານທາງການເິງນ. 

5.4.2 ການໃຫໍ້ຂ້ມູນທາງການເິງນ ແລະ ໍຂ້ມູນື່ອນໆ.  
ຖ້າສະຖານະທາງການເິງນຂອງຄົນເຈບໍ່ບສາມາດຖືກືຢນຢັນໄດ້ໂດຍນາໃຊແຫງຂ
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ມູນພາຍນອກ, 
ຄົນເຈັບອາດຖືກຮ້ອງໍຂໃຫ່ື້ຍນໍຂ້ມູນທ່ີ ອະທິບາຍໄວ້ໃນການສະໝັກໍຂໂຄງການ 
MFA ເພ່ືອືຢນຢັນສະຖານະທາງການເິງນຂອງພວກເຂົາ. 

5.4.2.1 ໍຂ້ມູນທ່ີ ສົມບູນຄົບຖ້ວນ. ການີມິສດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA 
ຈະືຖກຕດິສນຫຼງຈາກ່ັ ັ ີທໄດ້ຮັບໍຂ້ມູນສ່ວນຕົວ, ຂມນທາງການເງິ ນ 
ແລະ ໍຂ້ມູນື່ອນໆຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

5.4.2.2 ໍຂ້ມູນທ່ີ ໍ່ບສົມບູນຄົບຖ້ວນ.  
ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນການສ່ວນຕົວ, ທາງໄປສະີນ ຫ 
ທາງໂທລະສັບ ຖ້າໍຂ້ມູນໍຈາເປັນທ່ີ ໄດ້ຮັບນ້ັນບໍ່ ສົມບູນຄົບຖ້ວນ.  
ຄົນເຈັບອາດ່ືຍນຂໍ ້ ມູນທ່ີ ຂາດຫາຍພາຍໃນເວລາ 30 
ມື ້ ນັບຕ້ັງແຕ່ວັນີທີ່ທສົ່ງແຈ້ງການທາງໄປສະນ, 
ມີ ການສົນທະນາເປັນການສ່ວນຕົວ ຫ ມີ ການສົນທະນາທາງໂທລະສັບ. 

5.4.2.3 ໍ່ບ ່ີມໍຂ້ມູນີທຮ້ອງໍຂ. 
ຄ ່ົ ນເຈັບີທ່ໍບມໍີຂ້ມູນຮ້ອງໍຂຕາມີ່ທໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນການສະໝັກໍຂໂຄງ
ການອາດຕິດຕ່ໍຫາ KFHP/H 
ເພ່ືອສົນທະນາກ່ຽວກັບຫັຼກຖານອື່ ນໆີ່ທມີຢູ່ 
ເ່ິຊງອາດສະແດງເຖິງການີມິສດໄດ້ຮັບ. 

5.4.2.4 ໍ່ບີມໍຂ້ມູນທາງການເິງນ.  ຄົນເຈັບຈາເํ ປັນຕ້ອງໃຫໍ້ຂ້ມູນທາງການເງິ ນ 
(ເຊ່ ັ ນ: ລາຍຮັບ ້ ຖາີມ ແລະ ແຫ່ຼງເິງນ) ແລະ 
ຢ້ັງຢື ນຄວາມືຖກຕ້ອງຂອງຂໍ ້ ມູນດັ່ງກ່າວເື່ມອ 
(1) ່ໍບສາມາດືຢນຢັນສະຖານະທາງການເິງນຂອງຕົນ, 
(2) ໍ່ບມີ ໍຂ້ມູນທາງການເິງນທ່ີ ຮ້ອງໍຂ ແລະ 
(3) ່ໍບມີ ຫັຼກຖານ່ືອນໆີ່ທອາດສະແດງເຖິງການີມິສດໄດ້ຮັບ.  
ຄົນເຈັບໍຈາເປັນຕ້ອງສະໜອງໍຂ້ມູນພ້ືນຖານທາງການເິງນ 
ເື່ມອຄົນເຈັບ: 

5.4.2.4.1 ໄຮ້ບ້ານ ຫ 

5.4.2.4.2 ໍ
ໍ່
ບີມລາຍຮັບ, 
ບໄດ້ຮ ່ັ ບໃບຈ່າຍເິງນຄ່າຈ້າງີທເປັນທາງການຈາກຜູ້ຈ້າງງ
ານຂອງຜູ້ກ່ຽວ (ຍົກເວ້ນຄ ່ັ ົ ນທີ ເຮັດອາີຊບິອດສະຫຼະ), 
ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນເປັນເິງນ ຫ 
ໍ່ບໍຈາເປັນຕ້ອງ່ືຍນແບບສະແດງລາຍການພາສີ ລາຍຮັບ
ຂອງລດຖະບານກາງ ຫ 
ຂອງລດໃນປຈາຍພາສທຜ່ານມາ ຫ 

5.4.2.4.3 ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ຫ 
ໃນພາກພ້ືນເ່ິຊງເປັນທ່ີ ເປັນທ່ີ ຮູ້ຈກກນດີ  (ເິ່ບ ່ັ ັ ງທີ ພາກີທ 
5.11 ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມີນ້). 

5.4.3 ການຮ່ວມມື ຂອງຄົນເຈັບ. 
ຄົນເຈັບແມ່ນໍຈາເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອສະໜອງໍຂ້ມູນີ່ທຮ້
ອງຂໍ ທັງໝ ່ົ ດ.  ຖ້າ່ໍບີມການສະໜອງຂໍ ້ ມູນີທຮ້ອງຂໍ ທັງໝົດ, 
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ສະຖານະການຈະືຖກພິຈາລະນາ ແລະ ອາດືຖກທົບທວນ 
ເື່ມອກໍານົດການີມິສດໄດ້ຮັບ. 

5.5 ການກໍານົດການີມິສດໄດ້ຮັບຕາມການສັນິນຖານ. 
ຄນເຈບ່ົ ັ ີທ່ໍບໄດ້ສະໝັກໍຂອາດຖືກລະບຸວ່າມີ ິສດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA 
ໂດຍີອງໃສໍ່ຂ້ມູນທ່ີ ນອກຈາກໍຂ້ມູນທ່ີ ຖື ກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄົນເຈບ.  
ຖ້າຖືກຕັດິສນວ່າີມິສດໄດ້ຮັບ, ຄົນເຈັບ ່ໍບຈํາເປັນຕ້ອງໃຫໍ້ຂ້ມູນສ່ວນຕົວ, 
ໍຂ້ມູນທາງການເິງນ ແລະ ໍຂ້ມູນອື່ ນໆເພ່ືອພິສູດສະຖານະທາງການເິງນ ແລະ 
ອາດໄດ້ຮັບລາງວັນ MFA ໂດຍອັດຕະໂນມັດ.  ຄົນເຈັບຈະືຖກສັນນິ ຖານວ່າມິີສດໄດ້ຮັບ 
ຖ້າຄົນເຈັບມີຄຸນສົມບັດເືບ້ອງຕ້ົນ ຫ ື ຖກລະບຸວ່າີມການສງຕ່ໍໜ້ີສູນ 
ຕາມີ່ທອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມີນ້: 

5.5.1 ີມຄຸນສົມບັດເືບ້ອງຕ້ົນ. 
ຄົນເຈັບີ່ທຖື ກກໍານົດໂດຍຂະບວນການກວດສອບທາງການເິງນໃຫ້ມີ ຄຸນສົມບັດ
ໍສາລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ແມ່ນຈະຖືກສັນນິ ຖານວ່າີມິສດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA.  
ຄົນເຈັບຈະືຖກພິຈາລະນາໃຫ້ມີ ຄຸນສ ້ົ ມບັດເືບອງຕນ ຖ້າຄົນເຈັບ: 

5.5.1.1 ່ລົງທະບຽນໃນໂຄງການ MFA ຊມຊົນ (CMFA) ເິ ຊງຄົນເຈັບືຖກສົງຕໍ່ 
ແລະ ີມຄຸນສົມບັດເືບ້ອງ ົຕ້ນຜ່ານ (1) ລັດຖະບານກາງ, 
ລັດຖະບານປະໍຈາລັດ ຫ ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ, (2) 
ອົງກອນຜູ້ຮ່ວມືມີ່ທຕ້ັງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ຫ (3) 
ເຫດການສຸຂະພາບໃນຊຸມຊົນ່ີທໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
KFHP/H ຫ 

5.5.1.2 ລົງທະບຽນໃນໂຄງການຜົນປະໂຫຍດຊຸມຊົນຂອງ KP 
ເພ່ືອສົ່ງເສີ ມການເຂ້ົາເຖິງການດູແລເ່ິບງແຍງໍສາລບຄນເຈບ່ັ ົ ັ ີທີມລາຍຮັ
ບໜ້ອຍ ແລະ 
ີມຄຸນສົມບັດເືບ້ອງຕ້ົນໂດຍພະນັກງານີ່ທືຖກມອບໝາຍຂອງ KFHP/H 
ຫ 

5.5.1.3 ລົງທະບຽນໃນໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບໜ້າເ່ືຊອຖື ່ີທຜ່ານກາ
ນກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິ ນຢາງເປັນທາງການ (ເຊ່ ັ ນ: ໂຄງການ 
Medicare Low Income Subsidy Program), 

5.5.1.4 ໄດ້ຮັບລາງວັນ MFA ລ່ວງໜ້າພາຍໃນເວລາ 3 ື0 ມ້ຍ້ອນຼຫັງ 

5.5.2 ືຖກລະບຸວ່າມີ ການສົ່ງຕ່ໍໜ້ີສູນ.  ຫັຼງຈາກໄດ້ໝົດການີມິສດໄດ້ຮັບ່ືອນໆ ແລະ 
ແຫ່ຼງຊໍ າລະເິງນ, ຄນເຈບ່ົ ັ ີທໄດ້ຮ ່ັ ບການດູແລເິບງແຍງໃນສະຖານບໍ ິລການຂອງ KP 
ແລ ີະ ມການບົ່ງີຊ້ເຖິງຄວາມໍລາບາກທາງການເິງນ (ເຊ່ ັ ນ: 
ຍອດເຫຼືອຄ້າງຊໍ າລະີ່ທກາຍກໍານົດຈ່າຍ) ອາດ 
ືຖກກວດສອບຫາການມິີສດໄດ້ຮັບໂຄງການ ໂດຍໃຊແຫງຂມນພາຍນອກ.  
ຖ້າີມິສດໄດ້ຮັບ, ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບລາງວັນ MFA 
ໍສາລັບຍອດເຫຼືອຄ້າງໍຊາລະທ່ີ ມີ ິສດໄດ້ຮັບເທ່ົານ້ັນ.  
ຍອດເຫຼືອຄ້າງຊໍ າລະໍສາລັບການບລການີ່ທເໝາະສົມອາດ່ໍບືຖກຮຽກເກັບ, 
ີມການຮຽກເກັບຕ່ໍໄປ ຫ ປະກອບເຂ ້ົ ້ າໃນລາຍຈ່າຍໜີສູນຂອງ KP.). 
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່ ່ົ5.6 ເກນກໍານົດການີມິສດໄດ້ຮັບໂຄງການ. ຕາມີ່ທໄດ້ສະຫຸຼບໄວ້ໃນບດເພີມເຕີມີທຂັດຕິດໄວ້, 
ພາກທີ  V, ເກນກํານົດການີມິສດໄດ້ຮັບ, ຄົນເຈ ່ັ ບີທສະໝັກໍຂ MFA 
ອາດມີຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເິງນ ໂດຍີອງໃສ່ການກວດສອບລາຍໄດ້ 
ແລະ ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການ ຫ ເກນກໍານົດລາຍຈ່າຍີ່ທສູງທາງການແພດ. 

5.6.1 ເກນກໍານົດຕາມການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການ. 
ຄົນເຈັບຈະືຖກປະເມີນເພ່ືອຕັດິສນວ່າ 
ຄົນເຈັບບັນລຸເກນກໍານົດການມິີສດໄດ້ຮັບຜ່ານການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ 
ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການ ຫ ່ໍບ. 

5.6.1.1 ການີມິສດໄດ້ຮັບໂດຍອີ ງໃສ່ລະດັບລາຍຮັບ.  
ຄົນເຈັບີ່ທີມຍອດລາຍຮັບຄົວເືຮອນໜ້ອຍກວ່າ ຫ 
ເທ່ົາກັບເກນກໍານົດຕາມການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ 
ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການຂອງ KFHP/H 
ເປັນເປີ ເຊັນຂອງຄູ່ືມຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal 
Poverty Guideline, FPG) 
ແມ່ນມີ ິສດໄດ້ຮັບການຊວຍເືຫຼອທາງການເິງນ. 

5.6.1.2 ລາຍຮັບຄົວເືຮອນ.  ເ່ືງອນໄຂລາຍຮັບໃຊ້ໄດ້ກັບສະມາິຊກຄົວເືຮອນ.  
ຄົວເືຮອນໝາຍເຖິງບຸກຄົນດຽວ ຫ ກຸ່ມຄົນທ່ີ ມີ ສອງ ຫ ຫຼາຍກວ່ານ້ັນ 
ເິ່ຊງີມຄວາມກ່ຽວພັນກັນໂດຍກໍາເີນດ, ການແຕ່ງດອງ ຫ 
ການຮັບເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ີ່ທອາໄສຢູ່ຮ່ວມກັນ.  
ສະມາິຊກຄົວເືຮອນອາດປະກອ ີບມຄູ່ຜົວເມຍ, 
ຄູ່ຮ່ວມອາໄສີ່ທເໝາະສົມ, ລກ, ຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຜູ້ດູແລເ່ິບງແຍງ, 
ລູກຂອງຍາດພ່ີນ້ອງຂອງຜູ້ດູແລເ່ິບງແຍງ ແລະ 
ບຸກຄົນ່ືອນໆີ່ທບຸກຄົນໃດໜ່ຶງ, ຄຜວເມຍ, ຄູ່ຮ່ວມອາໄສ ຫ 
ພ່ໍແມ່ນີມຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເິງນ ີ່ທອາໄສຢູ່ໃນຄົວເືຮອນ. 

5.6.2 ເກນກໍານົດລາຍຈ່າຍີ່ທສູງທາງການແພດ.  ຄນເຈັບຈະຖື ກປະເມີ ນເພ່ືອຕັດິສນວ່າ 
ຄົນເຈັບບັນລຸເກນກໍານົດການີມິສດໄດ້ຮັບຜ່ານລາຍຈ່າຍີ່ທສູງທາງການແພດ ຫ ່ໍບ. 

5.6.2.1 ການີມິສດໄດ້ຮັບໂດຍີອງໃສ່ລາຍຈ່າຍີ່ທສູງທາງການແພດ.  
ຄົນເຈັບີ່ທີມລະດັບຍອດລາຍຮັບຄົວເືຮອນ 
ໂດຍມລາຍຈາຍທາງການແພດ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາທ່ີ ເປັນລາຍຈ່າຍຕົວິຈງໍສາລັບການໍບິລການ ີ່ີທມິສດໄດ້ຮັບໃ
ນຊ່ວງເວລາ 12 ເືດອນຫຼາຍກວ່າ ຫ ເທ່ົາກັບ 10% 
ຂອງລາຍຮັບຄົວເືຮອນປະໍຈາີປ 
ແມ່ນມີ ິສດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເິງນ. 

5.6.2.1.1 ລາຍຈ່າຍຕົວຈິ ງຂອງ KFHP/H. 
ລາຍຈ່າຍທາງການແພດ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາີ່ທເກີດຂ້ຶນໃນສະຖານບໍ ິລການຂອງ KP 
ປະກອບີມການໍຊາລະຮ່ວມ, ເິງນມັດຈํາ, 
ການປະກັນໄພຮ່ວມ ແລະ 
ການຮັບຜິດຊອບສ່ວນທໍາອິ ດ່ີທກ່ຽວຂ້ອງກັບການໍບິລກ
ານທ່ີ ມີ ິສດໄດ້ຮັບ. 

ຼື

ຼື

ຼື

່

ຼື ຼື
ຼື

ູ

ູ ່ ົ ຼື

ົ
ຼື

ີ ່

ຼື



 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 
ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: National Community 
Benefit 

ວັນທີ ເລີ່ ມບັງຄັບນໍ າໃຊ້: 1 ທັນວາ 2021 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 10 ຂອງ 25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.6.2.1.2 ລາຍຈ່າຍຕົວິຈງທີ ໍບແມ່ນຂອງ Non-KFHP/H. 
ປະກອບມີລາຍຈ່າຍທາງການແພດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ 
ທັນຕະກໍາປະໍຈາວັນທ່ີ ໃຫໍ້ບິລການໃນສະຖານບໍ ິລການທ່ີ
ໍ່ບແມ່ນຂອງ KP 
ເ່ິຊງກ່ຽວຂ້ອງກັບການໍບິລການີ່ທມິີສດໄດ້ຮັບ ແລະ 
ເກີດຂຶ ້ ນໂດຍຄນເຈບ (ນອກຈາກສ່ວນຫຸຼດ ຫ 
ສ່ວນຕັດອອກ).  
ຄົນເຈັບແມ່ນໍຈາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານລາຍຈ່າຍທາງ
ການແພດໍສາລັບການບໍ ິລການທ່ີ ໄດ້ຮັບຈາກສະຖານບໍ ິລ
ການທ່ີ ໍ່ບແມ່ນຂອງ KP. 

5.6.2.1.3 ເບ້ຍປະກັນແຜນການສຸຂະພາບ. 
ລາຍຈາຍຕວຈງບປະກອບມຄາໃຊຈາຍທຕດພນກບກາ
ນຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພາບ (ເຊ່ ັ ນ: ເິງນຕ້ອງຊາລະ 
ຫ ເບ້ຍປະກັນ). 

5.7 ການປະຕິເສດ ແລະ ການອຸທອນ. 

5.7.1 ການປະຕິເສດ. ຄົນເຈັບີ່ທສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA ແລະ 
ໍ່ບບັນລຸເກນກໍານົດການມິີສດໄດ້ຮັບ ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫ 
ທາງປາກເົ່ປາວ່າ ໍຄາຮ້ອງຂໍ  MFA ຂອງຕົນຖືກປະຕິເສດ. 

5.7.2 ໍິວີທການອຸທອນສາລບການປະຕິເສດ MFA.  ຄົນເຈັບີທເຊື ອວ່າການສະໝັກຂໍ  ຫ 
ໍຂ້ມູນຂອງຕົນ່ໍບໄດ້ຖື ກພິຈາລະນາຢ່າງເໝາະສົມ 
ອາດອຸທອນສໍ າລັບການຕັດິສນນ້ັນ.  
ໍຄາແນະໍນາໍສາລັບການດໍ າເີນນຂະບວນການອຸທອນແມ່ນປະກອບໄວ້ໃນໜັງືສປະ
ຕິເສດ MFA.  
ການອຸທອນແມ່ນຈະຖືກກວດສອບໂດຍພະນັກງານທ່ີ ມອບໝາຍຂອງ KFHP/H. 

5.8 ໂຄງສ້າງລາງວັນ.  ລາງວັນ MFA ແມ່ນໃຊ້ໄດ້ກັບເິງນຕ້ອງຊາລະີ່ທກາຍກํານົດ ຫ 
ຍອດເຫຼືອຄ້າງຊໍ າລະີ່ທຖື ກລະບຸກ່ອນໜ້າການສົ່ງຕ່ໍໜ້ີສູນ ແລະ 
ຄ່າທໍານຽມຄ້າງຈ່າຍເທ່ົານ້ັນ.  ລາງວັນ MFA 
ອາດປະກອບີມຊ່ວງເວລາການີິມິສດໄດ້ຮັບໍສາລັບການໍບິລການຕິດຕາມ 
ຕາມີ່ທຖື ກຕັດສິ ນໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP. 

5.8.1 ື ່ ່ ່ັ ້ພນຖານລາງວັນ.  ຄາໃຊ້ຈາຍຂອງຄົນເຈບີທໍຊາລະດວຍໂຄງການ MFA 
ແມ່ນຖື ກຕັດິສນບົນພ້ືນຖານ່ີທວ່າ 
ຄົນເຈັບມີ ການຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພາບ ຫ ່ໍບ ແລະ 
ບົນພ້ືນຖານລາຍຮັບຄົວເືຮອນຂອງຄົນເຈັບ. 

5.8.1.1 ຄົນເຈັບີ່ທີມິສດໄດ້ຮັບ MFA 
ໂດຍປາສະຈາກການຄອບຄຸມດູແລສຸຂະພາບ (່ໍບີມປະກັນໄພ). 
ຄົນເຈັບ່ໍບມີ ປະກັນໄພີ່ທມິີສດໄດ້ຮັບ 
ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດໃນຄ່າໃຊ້ຈາຍຂອງຄົນເຈັບໍສາລັບການໍບິລການທັງ
ໝົ ່ດີທີມິສດໄດ້ຮັບ. 

່ ່

ົ ັ ຼື

່ ົ ິ ໍ່ ີ ່ ້ ່ ີ່ ິ ັ ັ
ໍ

ຼື

ຼື

ຼື

ໍ ຼື

ຼື

່

່ ່ັ

້



 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 
ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: National Community 
Benefit 

ວັນທີ ເລີ່ ມບັງຄັບນໍ າໃຊ້: 1 ທັນວາ 2021 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 11 ຂອງ 25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.8.1.2 ຄົນເຈັບີ່ທີມິສດໄດ້ຮັບ MFA ໂດຍີມການຄອບຄຸມດູແລສຸຂະພາບ 
(ີມປະກັນໄພ). ຄົນເຈັບມີປະກ ່ັ ນໄພີທມິີສດໄດ້ຮັບ 
ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບໍສາລັບການບໍ ິລການທັງ
ໝ ່ົ ດທີ ມີ ິສດໄດ້ຮັບ (1) ີ່ທຄົນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເປັນການສວນຕວ 
ແລະ (2) ີ່ທ່ໍບມີ ການໍຊາລະໂດຍໍບິລສັດປະກັນໄພຂອງຕົນ.  
ຄົນເຈັບໍຈາເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານ ເຊ່ ັ ນ: ການອະທິບາຍຜົນປະໂຫຍດ 
(Explanation of Benefits, EOB) 
ເພ່ືອກໍານົດສັດສ່ວນຂອງໃບຮຽກເກັບເິງນີ່ທໍ່ບໄດ້ຖື ກຄອບຄຸມໂດຍປະ
ກັນໄພ. 

5.8.1.2.1 ການຈ່າຍເິງນທ່ີ ໄດ້ຮັບຈາກໍບິລສັດປະກັນໄພ. 
ຄົນເຈັບີມປະກນໄ ່ພີທີມິສດໄດ້ຮັບ 
ໍຈາເປັນຕ້ອງເຊັນຊື່ ໂອນການໍຊາລະໃດກໍຕາມສໍ າລັບກາ
ນບໍ ິລການທ່ີ ສະໜອງໂດຍ KFHP/H 
ເ່ິຊງຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຈາກໍບິລສັດປະກັນໄພຂອງຄົນເຈັບ 
ໃຫແກ KFHP/H. 

5.8.1.3 ກໍານົດສ່ວນຫຸຼດ.  ໍຂ້ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບສ່ວນຫຼ ຸ່ ດີທມີ ໃຫ້ 
ພາຍໃຕນະໂຍບາຍ ແມ່ນືຖກສະຫຸຼບໄວ້ໃນບ ່ ່ົ ດເພີມເຕີມີທຂັດຕດໄວ, 
ພາກທີ  VI, ກํານົດສ່ວນຫຸຼດ. 

5.8.1.4 ການໍຊາລະເິງນືຄນຈາກການໍຊາລະໜ້ີ.  KFHP/H 
ຕິດຕາມການໍຊາລະເິງນືຄນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນີທສາ
ມ / ການຊໍ າລະໜີ່້ີທມີ ການປົກປ້ອງປະກັນໄພສ່ວນບຸກຄົນ, ຜຈາຍເງນ 
ຫ ພາກສ່ວນ່ືອນໆີ່ທີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍ 
ຕາມເໝາະສົມ. 

5.8.2 ຊ່ວງເວລາການີມິສດໄດ້ຮັບລາງວັນ.  
ຊ່ວງເວລາການມີ ິສດໄດ້ຮັບການບໍ ິລການຕິດຕາມ 
ແມ່ນເ່ີລມຕ້ົນຈາກວັນີທອະນຸມັດ ຫ ວັນທີ ່ີທມີ ການສະໜອງການບໍ ິລການ ຫ 
ວັນທີ ່ີທມີ ການສັ່ງຈ່າຍຢາ.  ໄລຍະຂອງຊ່ວງເວລາການີມິສດໄດ້ຮັບ 
ແມ່ນເວລາໍຈາກັດເທ່ົານ້ັນ ແລະ ຖື ກກໍານົດຕາມິວຈາລະຍານຂອງ KP 
ໃນຫາກຫາຍວທ ເຊິ່ ງປະກອບມີ: 

5.8.2.1 ຊ່ວງເວລາສະເພາະ. ສູງສຸດ 365 
ືມໍ້ສາລັບການໍບິລການຕິດຕາມທ່ີ ີມິສດໄດ້ຮັບ ແລະ 
ຍອດເຫຼືອຄ້າງຊໍ າລະໍສາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບີ່ທຖື ກລະບຸກ່ອນກາ
ນສົ່ງຕ່ໍໜ້ີສູນ. 

5.8.2.2 ການພະຍາບານີ່ທໍຊານານ ແລະ ການດູແລເິ່ບງແຍງຂ້ັນກາງ. 
່ສູງສຸດຈົນເຖິງ 30 ືມ້ສํາລັບການບໍ ິລການທີີ ສະໜອງໃຫ້ຢູ່ນອກ KP. 

5.8.2.3 ອຸປະກອນທາງການແພດີ່ທທົນທານ. ສູງສຸດ 180 
ມື ້ ໍສາລັບອຸປະກອນທາງການແພດທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜໍູ້ຈາໜ່າຍ. 

່ ົ

ັ

້ ່

້ ິ ້

ູ ້ ່ ິ
ຼື

ຼື ຼື

ຼ ຼ ິ ີ



 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 
ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: National Community 
Benefit 

ວັນທີ ເລີ່ ມບັງຄັບນໍ າໃຊ້: 1 ທັນວາ 2021 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 12 ຂອງ 25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

5.8.2.4 ຊວງການ່່ ິປນປົວ ືຫຼ ຕອນດູແລເິ່ບງແຍງ.  ສູງສຸດ 180 
ມື ້ ໍສາລັບຊ່ວງການ່ິປນປົວ ແລະ /ຫ 
ຕອນດູແລເ່ິບງແຍງຕາມີ່ທຕັດສິ ນໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP. 

5.8.2.5 ຄົນເຈັບທ່ີ ອາດີມິສດໄດ້ຮັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາ
ກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ສູງສຸດ 90 ືມ້ເພ່ືອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບ 
ໃນຂະນະີ່ທພວກເົຂາສະໝັກໍຂໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງ
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. 

5.8.2.6 ລາງວັນຮ້ານຂາຍຢາໃຊ້ຄ້ງດຽວ.  ກ່ອນ່ັ ີທຈະສະໝັກໍຂໂຄງການ MFA, 
ຄົນເຈັບມິີສດໄດ້ຮັບລາງວັນຮ້ານຂາຍຢາໃຊ້ຄ້ັງດຽວ ຖ້າຄົນເຈັບ 
(1) ີໍ່ບມລາງວັນ MFA, (2) ຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP 
ຂຽນກໍາກັບໃສ່ໃບສ່ ່ັ ງຢາທີ ຮ້ານຂາຍຢາຂອງ KFHP/H ແລະ 
(3) ສະແດງຄວາມ່ໍບສາມາດໃນການໍຊາລະໃບສັ່ງຢາ.  
ລາງວັນໃຊ້ຄ້ັງດຽວແມ່ນໍຈາກັດພຽງ 30 ືມ້ ແລະ 
ປະກອບີມການຈັດຈ່າຍຢາີ່ທສົມເຫດສົມຜົນ 
ຕາມີ່ທກໍານົດໄວ້ໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການຂອງ KP 
ຕາມຄວາມເໝາະສົມທາງການແພດ. 

5.8.2.7 ການຮ້ອງຂໍ ເພີ່ມເວລາລາງວັນ. ເ່ີລມຕ້ົນຈາກ ສາມສິ ບ (30) 
ືມ້ກ່ອນວັນີທໝົດອາຍຸຂອງລາງວັນີ່ທີມຢູ່ ແລະ 
ໃນເວລາໃດກໍຕາມຫັຼງຈາກນ້ັນ, 
ຄນເຈັບອາດສະໝັກຂໍ ໂຄງການີອກຄ້ັງ. 

5.8.3 ການຖອດຖອນ, ການຍົກເີລກ ືຫຼ ການແກ້ໄຂລາງວັນ.  KFHP/H ອາດຖອດຖອນ, 
ຍົກເີລກ ຫ ແກ້ໄຂລາງວັນ MFA ໃນສະຖານະການໃດໜງ 
ຕາມິວຈາລະຍານຂອງຕົນ.  ສະຖານະການປະກອບີມ: 

5.8.3.1 ການໍສ້ໂກງ, ການລັກຂະໂມຍ ືຫຼ ການປ່ຽນແປງທາງການເິງນ.  
ກໍລະີນຂອງການໍສ້ໂກງ, ການສະແດງຂໍ ້ ມູນຜິດ, ການລັກຂະໂມຍ, 
ການປ່ຽນແປງໃນສະຖານະການທາງການເິງນຂອງຄົນເຈັບ ຫ 
ສະຖານະການ່ືອນໆີ່ທຫຼ ຸ້ ດຄວາມໝັນຄົງຂອງໂຄງການ MFA. 

5.8.3.2 ີມິສດໍສາລັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງພາກລັດ ແລະ 
ພາກເອກະຊົນ.  
ຄົນເຈັບທ່ີ ືຖກກວດສອບສໍ າລັບໂຄງການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອ
ງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນືຖກສັນນິ ຖານວ່າມິີສດໄດ້ຮັບ 
ແຕ່ໍ່ບຮ່ວມມືກັບຂະບວນການສະໝັກໍຂໂຄງການເຫຼົ່ານ້ັນ. 

5.8.3.3 ການລະບຸແຫ່ຼງການໍຊາລະເ ່ິ ງນືອນໆ. ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ ຫ 
ແຫ່ຼງການໍຊາລະເິງນ່ືອນໆີ່ທືຖກລະບຸ ຫັຼງຈາກີ່ທຄົນເຈັບໄດ້ຮັບລາງວັນ 
MFA 
ຈະກ່ໍໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນຄ່າທໍານຽມຂອງການໍບິລການ່ີທມິີສດໄດ້
ຮບ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ມີ ການຮຽກເກັບຍ້ອນຫຼ ້ັ ງ.  ຖ້າເຫດການີນເກີດຂ້ຶນ, 
ຄົນເຈັບຈະບໍ່ ຖື ກຮຽກເກັບເງິ ນໍສາລັບສັດສ່ວນນ້ັນຂອງໃບຮຽກເກັບເງິ
ນ (1) ີ່ທຄົນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເປັນການສ່ວນຕົວ ແລະ 
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(2) ໍ ່ບີມການໍຊາລະໂດຍການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບຂອງຕົນ ຫ 
ໂດຍແຫ່ຼງການໍຊາລະເິງນ່ືອນໆ. 

5.8.3.4 ການປ່ຽນແປງໃນການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ. 
ຄົນເຈັບີ່ທພົບກັບການປ່ຽນແປງໃນການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບ 
ຈະືຖກຮ້ອງໍຂໃຫ້ສະໝັກຂໍ ໂຄງການ MFA ຄນໃໝ. 

5.9 ໍຂໍ້ຈາກັດຕ່ໍຄ່າທໍານຽມ.  ການຄິ ດໄລ່ເິງນຈາກຄົນເຈັບີ່ທມີ ິສດໄດ້ຮັບ MFA 
ດວຍໍຈານວນເຕັມໂດລ່າ (ນ້ັນກືໍຄ ຄ່າທໍານຽມລວມ) 
ໍສາລັບຄ່າທໍານຽມໂຮງໝີ່ໍທມີ ິສດໄດ້ຮ ່ ້ັ ບ ເິຊງເກີດຂຶນໃນໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເີຊ 
ແມ່ນເປັນສິ່ ງເກືອດຫ້າມ.  ຄົນເຈບ່ ່ັ ີທໄດ້ຮັບການໍບິລການທີ ໂຮງໝີ່ໍທມີ ິສດໄດ້ຮັບ 
ໃນໂຮງໝມນນທກາຍເຊ ແລະ ມີ ິສດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA, ແຕ່ໍ່ບໄດ້ຮັບລາງວັນ MFA ຫ 
ປະຕິເສດີ່ທຈະຮັບລາງວັນ MFA 
ຈະ່ໍບຖື ກິຄດໄລ່ເິງນໃນຈໍ ານວນ່ີທຫຼາຍກວ່າໍຈານວນທ່ີ ຮຽກເກັບທົ່ວໄປ (amounts generally 
billed, AGB) ສາລํ ັ ບການໍບິລການເຫຼົ່ານ້ັນ. 

5.9.1 ໍຈານວນີ່ທຮຽກເກັບທົ່ວໄປ. ຈາํນວນທ່ີ ຮຽກເກັບທົ່ວໄປ (AGB) 
ໍສາລັບການດູແລເ່ິບງແຍງສຸກເີສນ ຫ 
ການດູແລເ່ິບງແຍງີ່ທໍຈາເປັນທາງການແພດໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ່ີທມີ ປະກັນໄພຄອບຄຸ
ມ ເຊ່ ນດ ່ັ ນ: ກາ ູ ແລເິບງແຍງີ່ທຖືກກໍານົດໄວໍ້ສາລັບສະຖານບໍ ິລການຂອງ KP 
ຕາມີ່ທໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນບົດເພ່ີມເຕີມີ່ທຂັດຕິດໄວ້, ພາກທີ  VII, 
ພ້ືນຖານສໍ າລັບການຄິ ດໄລໍ່ຈານວນທ່ີ ຮຽກເກັບທົ່ວໄປ (AGB). 

5.10 ການໍດາເີນນການຈັດເກັບໜ້ີ. 

5.10.1 ຄວາມພະຍາຍາມແຈ້ງເຕືອນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.  KFHP/H ຫ 
ໜ່ວຍງານຈັດເກ ່ັ ບໜີ່້ີທເຮັດໜ້າີທແທນຕົນ 
ຈະພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບຮູ້ເຖິງເິງນຕ້ອງ
ໍຊາລະີ່ທກາຍກໍານົດ ຫ ຍອດເຫຼືອຄ້າງໍຊາລະ ກ່ຽວກັບໂຄງການ MFA.   
ຄວາມພະຍາຍາມແຈ້ງເືຕອນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນປະກອບີມ: 

5.10.1.1 ການໃຫ້ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໜ່ຶງສະບັບພາຍໃນ 120 
ມື ້ ຫັຼງຈາກໃບຖະແຫຼງພາຍຫັຼງອອກໂຮງໝໍຄ້ັງທໍາອິ ດ 
ເືພ່ອແຈ້ງໃຫ້ ູຜ້ືຖບັນີຊຮັບູຮ້ວ່າ ີມ MFA ໃຫ້ສํາລັບຄົນທ່ີ ມີ ຄຸນສົມບັດ. 

5.10.1.2 ການໃຫ້ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມດ້ວຍລາຍການໍດາເີນນ
ການຈັດເກັບໜີ່້ີທເກີນປົກກະຕິ (extraordinary collection actions, 
ECA) ທ KFHP/H ຫ 
ໜ່ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີມີ ເຈດຕະນາເ່ີລມຕ້ົນໍຊາລະຍອດເຫຼືອໍສາລັບຄ່າໃ
ຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບ ແລະ ເວລາກໍານົດໍສາລັບການໍດາເີນນການດັ່ງກ່າວ 
ເິ່ຊງບໍ່ ໍດາເີນນການກ່ອນກໍານົດ 30 
ມື ້ ນບ ່ັ ຕ້ັງແຕີ່ທສົ່ງແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

5.10.1.3 ການໃຫ້ບົດສະຫຸຼບດ້ວຍພາສາທ່ີ ເຂ້ົາໃຈ່ງາຍ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ MFA 
ພ້ອມກັບໃບຖະແຫຼງຄົນເຈັບໃນໂຮງໝໍຄ້ັງທໍາິອດ. 
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5.10.1.4 ການພະຍາຍາມແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖື ບັນີຊຮັບຮູ້ທາງປາກເົ່ປາກ່ຽວກັ
ບນະໂຍບາຍ MFA ແລະ 
ິວີທການໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານຂະບວນການສະໝັກໍຂ MFA. 

5.10.1.5 ການກໍານ ່ົ ດການມິີສດໄດ້ຮັບໂຄງການ ເື ມອີມການຮ້ອງຂໍ , 
ກ່ອນີ່ທເິງນຕ້ອງຊໍ າລະກາຍກໍານົດ ຫ 
ຍອດເືຫຼອຄ້າງໍຊາລະຂອງຄົນເຈັບຈະືຖກໂອນໄປໃຫ້ໜ່ວຍງານຈັດເກັບ
ໜ. 

5.10.2 ການລະງັບການໍດາເີນນການຈັດເກັບໜີ່້ີທເີກນປົກກະຕິ.  KFHP/H ໍ່ບດາເํ ີນນການ 
ຫ ອະນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍງານຈັດເກັບໜໍ້ີດາເນີ ນການຈັດເກັບໜ້ີເກີນປົກກະຕິ 
(ECA) ຈາກຄົນເຈັບແທນຕົນ ຖ້າຄົນເຈັບ: 

5.10.2.1 ມີ ລາງວັນ MFA ່ ີທໍນາໃຊ້ໄດ້ ່ຢູ ຫ 

5.10.2.2 ໄດ້ເ່ີລມສະໝ ່ັ ກຂໍ  MFA ຫັຼງຈາກທີ  ECA ໄດ້ເ່ີລມຕ້ົນຂຶ ້ ນ.  ECA 
ຈະືຖກລະງັບຈົນກວ່າຈະີມການຕັດິສນໃຫິ້ສດຄ້ັງສຸດທ້າຍ. 

5.10.3 ການໍດາເນີ ນການຈັດເກັບໜ້ີເກີ ນປົກກະຕີິ່ທອະນຸຍາດໃຫ້. 

5.10.3.1 ການຕັດິສນຄ້ັງສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມີ່ທສົມເຫດສົມຜົນ. 
ກ່ອນີ່ທຈະເ່ີລມຕ້ົນໍດາເນີ ນການ ECA ໃດໜງ, 
ຜູ້ນໍ າການບໍ ິລການດ້ານການເິງນຂອງຄົນເຈັບໍສາລັບຮອບວຽນລາຍໄດ້ 
ຮັບປະກັນລາຍການດັ່ງຕ່ໍໄປນີ ້ : 

5.10.3.1.1 ການໍດາເີນນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພ່ືອ
ແຈ້ງເຕື ອນໃຫ້ຄົນເຈັບຮັບຮູ້ເຖິງໂຄງການ MFA ແລະ 

5.10.3.1.2 ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບຢ່າງໜ້ອຍ 240 
ືມ້ນັບຕ້ັງແຕ່ໃບຖະແຫຼງຮຽກເກັບໜ້ີຄ້ັງທໍາິອດ 
ເພ່ືອສະໝັກໍຂ MFA. 

5.10.3.2 ການລາຍງານຕ່ໍໜ່ວຍງານິສນເື່ຊອຂອງລູກຄ້າ ຫຼ ກມສນເຊ່ື ົ ິ ື ອ.  
KFHP/H ຫ ໜ່ວຍງານຈັດເກ ້ັ ບໜີແທນຕົນ 
ອາດລາຍງານໍຂ້ມູນທາງລົບໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານລາຍງານິສນເ່ືຊອຂອງລູ
ກຄ້າ ຫ ກົມສິ ນເ່ືຊອ. 

5.10.3.3 ການດໍ າເີນນການໃນສານ ືຫຼ ທາງແພ່ງ. 
ກ່ອນທ່ີ ຈະຕິດຕາມການດໍ າເີນນການໃນສານ ຫ ທາງແພ່ງ, KFHP/H 
ືຢນຢັນສະຖານະທາງການເິງນຂອງຄົນເຈັບ 
ໂດຍໃຊແຫງຂມນພາຍນອກເພອຕດສນວາ 
ຄົນເຈັບມີ ິສດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA ຫ ່ໍບ. 

5.10.3.3.1 ີມິສດໄດ້ຮັບ MFA. 
ໍ່ບມີ ການດໍ າເີນນການເພ່ີມເຕີມຕ່ໍຄົນເຈັບີ່ທມີ ິສດໄດ້ຮັບ
ໂຄງການ MFA.  ບ ່ັ ນຊີ ີທມີ ຄຸນສົມບັດສํາລັບ MFA 
ແມ່ນືຖກຍົກເີລກ ແລະ 
ສົ່ງກັບືຄນບົນພ້ືນຖານຍ້ອນຫັຼງ. 
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5.10.3.3.2 ໍ່ບີມິສດໄດ້ຮັບ MFA. ໃນກລະນທຈํາກດຫາຍ, 
ການດໍ າເີນນການດັ່ງຕ່ໍໄປີນ້ອາດເກີດຂ້ຶນ 
ໂດຍີມການອະນຸມັດກ່ອນໜ້າຈາກພະນັກງານໍບິລຫານ
ການເິງນອາວຸໂສ ຫ ຜູ້ຄວບຄຸມໃນລະດັບພາກພ້ືນ: 

5.10.3.3.2.1 ການອາຍັດຄ່າຈ້າງ 

5.10.3.3.2.2 ການໍດາເນີ ນຄະດີ /ການດໍ າເີນນການທາ
ງແພ່ງ.  
ໍ່ບີມການໍດາເີນນການທາງກົດໝາຍຕ່ໍ
ບຸກຄົນີ່ທວ່າງງານ ແລະ 
ໍ່ບີມລາຍຮັ ືບ່ອນ ່ີໆທີມຜົນ. 

5.10.3.3.2.3 ິສດຶຍດໜ່ວງີ່ທຢູ່ອາໄສ. 

5.10.4 ການໍດາເີນນການຈັດເກບ ້ັ ໜີເີກນປົກກະຕີິ່ທືຖກເືກອດຫ້າມ.  KFHP/H 
່ໍບໍດາເີນນການ, ອະນຸຍາດ ຫ 
ອະນຸຍາດໃຫ້ໜ່ວຍງານຈດເກບໜ້ີັ ັ ໍດາເີນນການດັ່ງຕ່ໍໄປີນ້ 
ໍ່ບວ່າຈະຢູ່ໃນສະຖານະການໃດກໍຕາມ: 

5.10.4.1 ຍດເວລາ, ປະຕິເສດ ຫ ຮ້ອງໍຂການໍຊາລະ 
ເ່ືນອງຈາກ່ໍບີມການໍຊາລະຍອດເືຫຼອຄ້ັງກ່ອນຂອງຜູ້ືຖບັນີຊ 
ກ່ອນີ່ທຈະໃຫໍ້ບິລການດູແລເິ່ບງແຍງສຸກເີສນ ຫ 
ການດູແລເ່ິບງແຍງີ່ທໍຈາເປັນທາງການແພດ. 

5.10.4.2 ຂາຍໜ້ີຂອງຜູ້ຖື ບັນຊີ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີ ສາມ. 

5.10.4.3 ການຍຶ ດຊັບິສນຈໍ ານອງ ຫ ການຍຶ ດບັນຊີ . 

5.10.4.4 ຮ້ອງຂໍ ໝາຍຈັບ. 

5.10.4.5 ຮ້ອງຂໍ ໝາຍສານເພ່ືອຈັບກຸມມາລາຍງານຕົວຕ່ໍໜ້າສານ. 

5.11 ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ.  KFHP/H ອາດແກ້ໄຂເກນກາํ ນົດການມີ ິສດໄດ້ຮັບຂອງໂຄງານ 
MFA ຂອງຕົນເປັນການຊົ່ວຄາວ ແລະ 
ຂະບວນການສະໝັກຂໍ ເພ່ືອປັບປຸງການຊ່ວຍເຫຼືອີ່ທີມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ 
ຄນເຈ ່ົ ັ ບີທໄດ້ຮ າ ່ັ ບຜ ຈ ່ົ ນກະທົບ ກເຫດການທີ ເປັນທີ ຮູ້ຈັກກັນີດ 
ິເ່ຊງືຖກລະບຸໃຫ້ເປັນໄພພິບັດໂດຍລັດຖະບານປະໍຈາລດ ຫ ລັດຖະບານກາງ. 

5.11.1 ການແກ້ໄຂການມ ່ີ ິສດໄດ້ຮັບີທສາມາດເປັນໄປໄດ້.  
ການປ່ຽນແປງເກນກໍານົດການມິີສດໄດ້ຮັບ MFA 
ເປັນການຊົ່ວຄາວອາດປະກອບີມ: 

5.11.1.1 ການລະງັບໍຂໍ້ຈາກັດການມິີສດໄດ້ຮັບ 

5.11.1.2 ການເພ່ີມເ່ືງອນໄຂເີ່ລມຕ້ົນຂອງການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ 
ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການ. 

5.11.1.3 ການຫຸຼດເ່ືງອນໄຂເ່ີລມຕ້ົນຂອງລາຍຈ່າຍີ່ທສູງທາງການແພດ. 
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5.11.2 ການແກ້ໄຂຂະບວນການສະໝັກໍຂີ່ທສາມາດເປັນໄປໄດ້.  
ການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວຕ່ໍຂະບວນການສະໝັກໍຂ MFA ອາດປະກອບີມ: 

5.11.2.1 ການອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຈັບສະໜອງໍຂ້ມູນພ້ືນຖານທາງການເິງນ (ເຊ່ ັ ນ: 
ລາຍຮັບ ້ ຖາີມ ແລະ ແຫ່ຼງເິງນ) ແລະ 
ຢ້ັງືຢນຄວາມືຖກຕ້ອງຂອງໍຂ້ມູນດັ່ງກ່າວເື່ມອ 
(1) ໍ່ບສາມາດືຢນຢັນສະຖານະທາງການເິງນຂອງຕົນ 
ໂດຍໃຊແຫງຂມນພາຍນອກ, (2) ່ໍບມໍີຂ້ມູນທາງການເິງນທ່ີ ຮ້ອງໍຂ 
ເ່ືນອງຈາກເຫດການໃດໜ່ຶງ ແລະ 
(3) ່ໍບມີ ຫຼກຖານ່ືອນໆ່ັ ີທອາດສະແດງເຖິງຄວາມເໝາະສົມໃນການໄດ້ຮັ
ບສິ ດ. 

5.11.2.2 ພິຈາລະນາຜົນກະທົບຂອງການສູນເສຍຄ່າຈ້າງ/ 
ການເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດ 
ເ່ືນອງຈາກເຫດການີ່ທກໍານົດລາຍຮັບຂອງຄົວເືຮອນ. 

5.11.3 ໍຂ້ມູນທ່ີ ີມໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ.  
ໍຂ້ມູນີ່ທອະທິບາຍການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວໃນໂຄງການ MFA 
ແມ່ນມີ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະໃນໜ້າເວບຂອງໂຄງການ MFA ແລະ 
ໃນສະຖານບໍ ິລການຂອງ KP ໃນພ້ືນທ່ີ ໆໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. 

6.0 ການອ້າງອີ ງ/ພາກພະໜວກ 

6.1 ພາກພະໜວກ ກ – ປະມວນຄํາສັບ 

6.2 ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ 

6.2.1 ກົດໝາຍປົກປ້ອງຄ ່ ່ົ ນເຈັບ ແລະ ການດູແລເິບງແຍງີທລາຄາ່ໍບແພງ, 
ກົດໝາຍສາທາລະນະ 111-148 (124 ບົດບັນຍັດ 119 (2010)) 

6.2.2 ລະບົບທະບຽນຫັຼກ ແລະ ຄູ່ມື ຄວາມທຸກຍາກປະໍຈາປີ ຂອງລັດຖະບານກາງ 

6.2.3 ິ່ສງພິມການໍບິລການລາຍໄດ້ພາຍໃນ, 2014 ຄາແํ ນະໍນາສາລํ ັ ບຕາຕະລາງ ຍ 
(ແບບຟອມ 990) 

6.2.4 ແຈ້ງການໆໍບິລການລາຍໄດ້ພາຍໃນ 2010-39 

6.2.5 ກົດໝາຍການໍບິລການລາຍໄດ້ພາຍໃນ, 26 CFR ພາກ 1, 53 ແລະ 602, RIN 
1545-BK57; RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 – 
ເ່ືງອນໄຂເພ່ີມເີຕມສໍ າລັບໂຮງໝໍການກຸສົນ 

6.2.6 ສະມາຄົມໂຮງໝໍແຫ່ງລັດຄາລິ ຟໍເນຍ – 
ນະໂຍບາຍການຊວຍເຫອທາງການເິງນໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍ ແລະ 
ກດໝາຍຜນປະໂຫຍດຊມຊນ, ສະບັບປີ  2015 

6.2.7 ສະມາຊົມສຸຂະພາບກາຕິໍລກແຫ່ງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ – 
ຄູ່ມື ໍສາລັບການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານຜົນປະໂຫຍດຊຸມຊົນ, ສະບັບີປ 
2012 

6.3 ລາຍ່ືຊຜູ້ໃຫໍ້ບິລການ 
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6.3.1 ີມລາຍ່ືຊຜູ້ໃຫໍ້ບິລການີ່ທເວບໄຊຂອງ KFHP/H ສํາລບ: 

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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ພາກພະໜວກ ກ 
ປະມວນໍຄາສັບ 

MFA ຊຸມຊົນ (CMFA) ໝາຍເຖິງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເິງນສํາລ ່ັ ບການແພດີທໄດ້ມີ ການວາງແຜນ 
ເ່ິຊງສົມທົບກ ່ັ ບອງກອນີທຕ້ັງຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ 
ອົງກອນຕາຂ່າຍຄວາມປອດໄພເພ່ືອສະໜອງການດູແລເ່ິບງແຍງີ່ທໍຈາເປັນທາງການແພດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບີ່ທ
ໍ່ບມີ ປະກນໄພ ແລະ ່ັ ີທມີ ປະກັນໄພບໍ່ ພຽງພໍ ເ່ິຊງີມລາຍຮັບໜ້ອຍ ີ່ທສະຖານໍບິລການຂອງ KP. 

ໜ່ວຍງານຈດເກບໜ້ີັ ັ  ໝາຍເຖິງບຸກຄນ່ົ ີທດາເํ ີນນ ຫ ປະຕິບັດການຈັດເກັບໜ້ີ ຫ 
ພະຍາຍາມຈັດເກັບໜີ່້ີທຄ້າງໍຊາລະ ຫ ໜີ່້ີທຖື ກກ່າວຫາວ່າຄ້າງໍຊາລະ ໂດຍການໍດາເີນນການທາງກົງ ຫ ທາງອ້ອມ 
ໃຫແກເຈາໜ ຫ ຜຊໜ. 
ອຸປະກອນທາງການແພດີ່ທທົນທານ (DME) ປະກອບີມ ແຕ່ໍ່ບຈາກํ ັ ດພຽງໄມ້ຄ້ອນເທ້ົາມາດຕະຖານ, ໄມໍ້ຄ້າີຂ້ແຮ້, 
ເ່ືຄອງພົ່ນລະອອງ, ວັດສະດີຸ່ທເຈດຕະນາໃຫເກີດປະໂຫຍດ, ອຸປະກອນລາກຶດງເທິງປະຕູເພ່ືອນໍ າໃຊ້ໃນເືຮອນ, 
ໍລ້ຄົນພິການ, ອຸປະກອນຊ່ວຍຍ່າງ, ຕຽງໂຮງໝໍ ແລະ ອົກີຊແຊນເພ່ືອນໍ າໃຊ້ໃນເືຮອນ 
ຕາມີ່ທກໍານົດໄວ້ໂດຍເກນກໍານົດຂອງ DME. DME ່ໍບລວມເຖິງກາຍອຸປະກອນເສີ ມ, ກາຍອຸປະກອນທຽມ (ເຊ່ ັ ນ: 
ເຝືອກແຂງ/ອຸປະກອນຊ່ວຍໍຄ້າ ແລະ ກ່ອງສຽງປະິດດ ແລະ ພັດສະດຸ) ແລະ ພັດສະດືຸຊ້ຂາຍໂດຍກົງ ແລະ 
ິສນຄ້າືຍດຍຸ່ນ (ເຊ່ ັ ນ: ພັດສະດໍຸສາລັບລະບົບປັດສະວະ ແລະ ພັດສະດໍຸສາລັບບາດແຜ). 
ຄົນເຈັບີ່ທີມິສດໄດ້ຮັບ ແມ່ນບຸກຄົນທ່ີ ບັນລຸເກນກํານົດການມິີສດໄດ້ຮັບ ຕາມທອະທບາຍໄວໃນນະໂຍບາຍສະບບນ 
່ໍບວ່າຄົນເຈັບດັ່ງກ່າວຈະ (1) ມີ ປະກັນໄພ ຫ ໍ່ບ; (2) ໄດ້ຮັບການຄອບຄຸມຜ່ານໂຄງການສາທາລະນະ ຫ ່ໍບ (ເຊ່ ັ ນ: 
Medicare, Medicaid ຫ ການຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພາບແບບອຸດໜູນ 
ເ່ິຊງໄດ້ຖື ກືຊ້ຜ່ານການແລກປະກັນສຸຂະພາບ); (3) ໄດ້ຮັບປະກັນໄພໂດຍແຜນການສຸຂະພາບີ່ທນອກເໜືອຈາກ 
KFHP ຫ ່ໍບ; ຫ (4) ືຖກຄອບຄຸມໂດຍ KFHP ຫ ່ໍບ. 
ແຫ່ຼງໍຂ້ມູນພາຍນອກ ແມ່ນຜູ້ຈํາໜ່າຍບຸກຄົນທີ ສາມ 
ເ່ິຊງືຖກໃຊ້ໃນການກວດສອບໍຂ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງຄົນເຈັບເພ່ືອປະເີມນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເິງນ 
ໂດຍໃຊປະໂຫຍດຈາກແບບຈາລອງີ່ທີອງໃສ່ຖານໍຂ້ມູນປະຫວັດສາທາລະນະທ່ີ ປະເມີ ນຄົນເຈັບແຕ່ລະຄົນ 
ໂດຍີອງໃສ່ມາດຕະຖານດຽວກັນເພ່ືອິຄດໄລ່ຄະແນນຄວາມສາມາດທາງການເິງນຂອງຄົນເຈັບ. 
ຄືູ່ມຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPG) ສ້າງລະດັບລາຍຮັບປະຈາປํ ີ ສາລํ ັ ບຄວາມທຸກຍາກ 
ຕາມີ່ທຖືກກໍານົດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໍບິລການມະນຸດຂອງສະຫະລັດອາເມິຣກາ ແລະ 
ືຖກອັບເດດປະໍຈາີປໃນລະບົບທະບຽນຫັຼກ. 
ການໃຫໍ້ຄາປຶ ກສາດ້ານການເິງນ 
ແມ່ນຂະບວນການທ່ີ ນໍ າໃຊ້ເພ່ືອຊ່ວຍຄົນເຈັບໃຫ້ຊອກຫາຫຼາກຫຼາຍທາງເືລອກຂອງການຈັດຫາເິງນ ແລະ 
ການຄອບຄຸມປະກັນສຸຂະພາບີ່ທມີ ຢູ່ເພ່ືອຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການບໍ ິລການທ່ີ ມີ ການສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບໍ ິລການຂອງ 
KP.  ຄົນເຈັບີ່ທອາດຊອກຫາການໃຫ້ຄາປํ ຶ ກສາດ້ານການເິງນ ປະກອບີມ ແຕ່ໍ່ບຈํາກັດພຽງ 
ບຸກຄົນທ່ີ ຈ່າຍໃຫ້ຕົນເອງ, ບຸກຄ ່ົ ນທີ ໍ່ບມີ ປະກັນໄພ, ບຸກຄົນທ່ີ ມີ ປະກັນໄພ່ໍບພຽງພໍ ແລະ 
ຄົນທ່ີ ສະແດງຄວາມໍ່ບສາມາດໃນການຈ່າຍຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄົນເຈັບເປັນໍຈານວນເຕັມ. 
ຄົນໄຮ້ບ້ານ ອະທິບາຍສະຖານະຂອງບຸກຄົນທ່ີ ອາໄສຢູ່ໃນໜ່ຶງໃນສະຖານທ່ີ  ຫ 
ຢູ່ໃນສະຖານະການທ່ີ ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມີນ້: 
• ໃນສະຖານທ່ີ ໆ່ໍບແມ່ນສໍ າລັບການຢູ່ອາໄສຂອງມະນຸດ ເຊ່ ັ ນ: ລດ, ສວນສາທາລະນະ, ແຄມທາງ, 

ຕຶກອາຄານີ່ທືຖກປະຖ້ິມ (ຕາມຖະໜົນ); ຫ 
• ໃນີ່ທພັກສຸກເີສນ; ຫ 
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• ໃນການຈັດສັນບ້ານແບບປ່ຽນແປງ ຫ ແບບສະໜັບສະໜູນໍສາລັບບຸກຄ າ ່ົ ນໄຮ້ບ້ ນທີ ມາຈາກຖະໜົນ ຫ 
່ ີທພັກສຸກເີສນໃນເືບ້ອງຕ້ົນ. 
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ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 20 ຂອງ 25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ພາກພະໜວກ ກ 
ປະມວນຄໍ າສັບ (ຕ່ໍ) 

 
• ໃນສະຖານທ່ີ ໃດໜ່ຶງີ່ທລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ແຕ່ໃຊ້ເວລາສ້ັນໆ (ຈນເຖິງ 30 ືມ້ຕິດໍຕ່ກັນ) ໃນໂຮງໝ ຫ 

ສະຖາບັນອື່ ນໆ. 
• ກໍາລັງຖື ກຮ້ອງຟ້ອງຂັບໄລ່ອອກພາຍໃນໜ່ຶງອາທິດຈາກຫົວໜ່ວຍອາໄສສ່ວນບຸກຄົນ ຫ 

ກໍາລັງໜີຈາກສະຖານະການຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນປະເທດ 
ເ່ິຊງເຮັດໃຫໍ່້ບມີ ສະຖານທ່ີ ພັກອາໄສທ່ີ ສາມາດລະບຸໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນີ່ທຂາດຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ເຄື ອຂ່າຍສະໜັບສະໜູນີ່ທໍຈາເປັນເພ່ືອຮັບເອົ າການຈັດສັນບ້ານ. 

• ກໍາລັງຖື ກໄລ່ອອກພາຍໃນໜ່ຶງອາທິດຈາກສະຖາບັນ ເຊ່ ັ ນ: ສະຖານດູແລສຸຂະພາບິຈດ ຫ 
ສະຖານ່ິປນປົວບຸກຄົນີ່ທນໍ າໃຊ້ວັດຖຸທາດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 
ເ່ິຊງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຜູ້ຢູ່ອາໄສເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ື0 ມ້ຕິດໍຕ່ກັນ ແລະ 
ໍ່ບມີ ສະຖານທ່ີ ພັກອາໄສທ່ີ ສາມາດລະບຸໄດ້ ແລະ ບຸກຄົນີ່ທຂາດຊັບພະຍາກອນທາງການເິງນ ແລະ 
ເືຄອຂ່າຍສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມີ່ທໍຈາເປັນເພ່ືອຮັບເົອາການຈັດສັນບ້ານ. 

KP ປະກອບມີໂຮງໝໍມູນນິ ທິກາຍເຊີ  ແລະ ຄິລິນກຢູ່ໃນເືຄອຂອງໂຮງໝໍ, 
ແຜນການສຸຂະພາບຂອງມູນນິ ທິກາຍເີຊ, ກຸ່ມການແພດ Permanente Medical ແລະ 
ສາຂາຍ່ອຍຂອງພວກເົຂາຕາມໍລາດບ ນອກຈາກໍບິລສັດປະກັນໄພ Kaiser Permanente (KPIC). 
ສະຖານທ່ີ ໍບິລການຂອງ KP ປະກອບມີສະຖານີ່ທຮ້ານຂາຍຢາ ເຊງປະກອບມພາຍໃນ ແລະ 
ພາຍນອກຂອງຕຶກອາຄານ, ເ່ິຊງຄອບຄອງ ຫ ເົ່ຊາໂດຍ KP ເພ່ືອດํາເີນນການທາງທຸລະກິດຂອງ KP 
ໂດຍປະກອບີມການຈັດສະໜອງການດູແລເ່ິບງແຍງຄົນເຈັບ (ເຊ່ ັ ນ: ຕຶກອາຄານ ຫ ຊ້ັນອາຄານຂອງ KP, 
ຫົວໜ່ວຍ ຫ ບລເວນພາຍໃນ ຫ ພາຍນອກຂອງຕຶກອາຄານ່ີທໍ່ບແມ່ນຂອງ KP). 
ການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການ ແມ່ນິວີທການີ່ທແຫ່ຼງໍຂ້ມູນພາຍນອກ ຫ 
ໍຂ້ມູນທ່ີ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄົນເຈັບືຖກໍນາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດການິສດໄດ້ຮັບໍສາລັບໂຄງການຄອບຄຸມສາທາລະນະ ຫ MFA 
ໂດຍຶຂ້ນກັບວ່າ ລາຍຮັບຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວມີຫຼາຍກວ່າເີປເຊັນີ່ທກໍານົດໄວ້ໃນຄູ່ມື ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ 
ຫ ່ໍບ. 
Medical Financial Assistance (MFA) 
ໃຫ້ລາງວັນເປັນເິງນເພ່ືອໍຊາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດໍສາລັບຄົນເຈັບີ່ທມີ ິສດໄດ້ຮັບ ຜີູ່້ທ່ໍບສາມາດຈ່າຍທັງໝົດ 
ຫ ສ່ວນໃດໜ່ຶງຂອງການໍບິລການ, ຜະິລດຕະພນ ຫ ຢາທ່ັ ີ ຈํາເປັນທາງການແພດຂອງພວກເຂົາ ແລະ 
ຜີູ່້ທໄດ້ໃຊ້ແຫ່ຼງຜູ້ຈ່າຍເິງນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໝົດແລ້ວ.  
ບຸກຄົນແມ່ນຈໍ າເປັນຕ້ອງບັນລຸເກນກໍານົດຂອງໂຄງການໍສາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອເພ່ືອຈ່າຍບາງສ່ວນ ຫ 
ສ່ວນທັງໝົດຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົນເຈັບໍສາລັບການດູແລເ່ິບງແຍງ. 
ພັດສະດຸທາງການແພດ ໝາຍເຖິງພັດສະດຸທາງການແພດ່ີທ່ໍບສາມາດນໍາກັບມາໃຊ້ໄດ້ ເຊ່ ັ ນ: ເຝືອກ, ຫ່ວງເືຊອກ, 
ຜ້າປົກິປດບາດແຜ ແລະ ຜ້າພ ່ັ ນບາດແຜີທຖືກໍນາໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫໍ້ບິລການດູແລເ່ິບງແຍງສຸຂະພາບ 
ໃນຂະນະີ່ທກໍາລັງສະໜອງການໍບິລການີ່ທໍຈາເປັນທາງການແພດ ແລະ ຍກເວ້ນພດສະດຸເຫຼ່ານ້ນ່ັ ັ ົ ັ ີທຄົນເຈັບໄດື້ຊ້ ຫ 
ໄດ້ຮັບຈາກແຫ່ຼງໍບິລການ່ືອນ. 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໍສາລັບຄົນເຈັບ 
ໝາຍເຖິງສັດສ່ວນຂອງຄ່າທໍານຽມີ່ທຮຽກເກັບຈາກຄົນເຈັບໍສາລັບການດູແລເ່ິບງແຍງີ່ທໄດ້ຮັບໃນສະຖານໍບິລການ
ຂອງ KP (ເຊ່ ັ ນ: ໂຮງໝໍ, ຄິລິນກີ່ທຢູ່ໃນເືຄອຂອງໂຮງໝໍ, ສູນການແພດ, ຕຶກຫ້ອງການທາງການແພດ ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາສໍ າລັບຄົນເຈັບນອກ) ເ່ິຊງໍ່ບໄດ້ຖື ກໍຊາລະເິງນຄື ນໂດຍປະກັນໄພ ຫ 
ໂຄງການດູແລເິ່ບງແຍງສຸຂະພາບີ່ທໄດ້ຮັບທຶນຈາກພາກລັດ. 
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 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 
ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: National Community 
Benefit 

ວັນທີ ເລີ່ ມບັງຄັບນໍ າໃຊ້: 1 ທັນວາ 2021 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 21 ຂອງ 25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ການລະເວ້ັນຈາກຮ້ານຂາຍຢາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເິງນແກ່ສະມາິຊກອາວຸໂສຂອງ Advantage Medicare 
ພາກ D ໃນ KP ີ່ທ່ໍບສາມາດຈ່າຍສ່ວນແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາສํາລັບຢາຕາມໃບສັ່ງຂອງຄົນເຈັບນອກ 
ພາຍໃຕ Medicare ພາກ D. ້
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ຊື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 
ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: National Community 
Benefit 

ວັນທີ ເລີ່ ມບັງຄັບນໍ າໃຊ້: 1 ທັນວາ 2021 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 22 ຂອງ 25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ພາກພະໜວກ ກ 
ປະມວນຄໍ າສັບ (ຕ່ໍ) 

 

່

ລະບົບຕາຂ່າຍຄວາມປອດໄພ ໝາຍເຖິງລະບົບອົງກອນທ່ີ ໍ່ບສະແຫວງຜົນກํາໄລ ແລະ/ຫ 
ໜ່ວຍງານລດຖະບານີ່ທໃຫ້ການໍບິລການດູແລເ່ິບງແຍງທາງການແພດແບບທາງກງໃຫ້ແກ່ບຸກຄນ່ັ ົ ົ ີທ່ໍບມີ ປະກັນໄ
ພ ຫ ບກຄົນີ່ທ່ໍບໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນສະພາບແວດລ້ອມຊຸມຊົນ ເຊ່ ັ ນ: ໂຮງໝລດ, ຄິລິນກຊຸມຊົນ, ໂບດ, 
່ ີທພັກໍສາລັບຄົນໄຮ້ບ້ານ, ຫົວໜ່ວຍສາທາລະນະສຸກເ່ືຄອນ່ີທ, ໂຮງຮຽນ, ່ືອນໆ. 
ບຸກຄົນທີ ີມປະກັນໄພໍບພຽງ ແມ່ນບຸກຄົນທີ  ເຖິງວ່າຈະມີ ການຄອບຄຸມປະກັນດູແລສຸຂະພາບ 
ກໍພົບວ່າພັນທະໃນການໍຊາລະເບ້ຍປະກັນໄພ, ການໍຊາລະຮ່ວມ, ປະກັນໄພຮ່ວມ ຫ 
ການຮັບຜິດຊອບສ່ວນທໍາິອດເປັນພາລະທາງການເິງນີ່ທໜ ເ່ັ ກຫຼາຍ ິຊງຄົນເຈັບເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າ ຫ 
ໍ່ບໄດ້ຮັບການໍບິລການດູແລເ່ິບງແຍງສຸຂະພາບີ່ທໍຈາເປັນ ເ່ືນອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວິຈງ. 
ບຸກຄ ່ົ ນທີ ໍ່ບີມປະກັນໄພ ແມ່ນບຸກຄ ່ ່ົ ນີທໍ່ບມີ ປະກັນດູແລເບິ ງແຍງສຸຂະພາບ ຫ 
ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເິງນທ່ີ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານກາງ ຫ ລດ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໍຊາລະໃຫ້ແກ່ການໍບິລການດູແລເິ່ບງແຍງສຸຂະພາບ. 
ປະຊາກອນີ່ທບອບບາງ ປະກອບມີກຸ່ມພົນລະເືມອງີ່ທຖື ກພິຈາລະນາວ່າມີສຸຂະພາບ ແລະ 
ການເປັນຢີູ່່ທີມຄວາມສ່ຽງຫຼາຍກວ່າປະຊາກອນທົ່ວໄປ ເນື່ ອງຈາກສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, 
ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ເືຊ້ອຊາດ, ອາຍຸ ຫ ປັດໄຈຄວາມພິການອື່ ນໆ. 
ໝາຍສານເ່ືພອຈັບກຸມມາລາຍງານຕົວຕ່ໍໜ້າສານ 
ແມ່ນຂະບວນການີ່ທສານອອກໍຄາສ່ງໃຫ້ເຈ້າໜ້າທ່ ່ັ ົ ີ ນໍ າບຸກຄົນີທໄດ້ລະເີມດທາງແພ່ງມາຢູ່ຕ່ໍໜ້າສານ, 
ຄ້າຍໆກັບໝາຍຈັບ. 
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ຊື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 
ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: National Community 
Benefit 

ວັນທີ ເລີ່ ມບັງຄັບນໍ າໃຊ້: 1 ທັນວາ 2021 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 23 ຂອງ 25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

 
ບົດຊ້ອນທ້າຍ: Kaiser Permanente Hawaii 

      ບົດຊ້ອນທ້າຍ ເີ່ລມນໍ າໃຊ້ໄດ້ວັນທີ : 1 ທັນວາ 2021  

 
I. KFHP/H Facilities.  ນະໂຍບາຍ ໍນນາໃຊກບ ທກ KFHP/H facilities (ເຊ່ ັ ນ: ໂຮງໝ, 

ຄີລິນ ່ກີທືຂ້ນກັບໂຮງໝໍ, ສູນການແພດ ແລະ ຕຶກຫ້ອງການ ການຢາ) 
ແລະຮ້ານຂາຍຢາຄົນເຈັບພາຍນອກ. Kaiser Foundation Hospitals ໃນ Hawaii ລວມີມ: 

KFH Honolulu (Moanalua Medical Center) 

II. ການໍບລການເ່ພມເຕ ່ິ ີ ີ ມີທີມິສດ ແລະ່ໍບີມິສດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ MFA. 
a. ການໍບິລການເ່ີພມເີຕມີ່ທີມິສດ. 
b. ການໍບິລການເ່ີພມເີຕ ່ມີທໍ່ບີມິສດ. 

i. ເ່ືຄອງຊ່ວຍການໄດ້ຍນ  
ii. ອຸປະກອນສາຍຕາ  

ີ ້ ້ ັ ຸ ໍ

 

  

ິ

  
III. ຜູ້ໃຫໍ້ບິລການີ່ທຶຂ້ນກັບ ແລະ່ໍບຶຂ້ນກັບນະໂຍບາຍ MFA. ລາຍການຂອງຜໃຫໍບິລການໃນ Kaiser 

Foundation Hospitals ຶທຂ້ນກບ ແລະ ຶໍ່ບຂ້ນກບນະໂຍບາຍ MFA ແມ່ ີນມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທວໄປ 
ໂດຍໍ່ບເສຍຄາ ຢູ່ໃນເວັບໄຊ MFA ຂອງ KFHP/H ທ www.kp.org/mfa/hawaii. 

ູ ້ ້
ີ່ ັ ັ ົ່

່ ີ່

 
IV. ໍຂ້ມູນໂຄງການ ແລະການສະໝັກເຂົ ້ າຮ່ວມ MFA. ຂມນໂຄງການ MFA ເຊິ່ ງລວມທັງໍສາເົນາຂອງ  

ນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄາແນະໍນາ ແລະສງລວມໍຂ້ມນແບບໃຊພາສາເົຂ້າໃຈ່ງາຍ 
(ເຊ່ ັ ນວາ ໃບໂຄສະນາໂຄງການ) ແມ່ ີນມໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທວໄປ ໂດຍ່ໍບເສຍຄາ ໃນຮບແບບອເລັກ
ໂທຣິນກ ຫຼືສະບັບເຈ້ຍ. ໃນລະຫວ່າງ ຫື ຼ ຫັຼງຈາກການດແລທໄດ້ຮບຈາກ KFHP/H, ຄນເຈັບ
ສາມາດສະໝັກເົຂ້າຮ່ວມໂຄງການ MFA ໄດ້ໃນຫາຍວທ ເ່ິຊງລວມທັງການໄປສະໝັກດ້ວຍຕນເອງ, 
ທາງໂທລະສັບ ືຫຼການສົ່ງເອກະສານສະໝັກ. (ໃຫເບິ່ ງຂ 5.3 ແລະ 5.4 ຂ້າງເທິງ.) 
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a. ຂຽນແບບຟອມສະໝັກທາງອອນລາຍໃຫໍ້ສາເລັດ ແລະ ສົງໄປ ຈາກເວັບໄຊ້ ຂອງ 
KFHP/H. ຄົນເຈັບສາມາດເ່ີລມຕື່ ມຂໍ ້ ມູນໃນໃບສະໜັກ ແລະ 
ສົ່ງທາງີອເລັກໂທຣນິກຈາກເວັບໄຊ້ຂອງ MFA ໄດທ www.kp.org/mfa/hawaii. 

b. ດາວໂຫຼດຂໍ ້ ມູນໂຄງການຈາກເວັບໄຊ KFHP/H. ສາເົນາອເລັກໂທຣນິ ກຂອງຂມນໂຄງການ
ແມ່ ີນມໃຫຢູ່ເທິງເວັບໄຊ MFA ທ www.kp.org/mfa/hawaii. 

c. ຮ້ອງໍຂເອົ າໍຂ້ມູນໂຄງການທາງີອເລັກໂທຣິນກ. ສາເົນາອເລັກໂທຣນິກຂອງຂມນໂຄງການ
ແມ່ ີນມໃຫທາງອເມວ ຕາມການຮ້ອງຂ. 

d. ໍຂເອົ າໍຂ້ມູນໂຄງການ ືຫຼສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ. ຂມນໂຄງການແມ່ ີນມໃຫຢູ່ພະແນກຮັບຄນ
ເຈັບ ແລະຫ້ອງສກເສີ ນ ຢູ່ບ ່ັ ນດາໂຮງໝໍຂອງມ ິນນທິ Kaiser ີທມລາຍືຊໃນຂ I,  Kaiser 
Foundation Hospitals. ັ ຍງີມຜໃຫຄາຶປກສາຢູ່ບັນດາສນການແພດ ແລະອາຄານ 
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 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 
ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: National Community 
Benefit 

ວັນທີ ເລີ່ ມບັງຄັບນໍ າໃຊ້: 1 ທັນວາ 2021 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 24 ຂອງ 25 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ຫ້ອງການການແພດຂອງ KP ເພືອສະໜອງຂມນໂຄງການ ແລະກໍານົດກາ ີນມສດເົຂ້າ
ຮ່ວມ MFA ຢ່າງວ່ອງໄວ ີ. ມຜໃຫໍ້ຄາຶປກສາຢູ່ຫ້ອງການໍບິລການທຸລະກດ (Business 
Services Office) ຢູ່ໃນແຕ່ລະສະຖານທຂອງ KP ຕ່ໍໄປນ: 

Moanalua Medical Center 
3288 Moanalua Road 
Honolulu, HI 96819 
ແຟັກ: 808-432-7950 

Waipio Medical Office Building 
94-1480 Moaniani Street 
Waipahu, HI 96797 
ແຟັກ: 808-432-3195 

Honolulu Medical Office Building 
1010 Pensacola Street 
Honolulu, HI 96813 
ແຟັກ: 808-432-2025 

Mapunapuna Medical Office Building 
2828 Pa'a Street 
Honolulu, HI 96819 
ແຟັກ: 808-432-5703 

e. ຮ້ອງໍຂເອົ າໍຂ້ມູນໂຄງການ ືຫຼສະໝັກທາງໂທລະສັບ ີ. ມຜໃຫຄາຶປກສາທາງໂທລະສັບເພ່ືອໃຫ້ 
ຂມນ, ຕັດສິ ນການົດກາ ີນມສດເົຂ້າຮ່ວມ MFA, ແລະຊ່ວຍຄນເຈັບໃນການສະໝັກເົຂ້າ
ຮ່ວມ MFA. ສາມາດຕດຕ່ໍຫາຜໃຫຄາປກສາໄດ້ທ: 

ເບີ ໂທລະສັບ: 808-432-7940, ຫ 
1-800-598-5928  
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f. ຮ້ອງໍຂເອົ າໍຂ້ມູນໂຄງການ ືຫຼສະໝັກທາງໄປສະີນ. ຄນເຈັບສາມາດຮ້ອງຂເອົ າຂມນ
ໂຄງການ ແລະສະໝັກເົຂ້າຮ່ວມ MFA ໂດຍການສງຄາຮ້ອງສະໝັກເົຂ້າຮ່ວມໂຄງການ 
MFA ທຄບຖ້ວນທາງ ໄປສະນ. ສາມາດສງຄາຮ້ອງຂເອົ າໍຂ້ມນ ແລະຄາຮ້ອງສະໝັກທາງໄປ
ສະີນຫາ: 

ົ ໍ ໍ ້ ູ
ົ່ ໍ

ີ່ ົ ີ ົ່ ໍ ໍ ູ ໍ

Kaiser Permanente 
Attention: MFA Program - Business Services 
3288 Moanalua Road 
Honolulu, HI 96819 

g. ສົ່ງໍຄາຮ້ອງສະໝັກີ່ທປະກອບໍຂ້ມູນໍສາເລັດແລ້ວດ້ວຍຕົວເອງ. ສາມາດສງຄາຮ້ອງສະໝັກ
ທປະກອບຂມນສາເລັດແລ້ວ ໂດຍການໄປສງດ້ວຍຕວເອງໃຫ້ສະຖານທຂອງ KP ໃດໜງ. 

ົ່ ໍ
ີ່ ໍ ້ ູ ໍ ົ່ ົ ີ່ ຶ່

  

V. ເກນເື່ງອນໄຂການີມິສດ ີ. ມການພິຈາລະນາເຖິງລາຍໄດ້ຄວເືຮອນຂອງ  
ຄນເຈັບໃນເວລາຕັດສິ ນການດກາ ີນມສດເົຂ້າຮ່ວມ MFA. (ເບິ່ ງຂ 5.6.1.  ຂ້າງເທິງ.) 

a. ເກນເ່ືງອນໄຂການກວດສອບລາຍໄດ້: ່ໍບເກີນ 300% ຂອງຂດກໍານົດຄວາມທຸກຍາກຂອງຣ
ຖບານກາງ 

ົ
ົ ໍ ົ ິ ໍ ້

ີ ັ

 

VI. ຕາຕະລາງສ່ວນຫຸຼດ.  ຈນວນເງິ ນທ KP ເກັບຈາກຄນເຈັບ ີທມິສດໄດ້ຮບການຊ່ວຍເຫື ຼ ອດ້ານການ
ເງິ ນທກ່ຽວກບທາງການແພດແມ່ນອງຕາມປະເພດຂອງເກນເ່ືງອນໄຂກາ ີນມິສດທໍ່ີ ນາໃຊໃນການພ
ຈາລະນາຄນເຈັບສາລບໂຄງການ.   

ີ່ ົ ີ່ ັ
ີ່ ັ ີ ້ ິ
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 National Community Benefit 
 
ຊື່ ນະໂຍບາຍ: Medical Financial Assistance ໝາຍເລກນະໂຍບາຍ: NATL.CB.307 

 
ພະແນກທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງ: National Community 
Benefit 

ວັນທີ ເລີ່ ມບັງຄັບນໍ າໃຊ້: 1 ທັນວາ 2021 

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ອໍ ານວຍການ, 
ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການເງິ ນສໍ າລັບການແພດ  

ໜ້າ: 25 ຂອງ 25 

 
a. ຄົນເຈັບບັນລຸເກນກໍານົດໍສາລັບການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການ. 

ຄົນເຈ ່ັ ບີທບັນລຸເກນກໍານົດໍສາລັບການກວດສອບລາຍໄດ້ ແລະ 
ຊັບິສນຢ່າງເປັນທາງການຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດຕາມອັດຕາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ືຫຼ 
ສ່ວນໜ່ຶງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການໍບິລການີ່ທຜູ້ປ່ວຍຮັບຜິດຊອບ.  
ໍຈານວນສ່ວນຫຸຼດຈະືຖກກໍານົດຕາມລາຍໄດ້ໃນຄົວເືຮອນຂອງຄົນເຈັບດັ່ງລຸ່ມີນ້: 

ເີປເຊັນເສ້ັນແບ່ງຄວາມຍາກຈົນຂອງລັ
ດຖະບານກາງ 

ສ່ວນຫຸຼດດ້ານການຊ່ວຍເືຫຼອທ
າງການເິງນ 

ຈາກ ເຖິງ 
0% - 200% ສ່ວນຫຼດ 100% 

201% - 300% 
 

ສ່ວນຫຼດ 50% 

ໝາຍເຫດ ູ້: ຜເົຂ້າຮ່ວມ Medicare ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດ 100% ສํາລັບໃບສັ່ງຢາ ແລະ 
ອຸປະກອນການຢາີ່ທໄດ້ຮັບອະຍາດ 
ໂດຍ່ໍບໍຄານຶ ງເຖິງລາຍຮັບໃນຄົວເືຮອນຂອງເົຂາເົຈ້າ 
ຈົນກວ່າຈະີມແຈ້ງການເພ່ີມເີຕມ. 

ຫາກທ່ານໄດ້ຮັບສ່ວນຫຸຼດບາງສ່ວນ (ໜ້ອຍກວ່າ 100%) 
ທ່ານຈະຕ້ອງໄດໍ້ຊາລະຍອດຄົງເືຫຼອເຕັມໍຈານວນ ຫຼື 
ີມຕົວເືລອກໃນການກໍານົດແຜນການໍຊາລະເິງນໂດຍ່ໍບເີສຍຄ່າທໍານຽມ. 

a. ຄົນເຈັບີມິສດກົງຕາມເກນການີມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດີ່ທສູງ.  ຄນເຈັບຜ ີທມສດຕາມ
ເກນກາ ີນມຄາໃຊຈ່າຍທາງການແພດທສງຈະໄດຮບສ່ວນຫດ 100% 
ຈາກສວນຂອງຄົນເຈັບ ຫ ຄາບລການທໄດ້ຮບ່ຶຊງເປັນສ່ວນທຄນເຈັບຕ້ອງຮບຜດຊອບ
ຈ່າຍເອງ.  

ົ ູ ້ ີ່ ິ
່ ້ ີ່ ູ ້ ັ ຼ ຸ

່ ຼື ່ ໍ ິ ີ່ ັ ີ່ ົ ັ ິ

 
VII. ືພ້ນຖານໍສາລັບການິຄດໄລໍ່ຈານວນີ່ທືຖກຮຽກເກັບທົ່ວໄປ  (Amounts Generally Billed, 

AGB). KFHP/H ຕັດສິ ນກໍານົດ AGB ໍສາລັບການດແລສກເສີ ນ ຫຼືການດແລ ີທມຄວາມຈາເປັນທາງ
ການແພດ່ືອນ ໂດຍການໃຊວທການເບິ່ ງຄນ ໂດຍການຄນການຄດຄາລວມຍອດໍສາລັບການດແລ
ນນໃຫອັດຕາ AGB. ຂມນກ່ຽວກບອັດຕາ AGB ແລະການຄດໄລ່ແມ່ ີນມໃຫຢູ່ເທິງເວັບໄຊ MFA ຂອງ 
KFHP/H ທ www.kp.org/mfa/hawaii. 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 

ູ ຸ ູ ີ່ ໍ
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