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ក្រ្ងសាមី៖ National Community Benefit ួ កាលបរជចទចលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទ ី1 ខខរមៈ ឆ្ 
2021 

ិ េ ូ ុ ភ ន ំ

អ្រក្រប់ក្រង៖ ក្បធាន ជំនយហិរញ្វត្ជវជសាស្រ្ ន ួ ញ ថ ុ ជ ត  ទំព័រ៖ 1 ថ្ន 21 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

 

1.0 របាយការណ៍្ីពីជោលនជោបាយ ដ

មន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) ន្ិងផែន្ការសុខភាេ Kaiser Foundation 

Health Plans (KFHP) បាន្ពតេជ្ញា ចិត្េក្ន ុងការែេល់ក្មម វធីិផែលជួយសម្មួល
ែល់ការទ្ទួ្លបាន្ការផែទាំសម្ាត់ម្តជ្ញជន្ងាយរងពម្រោះ។ 
ការពតេជ្ញា ចិត្េពន្ោះរមួាន្ការែេល់ជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់អ្នក្ជាំងឺផែលាន្ម្បាក្់ចាំណូលទត រម ន្
ការធានារ៉ា ត់រង ន្ិងាន្ការធានារ៉ា ត់រងមិន្ម្រត់ម្រន់្ផែលាន្សិទ្ធិ ពៅពេលលទ្ធភាេតង់ថ្ែៃ
ពសវារឺជ្ញឧតសរគក្ន ុងការទ្ទួ្លបាន្ពសវាសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ ន្ិងការផែទាំចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេ ។ 

 

2.0 ជោលបំណង 

ពរលន្ពោបាយពន្ោះេិេណ៌នាអ្ាំេីការាន្សិទ្ធិ ន្ិងទ្ទួ្លបាន្ន្ិងទ្ទួ្លជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុសម្ាត់
ពសវាសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ ន្ិងចាំបាច់តាមផែនក្ពវជជសារសេតាមរយៈក្មម វធិីជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុពវជជសារសេ  

(Medical Financial Assistance, MFA)។ ពសចក្េ ីត្ម្មូវរឺអ្ន្ុវត្េម្សតពៅតាមផែនក្ 501(r) 
ថ្ន្ម្ក្មម្បាក្់ចាំណូលថ្ែទក្ន ុង សហរែឋអាពមរកិ្ ន្ិងតទ្តបញ្ញត្េ ិរែឋពាក្់េ័ន្ធសេ ីេីពសវាផែលាន្លក្ខណ
សមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្ វធិីពែើមបីទ្ទួ្លបាន្ ពសវា លក្ខណវនិ្ិចឆ ័យពែើមបីាន្លក្ខណសមបត្េ ិ

ទ្ទួ្លបាន្ជាំនួ្យេីក្មម វធិី រចនាសមព ័ន្ធ ថ្ន្ការែេល់មូលន្ិធិ MFA 
មូលដ្ឋឋ ន្សម្ាត់រិត្ចាំនួ្ន្មូលន្ិធិ ន្ិងវធិាន្ការផែលអាចអ្ន្ុវត្េក្ន ុង
ក្រណីរម ន្ការតង់ម្បាក្់ថ្ែៃពសវាពវជជសារសេ ។ 

 

3.0  វសាលពព ិ

ពរលន្ពោបាយពន្ោះអ្ន្ុវត្េចាំពពាោះន្ិពោជិត្ផែលពធវ ើការពៅក្ន ុងអ្ងគភាេែូចខាងពម្កាម 

ន្ិងម្ក្មុហ ុន្តុម្ត្សមព ័ន្ធ រតស់អ្ងគភាេទាំងពន្ោះ (ពៅកាត្់រមួរន ថា “KFHP/H”)៖ 

3.1 ម្ក្មុហ ុន្ Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.2 មន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospital ន្ិង 

3.3 តុម្ត្សមព ័ន្ធ រតស់អ្ងគភាេ KFHP/H។ 

3.4 ពរលន្ពោបាយពន្ោះអ្ន្ុវត្េចាំពពាោះមន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospitals 

ន្ិងរៃ ីន្ិក្សម្ាក្េាបាលផែលាន្រយពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ ផែនក្តផន្ែម ផែនក្ទ្ី I 
សេ ីេីមន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospitals 
ន្ិងម្ត្ូវបាន្ដ្ឋក្់តញ្ច លូក្ន ុងឯក្សារពោង។ 

 

 

4.0 និយមន័យ 

សូមពមើលឧតសមព ័ន្ធ  A – សនាទ ន្ុម្ក្មពាក្យតពចេក្ពទ្ស។ 

 

5.0 បញ្ត្ជសេងៗ ញ ត ិ

KFHP/H រក្ាក្មម វធិី MFA 
េិន្ិត្យពលើម្បាក្់ចាំណូលពែើមបីកាត្់តន្ែយឧតសរគហិរញ្ញ វត្ថ ុចាំពពាោះការទ្ទួ្លបាន្ពសវាសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ 
ន្ិងពសវាចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេសម្ាត់អ្នក្ជាំងឺផែលាន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្ពដ្ឋយ
េុាំរិត្អ្ាំេីអាយុ េិការភាេ ពេទ្ េូជសាសន្៍ ទ្ាំនាក្់ទ្ាំន្ងសាសនា សាែ ន្ភាេសងគម 
ឬសាែ ន្ភាេអ្ពនាេ ម្តពវសន្៍ ទ្ាំពនារែល វូពេទ្ ពែើមក្ាំពណើត្ជ្ញត្ិ ន្ិងពទោះតីអ្នក្ជាំងឺាន្ 
ឬរម ន្ធានារ៉ា ត់រងសុខភាេក្៏ពដ្ឋយ។ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.1 ជ្វាខែលមាន និងោា នលរខណ្មបត្តិទទួលបានជៅជក្កាមជោលនជោបាយ MFA។ 

ម្តសិន្ពតើេុាំាន្ក្ាំណត្់ពែេងេីពន្ោះពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ ផែនក្ទ្ី II 
សេ ីេីពសវាតផន្ែមផែលអាចាន្ 
ន្ិងរម ន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្ពៅពម្កាមពរលន្ពោបាយ MFA ពទ្។ 

5.1.1 ជ្វាខែលមានលរខណ្មបត្តិទទួល។ MFA អាចម្ត្ូវបាន្អ្ន្ុវត្េចាំពពាោះពសវាផែទាំ
សុខភាេសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ ន្ិងពសវាផែទាំចាំបាច់ខាងពវជជសារសេ  ពសវា 
ន្ិងែលិត្ែលឱសែសាែ ន្ ន្ិងសាា រៈពវជជសារសេ ផែលែេល់ពៅតាមទ្ីតាាំងរតស់ 

Kaiser Permanente (KP) (ឧ. មន្ទ ីរពេទ្យ រៃ ីន្ិក្ មន្ទ ីរេាបាលសុខភាេ 
ន្ិងអ្ររការោិល័យពវជជសារសេ ) ពៅឱសែសាែ ន្េាបាលពម្ៅមន្ទ ីរពេទ្យរតស់ 

KFHP/H ឬពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP។ MFA អាចន្ឹងម្ត្ូវអ្ន្ុវត្េចាំពពាោះពសវា 
ន្ិងែលិត្ែលផែលបាន្េិេណ៌នាែូចខាងពម្កាម៖ 

5.1.1.1 ជ្វាចំបាច់ខាងជវជជសាស្រ ត្ ។ ការផែទាំ ការេាបាល 

ឬពសវាក្មមផែលម្ត្ូវបាន្តញ្ជជ ទ្ិញ ឬែេល់ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP 
ផែលចាំបាច់សម្ាត់ការការពារ ការវាយត្ថ្មៃ ការពធវ ើពររវនិ្ិចឆ ័យ 
ឬការេាបាលថ្ន្លក្ខខណឌ ពវជជសារសេ  ពហើយមិន្ផមន្សម្ាត់
ភាេងាយម្សួលរតស់អ្នក្ជាំងឺ ឬអ្នក្ែេល់ការផែទាំសុខភាេពទ្។ 

5.1.1.2 ជវជជបញ្ជជ  និងការសគត់្សគង់ឱ្ងសាា ន។ ការពចញពវជជតញ្ជជ ផែល

តងាា ញពៅឯឱសែសាែ ន្មិន្េាបាលពៅពេទ្យរតស់ KFHP/H 

ន្ិងសរពសរពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP អ្នក្ែេល់ពសវារតស់ផែនក្សពរងាគ ោះ

តនាទ ន្់មិន្ផមន្ KP អ្នក្ែេល់ពសវាផែទាំតនាទ ន្់មិន្ផមន្ KP ន្ិងអ្នក្

ែេល់ពសវាជ្ញត់ក្ិចេសន្ា KP។ 

5.1.1.2.1 ថ្ន ទូំជៅ។ ការពម្តើឱសែទូ្ពៅផែលចូលចិត្េ ពៅពេលណា
អាចពធវ ើពៅបាន្។ 

5.1.1.2.2 ឱ្ងមានយីជោ។ ឱសែាន្យីពោផែលពចញពដ្ឋយ

អ្នក្ែេល់ពសវា KP ផែលពធវ ើក្ាំណត្់សាគ ល់ថា 
“ែេល់ថាន ាំតាមអ្វ ីផែលបាន្សរពសរ” (Dispense as 

Written, DAW) ឬេុាំាន្ជ្ញត្ិឱសែទូ្ពៅពទ្។ 

5.1.1.2.3 ឱ្ង ឬ្មាភ រៈសគត់្សគង់ខែលោា នជវជជបញ្ជជ ។ ជ្ញមួយន្ឹង
ពវជជតញ្ជជ  ឬការតញ្ជជ ទិ្ញផែលម្តូ្វបាន្សរពសរពដ្ឋយ

អ្នក្ែេល់ឱសែ KP 

ន្ិងផចក្ចយេីឱសែសាែ ន្ខាងពម្ៅពេទ្យរតស់ KP។ 

5.1.1.2.4 អ្នរទទួលសលពី Medicare។ 

អ្ន្ុវត្េចាំពពាោះអ្នក្ទ្ទួ្លែល Medicare 
សម្ាត់ថាន ាំពេទ្យតាមពវជជតញ្ជជ ផែលធានាពៅពម្កាម 

Medicare ផែនក្ D ពៅក្ន ុងទ្ម្មង់ថ្ន្ការពលើក្ផលង
ឱសែសាែ ន្។ 

5.1.1.3 បរកិាខ រជវជជសាស្រ ត្ ជាប់យូរ (Durable Medical Equipment, 

DME)។ បាន្តញ្ជជ ទ្ិញពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP 

ម្សតតាមពរលការណ៍ផណនាាំរតស់ DME ន្ិងបាន្ែេល់ពដ្ឋយ KFHP/H 
ែល់អ្នក្ជាំងឺផែលតាំពេញតាមលក្ខណវនិ្ិចឆ ័យចាំបាច់ថ្ន្ការេាបាល។ 

5.1.1.4 ថ្ន រ់អ្ប់រំ្ុខពព។ 
ថ្ែៃឈ្ន លួផែលជ្ញត់ទក្់ទ្ងន្ឹងថាន ក្់ពរៀន្ផែលបាន្ពម្រងទ្ុក្ 

ន្ិងែេល់ពដ្ឋយ KP ផែលម្ត្ូវបាន្ែដល់អ្ន្ុសាសន្៍ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា 

KP ផែលជ្ញផែនក្មួយថ្ន្ផែន្ការផែទាំរតស់អ្នក្ជាំងឺ។ 
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5.1.1.5 ជ្វាមានចំជ ោះមូលដ្ឋា នររណីជលើរខលង។ 
ពដ្ឋយពយើងពៅតាមសាែ ន្ភាេជ្ញក់្លាក់្ ចាត់តពងក ើត្ក្រណីពលើក្ផលង 

ពហើយ MFA អាចន្ឹងម្ត្ូវអ្ន្ុវត្េចាំពពាោះ 

(1) ពសវាែេល់ជូន្មិន្ផមន្ពៅម្ក្មុហ ុន្ KP ន្ិង (2) DME 

បាន្ពចញពវជជតញ្ជជ  ឬតញ្ជជ ទ្ិញពដ្ឋយអ្នក្ែគត្់ែគង់ម្ក្មុហ ុន្ KP 
ន្ិងបាន្ែគត្់ែគង់ពដ្ឋយអ្នក្ជ្ញត់ក្ិចេសន្ា/អ្នក្លក្់ ែូចផែលបាន្
ពរៀតរត់ខាងពម្កាមពន្ោះ។ ពែើមបីាន្លក្ខណសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់
ទ្ទួ្លបាន្ក្រណីពលើក្ផលងពន្ោះ 
អ្នក្ជាំងឺន្ឹងម្ត្ូវតាំពេញពៅតាមលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យពលើការចាំណាយ

ផែនក្ពវជជសារសេខពស់ែូចផែលបាន្េិេណ៌នាពៅក្ន ុងផែនក្ទី្ 5.6.2 
ខាងពម្កាម។ 

5.1.1.5.1  ជ្វារិលានុបដ្ឋា យិរិចចជំនាញ និងជ្វាខងទរំក្មិត្
មធយម។ ពៅតាមក្ិចេសន្ាជ្ញមួយអ្នក្ជាំងឺ មន្ទ ីរពេទ្យ 

KP 
បាន្ែេល់ជូន្នូ្វត្ម្មូវការផែនក្ពវជជសារសេ ពែើមបីជួយសម្មួ
លែល់េួក្ពរពៅពេលពចញេីមន្ទ ីរពេទ្យ។ 

5.1.1.5.2 បរកិាខ រជវជជសាស្រ ត្ ជាប់យូរ (DME)។ អ្នក្ែគត្់ែគង់ DME 

តញ្ជជ ទ្ិញពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP 

ម្សតតាមពរលការណ៍ផណនាាំ DME 
ន្ិងែគត្់ែគង់ពដ្ឋយអ្នក្លក់្ផែលាន្ក្ិចេសន្ាតាមរ

យៈនាយក្ដ្ឋឋ ន្ KFHP/H DME។ 

5.1.1.6 ជ្វាជសេងៗជទៀត្ខែលមានលរខណ្មបត្តិទទួលបាន។ 
ពសវាពែេងៗពទ្ៀត្ផែលាន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្ពៅពម្កាមពរល

ន្ពោបាយ MFA ម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់ពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ ផែនក្ទ្ី II សេ ីេី
ពសវាពែេងពទ្ៀត្ ផែលាន្ ន្ិងរម ន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លពៅពម្កាម
ពរលន្ពោបាយ MFA។ 

5.1.2 ជ្វារមាខែលោា នលរខណ្មបត្តិទទួល។ MFA មិន្អាចម្ត្ូវបាន្អ្ន្ុវត្េចាំពពាោះ៖ 

5.1.2.1 ជ្វារមាខែលមិនក្ត្វូបានចត់្ទុរថ្ជាត្ក្មូវការបនាា ន់ 

ឬចំបាច់្ក្មាប់ជវជជសាស្រ ត្ ខែលបានរំណត់្ជដ្ឋយអ្នរសតល់ជ្វា KP។ 
ាន្រមួតញ្ច លូ ត ុផន្េមិន្ក្ាំណត់្ផត្៖ 

5.1.2.1.1 ការវោះកាត់្ផក្សមផសេ 
ឬពសវាក្មមរមួទាំងពសវាខាងពសើផសបក្ផែលាន្ពរល
តាំណងសាំខាន្់ក្ន ុងការផក្លមអរតូរងរតស់អ្នក្ជាំងឺ 

5.1.2.1.2 ការេាបាលភាេអារ 

5.1.2.1.3 សាា រៈែគត្់ែគង់ពវជជសារសេ រយ 

5.1.2.1.4 ការេាបាលផែលាន្ពៅក្ន ុងជពម្មើស 
រមួាន្ការេាបាលពដ្ឋយចក្់មជ ុលវទិ្ាសាសេ  
ន្ិងា សា។ 

5.1.2.1.5 ការចក្់ថាន ាំ ន្ិងឧតក្រណ៍ពែើមបីេាបាលតញ្ជា ែល វូពេទ្ 

5.1.2.1.6 ពសវាក្មមផែនក្ភាេជាំនួ្ស ន្ិង 

5.1.2.1.7 ពសវាក្មមទក្់ទ្ងន្ឹងការទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវរតស់ភារីទ្ីតី 
ការការពារធានារ៉ា ត់រងផ្ទទ ល់ខល នួ្ 
ឬក្រណីសាំណងរតស់ក្មមក្រ។ 
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5.1.2.1.8 ជ្វា្ក្មាប់អ្នរជំងឺខែលមិនមានធានារ៉ា ប់រង្ុខព

ពពីមនា ីរជពទយ KP ។ ពសវាមិន្តនាទ ន្់ 
ន្ិងការែគត្់ែគង់ឱសែេា
បាលជាំងឺផែលម្ត្ូវបាន្ទូ្ទត្់ពដ្ឋយរម ន្ការធានារ៉ា ត់រ

ងសុខភាេេី KP រឺត្ម្មូវឱយអ្នក្ជាំងឺពម្តើម្បាស់តណាេ ញ
ជ្ញក្់លាក្់ណាមួយរតស់អ្នក្ែេល់ពសវា 

ន្ិងឱសែផែលមិន្ផមន្ជ្ញផែនក្ថ្ន្មន្ទ ីរពេទ្យ KP។ 

5.1.2.2 ជវជជបញ្ជជ  និងការសគត់្សគង់ឱ្ងសាា ន។ ពវជជតញ្ជជ  
ន្ិងការែគត្់ែគង់ផែលមិន្ម្ត្ូវបាន្ចត្់ទ្ុក្ថាជ្ញក្រណីសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ 
ឬាន្ភាេចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេ  រមួាន្ ត ុផន្េមិន្ក្ម្មិត្ម្ត្ឹមផត្ 

(1) ឱសែផែលមិន្ម្ត្ូវបាន្អ្ន្ុម័ត្ពដ្ឋយរណៈក្ាម ធិការឱសែ 

ន្ិងេាបាល (2) ឱសែ
ន្ិងការែគត្់ែគង់ទូ្ពៅផែលមិន្ម្ត្ូវបាន្ពចញពវជជតញ្ជជ  ឬតញ្ជជ ទ្ិញ

ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP ន្ិង (3) ជ្ញេិពសសមិន្រត់តញ្ច លូថាន ាំ (ឧហ. 
ការជួយឲ្យាន្រេ៌ ផក្សមជសេ ឬអ្សមត្ែភាេែល វូពេទ្)។ 

5.1.2.3 ជវជជបញ្ជជ ្ក្មាប់អ្នរចុោះជ ា្ ោះ Medicare ខសនរ D អ្នរចុោះជ ា្ ោះ ខែល
មានលរខណ្មបត្តិទទួល ឬចុោះជ ា្ ោះរន ុងរមា វធីិជំនួយក្បារ់ចំណូល

ទប (Low Income Subsidy, LIS)។ 
ថ្ែៃចាំណាយពៅសល់សម្ាត់ថាន ាំពវជជតញ្ជជ សម្ាត់អ្នក្ចុោះព ម្ ោះ Medicare 

Advantage Part D ផែលាន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល 

ឬបាន្ចុោះព ម្ ោះពៅក្ន ុងក្មម វធិី LIS 
ម្សតពៅតាមពរលការណ៍ផណនាាំរតស់ 
មជឈមណឌ លសម្ាត់ពសវាក្មមេាបាលសុខភាេ ន្ិងជាំនួ្យពវជជសារសដ  

(CMS)។ 

5.1.2.4 ជ្វារមាសតល់ជូនជៅខាងជក្ៅមនា ីរ KP។ ពរលន្ពោបាយ MFA 
អ្ន្ុវត្េផត្ចាំពពាោះពសវាក្មមផែលែេល់ជូន្ពៅតាមមន្ទ ីរ KP 

ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវាក្មមរតស់ KP ត ុពណាណ ោះ។ 

ពទោះតីជ្ញាន្ការតញ្ជ នូ្េីអ្នក្ែេល់ពសវាក្មម KP 
ពសវាក្មមពែេងពទ្ៀត្ទាំងអ្ស់មិន្ាន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្សម្ា

ត់ MFA ពទ្។ ពសវាក្មមផែលែេល់ពៅការោិល័យពវជជសារសដមិន្ផមន្ KP 
មណឌ លផែទាំតនាទ ន្់ ន្ិងមន្ទ ីរសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ក្៏ែូចជ្ញសុខភាេ

ែទោះសផមបង មន្ទ ីរពេទ្យ ពសវាផែរក្ាសុខភាេ ន្ិងពសវាផែទាំម្ត្ូវ
បាន្ែក្ពចញ លុោះម្តាផត្បាន្ក្ាំណត្់ជ្ញការពលើក្ផលងពោងតាមផែនក្  
5.1.1.5 ខាងពលើ។ 

5.1.2.5 បរកិាខ រជវជជសាស្រ ត្ ជាប់យូរ (DME)។ 

មិន្ថាវាម្ត្ូវបាន្តញ្ជជ ពដ្ឋយអ្នក្ែគត្់ែគង់ KP ឬក្៏អ្ត្់ពទ្ DME 
ផែលម្ត្ូវែគត្់ែគង់ពដ្ឋយអ្នក្លក្់ជ្ញត់ក្ិចេសន្ាន្ឹងមិន្ម្ត្ូវបាន្រត់ត
ញ្ជ លូពទ្ 
ពតើសិន្ជ្ញមិន្ទន្់បាន្ក្ាំណត្់ថាជ្ញក្រណីពលើក្ផលងម្សតតាមាម្តា 

5.1.1.5 ខាងពលើ។  

5.1.2.6 បុពវលាភថ្នខសនការ្ុខពព។ ក្មម វធិ ីMFA មិន្ជួយែល់អ្នក្ជាំងឺ 
ពៅក្ន ុង
ការតង់ថ្ែៃចាំណាយពាក្់េ័ន្ធន្ឹងតុេវលាេធានារ៉ា ត់រងសុខភាេព ើយ 

(ឧ. ថ្ែៃតង់ ឬតុេវលាេ)។ 

5.1.2.7 ជ្វាជសេងៗខែលមិនមានលរខណ្មបត្តិក្រប់ក្ោន់។ 
ពសវាតផន្ែមផែលមិន្ាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ពៅពម្កាមពរលន្ពោបាយ 

MFA ម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់ពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់តផន្ែម ផែនក្ទ្ី II 
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ពសវាតផន្ែមផែលាន្លក្ខណសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់ 
ន្ិងមិន្ាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ពម្កាមពរលន្ពោបាយ MFA។ 

5.2 អ្នរសតល់ជ្វា។ MFA ម្ត្ូវបាន្អ្ន្ុវត្េផត្ចាំពពាោះពសវាផែលាន្លក្ខណ

សមបត្េ ិម្រត់ម្រន់្ផែលែេល់ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវាពវជជសារសេ ផែលពរលន្ពោបាយ MFA 

អ្ន្ុវត្េែូចបាន្ក្ត្់សាគ ល់ពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់តផន្ែម ផែនក្ទ្ី III អ្នក្ែេល់អ្ន្ុវត្ដតាម 

ន្ិងមិន្អ្ន្ុវត្េតាមពរលន្ពោបាយ MFA។ 

5.3 ក្បភពព័ត៌្មានរមា វធីិ និងរជបៀបដ្ឋរ់ រយ្ុំ MFA។ េ័ត្៌ាន្តផន្ែមអ្ាំេីក្មម វធិី MFA 

ន្ិងវធិីដ្ឋក្់ពាក្យសុាំម្ត្ូវបាន្សពងខតពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់   ផែនក្តផន្ែម ផែនក្ទ្ី IV 
េ័ត្៌ាន្អ្ាំេីក្មម វធិី ន្ិងការដ្ឋក្់ពាក្យសុាំ MFA ។ 

5.3.1 ក្បភពព័ត៌្មានរមា វធីិ។ ចាត់ែត្ចមៃងថ្ន្ពរលន្ពោបាយរតស់ MFA 
ទ្ម្មង់ពាក្យពសន ើសុាំ ការផណនាាំ ន្ិងពសចក្េ ីសពងខតជ្ញភាសាសាមញ្ញ  (ឧទហណ៍ 
ពសចក្េ ីសពងខតពរលន្ពោបាយ ឬខិត្េត័ណណ ក្មម វធិី) 

អាចរក្បាន្ជ្ញសាធារណៈពដ្ឋយមិន្រិត្ថ្ែៃេីពរហទ្ាំេ័រ KFHP/H 
តាមរយៈអ្ុីផមលលផ្ទទ ល់ ឬតាមរយៈថ្ម្តសណីយ៍សហរែឋអាពមរកិ្។ 

5.3.2 ដ្ឋរ់ រយ្ុំ MFA។ ពែើមបីដ្ឋក្់ពាក្យសុាំក្មម វធិី MFA 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវតងាា ញេីត្ម្មូវការ
តនាទ ន់្ផែលតណាេ លមក្េីវកិ្័យត័ម្ត្សម្ាត់សមត្ុលយផែលមិន្ទន្់ទូ្ទត្់សម្ា

ត់ពសវា KP ការណាត្់ជួតជ្ញមួយ KP 

ឬពវជជតញ្ជជ ឱសែផែលតញ្ជជ ពដ្ឋយអ្នក្ែគត្់ែគង់ KP សម្ាត់
ពសវាក្មមផែលាន្សិទ្ធិែូចបាន្ពរៀតរត់ខាងពលើ។ អ្នក្ជាំងឺអាចដ្ឋក្់ពាក្យសុាំក្មម

 វធិី MFA បាន្តាមវធិីជ្ញពម្ចើន្រមួាន្អ្ុីន្ពធើណិត្ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ តាមទូ្រស័េទ 
ឬពដ្ឋយការដ្ឋក្់ពាក្យសុាំឯក្សារ។ 

5.3.2.1 ពិនិត្យអ្នរជំងឺ្ក្មាប់្ិទធ ិទទួលបានរមា វធីិសាធារណៈ 

និងឯរជន។ KFHP/H ពលើក្ទ្ឹក្ចិត្េឱយតុរគលទាំង
អ្ស់ទ្ទួ្លបាន្ការធានារ៉ា ត់រង
សុខភាេសម្ាត់ធានាបាន្នូ្វការទ្ទួ្លបាន្ពសវាផែទាំសុខភាេសុខ

ភាេទូ្ពៅ ន្ិងសម្ាត់ការពារម្ទ្េយសមបត្េ ិរតស់អ្នក្ជាំងឺ។ KFHP/H 
ែេល់ការម្តឹក្ា

ផែនក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់អ្នក្ជាំងឺផែលដ្ឋក្់ពាក្យសុាំតាមរយៈក្មម វធិី MFA 
ពែើមបីក្ាំណត្់ក្មម វធិីណាផែលរ៉ា ត់រងសុខភាេសាធារណៈ 
ន្ិងឯក្ជន្ផែល
ាន្សកាេ ន្ុេលអាចជួយក្ន ុងត្ម្មូវការផែទាំសុខភាេ។ អ្នក្ជាំងឺផែល
ម្ត្ូវបាន្សន្មត្់ថា ាន្លក្ខណសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់ន្ឹងទ្ទួ្ល
បាន្ក្មម វធិីធានារ៉ា ត់រងសុខភាេជ្ញសាធារណៈ ឬឯក្ជន្ រឺអាចន្ឹង 
ត្ម្មូវឲ្យដ្ឋក្់ពាក្យសុាំសម្ាត់ក្មម វធិីទ ាំងពន្ោះ។ 

5.4 មានព័ត៌្មានចបំាច់រន ុងការដ្ឋរ់ រយ្ុំ MFA។ េ័ត្៌ាន្ផ្ទទ ល់ខល នួ្ េ័ត្៌ាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ន្ិងេ័ត្៌ាន្
ពែេៗពទ្ៀត្ពេញពលញម្ត្ូវការចាំបាច់ពែើមបីពែទៀងផ្ទទ ត្់សាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺ 

ពែើមបកី្ាំណត្់ភាេាន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្ក្មម វធិី MFA ម្េមទាំងសម្ាត់ក្មម វធិីធា

នារ៉ា ត់រងសុខភាេសាធារណៈ ន្ិងឯក្ជន្ែងផែរ។ MFA 
អាចម្ត្ូវបាន្តែិពសធពដ្ឋយសារផត្េ័ត្៌ាន្មិន្ពេញពលញ។ 
េ័ត្៌ាន្អាចម្ត្ូវបាន្ែេល់ជូន្ជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរពដ្ឋយផ្ទទ ល់ឬតាមរយៈទូ្រស័េទ។ 

5.4.1 ការជសាៀងផ្ទា ត់្សាា នពពហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 
សាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺម្តូ្វបាន្ពែទៀងផ្ទទ ត់្រល់ពេលផែលអ្នក្ជាំងឺដ្ឋក់្ពាក្យសុាំ
ជាំនួ្យ។ 
ម្តសិន្ពតើសាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺអាចពែទៀងផ្ទទ ត្់បាន្ពដ្ឋយពម្តើម្តេេទ្ិ
ន្នន្័យខាងពម្ៅ អ្នក្ជាំងឺម្តផហលជ្ញមិន្ចាំបាច់ែេល់ឯក្សារហិរញ្ញ វត្ថ ុព ើយ។ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.4.2 សតល់ព័ត៌្មានហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងព័ត៌្មានជសេងៗ។ 
ម្តសិន្ពតើសាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺមិន្អាចពែទៀងផ្ទទ ត្់បាន្ពដ្ឋយពម្តើម្តេ
េទ្ិន្នន្័យខាងពម្ៅពនាោះពទ្ អ្នក្ជាំងឺអាចម្ត្ូវបាន្ពសន ើសុាំឱយតញ្ជ នូ្េ័ត្៌ាន្

ផែលបាន្េិេណ៌នាពៅក្ន ុងពាក្េពសន ើសុាំក្មម វធិី MFA 
ពែើមបីពែទៀងផ្ទទ ត្់សាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់េួក្ពរ។ 

5.4.2.1 ព័ត៌្មានជពញជលញ។ លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្ក្មម វធិី MFA 
ន្ឹងម្ត្ូវក្ាំណត្់ ពៅពេលេ័ត្៌ាន្ផ្ទទ ល់ខល នួ្ េ័ត្៌ាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ន្ិងេ័ត្៌ាន្ពែេងពទ្ៀត្ផែលបាន្ពសន ើសុាំម្ត្ូវបាន្ទ្ទួ្ល។ 

5.4.2.2 ព័ត៌្មានជពញជលញ។ 
អ្នក្ជាំងឺាន ក្់ម្ត្ូវបាន្ជូន្ែាំណឹងពដ្ឋយផ្ទទ ល់តាមរយៈអ្ុីផម ល 
ឬតាមទូ្រស័េទ 
ពតើសិន្ជ្ញេ័ត្៌ាន្ផែលម្ត្ូវការម្ត្ូវបាន្តាំពេញមិន្ពេញពលញ។ 
អ្នក្ជាំងឺអាច

ដ្ឋក្់ជូន្េ័ត្៌ាន្ផែលមិន្ទន្់ម្រត់ម្រន្់ពៅក្ន ុងរយៈពេល 30 ថ្ែៃ 
រិត្ចត់េីថ្ែៃលិខិត្ជូន្ែាំណឹងម្ត្ូវបាន្ពែាើជូន្ 
ថ្ែៃផែលបាន្ជួតសន្ទនាផ្ទទ ល់ ឬថ្ែៃផែលបាន្សន្ទនាតាមទូ្រស័េទ។ 

5.4.2.3 មិនមានព័ត៌្មានខែលបានជ ន្ ើ។ 
ចាំពពាោះអ្នក្ជាំងឺផែលមិន្ាន្េ័ត្៌ាន្ផែលបាន្ពសន ើសុាំែូចផែលបាន្េិ

េណ៌នាពៅក្ន ុងពាក្យសុាំក្មម វធិីអាចទក្់ទ្ង KFHP/H 
ពែើមបីេិភាក្ាអ្ាំេីេ័សត ុតាង
ផែលាន្ពែេងពទ្ៀត្ផែលអាចតងាា ញេីសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្។ 

5.4.2.4 មិនមានព័ត៌្មានហិរញ្ញ វត្ថ ុជទ។ 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវែេល់េ័ត្៌ាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុមូលដ្ឋឋ ន្ (ឧទហរណ៍ 
ម្បាក្់ចាំណូលម្តសិន្ពតើាន្ ន្ិងម្តេេណាមួយ) ពហើយតញ្ជជ ក្់

េីសុេលភាេរតស់វាពៅពេលផែល (1) សាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់រត្់

មិន្អាចពែទៀងផ្ទទ ត្់បាន្ពដ្ឋយពម្តើម្បាស់ម្តេេទ្ិន្នន្័យខាងពម្ៅ (2) 

មិន្ាន្េ័ត្៌ាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុផែលបាន្ពសន ើសុាំ ន្ិង (3) មិន្ាន្េ័សត ុតាង
ពែេងពទ្ៀត្ផែលអាចតងាា ញេីសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្។ េ័ត្៌ាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ន្ិងការតញ្ជជ ក្់ជ្ញមូលដ្ឋឋ ន្
ម្ត្ូវបាន្ទមទរេីអ្នក្ជាំងឺពៅពេលអ្នក្ជាំងឺ៖ 

5.4.2.4.1 រម ន្ែទោះសផមបង ឬ 

5.4.2.4.2 រម ន្ម្បាក្់ចាំណូល មិន្ទ្ទួ្លបាន្តងាក ន្់
ថ្ែពតើក្ម្បាក្់ែល វូការេីន្ិពោជក្រតស់ខល នួ្ 
(មិន្រិត្េីអ្នក្ផែលាន្អាជីវក្មមខល នួ្ឯង) 
ទ្ទួ្លបាន្អ្ាំពណាយជ្ញសាច់ម្បាក្់ ឬមិន្ចាំបាច់ដ្ឋក្់
លិខិត្ម្តកាសេន្ធ ពលើម្បាក្់ចាំណូល សហេ័ន្ធ  ន្ិងរែឋ
ពៅក្ន ុងឆ្ន ាំសារពេើេន្ធមុន្ព ើយ ឬ 

5.4.2.4.3 ម្ត្ូវរងែលត ោះពាល់ពដ្ឋយពម្រោះមហន្េរយទូ្ទាំងម្តពទ្ស 

ឬតាមត្ាំតន្់ (សូមពមើលផែនក្ 5.11 ខាងពម្កាម)។ 

5.4.3 រិចច្ហក្បតិ្បត្តិការរប្់អ្នរជំងឺ។ 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្ពរត្ម្មូវឱយខិត្ខាំម្តឹងផម្តងពែើមបីែេល់េ័ត្៌ាន្ផែលបាន្ពសន ើទ ាំ
ងអ្ស់។ ម្តសិន្ពតើេ័ត្៌ាន្ទាំងអ្ស់មិន្ម្ត្ូវបាន្ែេល់ជូន្ពទ្ 
សាែ ន្ភាេពែេងៗម្ត្ូវបាន្េិចរណា 
ពហើយអាចពធវ ើការែៃឹងផែៃងពៅពេលក្ាំណត្់លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល។ 

5.5 ការរំណត់្លរខណ្មបត្តិក្រប់ក្ោន់្នាត្ជាមុន។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលមិន្បាន្ដ្ឋក្់ពាក្យសុាំអាចម្ត្ូវបាន្ពរក្ាំណត្់ថាាន្លក្ខណសមបត្េ ិម្រត់ម្រ

ន្់ទ្ទួ្លបាន្ក្មម វធិី MFA ពដ្ឋយផែអក្ពលើេ័ត្៌ាន្ពែេងពទ្ៀត្ផែលែេល់ពដ្ឋយអ្នក្ជាំងឺ។ 
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ម្តសិន្ពតើអ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់ថាាន្លក្ខណៈម្រត់ម្រន្់ 
អ្នក្ជាំងឺមិន្ចាំបាច់ែេល់េ័ត្៌ាន្ផ្ទទ ល់ខល នួ្ េ័ត្៌ាន្ទក្់ទ្ងន្ឹងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ន្ិងេ័ត្៌ាន្ពែេងពទ្ៀត្ពែើមបីតញ្ជជ ក្់េីសាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុពនាោះព ើយ ពហើយ

អាចន្ឹងទ្ទួ្លបាន្រងាវ ន្់ MFA ពដ្ឋយសវ ័យម្តវត្េ ិ។ អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាាន្សិទ្ធិ
ទ្ទួ្លបាន្ ម្តសិន្ពតើអ្នក្ជាំងឺាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់ 
ឬម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់អ្ត្េសញ្ជញ ណថាមក្តាមរយៈ
ការផណនាាំេីការជ្ញត់តាំណុលធៃន្់ធៃរែូចផែលបាន្ពរៀតរត់ខាងពម្កាមពន្ោះ៖ 

5.5.1  មានលរខណៈ្មបត្តិក្រប់ក្ោន់។  

អ្នក្ជាំងាឺន ក្់ផែលម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់ពដ្ឋយែាំពណើរការម្តួ្ត្េិន្ិត្យហិរញ្ញ វត្ថ ុពែើមបីាន្
លក្ខណៈម្រត់ម្រន្់សម្ាត់ក្មម វធិីជាំនួ្យសាធារណៈ 

ន្ិងឯក្ជន្ម្ត្ូវបាន្សន្មត្ថាាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ក្ន ុងក្មម វធិី MFA។ 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្ចត្់ទ្ុក្ថាាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់ ម្តសិន្ពតើអ្នក្ជាំងឺ៖ 

5.5.1.1 ម្តូ្វបាន្ចុោះព ម្ ោះពៅក្ន ុងក្មម វធីិសហរមន៍្ MFA (Community MFA, 
CMFA) ផែលអ្នក្ជមៃ ឺម្ត្ូវបាន្តញ្ជ នូ្មក្ 

ន្ិងាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់តាមរយៈ (1) សហេ័ន្ធ រែឋ  

ឬរដ្ឋឋ េិបាលមូលដ្ឋឋ ន្ (2) អ្ងគការសហរមន៍្ផែលាន្ភាេជ្ញថ្ែរូ 

ឬ (3) ពៅក្ន ុងម្េឹត្េ ិការណ៍សុខភាេសហរមន៍្ផែលឧតត្ែមាពដ្ឋយ 

KFHP/H ឬ 

5.5.1.2 ម្ត្ូវបាន្ចុោះព ម្ ោះពៅក្ន ុងក្មម វធិីអ្ត្ែម្តពោជន្៍រតស់សហរមន្៍ KP 
ផែលម្ត្ូវ
បាន្ពរៀតចាំព ើងពែើមបីរាំម្ទ្ែល់ការទ្ទួ្លបាន្ការផែទាំអ្នក្ជាំងឺផែល
ាន្ចាំណូលទត ន្ិងម្ត្ូវបាន្ចត្់តាាំងជ្ញមុន្ពដ្ឋយតុរគលិក្ 

KFHP/H ឬ 

5.5.1.3 ម្ត្ូវបាន្ចុោះព ម្ ោះពៅក្ន ុងក្មម វធិីធានារ៉ា ត់រងសុខភាេេិន្ិត្យពលើម្បាក្់

ចាំណូល (ឧហហរណ ៍Medicare Low Income Subsidy) ឬ 

5.5.1.4 ម្ត្ូវបាន្ែេល់ពាន្រងាវ ន្់ MFA ជ្ញមុន្ក្ន ុងរយៈពេល 30 ថ្ែៃចុងពម្កាយ 

5.5.2 បានរំណត់្អ្ត្ត្ញ្ជញ ណថ្មរតាមរយៈការខណនាពំីការជាប់បំណុលធៃន់ធៃរ។ 
តនាទ ត់េីម្តេេផែលាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់ ន្ិងការទូ្ទត្់ទាំងអ្ស់

ម្ត្ូវបាន្ពម្តើអ្ស់ពហើយ ពនាោះអ្នក្ជាំងឺផែលបាន្ទ្ទួ្លការផែទាំពៅមជឈមណឌ ល KP 
ពហើយាន្ការចងអ ុលតងាា ញេីភាេលាំបាក្ផែនក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ (ឧទហរណ៍ 
សមត្ុលយផែលពៅសល់ហួសកាលក្ាំណត្់) អាចន្ឹង 
ម្ត្ូវបាន្េិន្ិត្យពែើមបីទ្ទួ្លបាន្សិទ្ធិក្ន ុងក្មម វធិីពដ្ឋយពម្តើម្តេេទ្ិន្នន្័យ

ខាងពម្ៅ។ ម្តសិន្ពតើាន្សិទ្ធិ អ្នក្ជាំងឺអាចទ្ទួ្លបាន្ពាន្រងាវ ន្់ MFA សម្ាត់
សមត្ុលយសាច់ម្បាក់្ផែលពលចពធាៃ ជ្ញងពរត ុពណាណ ោះ។ សមត្ុលយសាច់ម្បាក្់ពលចពធាៃ
សម្ាត់ពសវាផែលាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់អាចន្ឹងមិន្ម្ត្ូវបាន្ពែាើពៅ
កាន្់តណត ុ ាំឯក្សារផែលទក្់ទ្ងន្ឹងសក្មមភាេម្តមូលែត ុាំឯក្សាតផន្ែម 

ឬរមួតញ្ច លូទាំងការចាំណាយពលើតាំណុលធៃន្់ធៃររតស់ KP។ 

5.6  លរខណៈវនិិចេ ័យជលើលរខណ្មបត្តិក្រប់ក្ោន់ទទួលបានរមា វធីិ។ 

ែូចផែលបាន្សពងខតពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់តផន្ែម ផែនក្ V លក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យពលើលក្ខណ
សមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់ អ្នក្ជាំងឺផែលដ្ឋក្់ពាក្យសុាំ MFA 
អាចាន្លក្ខណសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់សម្ាត់ជាំនួ្យ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុពដ្ឋយផែអក្តាមលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យពលើមពធាបាយពធវ ើពត្សេ  ឬពលើការចាំណាយ
ពម្ចើន្ខាងពវជជសារសេ ។ 

5.6.1 លរខណវនិិចេ ័យថ្នការជធវើជត្ ដ្ មជធោបាយ។ 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្វាយត្ថ្មៃពែើមបីក្ាំណត្់ថាពត្ើេួក្ពរាន្អ្វ ីពៅតាមលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័
យផែលអាចទ្ទួ្លយក្បាន្ផែរឬអ្ត្់។ 
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5.6.1.1 លរខណ្មបត្តិទទួលបានខសែរជលើរក្មិត្ក្បារ់ចំណូល 
អ្នក្ជាំងឺផែលាន្ម្បាក្់ចាំណូលសរុតក្ន ុងម្រួសារត្ិចជ្ញង ឬពសម ើន្ឹង 

KFHP/H ាន្ន្័យថាលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យពលើការពធវ ើពត្សេជ្ញភាររយថ្ន្

ពរលការណ៍ផណនាាំេីភាេម្ក្ីម្ក្រតស់សហេ័ន្ធ  (Federal Poverty 

Guidelines, FPG) ាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

5.6.1.2 ចំណូលក្រួសារ។ 
ត្ម្មូវការពលើម្បាក្់ចាំណូលម្ត្ូវអ្ន្ុវត្េចាំពពាោះសាជិក្ម្ក្មុម្រួសារ។ ម្ក្មុ
ម្រួសារាន្ន្័យថាតុរគល ឬម្ក្មុផត្មួយផែលាន្មន្ុសេេីរនាក្់ 
ឬពម្ចើន្នាក្់ផែលទក្់ទ្ងន្ឹងក្ាំពណើត្ អាពាហ៍េិពាហ៍ ឬការយក្
កូ្ន្ពរមក្ចិញ្េ ឹមផែលរស់ពៅជ្ញមួយរន ។ 
សាជិក្ម្រួសារអាចរមួតញ្ច លូទាំងតេ ីម្តេន្ធ  
ថ្ែរូម្រួសារផែលម្សតចាត់ កូ្ន្ៗ សាច់ញាត្ិរតស់អ្នក្ពមើលផែ 
កូ្ន្ៗរតស់សាច់ញាត្ិអ្នក្ពមើលផែ 
ន្ិងអ្នក្ពែេងពទ្ៀត្ផែលតុរគលពៅលីវ តេ ីម្តេន្ធ  ថ្ែរូ 
ឬឪេុក្ាេ យក្ន ុងម្រួសារទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវផែនក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុចាំពពាោះអ្នក្ផែលរ
ស់ពៅក្ន ុងម្រួសារ។ 

5.6.2 លរខណវនិិចេ ័យការចំណាយជវជជសាស្រ ត្ ខព្់។ 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្វាយត្ថ្មៃពែើមបីក្ាំណត្់ថាពត្ើេួក្ពរាន្អ្វ ីពៅតាមលក្ខណវនិ្ិចឆ ័
យពលើការចាំណាយពម្ចើន្ផែនក្ពវជជសារសេ ខពស់ផែរឬអ្ត្់។ 

5.6.2.1 លរខណ្មបត្តិទទួលបានជដ្ឋយខសែរជលើការចំណាយខព្់ជលើការពោបា
ល។ អ្នក្ជាំងឺផែលាន្ក្ម្មិត្ម្បាក្់ចាំណូលម្រួសារសរុតជ្ញមួយន្ឹងការ
ចាំណាយផែនក្ពវជជសារសេ  ន្ិងឱសែសាែ ន្េីពោព  ផែលបាន្ពក្ើត្ព ើង

សម្ាត់ពសវាក្មមផែលាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លក្ន ុងរយៈពេលពលើសេី 12 ផខពម្ចើន្

ជ្ញង ឬពសម ើនឹ្ង 10% ថ្ន្ម្បាក្់ចាំណូលម្រួសារម្តចាំឆ្ន ាំាន្សិទ្ធិទ្ទួ្ល
បាន្ជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

5.6.2.1.1 ចំណាយជក្ៅជោជ ៉ៅ រប្់ KFHP/H ។ ការចាំណាយ

ពលើការេាបាល ន្ិងឱសែពៅមណឌ ល KP រមួាន្ 
ការចាំណាយរមួរន  ម្បាក្់ក្ក្់ ធានារ៉ា ត់រងរមួ ន្ិងទ្ឹក្
ម្បាក្់ពម្ៅ ធានារ៉ា ត់រងពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងពសវាផែល
ាន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល។ 

5.6.2.1.2 ការចំណាយជក្ៅជោជ ៉ៅ ខែលមិនខមនជាខសនរថ្ន 

KFHP/H ។ ការចាំណាយផែនក្ពវជជសារសេ  ឱសែសាែ ន្ 

និ្ងការ
ចាំណាយពលើពធមញជ្ញម្តចាំផែលែេល់ជូន្ពៅតាមក្ផន្ៃង

មិន្ផមន្ជ្ញ KP ផែលទក្់ទ្ងពៅន្ឹងពសវាផែលាន្
លក្ខណៈម្រត់ម្រន្់ ន្ិងពក្ើត្ព ើងពដ្ឋយអ្នក្ជាំងឺ 
(មិន្រត់តញ្ច លូពលើការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ ឬការសរពសរតិទ្) 
ម្ត្ូវបាន្រត់តញ្ច លូ។ 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្ត្ម្មូវឱយែេល់ឯក្សារថ្ន្ការចាំណាយពវ
ជជសារសេសម្ាត់ពសវាក្មមផែលទ្ទួ្លបាន្េីមន្ទ ីរផែលមិ

ន្ផមន្ជ្ញ រតស់ KP។ 

5.6.2.1.3 បុពវលាភថ្នខសនការ្ុខពព។ 
ការចាំណាយពចញេីពោព  មិន្រត់តញ្ច លូត្ថ្មៃផែលទ
ក្់ទ្ងន្ឹងការផែទាំសុខភាេ (ឧហ. ម្បាក្់ម្ត្ូវតង់ 
ឬតុេវលាេ)។ 

5.7 ការបែិជ្ធ និងការអ្ំ វនាវ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.7.1 ការបែិជ្ធ។ អ្នក្ជាំងឺផែលបាន្ដ្ឋក្់ពាក្យពសន ើសុាំក្មម វធិី MFA 
ពហើយមិន្ម្សតតាមលក្ខណ
 វនិ្ិចឆ ័យថ្ន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លម្ត្ូវបាន្ជូន្ែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរ ឬ ពដ្ឋយ

ផ្ទទ ល់ាត្់ថា សាំពណើសុាំ MFA រតស់រត្់ម្ត្ូវបាន្តែិពសធ។ 

5.7.2 រជបៀបបត ឹងឧទធរណ៍ថ្នការបែិជ្ធ MFA។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលពជឿជ្ញក្់ថាការដ្ឋក្់ពាក្យសុាំឬេ័ត្៌ាន្រតស់ខល នួ្មិន្ម្ត្ូវបាន្ពររិត្
េិចរណាឱយបាន្ម្ត្ឹមម្ត្ូវអាចតេ ឹងឧទ្ធរណ៍បាន្។ 
ពសចក្េ ីផណនាាំសម្ាត់តញ្េត់ែាំពណើរការតណេ ឹង

ឧទ្ធរណ៍ម្ត្ូវបាន្តញ្ច លូក្ន ុងលិខិត្តែិពសធ MFA។ សាំពណើម្ត្ូវបាន្េិន្ិត្យព ើងវញិ

ពដ្ឋយតុរគលិក្ KFHP/H ផែលបាន្ចត្់តាាំង។ 

5.8 រចនា្មព័នធថ្នការសដល់មូលនិធិ។ មូលន្ិធិ MFA ម្ត្ូវបាន្អ្ន្ុវត្េពៅពលើសមត្ុលយ
សាច់ម្បាក្់ផែលហួសកាលក្ាំណត្់ 
ឬសមត្ុលយសាច់ម្បាក់្ផែលបាន្ក្ាំណត្់មុន្ពេលការផណនាាំអ្ាំេីតាំណុល ន្ិង

ការទូ្ទត់្ផែលមិន្ទន្់សពម្មច។ មូលន្ិធិ MFA ក្៏អាចរមួតញ្ច លូរយៈពេលផែលអាច
ទ្ទួ្លបាន្សម្ាត់ពសវាតាមដ្ឋន្ផែលម្ត្ូវការែូចផែលបាន្ក្ាំណត្់ពដ្ឋយអ្នក្ែគត្់ែគង់ KP 
។ 

5.8.1 មូលដ្ឋា នថ្នការសតល់មូលនិធិ។ 

ថ្ែៃចាំណាយរតស់អ្នក្ជាំងឺផែលបាន្ទូ្ទត្់ពដ្ឋយក្មម វធិី MFA 
ម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់ពដ្ឋយសាំអាងថាពត្ើអ្នក្ជាំងឺាន្ការធានារ៉ា ត់រងសុខភាេ ន្ិង
ម្បាក្់ចាំណូលក្ន ុងម្រួសារ ឬអ្ត្់។ 

5.8.1.1 អ្នរជំងឺខែលមាន្ិទធ ិរន ុង MFA 
ជដ្ឋយោា នការរ៉ា ប់រងខសនរខងទំ្ ុខពព (មិនមានការធានារ៉ា ប់រង)។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលរម ន្ធានារ៉ា ត់រងអាចទ្ទួ្លបាន្
ការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃពលើពសវាអ្នក្ជាំងឺថ្ន្ពសវាក្មមផែលអាចទ្ទួ្លបាន្ទាំងអ្
ស់។ 

5.8.1.2 អ្នរជំងឺខែលមាន្ិទធ ិរន ុង MFA

ត្ថ្មៃពលើត្ថ្មៃពសវាអ្នក្ជាំងឺសម្ាត់ពសវាក្មមផែលអាចទ្ទួ្លបាន្ទាំង

អ្ស់ (1) ផែលអ្នក្ជាំងឺទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវផ្ទទ ល់ខល នួ្ ន្ិង (2) ផែលមិន្បាន្
តង់ជូន្ពដ្ឋយអ្នក្ធានារ៉ា ត់រងរតស់េួក្ពរ។ 
អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្ត្ម្មូវឱយែេល់ឯក្សារែូចជ្ញការេន្យល់េីអ្ត្ែ

ម្តពោជន្៍ (Explanation of Benefits, EOB) 
ពែើមបីក្ាំណត់្ផែនក្ណាមួយថ្ន្វកិ្កយតម្ត្មិន្ម្ត្ូវបាន្រ៉ា ត់រង
ពដ្ឋយការធានារ៉ា ត់រង។ 

 
ជាមួយនឹងការរ៉ា ប់រងខសនរខងទំ្ ុខពព (មានធានារ៉ា ប់រង)។ 
អ្នក្ធានារ៉ា ត់រងផែលាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ការតញ្ច ុ ោះ 

5.8.1.2.1 ការទូទត់្ខែលទទួលបានពីក្រមុហ ុនធានារ៉ា ប់រង។ 
អ្នក្ធានារ៉ា ត់រងផែលាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់ត្

ម្មូវឱយចុោះតញ្ជ ីពៅ KFHP/H នូ្វរល់ការតង់ម្បាក្់សម្ាត់

ពសវាក្មមផែលែេល់ពដ្ឋយ KFHP/H ផែលអ្នក្ជាំងឺបាន្
ទ្ទួ្លេីម្ក្មុហ ុន្ធានារ៉ា ត់រងរតស់អ្នក្ជាំងឺពនាោះ។ 

5.8.1.3 តារងបញុ្្ោះត្ថ្មៃ។ 
េ័ត្៌ាន្តផន្ែមអ្ាំេីការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃផែលាន្ពម្កាមពរលការណ៍ម្ត្ូវបា

ន្សពងខតពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់តផន្ែម ផែនក្តផន្ែម ផែនក្ទ្ី VI 
តារងតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ។ 

5.8.1.4 ការទូទត់្្ងវញិពីការជដ្ឋោះក្សាយ្ំណង។ KFHP/H ផសវងរក្សាំណង
េីការទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវរតស់ភារីទ្ីតី / ការទូ្ទត្់ពលើធានារ៉ា ត់រង



 National Community Benefit 
 
ចំណងជជើងជោលនជោបាយ៖ ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ជវជជសាស្រ ត្  

ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

 

ក្រ្ួងសាមី៖ National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទ ី1 ខខរុមភៈ ឆ្ន ំ 
2021 

អ្នរក្រប់ក្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 10 ថ្ន 21 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ផ្ទទ ល់ខល នួ្ អ្នក្តង់លុយ 
ឬភារីផែលទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវពែេងពទ្ៀត្តាមចាត់។ 

5.8.2 រែូវកាលខែលអាចនឹងទទួលបានមូលនិធិ។ 
រែូវកាលាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លពសវាតាមដ្ឋន្ចត់ពែេើមេីកាលតរពិចឆទ្ថ្ន្ការយល់ម្េម 
ឬពសវាផែលបាន្ក្ាំណត្់ទ្ុក្ម្ត្ូវបាន្ែេល់ជូន្ ឬការទ្ទួ្លថាន ាំផែលបាន្ក្ាំណត្់
ទ្ុក្ម្ត្ូវបាន្ផចក្ចយជូន្។ រយៈពេលថ្ន្រែូវកាលាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្រឺជ្ញ
ពេលពវលាផែលាន្ក្ាំណត្់ត ុពណាណ ោះ 

ពហើយម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់តាមការសពម្មចចិត្េរតស់ KP តាមវធិីពែេងៗរន រមួាន្៖ 

5.8.2.1 រយៈជពលជារ់លារ់ថ្នជពលជវលា។ រយៈពេលអ្ត្ិតរាាន្ចាំនួ្ន្ 

365 ថ្ែៃសម្ាត់ការាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ពសវាតាមដ្ឋន្ 

ន្ិងសមត្ុលយសាច់ម្បាក្់ផែលពលចពធាៃ រតស់អ្នក្ជាំងឺ 
ពហើយម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់មុន្ពេលការផណនាាំទក្់ទ្ងន្ឹងតាំណុលធៃន្់ធៃរ។ 

5.8.2.2 ការទទួលបាន្ិទធ ិ្នាត្ជាមុន។ រយៈពេល 30 
ថ្ែៃសាំរត់ពសវាក្មមផែលបាន្ែេល់ជូន្ពៅខាងពម្ៅ KP ។ 

5.8.2.3 រិលានុបដ្ឋា យិកាជំនាញ និងការខងទរំក្មិត្មធយម។ 

រយៈពេលអ្ត្ិតរាាន្រហូត្ែល់ 30 ថ្ែៃសម្ាត់ពសវាផែល

បាន្ែេល់ជូន្ពៅខាងពម្ៅ KP។  

5.8.2.4 ឧបររណ៍ជវជជសាស្រ ត្ ខែលជក្បើបានយូរ។ 
រយៈពេលអ្ត្ិតរាាន្ចាំនួ្ន្ែល់ 

180 ថ្ែៃសម្ាត់អ្នក្លក់្ផែលែគត្់ែគង់ឧតក្រណ៍ពវជជសារសេ ។ 

5.8.2.5 វរគថ្នការពោបាល ឬវរគថ្នការខងទ។ំ 

រយៈពេលអ្ត្ិតរាាន្ចាំនួ្ន្ែល់ 180 ថ្ែៃសម្ាត់វរគ ថ្ន្ការេាបាល 

ន្ិង / ឬវរគ ថ្ន្ការផែទាំផែលម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់ពដ្ឋយអ្នក្ែគត្់ែគង់ KP។ 

5.8.2.6 អ្នរជំងឺខែលមាន្កាត នុពល្ក្មាប់រមា វធីិធានារ៉ា ប់រង្ុខពពជា

សាធារណៈ និងឯរជន។ រយៈពេលអ្តិ្តរាាន្ចាំនួ្ន្ែល ់90 
ថ្ែៃពែើមបីជួយអ្នក្ជាំងឺ
ខណៈពេលផែលេួក្ពរដ្ឋក់្ពាក្យសុាំចូលក្ន ុងក្មម វធីិធានារ៉ា ត់រងសុខភា
េជ្ញសាធារណៈ ន្ិងឯក្ជន្។ 

5.8.2.7 ការសតល់មូលនិធិឱ្ងសាា នមួយជពល។ 

មុន្ពេលដ្ឋក្់ពាក្យពៅក្មម វធិី MFA 
អ្នក្ជាំងឺាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ពាន្រងាវ ន្់ឱសែសាែ ន្មួយែង ម្តសិន្ពតើ

អ្នក្ជាំងឺ (1) មិន្ាន្ពាន្រងាវ ន្់ MFA (2) 

តាំពេញពវជជតញ្ជជ ផែលសរពសរពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវា KP 
ពៅឯឱសែសាែ ន្ណ KFHP/H ន្ិង (3) តងាា ញ
េីអ្សមត្ែភាេក្ន ុងការតង់ថ្ែៃពវជជតញ្ជជ ។ ពាន្រងាវ ន្់មួយែងម្ត្ូវបាន្

ក្ាំណត្់ម្ត្ឹម 30 ថ្ែៃ ន្ិងរមួតញ្ច លូការែគត្់ែគង់ថាន ាំសមម្សតពៅតាមការ

ក្ាំណត់្ផតតពវជជសារសេបាន្ោ ងម្ត្ឹមម្ត្ូវពដ្ឋយអ្នក្ែគត្់ែគង់ KP។ 

5.8.2.8 ជ ន្ ើ្ុំការពនោជពលមូលនិធិ។ ចត់ពែេើមសាមសិត (30) 
ថ្ែៃមុន្កាលតរពិចឆទ្ែុត្ក្ាំណត្់ថ្ន្រងាវ ន់្ផែលាន្ម្សាត់ 
ន្ិងម្រត់ពេលពវលាតនាទ ត់េីហន ឹង អ្នក្ជាំងឺ

អាចដ្ឋក្់ពាក្យសុាំចូលក្មម វធិីពន្ោះព ើងវញិ។  

5.8.3 មូលនិធិក្ត្វូបានែរវញិ លុបជចល ឬខរខក្ប។ KFHP/H អាចែក្ហូត្ លុតពចល 

ឬផក្ផម្តរងាវ ន្់ MFA ក្ន ុងសាែ ន្ភាេជ្ញក្់លាក្់ណាមួយតាមឆនាទ ន្ុសិទ្ធិរតស់ខល នួ្។ 
សាែ ន្ភាេរមួាន្៖ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.8.3.1 ការបនៃ ំ ការលួច ឬការផ្ទៃ ្់បត រូហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ ក្រណីផក្ៃងតន្ៃ ាំ 
ការតក្ម្សាយមិន្ម្ត្ឹមម្ត្ូវ ការលួច 
ការផ្ទៃ ស់តត រូសាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺ 
ឬកាលៈពទ្សៈពែេងពទ្ៀត្ផែលពធវ ើឱយត ោះពាល់ែល់សុចរតិ្ភាេថ្ន្ក្មម វ ិ
ធី MFA។ 

5.8.3.2 មានលរខណ្មបត្តិទទួល្ក្មាប់រមា វធីិធានារ៉ា បរង្ុខពពឯរជ
ន និងសាធារណៈ។ អ្នក្ជាំងឺផែលបាន្េិន្ិត្យពម្ជើសពរ ើសសម្ាត់ក្មម វធិី
ធានារ៉ា តរងសុខភាេឯក្ជន្ ន្ិងសាធារណៈម្ត្ូវបាន្សន្មត្់ថាាន្
លក្ខណ
សមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្ត ុផន្េមិន្សហការជ្ញមួយែាំពណើរការពាក្េសុាំសម្ាត់
ក្មម វធិីទ ាំងពនាោះ។ 

5.8.3.3 ក្បភពទូទត់្ជសេងៗខែលបានរំណត់្។ ការធានារ៉ា ត់រងសុខភាេ 
ឬម្តេេ
ទូ្ទត្់ពែេងពទ្ៀត្ផែលម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់តនាទ ត់េីអ្នក្ជាំងឺទ្ទួ្លបាន្ការ

ែេល់មូលន្ិធិ MFA តណាេ លឱយការរិត្ថ្ែៃពសវាក្មមផែលាន្លក្ខណ
សមបត្េ ិទ្ទួ្លម្ត្ូវបាន្ពចញវកិ្័យត័ម្ត្ព ើងវញិ។ 
ម្តសិន្ពតើពរឿងពន្ោះពក្ើត្ព ើង 
អ្នក្ជាំងឺមិន្ម្ត្ូវបាន្ពចញវកិ្កយតម្ត្សម្ាត់ផែនក្ណាមួយព ើយថ្ន្វកិ្័

យត័ម្ត្ (1) ផែលអ្នក្ជាំងឺទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវផ្ទទ ល់ខល នួ្ ន្ិង (2) 
ផែលមិន្បាន្តង់ពដ្ឋយការធានារ៉ា ត់រងសុខភាេរតស់រត្់ 
ឬម្តេេទូ្ទត្់ពែេងពទ្ៀត្។ 

5.8.3.4 ការផ្ទៃ ្់បត រូការធានារ៉ា ប់រង្ុខពព។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលាន្តទ្េិពសាធន្៍េីការផ្ទៃ ស់តត រូក្ន ុងការរ៉ា ត់រងការផែទាំ

សុខភាេន្ឹងម្ត្ូវពសន ើសុាំឱយអ្ន្ុវត្េក្មម វធិី MFA។ 

5.9 ការរំណត់្ជលើការរិត្លុយ។ ទូ្ទត្់ទ្ឹក្ម្បាក្់េីអ្នក្ជាំងឺផែលាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ MFA 
ចាំនួ្ន្ទ្ឹក្ម្បាក្់ែុលាៃ រសរុត (ឧទហរណ៍ ការទូ្ទត្់សរុត) ចាំពពាោះការតង់ថ្ែៃមន្ទ ីរពេទ្យ

ផែលម្ត្ូវបាន្ែេល់ជូន្ពៅមន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospital រឺម្ត្ូវបាន្ោមឃាត្់។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលបាន្ទ្ទួ្លពសវាមន្ទ ីរពេទ្យ ផែលាន្លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លពៅមន្ទ ីរពេទ្យ 

Kaiser Foundation Hospital ន្ិងាន្លក្ខណសមបត្េ ិពែើមបីទ្ទួ្លពសវាេីក្មម វធិី MFA 

ត ុផន្េមិន្បាន្ទ្ទួ្លមូលន្ិធិ MFA ឬបាន្តែិពសធមូលន្ិធិ MFA 

េុាំម្ត្ូវបាន្រិត្ថ្ែៃតផន្ែមពលើសេីចាំនួ្ន្ទ្ឹក្ម្បាក្់ផែលរិត្ជ្ញទូ្ពៅ (amounts generally 

billed, AGB) សម្ាត់ពសវាទាំងពន្ោះ។ 

5.9.1 ចំនួនទឹរក្បារ់ខែលបានទូទត់្ជាទូជៅ។ 

ចាំនួ្ន្ទ្ឹក្ម្បាក់្ផែលពចញវកិ្កយតម្ត្ជ្ញទូ្ពៅ (AGB) សម្ាត់ការសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ 
ឬការផែទាំចាំបាច់ពែេងៗចាំពពាោះតុរគលផែលាន្

ធានារ៉ា ត់រងពលើការផែទាំផតតពន្ោះម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់សម្ាត់ពម្រឿងតរកិាខ រ KP 
ផែលបាន្េិេណ៌នាពៅក្ន ុងឯក្សារភាជ ត់ ផែនក្តផន្ែម ផែនក្ទ្ី VII 
មូលដ្ឋឋ ន្ម្រឹោះសម្ាត់រណនាចាំនួ្ន្ទ្ឹក្ម្បាក់្ផែលបាន្ទូ្ទត្់ជ្ញទូ្ពៅ (AGB)។ 

5.10 ្រមាពពក្បមូល។ 

5.10.1 រិចចខិត្ខំក្បឹងខក្បងការជូនែំណឹង្មជហតុ្្មសល។ KFHP/H 
ឬទ្ីភាន ក្់ងារម្តមូល
តាំណុលផែលពែើរតួ្ជាំនួ្សឱយមន្ទ ីរពេទ្យបាន្ខិត្ខាំម្តឹងផម្តងរួរសមផែរពែើមបីជូន្ែាំ
ណឹងែល់អ្នក្ជាំងឺផែលាន្សមត្ុលយសាច់ម្បាក្់ហួសកាលក្ាំណត្់ 

ឬពលចពធាៃ អ្ាំេីក្មម វធិី MFA។ ក្ិចេខិត្ខាំម្តឹងផម្តងការជូន្ែាំណឹង
សមពហត្ុសមែលរមួាន្៖ 

5.10.1.1 ែេល់លិខិត្ជូន្ែាំណឹងលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរពៅក្ន ុងរយៈពេល 120 ថ្ែៃ 
តនាទ ត់េីពសចក្េ ីផែៃង ពម្កាយពេលពចញេីមន្ទ ីរពេទ្យទ្ីមួយផែល
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ជូន្ែាំណឹងែល់ាេ ស់រណន្ីថា MFA 
ាន្សម្ាត់អ្នក្ផែលាន្រុណសមបត្េ ិ។ 

5.10.1.2 ការែេល់ពសចក្េ ីជូន្ែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរជ្ញមួយន្ឹងតញ្ជ ីសក្មម

ភាេម្តមូលម្បាក្់វសិាមញ្ញ  (extraordinary collection actions, ECA) 

ផែល KFHP/H ឬទ្ីភាន ក្់ងារម្តមូលតាំណុល
ាន្តាំណងែត ចួពែេើមសម្ាត់ការទូ្ទត្់សមត្ុលយថ្ែៃពែើមរតស់អ្នក្ជាំងឺ 

ន្ិងថ្ែៃែុត្ក្ាំណត្់ថ្ន្សក្មមភាេផតតពន្ោះផែលមិន្ពលើសេី 30 
ថ្ែៃេីការជូន្ែាំណឹងជ្ញលាយលក្ខណ៍អ្ក្េរព ើយ។ 

5.10.1.3 ែេល់នូ្វពសចក្េ ីសពងខតជ្ញភាសាងាយយល់នូ្វពរលន្ពោបាយ MFA 
ភាជ ត់ជ្ញមួយពសចក្េ ីផែៃងអ្នក្ជាំងឺមន្ទ ីរពេទ្យែាំតូង។ 

5.10.1.4 េាោមជូន្ែាំណឹងែល់ាេ ស់រណន្ីពដ្ឋយផ្ទទ ល់ាត្់អ្ាំេីពរលន្ពោ

បាយ MFA និ្ងរពតៀតទ្ទួ្លបាន្ជាំនួ្យតាមរយៈ 

ែាំពណើរការដ្ឋក់្ពាក្យពសន ើសុាំ MFA។ 

5.10.1.5 ការក្ាំណត្់សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ក្ន ុងក្មម វធិីតាមការពសន ើសុាំមុន្សមត្ុលយសាច់
ម្បាក្់អ្នក្ជាំងឺហួសកាលក្ាំណត្ 
ឬតាំណុលម្ត្ូវពែទរពៅឱយភាន ក្់ងារម្តមូលតាំណុល។ 

5.10.2 ្រមាពពក្បមូលវសិាមញ្ញ ក្ត្វូបានផ្ទែ រ។ KFHP/H មិន្ម្ត្ូវពធវ ើ ឬអ្ន្ុញ្ជញ ត្
ឱយភាន ក្់ងារម្តមូលម្បាក្់ណាាន ក្់ពធវ ើសក្មមភាេជាំនួ្សព ើយ 

សក្មមភាេម្តមូលម្បាក្់វសិាមញ្ញ  (ECA) ម្តឆ្ាំងន្ឹងអ្នក្ជាំងឺម្តសិន្ពតើអ្នក្ជាំងឺ៖ 

5.10.2.1 ាន្មូលន្ិធិ MFA ផែលក្ាំេុងសក្មម ឬ 

5.10.2.2 បាន្ពែេើមពាក្យសុាំ MFA តនាទ ត់េី ECA បាន្ចត់ពែេើម។ ECA ម្ត្ូវបាន្
ផ្ទអ ក្រហូត្ែល់ាន្ការក្ាំណត្់លក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្លបាន្ចុងពម្កាយ។ 

5.10.3 ្រមាពពក្បមូលវសិាមញ្ញ ខែលអាចអ្នុញ្ជញ ត្។ 

5.10.3.1 រំណត់្ចុងជក្កាយអ្ំពីការខិត្ខំក្បឹងខក្បង្មជហតុ្សល។ 

មុន្ពេលពែេើម ECA ណាមួយ 
អ្នក្ែឹក្នាាំពសវាហិរញ្ញ វត្ថ ុអ្នក្ជាំងឺវែេម្បាក្់ចាំណូលតាមត្ាំតន្់
ធានាអ្ោះអាងែូចខាងពម្កាម៖ 

5.10.3.1.1 ការតញ្េត់ក្ិចេខិត្ខាំម្តឹងផម្តងសមពហត្ុែលពៅក្ន ុង

ការជូន្ែាំណឹងែល់អ្នក្ជាំងឺអ្ាំេី ក្មម វធិី MFA ន្ិង 

5.10.3.1.2 អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្ទ្ុក្ពេលឱយោ ងត្ិច 240 ថ្ែៃ 
រិត្ចត់េី 
ថ្ែៃពចញពសចក្េ ីផែៃងរិត្ម្បាក្់ពលើក្ទ្ីមួយពែើមបីដ្ឋក្់ពា

ក្យសុាំ MFA។ 

5.10.3.2 ការរយការណ៍ជៅពន រ់ងារឥណទនអ្នរជក្បើក្បា្់ ឬការោិល័យ

ឥណទន។ KFHP/H ឬទ្ីភាន ក្់ងារម្តមូលតាំណុលផែលពែើរតួ្ជាំនួ្សខល នួ្
អាចរយការណ៍េ័ត្៌ាន្មិន្លអែល់ភាន ក្់ងាររយការណ៍ឥណទន្អ្ត្ិ
ែិជន្ ឬការោិល័យឥណទន្។ 

5.10.3.3  វធិានការតុ្លាការ ឬរែាបបជវណី។ 

មុន្ន្ឹងចត្់វធិាន្ការតាមែល វូត្ុលាការ ឬសុី វលិណាមួយ KFHP/H 
ពធវ ើឱយសាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺាន្
សុេលភាេពដ្ឋយពម្តើម្តេេទ្ិន្នន្័យខាងពម្ៅពែើមបីក្ាំណត្់ថាពត្ើអ្នក្

ជាំងឺាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ក្មម វធិី MFA ផែរឬអ្ត្់។ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.10.3.3.1 មានលរខណ្មបត្តិទទួលបាន MFA។ 
រម ន្សក្មមភាេតផន្ែមណាមួយម្ត្ូវបាន្ពធវ ើព ើងម្តឆ្ាំ

ងន្ឹងអ្នក្ជាំងឺផែលាន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ក្មម វធិី MFA 
ព ើយ។ រណន្ី

ផែលាន្លក្ខណសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់សម្ាត់ MFA 
ម្ត្ូវបាន្លុតពចលពហើយម្ត្ូវបាន្ម្តរល់ម្ត្ ត់ពៅវញិ
ពៅពលើមូលដ្ឋឋ ន្ទ្ិន្នន្័យ។ 

5.10.3.3.2 មិនមានលរខណ្មបត្តិទទួលបាន MFA ជទ។ ពៅក្ន ុង
ក្រណីត្ិចតួ្ច វធិាន្ការខាងពម្កាមអាចអ្ន្ុវត្េបាន្
ពដ្ឋយាន្ការអ្ន្ុញ្ជញ ត្ជ្ញមុន្េីមរន្េ ីហិរញ្ញ វត្ថ ុជ្ញន្់ខពស់ 
ឬអ្នក្ម្តួ្ត្េិន្ិត្យម្តចាំត្ាំតន្់៖ 

5.10.3.3.2.1 ការរតឹអូ្សម្បាក្់ឈ្ន លួ 

5.10.3.3.2.2 តណេ ឹង/សក្មមភាេសុី វលិ។ 
សក្មមភាេែល វូចាត់មិន្ម្ត្ូវបាន្តន្េ
ម្តឆ្ាំងន្ឹងតុរគលផែលរម ន្ការងារ
ពធវ ើន្ិងរម ន្ម្បាក្់ចាំណូលសាំខាន្់ៗពែេ
ងពទ្ៀត្។ 

5.10.3.3.2.3 សិទ្ធិយក្ម្ទ្េយវញិពៅពលើលាំពៅដ្ឋឋ ន្។ 

5.10.4 ្រមាពពក្បមូលវសិាមញ្ញ ខែលោមក្បាម។ ក្ន ុងកាលៈពទ្សៈណាក្៏ពដ្ឋយ 

KFHP/H មិន្អ្ន្ុវត្េ អ្ន្ុញ្ជញ ត្ ឬអ្ន្ុញ្ជញ ត្ឱយភាន ក្់ងារម្តមូលតាំណុលណា
ាន ក្់អ្ន្ុវត្េសក្មមភាេែូចខាងពម្កាមព ើយ៖ 

5.10.4.1 េន្ារ តែិពសធ ឬទមទរឱយាន្ការតង់ម្បាក្់ពដ្ឋយសារ
ផត្ាេ ស់រណន្ីមិន្តង់ម្បាក់្ផែលពៅសល់េីម្រមុន្ 
មុន្ពេលែេល់ការសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ ឬការផែទាំផែនក្ពេទ្យចាំបាច់។ 

5.10.4.2 លក្់តាំណុលរតស់អ្នក្កាន្់រណន្ីពៅភារីទ្ីតី។ 

5.10.4.3 ការឃាត្់ទ្ុក្ម្ទ្េយសមបត្េ ិឬការរតឹអូ្សរណន្ី។ 

5.10.4.4 ពសន ើសុាំែីកាចត់ខល នួ្។ 

5.10.4.5 ពសន ើសុាំែីកានាាំខល នួ្។ 

5.11 ការជ ៃ្ ើយត្បជៅនឹងជក្ោោះមហនតរយ។ KFHP/H 

អាចពធវ ើការផ្ទៃ ស់តត រូលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យក្ន ុងក្មម វធិី MFA រតស់ខល នួ្ជ្ញតពណាេ ោះអាសន្ន  
ន្ិងែាំពណើរការដ្ឋក្់ពាក្យសុាំពែើមបីតពងក ើន្ជាំនួ្យផែលាន្សម្ាត់សហរមន្៍ 
ន្ិងអ្នក្ជាំងឺផែលរងែលត ោះពាល់ពដ្ឋយម្េឹត្េ ិការណ៍ធាំៗផែលរដ្ឋឋ េិបាលរែឋ ឬសហេ័ន្ធអាច
ក្ាំណត្់បាន្ថាជ្ញពម្រោះមហន្េរយ។  

5.11.1 ការខរខក្បលរខណ្មបត្តិខែលមាន្កាត នុពល។ 

ការផ្ទៃ ស់តត រូជ្ញតពណាេ ោះអាសន្នចាំពពាោះលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ MFA 
អាចាន្៖ 

5.11.1.1  ការផ្ទអ ក្ការរតឹ្ត្បិត្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ 

5.11.1.2 ការតពងក ើន្ក្ម្មិត្លក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យពលើមពធាបាយពធវ ើពត្សេ ។ 

5.11.1.3 ការតន្ែយក្ម្មិត្ថ្ន្លក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យពលើការចាំណាយពម្ចើន្ខាងពវជជសា
រសេ ។  

5.11.2 ការផ្ទៃ ្់បត រូែំជណើរការជលើ រយជ ន្ ើ្ុំខែលមាន្កាត នុពល។ 

ការផ្ទៃ ស់តត រូជ្ញតពណាេ ោះអាសន្នចាំពពាោះែាំពណើរការដ្ឋក្់ពាក្យពសន ើសុាំ MFA អាចាន្៖ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

5.11.2.1 អ្ន្ុញ្ជញ ត្ឱយអ្នក្ជាំងឺែេល់នូ្វេ័ត្៌ាន្ផែនក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុមូលដ្ឋឋ ន្ 
(ឧទហរណ៍ ម្បាក្់ចាំណូល ម្តសិន្ពតើាន្ ន្ិងម្តេេណាមួយ) 

ន្ិងតញ្ជជ ក្់េីសុេលភាេរតស់វាពៅពេលផែល (1) 
សាែ ន្ភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់រត្់មិន្អាចពែទៀងផ្ទទ ត្់

បាន្ពដ្ឋយពម្តើម្តេេទ្ិន្នន្័យខាងពម្ៅ (2) 
មិន្ាន្េ័ត្៌ាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុផែលបាន្ពសន ើសុាំចាំពពាោះម្េឹត្េ ិការណ៍ពន្ោះ ន្ិង 

(3) មិន្ាន្េ័សត ុតាងពែេងពទ្ៀត្ផែលអាចតងាា ញេីសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្។ 

5.11.2.2 ពដ្ឋយេិចរណាពលើែលត ោះពាល់ថ្ន្ការបាត្់តង់ម្បាក្់ឈ្ន លួ / 
ការងារពេល
អ្នារត្ពដ្ឋយសារផត្ម្េឹត្េ ិការណ៍ពៅពេលក្ាំណត្់ម្បាក្់ចាំណូលម្រួសារ។  

5.11.3  មានព័ត៌្មានជាសាធារណៈ។ េ័ត្៌ាន្ផែលេិេណ៌នាអ្ាំេីការផ្ទៃ ស់តត រូក្មម វធិី 

MFA 
តពណាេ ោះអាសន្ន ម្ត្ូវបាន្ែេេវែាយជ្ញសាធារណៈពៅពលើពរហទ្ាំេ័ររតស់ក្មម វធិី 

MFA ន្ិងពៅតាមតណាេ  KP ក្ន ុងត្ាំតន្់រងពម្រោះ។ 

6.0 ឯរសារជោង / ឧប្មព័នធ  

6.1 ឧតសមព ័ន្ធ  A – សនាទ ន្ុម្ក្មពាក្យតពចេក្ពទ្ស 

6.2 ចាត់ តទ្តបញ្ញត្េ ិ ន្ិងធន្ធាន្ 

6.2.1 ចាត់រាំពារអ្នក្ជាំងឺ ន្ិងពសវាផែទាំត្ថ្មៃសមរមយ ចាត់សាធារណៈ  

(Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law) 111-148 

(124 លក្ខន្ដ ិក្ៈ 119  ]2010[) 

6.2.2 តញ្ជ ីសហេ័ន្ធ  ន្ិងការផណនាាំតនាទ ត្់ក្ម្មិត្ម្ក្ីម្ក្សហេ័ន្ធ ម្តចាំឆ្ន ាំ  
(Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines) 

6.2.3 ការពចញែាយពសវាចាំណូលថ្ែទក្ន ុង ការផណនាាំ 2014 សម្ាត់ឯក្សារភាជ ត់ H 
(Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H) 

(ទ្ម្មង ់990) 

6.2.4 លិខិត្ជូន្ែាំណឹងពសវាចាំណូលថ្ែទក្ន ុង 2010-39 (Internal Revenue Service 

Notice 2010-39) 

6.2.5 ម្ក្មពសវាចាំណូលថ្ែទក្ន ុង (Internal Revenue Service Code) 26 

ម្ក្មុម្តឹក្ាទ្ាំនាក្់ទ្ាំន្ងតរពទ្ស ផែនក្ទ្ី 1 53 ន្ិង 602 RIN 1545-BK57 RIN 

1545-BL30 RIN 1545-BL58 – លក្ខខណឌ ត្ម្មូវតផន្ែមសម្ាត់មន្ទ ីរពេទ្យ 
មន្ុសេធម៌ 

6.2.6 សារមមន្ទ ីរពេទ្យកាលីហវ ័រន្ីញា  – ពរលន្ពោបាយជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុ មន្ទ ីរពេទ្យ 

ន្ិងចាត់ែលម្តពោជន្៍សហរមន្៍ ចាត់ពចញែាយ 2015 (California Hospital 
Association – Hospital Financial Assistance Policies & Community Benefit 

Laws, 2015 Edition) 

6.2.7 សារមសុខភាេកាតូ្លិក្សហរែឋអាពមរកិ្ – ការផណនាាំសម្ាត់ការពរៀតចាំ 

ផែន្ការ ន្ិងរបាយការណ៍ែលម្តពោជន្៍សហរមន្៍ ចាត់ពចញែាយ 2012 
(Catholic Health Association of the United States – A Guide for Planning & 

Reporting Community Benefit, 2012 Edition) 

6.3 តញ្ជ ីអ្នក្ែេល់ពសវា 

6.3.1 តញ្ជ ីអ្នក្ែេល់ជូន្អាចរក្បាន្ពៅពរហទ្ាំេ័រ KFHP/H សម្ាត់៖ 

6.3.1.1 Kaiser Permanente of Hawaii  
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

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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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ឧប្ម័ន A 
្នានុក្រម រយបជចរជទ្ 

ព ធ
ា ច

្ហរមន៍ MFA (CMFA) សាំពៅពៅក្មម វធិីជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុខាងពវជជសារសេ ផែលបាន្ពម្រងផែលសហការជ្ញមួយ
អ្ងគការតាមសហរមន្៍ ន្ិងតណាេ ញសុវត្ែ ិភាេពែើមបីែេល់ពសវាផែទាំសតបុ រសែល់អ្នក្ជាំងឺាន្ 

ន្ិងរម ន្ធានារ៉ា ត់រងផែលាន្ម្បាក្់ចាំណូលទតពៅមណឌ ល KP។ 

ទីពន រ់ងារក្បមូលបំណុលសាំពៅពៅពលើតុរគលផែលពធវ ើការម្តមូល ឬអ្ន្ុវត្េការម្តមូលម្បាក្់ ឬាន្តាំណងម្តមូល
តាំណុលផែលបាន្ជាំពាក្់ ឬពចទ្ម្តកាន្់ថាជាំពាក្់ពៅកាន្់ាេ ស់តាំណុល 
ឬអ្នក្ទ្ិញតាំណុលតាមរយៈសក្មមភាេពដ្ឋយ ផ្ទទ ល់ ឬពដ្ឋយម្តពោល។ 

ឧបររណ៍ជវជជសាស្រ ត្ ជក្បើបានយូរ (DME) រមួាន្ែូចជ្ញ ពឈ្ើម្ចត់្សេ ង់ដ្ឋរ ពឈ្ើម្ចត់្ធមមតា ឧតក្រណ៍បាញ់សារធាតុ្
រវតញ្ច លូ សាា រជាំនួ្យ ឧតក្រណ៍ទញចល័ត្ពលើទវ រសម្ាត់ពម្តើតាមែទោះ ពៅអ្ីរុញ ម្តដ្ឋត់សម្ាត់ទរក្ពរៀន្ពែើរ 

ផម្រមន្ទ ីរពេទ្យ ន្ិងអ្ុក្សុីផសន្សម្ាត់ពម្តើតាមែទោះែូចផែលបាន្តញ្ជជ ក្់ពដ្ឋយលក្ខណៈ វនិ្ិចឆ ័យ DME។ DME 
មិន្រមួតញ្ច លូឧតក្រណ៍ជាំនួ្យអ្វៈយវៈ អ្វៈយវៈសិតបនិ្មម ិត្ (ឧ. ឧតក្រណ៍អ្តជ្ញក្ាៃ ាំង/ឧតក្រណ៍ជាំនួ្យ និ្ងទ្ម្មង់
ម្ក្អូ្តាត់្ ន្ិងពម្រឿងែគត្់ែគង់ជ្ញពែើម) ន្ិងការែគត្់ែគង់មិន្ាន្ពវជជតញ្ជជ ន្ិងទ្ាំន្ិញទ្ន្់ (ឧ. 
ការែគត្់ែគង់ត្ម្មង់ពនាម ន្ិងការែគត្់ែគង់រតួស)។ 

អ្នរជំងឺខែលមាន្ិទធ ិទទួលរឺជ្ញតុរគលផែលបាន្តាំពេញតាមលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យផែលាន្ផចងក្ន ុងពរលន្ពោបា

យពន្ោះ មិន្ថាអ្នក្ជាំងឺ (1) រម ន្ការធានារ៉ា ត់រង ឬក្៏អ្ត្់ពទ្ (2) 
ទ្ទួ្លបាន្ការធានារ៉ា ត់រងតាមរយៈក្មម វធិីសាធារណៈ (ឧទហរណ៍ ក្មម វធិីរ៉ា ត់រងផែទាំសុខភាេមន្ុសេចស់ជរ 
ក្មម វធិីរ៉ា ត់រងផែទាំសុខភាេជ្ញសាធារណៈ ឬការធានារ៉ា ត់រងសុខភាេ
ផតតឧតត្ែមាធន្ផែលបាន្ទ្ិញតាមរយៈការផ្ទៃ ស់តត រូការធានារ៉ា ត់រងសុខភាេ) 

(3) ម្ត្ូវបាន្ធានារ៉ា ត់រងពដ្ឋយផែន្ការសុខភាេពម្ៅេី KFHP ឬ (4) ម្ត្ូវបាន្រ៉ា ត់រងពដ្ឋយ KFHP ។ 

ក្បភពទិននន័យខាងជក្ៅរឺជ្ញអ្នក្លក្់ភារីទ្ីតីផែលម្ត្ូវបាន្ពម្តើពែើមបីេិន្ិត្យព ើងវញិនូ្វេ័ត្៌ាន្ផ្ទទ ល់ខល នួ្រតស់អ្ន
ក្ជាំងឺពែើមបី វាយត្ថ្មៃពលើត្ម្មូវការហិរញ្ញ វត្ថ ុពដ្ឋយពម្តើម្បាស់រាំរផូែអក្ពលើមូលដ្ឋឋ ន្ទ្ិន្នន្័យក្ាំណត្់ម្តាជ្ញសាធារណៈ 
ពហើយវាយត្ថ្មៃអ្នក្ជាំងឺាន ក្់ៗពដ្ឋយផែអក្ពលើសេង់ដ្ឋរែូចរន ពែើមបីរណនាេិន្ទ ុសមត្ែភាេហិរញ្ញ វត្ថ ុរតស់អ្នក្ជាំងឺ។ 

ការខណនាពំពក្រីក្ររប្់្ហព័នធ (FPG) ក្ាំណត្់ក្ម្មិត្ម្បាក្់ចាំណូលម្តចាំឆ្ន ាំសម្ាត់ភាេម្ក្ីម្ក្ 
ែូចផែលក្ាំណត្់ពដ្ឋយម្ក្សួងសុខាេិបាល ន្ិងពសវាក្មមមន្ុសេក្ិចេសហរែឋអាពមរកិ្ 
ន្ិងម្ត្ូវបាន្ផក្សម្មួលជ្ញពរៀងរល់ឆ្ន ាំពៅក្ន ុងតញ្ជ ីសហេ័ន្ធ។ 

ការក្បឹរាខសនរហិរញ្ញ វត្ថ ុរឺជ្ញែាំពណើរការផែលម្ត្ូវបាន្ពម្តើពែើមបីជួយអ្នក្ជាំងឺក្ន ុងការផសវងរក្ជពម្មើសហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ន្ិងជពម្មើសរ៉ា ត់រងសុខភាេផែលអាចរក្បាន្ពែើមបីចាំណាយសម្ាត់ពសវាផែលម្ត្ូវបាន្ែេល់ជូន្ពៅក្ន ុងមជឈមណឌ ល 

KP។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលអាចផសវងរក្ការែេល់ម្តឹក្ាអ្ាំេីហិរញ្ញ វត្ថ ុរមួាន្ត ុផន្េមិន្ាន្ក្ម្មិត្ចាំពពាោះម្បាក់្ផខផ្ទទ ល់ខល នួ្ការធា
នារ៉ា ត់រង  
អ្នក្ផែលមិន្បាន្ទ្ទួ្លការធានារ៉ា ត់រងន្ិងអ្នក្ផែលបាន្តងាា ញេីអ្សមត្ែភាេក្ន ុងការតង់លុយែល់អ្នក្ជាំងឺពេ
ញពលញ។ 
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ក្រ្ួងសាមី៖ National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទ ី1 ខខរុមភៈ ឆ្ន ំ 
2021 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ឧប្មព័នធ A 
្នាា នុក្រម រយបជចចរជទ្ (បនត) 

 
ពពោា នសាោះ្ខមបងេិេណ៌នាអ្ាំេីសាែ ន្ភាេរតស់មន្ុសេផែលរស់ពៅក្ន ុងក្ផន្ៃងមួយ 
ឬសែ ិត្ក្ន ុងសាែ ន្ភាេផែលបាន្េិេណ៌នាែូចខាងពម្កាម៖ 

• ពៅទ្ីក្ផន្ៃងផែលមិន្ផមន្សម្ាត់មន្ុសេរស់ពៅ ែូចជ្ញរែយន្េ  ក្ផន្ៃងចត្រែយន្េ  ចិពញ្េ ើមែល វូ 
អ្ររផែលពបាោះតង់ពចល (ពៅតាមែល វូ) ឬ 

• ពៅក្ន ុងទ្ីជម្មក្សពរងាគ ោះតនាទ ន្់ ឬ 

• លាំពៅដ្ឋឋ ន្អ្ន្េរកាល ឬរាំពារសម្ាត់ជន្រម ន្ែទោះសផមបងផែលធាៃ ត់រស់ពៅតាមចិពញ្េ ើមែល វូ 
ឬជម្មក្សពរងាគ ោះតនាទ ន្់។ 

• ពៅទី្ក្ផន្ៃងណាមួយខាងពលើ ត ុផន្េចាំណាយពេលខៃ ី (រហូត្ែល់ 30 ថ្ែៃជ្ញត់ៗរន ) ពៅមន្ទ ីរពេទ្យ ឬម្រឹោះសាែ ន្
ពែេងពទ្ៀត្។ 

• ក្ាំេុងម្ត្ូវបាន្តពណេ ញពចញក្ន ុងរយៈពេលមួយសបាេ ហ៍េីអ្ររលាំពៅដ្ឋឋ ន្ឯក្ជន្ ឬក្ាំេុងរត្់ 
ពេៀសខល នួ្េីអ្ាំពេើហិងាក្ន ុងម្រួសារពដ្ឋយរម ន្តញ្ជជ ក្់េីលាំពៅដ្ឋឋ ន្តនាទ ត់ ពហើយតុរគលខវ ោះធន្ធាន្ 
ន្ិងតណាេ ញរាំម្ទ្ផែលចាំបាច់ពែើមបីទ្ទួ្លបាន្លាំពៅដ្ឋឋ ន្។ 

• ន្ឹងម្ត្ូវតញ្ជ នូ្ពចញក្ន ុងរយៈពេលមួយសបាេ ហ៍េីម្រឹោះសាែ ន្ណាមួយ ែូចជ្ញមណឌ លសុខភាេ ែល វូចិត្េ 
ឬមណឌ លេាបាលពម្រឿងពញៀន្ផែលតុរគលពនាោះបាន្រស់ពៅពលើសេី30ថ្ែៃជ្ញត់ៗរន  ន្ិង 
រម ន្ការតញ្ជជ ក្់េីលាំពៅដ្ឋឋ ន្តនាទ ត់ ពហើយតុរគលពនាោះខវោះខាត្ធន្ធាន្ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ន្ិងតណាេ ញ 
រាំពារសងគមផែលចាំបាច់ពែើមបីទ្ទួ្លបាន្លាំពៅដ្ឋឋ ន្។ 

KP រមួតញ្ច លូទាំងមន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospital ន្ិងរៃ ីន្ិក្ផែលាន្សមព ័ន្ធភាេជ្ញមួយមន្ទ ីរពេទ្យ 
ផែន្ការសុខភាេរតស់មន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospital ម្ក្មុពវជជសារសេអ្ចិថ្រន្េយ៍ ន្ិងម្ក្មុហ ុន្ផែនក្
សមព ័ន្ធ ពរៀងៗខល នួ្ ពលើក្ផលងផត្ម្ក្មុហ ុន្ធានារ៉ា ត់រង Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC)។  

មនា ីរជពទយ KP រមួាន្តរពិវណរតូវន័្េណាមួយ រមួទាំងផែនក្ខាងក្ន ុង ន្ិងផែនក្ខាងពម្ៅអ្ររ ផែលជ្ញក្មមសិទ្ធិ 
ឬជួលពដ្ឋយ KP ពែើមបីអ្ន្ុវត្េមុខងារម្តត្ិតត្េ ិការរតស់ KP ែូចជ្ញការែេល់ពសវាផែទាំអ្នក្ជាំងឺ (ឧ. អ្ររ 
ឬជ្ញន្់អ្ររ KP តន្ទត់ ឬផែនក្ខាងក្ន ុង ឬផែនក្ខាងពម្ៅពែេងពទ្ៀត្ថ្ន្អ្ររមិន្ផមន្ KP)។ 

មជធោបាយជធវើជត្ ត្រឺជ្ញវធិីសារសេ ផែលម្តេេទ្ិន្នន្័យខាងពម្ៅ ឬេ័ត្៌ាន្ផែលែេល់ពដ្ឋយអ្នក្ជាំងឺ
ម្ត្ូវបាន្ពម្តើម្បាស់ពែើមបីក្ាំណត្់សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ក្ន ុងក្មម វធីិផែលរ៉ា ត់រងជ្ញសាធារណៈ ឬ MFA 
ពដ្ឋយរិត្ថាពត្ើម្បាក្់ចាំណូលរតស់តុរគលាន ក្់ៗពលើស
េីភាររយថ្ន្ពរលការណ៍ផណនាាំថ្ន្ភាេម្ក្ីម្ក្រតស់សហេ័ន្ធ ផែរឬអ្ត្់។ 

ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុខសនរជវជជសាស្រ ត្  (MFA) 
ែេល់រងាវ ន្់ជ្ញម្បាក្់ពែើមបីទូ្ទត្់ថ្ែៃេាបាលសម្ាត់អ្នក្ជាំងឺផែលាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន់្ផែលមិន្ាន្លទ្ធ
ភាេតង់ថ្ែៃពសវា ឬែលិត្ែលផែលចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេ  ឬផែនក្ពវជជសារសេ ផែលេួក្ពរម្ត្ូវការ 
ពហើយចាំពពាោះអ្នក្ផែលបាន្ពម្តើម្បាស់ម្តេេចាំណាយជ្ញសាធារណៈ ន្ិងឯក្ជន្អ្ស់េីខល នួ្។ 
តុរគលាន ក្់ៗម្ត្ូវតាំពេញតាមលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យក្ន ុងក្មម វធិីសម្ាត់ជាំនួ្យក្ន ុងការតង់ថ្ែៃផែទាំអ្នក្ជាំងឺខៃ ោះ 
ឬទាំងអ្ស់។ 

ឧប្មព័នធ A 
្នាា នុក្រម រយបជចចរជទ្ (បនត) 

 
្មាភ រៈជវជជសាស្រ ត្  តុរគលម្ត្ូវបាន្ត្ម្មូវឱយតាំពេញតាមលក្ខណវនិ្ិចឆ ័យក្មម វធិីសម្ាត់ជាំនួ្យពែើមបីតង់ថ្ែៃផែទាំខៃ ោះ 
ឬទាំងអ្ស់រឺជ្ញសាា រៈពវជជសារសេមិន្អាចពម្តើម្បាស់ព ើងវញិបាន្ែូចជ្ញ តន្ទោះអ្តឆអ ឹង ផខេចងយួរ តង់រុុំែាំព  
ន្ិងតង់តិទ្ផែល
ពម្តើម្បាស់ពដ្ឋយអ្នក្ែេល់ពសវាផែទាំសុខភាេាន្អាជ្ញា ត័ណណ ពៅពេលែេល់ពសវាាន្ភាេចាំបាច់ផែនក្ពវជជសារសេ  
ន្ិងមិន្រត់តញ្ច លូសាា រទាំងឡាយផែលអ្នក្ជាំងឺបាន្ទ្ិញ ឬទ្ទួ្លបាន្េីម្តេេពែេងពទ្ៀត្ព ើយ។ 

ថ្ងៃបង់ក្បារ់រប្់អ្នរជំងឺ 

ាន្ន្័យថាផែនក្ថ្ន្ថ្ែៃពសវាផែលបាន្តង់ជូន្អ្នក្ជមៃ ឺសម្ាត់ការផែទាំផែលបាន្ទ្ទួ្លពៅតាមមន្ទ ីរពេទ្យ KP 
(ឧទហរណ ៍មន្ទ ីរពេទ្យ រៃ ីនិ្ក្ផែលាន្សមព ័ន្ធភាេជ្ញមួយមន្ទ ីរពេទ្យ មណឌ លពវជជសារសេ  អ្ររការោិល័យពវជជសារសេ  
និ្ងឱសែសាែ ន្ពម្ៅ) ផែលមិន្ម្ត្ូវបាន្ែេល់សាំណងពដ្ឋយការធានារ៉ា ត់រង 
ឬក្មម វធីិផែទាំសុខភាេផែលែេល់នូ្វមូលន្ិធិជ្ញសាធារណៈព ើយ។ 
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ក្រ្ួងសាមី៖ National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទ ី1 ខខរុមភៈ ឆ្ន ំ 
2021 

អ្នរក្រប់ក្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 18 ថ្ន 21 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ការលោះបង់្ិទធ ិរប្់ឱ្ងសាា ន ែេល់ជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុែល់សាជិក្ KP Senior Advantage Medicare 

ផែលាន្ម្បាក្់ ចាំណូលទត ផែនក្ D ផែលរម ន្លទ្ធភាេតង់ថ្ែៃឱសផែលបាន្ពចញពវជជតញ្ជជ តាមការេិពម្រោះជាំងឺ 

ពៅពម្កាម Medicare ផែនក្ D។ 

បណាត ញ្ុវត្ា ិពព សាំពៅពៅពលើម្តេ័ន្ធអ្ងគការមិន្រក្ម្បាក្់ចាំពណញ ន្ិង / ឬទ្ីភាន ក្់ងាររដ្ឋឋ េិបាលផែលែេល់
ពសវាផែទាំពវជជសារសេ ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ែល់អ្នក្ផែលមិន្ាន្ធានារ៉ា ត់រង 
ឬមិន្ាន្ពៅក្ន ុងក្ផន្ៃងសហរមន្៍ែូចជ្ញមន្ទ ីរពេទ្យរែឋ រៃ ីន្ិក្សហរមន្៍ ម្េោះវោិរ 
ជម្មក្សម្ាត់អ្នក្រម ន្ែទោះសផមបង អ្ងគភាេសុខភាេចល័ត្ សាលាពរៀន្ជ្ញពែើម។  

ជក្កាមការធានារ៉ា ប់រងរឺជ្ញតុរគលផែលពទោះតីាន្ការធានារ៉ា ត់រងសុខភាេរចួពហើយក្៏ពដ្ឋយ 
ក្៏ពៅផត្យល់ព ើញថាកាត្េវក្ិចេក្ន ុងការតង់យក្ធានារ៉ា ត់រងក្ម្មិត្ខពស់ ការទូ្ទត្់ម្បាក្់ កាក្់ម្បាក្់ 
ន្ិងការកាត្់ពចញរឺជ្ញតន្ទ ុក្ហិរញ្ញ វត្ថ ុោ ងសាំខាន់្ផែលអ្នក្ជាំងឺេន្ារពេល 
ឬមិន្ទ្ទួ្លបាន្ពសវាផែទាំសុខភាេចាំបាច់ពដ្ឋយសារផត្ត្ថ្មៃពម្ៅពោព  ។ 

ជក្កាមការធានារ៉ា ប់រងរឺជ្ញតុរគលផែលមិន្ាន្ធានារ៉ា ត់រងសុខភាេ 
ឬជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុផែលឧតត្ែមាពដ្ឋយសហេ័ន្ធ  ឬរែឋពែើមបីជួយតង់ថ្ែៃពសវាផែទាំសុខភាេណាមួយព ើយ។ 

ក្បជាជនងាយរងជក្ោោះ រមួាន្ម្ក្មុម្តជ្ញសារសេ ផែលសុខភាេ ឬសុខុាលភាេរតស់រត្់ម្ត្ូវបាន្ចត្់ទ្ុក្ 
ថាាន្ោន្ិេ័យខពស់ជ្ញងម្តជ្ញជន្ទូ្ពៅពដ្ឋយសារផត្សាែ ន្ភាេពសែឋក្ិចេ ជាំងឺ ជ្ញត្ិេិន្ធ ុ  អាយុ ឬក្តាេ  
អ្លទ្ធភាេពែេងៗពទ្ៀត្។ 

ែីកានាខំល នួ 
រឺជ្ញែាំពណើរការពរៀតចាំពដ្ឋយត្ុលាការផែលតងាគ ត់ឱយអាជ្ញា ធរនាាំតុរគលផែលម្ត្ូវបាន្រក្ព ើញថាមិន្ពធវ ើតាមតងាគ ត់
រែឋតបពវណីពៅចាំពពាោះមុខត្ុលាការផែលម្សពែៀងពៅន្ឹងែីកាចត់ខល នួ្ផែរ។ 
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Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

ខសនរបខនាម៖ Kaiser Permanente Northwest 

កាលបរជិចេទចូលជាធរមានថ្នខសនរបខនាម៖  ថ្ងៃទី 1 ខខ្ីោ ឆ្ន ំ 2021 

 

I. មនា ីរជពទយ Kaiser Foundation Hospitals។ ពរលការណ៍ពន្ោះអ្ន្ុវត្េពៅម្រត់ក្ផន្ៃងថ្ន្ 

KFHP/H (ឧទហរណ៍ មន្ទ ីរពេទ្យ រៃ ីន្ិក្ផែលទក្់ទ្ងន្ឹងមន្ទ ីរពេទ្យ មជឈមណឌ លពវជជសារសេ  

ន្ិងអ្ររការោិល័យពវជជសារសេ ) ន្ិងឱសែសាែ ន្ខាងពម្ៅ។ Kaiser Foundation Hospitals ពៅ 

Oregon រមួាន្៖ 

Kaiser Sunnyside Medical Center  

Kaiser Westside Medical Center  
 

ក្ាំណត្់សាគ ល់៖ តញ្ជ ីព ម្ ោះមន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospitals ន្ិងរៃ ីន្ិក្ផែលទក្់ទ្ង

ន្ឹងមន្ទ ីរពេទ្យផែលម្ត្ូវបាន្តញ្ច លូក្ន ុងពរលន្ពោបាយរតស់ MFA ាន្ពៅ

ពលើពរហទ្ាំេ័រ KFHP/H MFA www.kp.org/mfa/nw។ 
 

II. ជ្វាបខនាមខែលមានលរខណ្មបត្តិទទួល និងោា នលរខណ្មបត្តិទទួលជៅជក្កាមជោលនជោបាយ 

MFA។ 

a. ជ្វាបខនាមខែលមិនមានលរខណ្មបត្តិទទួល 

i. ឧតក្រណ៍ជាំនួ្យពសាត្វញិ្ជញ ណ 

ii. សាា រៈែគត្់ែគង់អ្ុតទ្ិក្ ន្ិងថ្ែផវ៉ាន្តារមួទាំងផក្វដ្ឋក្់ក្ន ុងផេនក្ 

iii. ការែឹក្ជញ្ជ នូ្អ្នក្ជាំងឺពេលអាសន្ន  ន្ិងមិន្អាសន្ន  
 

III. អ្នរសតល់ជ្វារមា រ់ព័នធនឹង និងមិន រ់ព័នធនឹងជោលនជោបាយ MFA។ 

តញ្ជ ីរយនាមអ្នក្ែេល់ពសវាពៅក្ន ុងមន្ទ ីរពេទ្យ Kaiser Foundation Hospitals 

ន្ិងរៃ ីន្ិក្ផែលទក្់ទ្ងន្ឹងមន្ទ ីរពេទ្យផែលមិន្ផមន្ជ្ញក្មមវត្ថ ុថ្ន្ពរលន្ពោបាយរតស់ MFA 

អាចរក្បាន្សម្ាត់សាធារណៈជន្ពដ្ឋយមិន្រិត្ថ្ែៃពលើពរហទ្ាំេ័ររតស់ KFHP/H MFA 

តាមរយៈពរហទ្ាំេ័រ www.kp.org/mfa/nw។ 
 

IV. ព័ត៌្មានរមា វធីិ និងការដ្ឋរ់ រយ្ំុ្ក្មាប់ MFA។ េ័ត្៌ាន្ក្មម វធិី MFA ាន្រមួទាំងសាំពៅ

ចមៃងពរលន្ពោបាយរតស់ MFA ទ្ម្មង់ពាក្យសុាំ ការផណនាាំ ន្ិងសពងខតេ័ត្៌ាន្ជ្ញភាសាសមញ្ញ  
(ឧ. ខិត្េត័ណណ អ្ាំេីក្មម វធិី) ផែលអាចាន្សម្ាត់ជូន្សាធារណជន្ទូ្ពៅពដ្ឋយឥត្រិត្ថ្ែៃ 

ជ្ញទ្ម្មង់ពអ្ ិចម្ត្ូន្ិក្ ឬជ្ញឯក្សារ។ អ្នក្ជាំងឺអាចដ្ឋក្់ពាក្យសុាំក្ន ុងក្មម វធិី MFA ក្ន ុងអ្ាំ ុងពេល 

ឬតនាទ ត់េីការផែទាំផែលបាន្ទ្ទួ្លេី KFHP/H តាមវធិីជ្ញពម្ចើន្រត់តញ្ច លូពដ្ឋយផ្ទទ ល់ តាមទូ្រស័េទ 

ឬពដ្ឋយការដ្ឋក្់ពាក្យសុាំជ្ញឯក្សារ។ (សូមពមើល ផែនក្ 5.3 ន្ិង 5.4 ខាងពលើ។) 

a. បំជពញ និងបញ្ជ នូ រយ្ុំតាមអ្ុីនជធើណិត្ពីជរហទំព័រ KFHP/H។ 

អ្នក្ជាំងឺអាចែត ចួពែេើម ន្ិងតញ្ជ នូ្េ័ត្៌ាន្អ្ាំេីពាក្យសុាំពអ្ ិចម្ត្ូន្ិក្េីពរហទ្ាំេ័រ MFA 

តាមរយៈពរហទ្ាំេ័រ www.kp.org/mfa/nw។ 

b. ទញយរព័ត៌្មានរមា វធីិពីជរហទំព័ររប្់ KFHP/H។ សាំពៅចមៃងេ័ត្៌ាន្ក្មម វធិីជ្ញ

ពអ្ ិចម្ត្ូវន្ិក្ាន្ពៅតាមពរហទ្ាំេ័ររតស់ MFA តាមអាសយដ្ឋឋ ន្ 

www.kp.org/mfa/nw។ 

c. ្ជមន ើ្ំុព័ត៌្មានរមា វធីិជាជអ្ឡិចក្ត្នូិច។ 
សាំពៅចាំ ងជ្ញពអ្ ិចម្ត្ូន្ិចថ្ន្េ័ត្៌ាន្ក្មម វធិីអាចាន្តាមការពសន ើសុាំតាមអ្ុីផម លផែរ
។ 

http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/nw
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ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

 

ក្រ្ួងសាមី៖ National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទ ី1 ខខរុមភៈ ឆ្ន ំ 
2021 

អ្នរក្រប់ក្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 20 ថ្ន 21 

 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved. 

d. ទទួលព័ត៌្មានរមា វធីិ ឬដ្ឋរ់ រយ្ំុជដ្ឋយផ្ទា ល់ខល នួ។ 
េ័ត្៌ាន្ក្មម វធិីក្៏ាន្ពៅតាមម្ក្សួងទ្ទួ្លអ្នក្ជាំងឺ 

ន្ិងផែនក្តនាទ ន្់អាសន្ន ពៅក្ន ុងមន្ទ ីរពេទ្យរតស់ Kaiser Foundation Hospitals 

ផែលាន្រយក្ន ុងជាំេូក្ទ្ី I, Kaiser Foundation Hospitals។ 
អ្នក្ែេល់ម្តឹក្ាក្៏ាន្ែងផែរពៅឯមជឈមណឌ លពវជជសារសេ  KP 
ន្ិងអ្ររការោិល័យពវជជសារសេ ពែើមបីែេល់េ័ត្៌ាន្ក្មម វធិីន្ិង

ពែើមបីក្ាំណត្់ោ ងរហ័សនូ្វលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល MFA។ 
អ្នក្ម្តឹក្ាាន្ពៅតាមមន្ទ ីរេាបាលែូចខាងពម្កាម៖ 

Sunnyside Medical Center Westside Medical Center 

  

e. ការជ ន្ ើ្ំុព័ត៌្មានរមា វធីិ ឬដ្ឋរ់ រយ្ំុតាមទូរ្័ពា។ តុរគលិក្ក្៏ាន្តាមទូ្រស័េទ 

ពែើមបីែេល់េ័ត្៌ាន្ក្ាំណត្់អ្ាំេីលក្ខណសមបត្េ ិទ្ទួ្ល MFA 

ន្ិងជួយអ្នក្ជាំងឺឲ្យដ្ឋក្់ពាក្យសុាំសម្ាត់ MFA។ អ្នក្ម្តឹក្ាអាចទក្់ទ្ងបាន្តាម៖ 

ពលខទូ្រស័េទ៖ 503-813-2000 ឬ  
1-800-813-2000 ឬ 

TTY៖ 711 
 

f. ្ជមន ើ្ំុព័ត៌្មានរមា វធីិ ឬដ្ឋរ់ រយ្ំុតាម្ំបុក្ត្។ 

អ្នក្ជាំងឺាន ក្់អាចពសន ើសុាំេ័ត្៌ាន្ក្មម វធិី ពហើយដ្ឋក្់ពាក្យសុាំសម្ាត់ MFA 

ពដ្ឋយការដ្ឋក្់ពាក្យសុាំក្មម វធិី MFA ចត់សេវម្រត់ពដ្ឋយពែាើតាមសាំតុម្ត្។ េ័ត្៌ាន្ពសន ើសុាំ 
ន្ិងពាក្យសុាំអាចពែាើពៅ៖ 

Kaiser Permanente 

Attention:  Financial Counselors 

500 NE Multnomah Street 

Portland, Oregon 97232 
 

g. បញ្ជ នូ រយ្ុំខែលបានបំជពញជដ្ឋយផ្ទា ល់។ ពាក្យសុាំផែលតាំពេញចត់សេវម្រត់អាចយក្
មក្ជូន្ពដ្ឋយផ្ទទ ល់ពៅការោិល័យចុោះព ម្ ោះ 

ឬការោិល័យអាជីវក្មមពៅតាមមន្ទ ីរនានារតស់ KP។ 
 

V. លរខណវនិិចេ ័យថ្ន្ិទធ ិទទួលបាន។ 

ម្បាក្់ចាំណូលម្រួសាររតស់អ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវបាន្េិចរណាពៅពេលក្ាំណត្់សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ MFA។ 

(សូមពមើលផែនក្ 5.6.1. ខាងពលើ) 

a. លក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យេីមពធាបាយថ្ន្ការពធវ ើពត្សដ ៖ រហូត្ែល់ 400% ថ្ន្ពរលការណ៍ផណនាាំសេ ីេី
ភាេម្ក្ីម្ក្រតស់សហេ័ន្ធ  

 

VI. តារងបញុ្្ោះត្ថ្មៃ។ ចាំនួ្ន្ទ្ឹក្ម្បាក់្ផែល KP រិត្ថ្ែៃេីអ្នក្ជាំងឺផែលាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់
សម្ាត់ជាំនួ្យ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុពវជជសារសេ រឺផែអក្ពលើម្តពេទ្ថ្ន្លក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យផែលម្ត្ូវបាន្ពម្តើពែើមបីឱយាន្លក្ខណៈ
ម្រត់ម្រន្់សម្ាត់អ្នក្ជាំងឺសម្ាត់ក្មម វធិី។ 

a. អ្នរជំងឺខែលជ ៃ្ ើយត្បនឹងលរខណៈវនិិចេ ័យថ្នមជធោបាយជធវើជត្ ត្ ។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលម្ត្ូវន្ឹងលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យថ្ន្មពធាបាយពធវ ើពត្សេន្ឹងទ្ទួ្លបាន្ការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ
ពលើថ្ែៃចាំណាយរតស់អ្នក្ជាំងឺ ឬចាំ ផណក្ថ្ន្ថ្ែៃពសវាផែលអ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវ។ 
ចាំនួ្ន្ទ្ឹក្ម្បាក្់
តញ្ច ុ ោះម្ត្ូវបាន្ក្ាំណត្់ពដ្ឋយម្បាក្់ចាំណូលម្រួសាររតស់អ្នក្ជាំងឺែូចខាងពម្កាម៖  

 

ភាររយថ្ន្ពរលការណ៍ផណនាាំសេ ីេីភាេម្ក្ីម្ក្រតស់សហេ័ន្ធ  ការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃជាំនួ្យហិរញ្ញ វត្ថ ុ  
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ជលខជោលនជោបាយ៖ NATL.CB.307 

 

ក្រ្ួងសាមី៖ National Community Benefit កាលបរជិចេទចូលជាធរមាន៖ ថ្ងៃទ ី1 ខខរុមភៈ ឆ្ន ំ 
2021 

អ្នរក្រប់ក្រង៖ ក្បធាន ជំនួយហិរញ្ញ វត្ថ ុជវជជសាស្រ ត្   ទំព័រ៖ 21 ថ្ន 21 

 

 

េី ពៅ 

0% - 200% តញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ 100% 

201% - 300% តញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ 75% 

301% - 350% តញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ 50% 

351% - 400% តញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ 25% 

 

សាគ ល៖់ អ្នក្ចុោះព ម្ ោះក្មម វធិីធានារ៉ា ត់រងសុខភាេ Medicare 

ន្ឹងទ្ទួ្លបាន្ការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃ 100% ពលើពវជជតញ្ជជ  
ន្ិងការែគត្់ែគង់ឱសែផែលាន្លក្ខណៈសមបត្េ ិម្រត់ម្រន្់ពដ្ឋយមិន្រិត្េីម្បាក្់ចាំណូលក្ន ុ
ងម្រួសាររតស់េួក្ពររហូត្ែល់ាន្ការជូន្ែាំណឹងតផន្ែមពទ្ៀត្។ 

ម្តសិន្ពតើការតញ្ច ុ ោះត្ថ្មៃមួយផែនក្ (ត្ិចជ្ញង 100%) ម្ត្ូវបាន្ែេល់ឱយសមត្ុលយសាច់ម្បាក្់
ផែលពៅសល់ម្ត្ូវតង់ឱយពេញ ឬអ្នក្ជាំងឺាន្ជពម្មើសក្ន ុងការពរៀតចាំ ផែន្ការ
តង់ម្បាក្់ពដ្ឋយរម ន្ការម្បាក្់។ 

 

b. អ្នរជំងឺមានជៅតាមលរខណៈវនិិចេ ័យជលើការចំណាយជក្ចើនខសនរជវជជសាស្រ ត្ ។ 
អ្នក្ជាំងឺផែលតាំពេញតាមលក្ខណៈវនិ្ិចឆ ័យចាំណាយពម្ចើន្ខាងពវជជសារសេ ន្ឹងទ្ទួ្លបាន្ការ

តញ្ច ុ ោះ ត្ថ្មៃ 100% ពលើថ្ែៃពែើមអ្នក្ជាំងឺ ឬថ្ែៃពសវាផែលអ្នក្ជាំងឺម្ត្ូវទ្ទួ្លខុសម្ត្ូវ។  
 

VII. មូលដ្ឋា ន្ក្មាប់រណនាចំនួនទឹរក្បារ់ខែលក្ត្វូបានទូទត់្ជាទូជៅ (AGB)។ KFHP/H ក្ាំណត្់ 

AGB សម្ាត់ការសពរងាគ ោះតនាទ ន្់ ឬការផែទាំចាំបាច់ពែេងៗពទ្ៀត្ពដ្ឋយពម្តើវធិីសារសេ ពមើលពៅពម្កាយ

ពដ្ឋយរុណន្ឹងការរិត្ថ្ែៃសរុតសម្ាត់ការផែទាំពដ្ឋយអ្ម្តា AGB។ េ័ត្៌ាន្ទក្់ទ្ងន្ឹងអ្ម្តា 

AGB ន្ិងការរណនាាន្ពៅពលើពរហទ្ាំេ័ររតស់ KFHP/H MFA តាមរយៈពរហទ្ាំេ័រ 

www.kp.org/mfa/nw។ 

Proprietary Information.  Kaiser Permanente.  All rights reserved.

 
  

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

	National Community Benefit
	1.0 របាយការណ៍ស្ដីពីគោលនយោបាយ
	2.0 គោលបំណង
	3.0 វិសាលភាព
	4.0 និយមន័យ
	5.0 បញ្ញត្តិផ្សេងៗ
	6.0 ឯកសារយោង / ឧបសម្ព័ន្ធ
	ឧបសម្ព័ន្ធ A សន្ទានុក្រមពាក្យបច្ចេកទេស
	ផ្នែកបន្ថែម៖ Kaiser Permanente Northwest កាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាននៃផ្នែកបន្ថែម៖ ថ្ងៃទី 1 ខែសីហា ឆ្នាំ 2021




