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Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

1.0 របាយការណ៍សពីជោលនជោបាយ ដ ី

ម្នទ ីរបពទ្យ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) នងិដផ្សនការសុខភាព Kaiser Foundation Health

Plans (KFHP)   នបបេជាា ចិតេក្សន ុងការផ្សេលក់្សម្ម វធីិដែលជួយសគ្មួ្លែលក់ារទ្ទួ្ល នការដថទសំ

គ្មាប់គ្បជាជនងាយរងបគ្ោោះ។ ការបបេជាា ចតិេបនោះរមួ្មានការផ្សេល់ជំនួយហិរចា វតថ ុែលអ់នក្សជំងឺដែលមា

នគ្ ក្សច់ំណូលទប ោម នការធានារ៉ា ប់រង នងិមានការធានារ៉ា ប់រងម្ិនគ្រប់គ្ោន់ដែលមានសិទ្ធិ 

បៅបពលលទ្ធភាពបង់ថ្ថលបសវារឺជាឧបសរគក្សន ុងការទ្ទួ្ល នបសវាសបរងាគ ោះបនាទ ន់ នងិការដថទចំំ

 ច់ដផ្សនក្សបវជជសារសេ ។ 

 

2.0 ជោលបំណង 

បោលនបយ យបនោះពពិណ៌នាអពំកីារមានសិទ្ធិ និងទ្ទួ្ល ននងិទ្ទួ្លជំនួយហរិចា វតថ ុសគ្មាប់

បសវាសបរងាគ ោះបនាទ ន ់នងិច ំចត់ាម្ដផ្សនក្សបវជជសារសេតាម្រយៈក្សម្ម វធិីជំនួយហិរចា វតថ ុបវជជសារសេ  (Med

ical Financial Assistance, MFA)។ បសចក្សេ ីតគ្ម្ូវរឺអនុវតេគ្សបបៅតាម្ដផ្សនក្ស 501(r) ថ្នគ្ក្សម្គ្ ក្សច់ំ

ណូលថ្ផ្សទក្សន ុង (Internal Revenue Code) សហរែឋអាបម្រកិ្ស នងិបទ្បបចាតេរិែឋពាក្សព់ន័ធសេ ពីបីសវាដែល

មានលក្សខណសម្បតេ ិទ្ទួ្ល ន វវធិីបែើម្បីទ្ទួ្ល ន បសវា លក្សខណវនិចិឆ ័យបែើម្បីមានលក្សខណសម្បតេ ិទ្

ទួ្ល នជំនួយពកី្សម្ម វធិី រចនាសម្ពន័ធ ថ្នការផ្សេលមូ់្លនធិិ MFA មូ្លដ្ឋឋ នសគ្មាប់រតិចនួំនមូ្លនិ

ធ ិនិងវធិានការដែលអាចអនុវតេក្សន ុងក្សរណីោម នការបង់គ្ ក្ស់ថ្ថលបសវាបវជជសារសេ ។ 

 

3.0 វវសាលភាព ិ

3.1 បោលនបយ យបនោះអនុវតេចំបពាោះនិបយជិតដែលបធវ ើការបៅក្សន ុងអងគភាពែូចខាងបគ្កាម្

 នងិគ្ក្សមុ្ហ ុនបុគ្តសម្ព ័នធ របស់អងគភាពទងំបនោះ (បៅកាត់រមួ្ោន ថា “KFH/HP”)៖ 

3.1.1 គ្ក្សមុ្ហ នុ Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 

3.1.2 Kaiser Foundation Hospitals នងិ 

3.1.3 បុគ្តសម្ព ័នធ របស់អងគភាព KFHP/H។ 

3.2 បោលការណ៍បនោះអនុវតេចំបពាោះ Kaiser Foundation Hospitals នងិរល ីនកិ្សដែលពាក្សព់ន័ធជា

មួ្យម្នទ ីរបពទ្យដែលមានរយបចជ ីបៅក្សន ុង Addenda សគ្មាប់តំបន់ Kaiser Permanente 

ក្សន ុងឯក្សសារភាជ ប់ 1-8។ 

 

4.0 និយមន័យ 

សូម្បម្ើល ឧបសម្ពន័ធ  B - សទទ នុគ្ក្សម្។ 
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Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

 

5.0 បញ្រជនេងៗ ញ ត ិ

KFHP/H រក្សានូវក្សម្ម វធិ ីMFA ថ្នម្ធយម្ភារសាក្សលបង បែើម្បីកាត់បនថយឧបសរគដផ្សនក្សហិរចា វតថ ុក្សន ុង

ការទ្ទួ្ល នការដថទបំនាទ ន់ និងច ំច់ដផ្សនក្សបវជជសារសេសគ្មាប់អនក្សជំងឺដែលមានសទិ្ធិ បដ្ឋយម្ិ

នរតិពីអាយ ុពិការភាព បេទ្ ជាតិសាសន ៍ទ្ំនាក្ស់ទ្ំនងសាសនា ឬសាថ នភាពអបនាេ គ្បបវសន៍ ទ្ំបនា

រផ្សល វូបេទ្ គ្បេពថ្នជនជាតិបែើម្ នងិថាបតើ អនក្សជំងមឺានការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឬបទ្បនាោះ។ 

5.1 ជសវាផ្ែលម្ចន និងោា នលកខណសមបរត ិទទួលបានជៅជត្កាមជោលនជោបាយ MFA។ 

5.1.1 ជសវាផ្ែលម្ចនលកខណសមបរតទិទួល។MFA អាចគ្តវូ នបគ្បើសគ្មាប់បសវាែូចខា

ងបគ្កាម្៖ (1) បសវាដថទសំុខភាពបនាទ ន់ នងិច ំច់ដផ្សនក្សបវជជសារសេ  (2) បសវាឱស

ថសាថ ន នងិផ្សលិតផ្សល នងិ (3) ការផ្សគត់ផ្សគង់ដផ្សនក្សបវជជសារសេ ដែលផ្សេល់បៅម្ណឌ លរប

ស ់Kaiser Permanente (KP) (ឧ. ម្នទ ីរបពទ្យ រលនីិក្សដែលពាក្ស់ពន័ធជាមួ្យម្នទ ីរបព

ទ្យ ម្ជឈម្ណឌ លបវជជសារសេ  នងិអោរការយិល័យបវជជសារសេ ) បៅឱសថសាថ នអនក្សជំ

ងឺម្និសគ្មាក្សពា ល KFHP/H ឬបដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវា KP ែូចដែល នពិពណ៌

នាបដនថម្ខាងបគ្កាម្៖ 

5.1.1.1 ជសវាចបំាចខ់ាងជវ ជសាស្រសត ។ការដថទ ំការពា ល ឬបសវាក្សម្មដែលប

ញ្ញជ ទ្ិញ ឬផ្សេល់បដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវា KP ដែលគ្តវូការសគ្មាបក់ារការពារ 

ការវាយតថ្ម្ល ការបធវ ើបររវនិចិឆ ័យ ឬការពា លសាថ នភាពសុខភាព 

បហើយម្និដម្នសគ្មាប់ភាពងាយគ្សួលរបស់អនក្សជំងឺ ឬអនក្សផ្សេល់បសវា

ដថទដំផ្សនក្សបវជជសារសេ បនាោះបទ្។ 

5.1.1.2 ជវ បញ្ជ នងិការនរន់គង់ឱសងសាន។បវជបញ្ញដែលបងាញបៅឱសថ

សានអក្សជំងបគ្ៅ KFHP/H នងិសរបសរបដ្ឋយអក្សផ្សល់បសវា KP អក្សផ្ស

ល់បសវាដផ្សក្សសបរងាោះបនានម់្និដម្ន KP អក្សផ្សល់បសវាដថទបនានដែ

លម្និដម្នជា KP អក្សផ្សល់ក្សចិសនា KP បវជបណិតដផ្សក្សទ្នសារស  
(DMD) នងិបវជបណិតដផ្សក្សវោះកាត់បធញ (DDS )។ 

ជ ជ គ ា ជ ជ ា

ថ ន ឺ ន េ ន េ

ន គ ទ ន េ ំ ទ ់

ន េ េ ជ ឌ ន េ េ

ជ ឌ ន ម

5.1.1.2.1 ថ្ែ ទូំជៅ។បរបពញចិតេការបគ្បើគ្ ស់ថាន ទូំ្បៅជាងបៅបព

លណាដែលអាចបធវ ើបៅ ន។ 

5.1.1.2.2 ឱសងម្ចនយជីោ។ឱសថប ម្ ោះមា៉ា ក្សដែលបចញក្សន ុងបវជជប

ញ្ញជ បដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវា KP មានគ្រប់លក្សខនេ ិក្សៈបៅបពល

ដែល៖ 

5.1.1.2.2.1 ពាក្សយថា "Dispense as Written" (DAW)

 គ្តវូ នក្សតស់មាគ ល់បៅបលើបវជជបញ្ញជ  ឬ 

5.1.1.2.2.2 ម្ិនមានឱសថទូ្បៅដែលគ្បហាក្ស់គ្បដហ

លោន ។ 

5.1.1.2.3 ឱសង ឬសម្ចា រៈនគរន់គង់ផ្ែលោា នជវ ជបញ្ជផ្សលិតផ្សលទំ

ងបនោះមានគ្រប់លក្សខនេកិ្សៈបៅបពល៖ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  3 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

5.1.1.2.3.1 អនក្សផ្សេល់បសវា KP  នសរបសរបវជជបញ្ញជ  ឬ

ការបងាគ ប់បញ្ញជ ។  

5.1.1.2.3.2 ទ្ំនិញបនោះគ្តវូ នដចក្សចយពឱីសថសាថ

នអនក្សជំងមឺ្និសគ្មាក្សពា លរបស់ KP 

បហើយ 

5.1.1.2.3.3 ទ្ំនិញមានលក្ស់ជាគ្បចំបៅក្សន ុងឱសថសាថ

ន KP ។ 

5.1.1.2.4 េកទទលនលពី Medicare។ អនុវតចំបពាោះអក្សទ្ទ្លផ្ស

ល Medicare សគ្មាប់ថាបពទ្យតាម្បវជបញ្ញដែលធានា

បៅបគ្កាម្ Medicare ដផ្សក្ស D បៅក្សងទ្គ្ម្ង់ថ្នការបលើក្ស

ដលងឱសថសាន។ 

ែ ួ េ ន ួ

ន ំ ជ ជ

ន ន ុ

ថ

5.1.1.2.5 ថ្ែ ពំាបាលជមាញ។ឱសថពា លអនក្សជំងមឺ្ិនសគ្មាក្ស

ពា លដែលចំ ច់ ដែលបចញក្សន ុងបវជជបញ្ញជ បដ្ឋយ  
DMD ឬ DDS សគ្មាប់បសវាពា លបធមញ។ 

5.1.1.3 បរកិាខ រជវ ជសាស្រសតជាប់យូរ (Durable Medical Equipment, DME)។ 

 នបញ្ញជ ទ្ិញបដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវា KP គ្សបតាម្បោលការណ៍ដណនាំរប

ស ់DME នងិ នផ្សេល់បដ្ឋយ KFH/HP ែល់អនក្សជំងឺដែលបំបពញតាម្

លក្សខណវនិចិឆ ័យចំ ច់ថ្នការពា ល។  ដ្ឋក្ស់ក្សគ្ម្តិចំបពាោះទំ្និញ ដែ

លអាចរក្ស នជាបទ្ៀងទតព់មី្ណឌ លរបស ់KP ។ 

5.1.1.4 ថ្ែ ក់េប់រំសុខភាព។ ថ្ថលឈ្ន លួដែលជាប់ទក្ស់ទ្ងនឹងថាន ក្សប់រៀនដែល 

នបគ្ោងទ្កុ្ស និងផ្សេល់បដ្ឋយ KP ដែលគ្តវូ នផ្សដល់អនសុាសន៍បដ្ឋយអន

ក្សផ្សេល់បសវា KP ដែលជាដផ្សនក្សមួ្យថ្នដផ្សនការដថទរំបសអ់នក្សជំងឺ។ 

5.1.1.5 ជសវាកមាផ្ែលម្ចនផ្នែកជលើមូលដ្ឋា នករណីជលើកផ្លង។ ក្សន ុងសាថ នភាព

មួ្យចនួំន ដែលនាឱំយមានក្សរណីបលើក្សដលង MFA អាចគ្តវូ នអនុវ

តេចំបពាោះ៖ (1) រិលានុបដ្ឋឋ យកិាជំនាញ ការដថទកំ្សគ្ម្តិម្ធយម្ នងិបស

វាដថទដំែលផ្សេល់បៅគ្រឹោះសាថ នដែលម្ិនដម្នជា KP  បហើយ (2) DME គ្តូ

វ នបចញក្សន ុងបវជជបញ្ញជ  ឬបងាគ ប់បញ្ញជ បដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវា KP និងផ្សគ

ត់ផ្សគង់បដ្ឋយអនក្សជាប់ក្សចិេសនា/អនក្សលក្ស់ ែូចដែល នពិពណ៌នាខាង

បគ្កាម្។  បែើម្បមីានលក្សខណសម្បតេ ិគ្រប់គ្ោន់ទ្ទួ្ល នក្សរណីបលើក្សដល

ងបនោះ អនក្សជំងនឺឹងគ្តវូបំបពញបៅតាម្លក្សខណៈវនិិចឆ ័យបលើការចណំាយ

ដផ្សនក្សបវជជសារសេខពស់ែូចដែល នពពិណ៌នាបៅក្សន ុងដផ្សនក្សទី្ 5.6.2 ខាង

បគ្កាម្។ 

5.1.1.5.1 ជសវាគលិានបុដ្ឋា យកិា ំនាញ ជសវាផ្ងទកំត្មិរមមយម 

និងជសវាផ្ងទ។ំ បៅតាម្ក្សចិេសនាជាមួ្យអនក្សជំង ឺម្នទ ី

របពទ្យ KP  នផ្សេល់ជូននូវតគ្មូ្វការដផ្សនក្សបវជជសារសេ បែើ

ម្បីជួយសគ្មួ្លែល់ពួក្សបរបៅបពលបចញពីម្នទ ីរបពទ្យ។ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  4 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

5.1.1.5.2 បរកិាខ រជវ ជសាស្រសតជាប់យូរ (Durable Medical  
Equipment, DME)។DME ដែលផ្សគត់ផ្សគង់បដ្ឋយអនក្សលក្ស់

 ដែលបងាគ ប់បញ្ញជ បដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវារបស់ KP គ្សបតា

ម្បោលការណ៍ដណនាំរបស់ DME នងិផ្សគត់ផ្សគង់បដ្ឋយអនក្ស

លក់្សដែលមានក្សិចេសនា តាម្រយៈដផ្សនក្ស KFHP/H  
DME ។ 

5.1.2 ជសវាកមាផ្ែលោា នលកខណសមបរត ិទទួល។ MFA ម្និអាចគ្តវូ នអនុវតេចំបពាោះ៖ 

5.1.2.1 ជសវាកមាផ្ែលមិនត្រវូបានចរ់ទកុថ្ជារត្មូវការបនាា ន់ ឬចបំាច់

សត្ម្ចប់ជវ ជសាស្រសត ផ្ែលបានកណំរជ់ដ្ឋយេែកនតលជ់សវា KP។ខាងបគ្កា

ម្បនោះរឺជាបចជ រីំរខូល ោះៗថ្នបសវាដែលម្និបនាទ ន់ ឬម្និច ំចខ់ាងបវ

ជជសារសេ ៖  

5.1.2.1.1 បសវាវោះកាត់ ឬបសវាក្សម្មដក្សសម្ផសស រមួ្ទងំបសវាបសើដសប

ក្ស ដែលមានបោលបំណងដក្សលម្អរបូរងរបស់អនក្សជំងឺ។ 

5.1.2.1.2 ការពា លភាពោម នកូ្សន និងបសវាក្សម្មពាក្សព់ន័ធ  រមួ្ទំ

ងការបធវ ើបររវនិិចឆ ័យ។ 

5.1.2.1.3 សមាា រៈផ្សគត់ផ្សគងរ់យដផ្សនក្សបវជជសារសេ ។ 

5.1.2.1.4 ការពា លជនួំស រមួ្ទងំបសវាចក្សម់្ជ ុលវទិ្ាសារសេ  ច

ប់សរថ្ស និងមា៉ា សា។ 

5.1.2.1.5 ការចក្ស់ថាន  ំនងិឧបក្សរណ៍សគ្មាប់ពា លអសម្តថភា

ពផ្សល វូបេទ្។ 

5.1.2.1.6 បសវាពបពាោះជនួំស។ 

5.1.2.1.7 បសវាក្សម្មទក្សទ់្ងនងឹការទ្ទួ្លខុសគ្តវូរបស់ភារីទ្ីបី 

ការការពារធានារ៉ា ប់រងផ្ទទ លខ់ល នួ ឬក្សរណសីណំងរបស់ក្ស

ម្មក្សរ។ 

5.1.2.1.8 ជសវាសត្ម្ចប់េែក ងឺំផ្ែលមិនម្ចនធានារា៉ា ប់រងសុខភា

ពពីមនា ីរជពទយ KP ។ បសវាម្និបនាទ ន់ និងការផ្សគត់ផ្សគង់

ឱសថពា លជំងឺដែលគ្តវូ នទូ្ទត់បដ្ឋយោម នការ

ធានារ៉ា ប់រងសខុភាពពី KP រឺតគ្មូ្វឱយអនក្សជំងឺបគ្បើគ្ 

ស់បណាេ ញជាក្សល់ាក្ស់ណាមួ្យរបស់អនក្សផ្សេល់បសវា និងឱ

សថដែលម្និដម្នជាដផ្សនក្សថ្នម្នទ ីរបពទ្យ KP។ 

5.1.2.2 ជវ ជបញ្ជជ  នងិការនគរន់គង់ឱសងសាា ន។បវជជបញ្ញជ  នងិការផ្សគត់ផ្សគងម់្ិនគ្តូ

វ នចត់ទ្ុក្សថាជាបនាទ ន់ ឬចំ ច់ដផ្សនក្សបវជជសារសេ រមួ្មានជាអាទ្ិ៍ែូ

ចជា៖ 

5.1.2.2.1 ឱសថដែលម្និគ្តវូ នអនមុ្័តបដ្ឋយរណៈក្សមាម ធកិារ

ឱសថសាថ ន នងិការពា ល។ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  5 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

5.1.2.2.2 ឱសថ នងិបគ្រឿងផ្សគត់ផ្សគង់ដែលម្និតគ្មូ្វឱយមានបវជជប

ញ្ញជ  ម្និគ្តវូ នបចញក្សន ុងបវជជបញ្ញជ  ឬបងាគ បប់ញ្ញជ បដ្ឋ

យអនក្សផ្សេល់បសវារបស់ KP ប ើយ។ 

5.1.2.2.3 ឱសថ នងិបគ្រឿងផ្សគត់ផ្សគង់ដែលម្និតគ្មូ្វឱយមានបវជជប

ញ្ញជ  ដែលម្ិនមានលក្ស់ជាគ្បចំបៅក្សន ុងឱសថសាថ ន KP 

បហើយគ្តវូដតបញ្ញជ ទ្ិញជាពិបសស។ 

5.1.2.2.4 បវជជបញ្ញជ ទក្សទ់្ងនងឹទ្ំនួលខុសគ្តវូរបសភ់ារីទ្ីបី ការ

ការពារធានារ៉ា ប់រងផ្ទទ ល់ខល នួ ឬក្សរណីសំណងរបស់ក្សម្ម

ក្សរ។ 

5.1.2.2.5 ឱសថដែលម្និរប់បចច លូជាពិបសស (ឧ. ការមានកូ្សន 

បគ្រឿងសមាអ ង ភាពម្និែំបណើរការផ្សល វូបេទ្)។ 

5.1.2.3 ជវ ជបញ្ជជ សត្ម្ចប់េែកចុោះជ ា្ ោះ Medicare Part D Enrollees ផ្ែលម្ច

នលកខណសមបរត ិទទួល ឬចុោះជ ា្ ោះកន ុងកមា វមិី ំនួយត្បាកច់ំណូលទប

 (LIS)។ ថ្ថលចណំាយបៅសលស់គ្មាប់ថាន បំវជជបញ្ញជ សគ្មាប់អនក្សចុោះប ម្ ោះ 

Medicare Advantage Part D ដែលមានលក្សខណសម្បតេ ិទ្ទួ្ល ឬ ន

ចុោះប ម្ ោះបៅក្សន ុងក្សម្ម វធិ ីLIS គ្សបបៅតាម្បោលការណ៍ដណនាំរបស ់ម្

ជឈម្ណឌ លសគ្មាប ់Medicare & Medicaid Services (CMS)។ 

5.1.2.4 ជសវាកមានតល់ ូនជៅខាងជត្ៅមនា ីរ KP។បោលការណ ៍MFA អនុវតេចំ

បពាោះបសវាក្សម្មដែលផ្សេល់បៅម្ណឌ លរបស់ KP ឬបដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវារបស់

 KP ប៉ាុបណាណ ោះ។  បទោះបីជាមានការបចជ នូពអីនក្សផ្សេល់បសវាក្សម្ម KP បសវាក្ស

ម្មបផ្សសងបទ្ៀតទងំអស់ម្និមានលក្សខណសម្បតេ ិទ្ទួ្ល នសគ្មាប់ 

MFA បទ្។  បសវាក្សម្មដែលផ្សេលប់ៅការយិលយ័បវជជសារសដម្និដម្ន KP 

ម្ណឌ លដថរក្សាបនាទ ន់ នងិនាយក្សដ្ឋឋ នសបរងាគ ោះបនាទ ន់ក្ស៏ែូចជាសុខភា

ពផ្សទោះសដម្បង ម្នទ ីរបពទ្យ បសវាដថរក្សាសុខភាព និងបសវាដថរក្សាការពារ

គ្តវូ នែក្សបចញ។ 

5.1.2.5 បរកិាខ រជវ ជសាស្រសតជាប់យូរ (Durable Medical Equipment, DME)។ 

DME ដែលផ្សគតផ់្សគង់បដ្ឋយអនក្សលក់្សដែលជាបក់្សិចេសនា ម្ិនរប់បចច លូ

បនាោះបទ្ បទោះបីថាបតើវាគ្តវូ នបងាគ ប់បញ្ញជ បដ្ឋយអនក្សផ្សេលប់សវារបស់ 

KP ឬបទ្ក្ស៏បដ្ឋយ លុោះគ្តាដតគ្តវូ នក្សំណតថ់ាជាក្សរណីបលើក្សដលងគ្សប

តាម្ដផ្សនក្ស 5.1.1.5 ខាងបលើ។  

 

5.1.2.6 ជសវាកមាែឹក ញ្ជ នូ និងថ្ងលជមវ ើែំជណើរ។ ក្សម្ម វធិី MFA ម្និជួយអនក្សជំងឺ

បង់គ្ ក្ស់សគ្មាប់ម្បធា យបធវ ើែំបណើរក្សន ុងក្សរណីសបរងាគ ោះបនាទ ន់ ឬម្ិ

នបនាទ ន់ ឬការចំណាយទក្សទ់្ងនងឹការបធវ ើែំបណើរ (ឧទហរណ៍ ក្សដនលង

សាន ក្ស់បៅ នងិអាហារ) បនាោះបទ្។   

5.1.2.7 បុពវលាភថ្នផ្ននការសុខភាព។ ក្សម្ម វធិ ីMFA ម្និជួយែលអ់នក្សជំងឺ 

បៅក្សន ុងការបង់ថ្ថលចំណាយពាក្សព់ន័ធនងឹបុពវលាេធានារ៉ា ប់រងសុខភា

ពប ើយ (ឧហ ថ្ថលបង់ ឬបពុវលាេ)។ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  6 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

5.1.3 ព័តម៌ានបដនថម្ទក្ស់ទ្ងនងឹបសវាក្សម្ម និងផ្សលិតផ្សលដែលមាន និងម្និមានគ្រ

ប់លក្សខនេកិ្សៈជាក្ស់លាក្ស់ក្សន ុងតបំន់ មានបៅក្សន ុងឧបសម្ពន័ធ ដែលពាក្ស់ពន័ធ។ សូម្បម្ើ

ល Addenda សគ្មាបត់ំបន ់Kaiser Permanente ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 1-8 ។ 

5.2 េែកនតលជ់សវា។MFA គ្តវូ នអនុវតេចំបពាោះដតបសវាក្សម្ម ដែលមានគ្រប់លក្សខនេកិ្សៈ ដែលផ្សេល់

បដ្ឋយអនក្សផ្សេលប់សវាដថទសំុខភាពដែលបោលការណ៍ MFA អនុវតេបៅបលើពួក្សបរប៉ាុបណាណ ោះ។ 

សូម្បម្ើល Addenda សគ្មាបត់ំបន់ Kaiser Permanente ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 1-8 ។ 

5.2.1 ត្បភពព័រ៌ម្ចនកមា វមិី នងិរជបៀបដ្ឋកព់ាកយសុំ MFA។ពត័៌មានបដនថម្អំពកី្សម្ម វ ិ

ធ ីMFA នងិរបបៀបដ្ឋក្ស់ពាក្សយគ្តវូ នសបងខបបៅក្សន ុងឧបសម្ពន័ធ ដែលពាក្ស់ពន័ធ។ 

សូម្បម្ើល Addenda សគ្មាបត់ំបន់ Kaiser Permanente ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 1-8 ។ 

5.2.2 ត្បភពព័រ៌ម្ចនកមា វមិី។ ចាប់ថតចម្លងថ្នបោលនបយ យរបស ់MFA ទ្គ្ម្ង់

ពាក្សយបសន ើសុំ ការដណនាំ និងបសចក្សេ ីសបងខបជាភាសាសាម្ចា  (ឧទហណ៍ បសចក្សេ ីស

បងខបបោលនបយ យ ឬខិតេប័ណណ ក្សម្ម វធិី) អាចរក្ស នជាសាធារណៈបដ្ឋយម្ិន

រិតថ្ថលពីបរហទ្ំព័រ KFHP / H តាម្រយៈអុីីដម្លផ្ទទ ល ់ឬតាម្រយៈថ្គ្បសណីយ៍សហ

រែឋអាបម្រកិ្ស។ 

5.2.3 ការដ្ឋកព់ាកយសុ ំMFA។បែើម្បីដ្ឋក្សព់ាក្សយបសន ើសុំក្សម្ម វធិ ីMFA អនក្សជំងឺគ្តវូបងាា ញពី

តគ្មូ្វការភាល ម្ៗដែលបណាេ លម្ក្សពីវកិ្សកយបគ្តសគ្មាប់សម្តុលយដែលម្និទន់សង

 សគ្មាប់បសវាក្សម្មរបស់ KP ការណាត់ជួបតាម្កាលវភិារជាមួ្យ KP ឬបវជជបញ្ញជ រ

បស់ឱសថសាថ ន ដែលបងាគ បប់ញ្ញជ បដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវារបស់ KP សគ្មាបប់សវាក្សម្ម

ដែលមានគ្រប់លក្សខនេ ិក្សៈែូច នបរៀបរប់ខាងបលើ។ អនក្សជំងឺអាចដ្ឋក្សព់ាក្សយបសន ើសុំ

ក្សម្ម វធិី MFA តាម្វធិីជាបគ្ចើន រមួ្ទងំតាម្អនឡាញ បដ្ឋយផ្ទទ ល់ តាម្ទូ្រសពទ ឬ

តាម្រយៈការដ្ឋក្ស់ពាក្សយសុំបលើគ្ក្សដ្ឋស។  

5.2.3.1 កមា វមិី KP MFA។ អនក្សជំងឺគ្តវូដ្ឋក្សព់ាក្សយបសន ើសុំក្សម្ម វធិី MFA បៅក្សន ុង

តំបន់បសវារបស ់KP ដែលពួក្សបរក្សពំុងទ្ទួ្ល នបសវាពី KP ។ 

5.2.3.2 ការចត្ម្ចញយ់កេែក មៃ ឺសត្ម្ចបភ់ាពម្ចនលកខណសមបរតទិទួលកមា វ ិ

មីសាធារណៈ និងឯក ន។KFHP/H បលើក្សទ្កឹ្សចតិេបុរគលទងំអស់ឱយទ្

ទួ្ល នការធានារ៉ា ប់រងសខុភាពបែើម្បី ធានាថាអាចទ្ទួ្ល នបសវា

ដថទសំុខភាព សគ្មាប់សុខភាពផ្ទទ ល់ខល នួទូ្បៅ នងិសគ្មាប់ការការ

ពារគ្ទ្ពយសម្បតេ ិអនក្សជំងឺ។ KFHP/H នងឹជួយអនក្សជំងឺដែលម្ិនមានធា

នារ៉ា ប់រង ឬអនក្សធានារបសពួ់ក្សបរក្សន ុងការក្សណំត់អតេសញ្ញា ណ និងដ្ឋ

ក្ស់ពាក្សយបសន ើសុកំ្សម្ម វធិីជំនួយដែលមានរមួ្ទងំ Medicaid នងិការធានា

រ៉ា ប់រងដែលមានបៅ Health Benefit Exchange។ អនក្សជំងឺដែលគ្តវូ 

នសនមតថាមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល ន Medicaid ឬការធានារ៉ា ប់រងដែលមា

នបៅបលើ Health Benefit Exchange អាចគ្តវូ នតគ្មូ្វឱយដ្ឋក្ស់ពាក្សយ

សុំក្សម្ម វធិីទងំបនាោះ។ អនក្សជំងឺដែលមានសាថ នភាពហិរចា វតថ ុបលើសពី ៉ា រ៉ា

ដម្៉ាគ្តសិទ្ធិទ្ទួ្ល នគ្ ក្សច់ណូំលរបស់ Medicaid នឹងម្និគ្តវូ នទ

ម្ទរឱយដ្ឋក្សព់ាក្សយសុំ Medicaid បទ្។ 

5.3 ម្ចនព័រ៌ម្ចនចបំាចក់ន ុងការដ្ឋក់ពាកយសុំ MFA។ព័តម៌ានផ្ទទ ល់ខល នួ ហិរចា វតថ ុ នងិពត័ម៌ា

នបផ្សសងបទ្ៀតគ្តវូ នទម្ទរបែើម្បីបផ្សទៀងផ្ទទ ត់សាថ នភាពហិរចា វតថ ុរបសអ់នក្សជំងឺ បែើម្បកី្សំណ



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 
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ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  7 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

ត់សិទិ្ទ្ទ្ល នក្សម្វធ MFA ក្ស៏ែចជាសិទ្ទ្ទ្ល ន Medicaid និងការធានារប់រង

បគ្កាម្ការឧបតម្ធនដែលមានបៅបលើ Health Benefit Exchange ផ្សងដែរ។ សានភាពហិ

រចវតរបសអ់ក្សជំងគ្តវ នបផ្សៀងផ្ទត់រលប់ពលដែលអក្សជំងដ្ឋក្សពាក្សយសុំជំនយ។ 

ធ ួ ម ិ ី ូ ធ ិ ួ ៉ា

ថ ា ថ

ា ថ ុ ន ឺ ូ ទ ទ ន ឺ ់ ួ

5.3.1 ការនតល់ព័រម៌្ចនហិរញ្ញ វរថ ុ។បទោះជាអនក្សជំងគឺ្តវូ នតគ្មូ្វឱយបចច លូទំ្ហំគ្រួសារ នងិ

ព័តម៌ានគ្ ក្សច់ំណូលគ្រួសារជាមួ្យនងឹក្សម្ម វធិី MFA របស់ពួក្សបរ ការបចជ នូឯក្ស

សារហិរចា វតថ ុម្ក្សបែើម្បអីនុញ្ញា តឱយមានការបផ្សទៀងផ្ទទ តស់ាថ នភាពហិរចា វតថ ុរឺជាជ

បគ្ម្ើសបគ្សចចតិេ បលើក្សដលងដតមានការបសន ើសុំជាពិបសសបដ្ឋយ KP ។ 

5.3.1.1 ការជនាៀងផ្ទា រស់ាា នភាពហិរញ្ញ វរថ ុជដ្ឋយោា នឯកសារហិរញ្ញ វរថ ុ។គ្បសនិ

បបើឯក្សសារហិរចា វតថ ុម្ិនគ្តវូ នរមួ្បចច លូជាមួ្យក្សម្ម វធិ ីMFA បនាោះ

សាថ នភាពហិរចា វតថ ុរបសអ់នក្សជំងឺនងឹគ្តវូ នបផ្សទៀងផ្ទទ ត់បដ្ឋយបគ្បើគ្បេ

ពទ្ិននន័យខាងបគ្ៅបនាោះបទ្។ គ្បសិនបបើសាថ នភាពហិរចា វតថ ុរបសអ់នក្សជំ

ងឺម្និអាចបផ្សទៀងផ្ទទ ត់បដ្ឋយបគ្បើគ្បេពទ្និននយ័ខាងបគ្ៅ នបទ្ អនក្ស

ជំងឺអាចគ្តវូ នបសន ើសុឱំយដ្ឋក្ស់ឯក្សសារហរិចា វតថ ុដែល នពពិណ៌នា

បៅក្សន ុងក្សម្ម វធិី MFA បែើម្បអីនញុ្ញា តឱយមានការបផ្សទៀងផ្ទទ ត់សាថ នភាព

ហិរចា វតថ ុរបសពួ់ក្សបរ។ 

5.3.1.2 ការជនាៀងផ្ទា រស់ាា នភាពហិរញ្ញ វរថ ុជាមួយនងឹឯកសារហិរញ្ញ វរថ ុ។គ្បសនិ

បបើឯក្សសារហិរចា វតថ ុគ្តវូ នរមួ្បចច លូជាមួ្យក្សម្ម វធិី MFA សិទ្ធិទ្ទួ្ល

 ននងឹដផ្សអក្សបលើពត័៌មានដែល នផ្សេល់។ 

5.3.2 ការនតល់ព័រម៌្ចនជពញជលញ។ លក្សខណសម្បតេទិ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិី MFA នងឹគ្តវូក្សំ

ណត់ បៅបពលព័តម៌ានផ្ទទ លខ់ល នួ ពត័ម៌ានហិរចា វតថ ុ និងពត័៌មានបផ្សសងបទ្ៀតដែល

 នបសន ើសុំគ្តវូ នទ្ទួ្ល។ 

5.3.3 ព័រ៌ម្ចនមិនជពញជលញ។ អនក្សជំងមឺាន ក្សគ់្តវូ នជូនែំណឹងបដ្ឋយផ្ទទ លត់ាម្រយៈអុី

ដម្៉ាល ឬតាម្ទូ្រស័ពទ បបើសិនជាព័តម៌ានដែលគ្តវូការគ្តវូ នបំបពញម្និបពញបល

ញ។ អនក្សជំងអឺាចបចជ នូពត័ម៌ានដែល តក់្សន ុងរយៈបពល 30 ថ្ថៃចបព់ី៖ ថ្ថៃដែល

ការជូនែំណឹងគ្តវូ នបផ្សាើប ើងតាម្សំបុគ្ត ការសនទនាផ្ទទ ល់ នបក្សើតប ើង ឬកា

រសនទនាតាម្ទូ្រសពទ នបក្សើតប ើង។  MFA អាចគ្តវូ នបែិបសធបដ្ឋយសារដត

ព័តម៌ានម្និបពញបលញ។ 

5.3.4 មិនម្ចនព័រម៌្ចនផ្ែលបានជសែ ើ។អនក្សជំងឺ ដែលម្ិនមានព័តម៌ានដែល នបសន ើសុំ 

ដែល នពពិណ៌នាបៅក្សន ុងក្សម្ម វធិីអាចទក្ស់ទ្ង KFHP/H បែើម្បពីភិាក្សាអំពឯីក្ស

សារដែលមានបផ្សសងបទ្ៀតដែលអាចបងាា ញពភីាពគ្រប់លក្សខនេកិ្សៈ។ 

5.3.5 មិនម្ចនព័រ៌ម្ចនហិរញ្ញ វរថ ុជទ។ តិចបំផុ្សត អនក្សជំងឺគ្តូវផ្សេល់ព័ត៌មានហិរចា វតថ ុជាមូ្ល

ដ្ឋឋ ន (ឧទហរណ៍ គ្ ក់្សចំណូល គ្បសិនបបើមាន និងគ្បេព) និងបញ្ញជ ក់្សពីសុពលភា

ពរបស់ខល នួ បៅបពលដែល៖ (1) សាថ នភាពហិរចា វតថ ុរបស់ពួក្សបរមិ្នអាចបផ្សទៀងផ្ទទ ត់

បដ្ឋយបគ្បើគ្បេពទិ្ននន័យខាងបគ្ៅ នបទ្។ (2) ព័ត៌មានហិរចា វតថ ុដែល នបសន ើសំុមិ្

នមានបទ្។ បហើយ (3) មិ្នមានឯក្សសារបផ្សសងបទ្ៀតដែលអាចបងាា ញពីសិទ្ធិទ្ទួ្ល 

នបនាោះបទ្។ ព័ត៌មានហិរចា វតថ ុ និងលិខិតបញ្ញជ ក់្សជាមូ្លដ្ឋឋ នគ្តូវ នទម្ទរពីអនក្ស

ជំងឺ គ្បសិនបបើណាមួ្យថ្នចំណុចខាងបគ្កាម្គ្តូវអនុវតេ៖ 
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ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  8 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

5.3.5.1 អនក្សជំងឺោម នផ្សទោះសដម្បង ឬទ្ទួ្លការដថទពំរីល ីនកិ្សអនាថា។ 

5.3.5.2 អនក្សជំងឺម្និមានគ្ ក្សច់ណូំល ម្និទ្ទួ្ល នក្សនទ ុយសំបុគ្តបបើក្សគ្ 

ក្ស់បបៀវតសរ៍ជាផ្សល វូការពនីិបយជក្សរបសពួ់ក្សបរ (ម្ិនរប់បចច លូអនក្សដែ

លបធវ ើការខល នួឯង) ទ្ទួ្ល នអំបណាយជាលុយកាក្ស់ ឬម្និតគ្មូ្វឱយដ្ឋ

ក្ស់ពាក្សយគ្បកាសពនធបលើគ្ ក្សច់ំណូលរបស់រែឋបៅក្សន ុងឆ្ន ំបងព់នធម្នុ។ 

5.3.5.3 អនក្សជំងឺរងផ្សលប៉ាោះពាល់បដ្ឋយបគ្ោោះម្ហនេរយថាន ក្ស់ជាត ិឬក្សន ុងតំបន់ 

ឬបគ្ោោះអាសននដផ្សនក្សសុខភាពសាធារណៈដែលបរែឹងឮគ្រប់ោន  (សូម្

បម្ើលដផ្សនក្សទ្ ី5.11 ខាងបគ្កាម្)។ 

5.3.6 កិចាសហត្បរបិរតកិាររបស់េែក ងំឺ។ អនក្សជំងឺគ្តវូ នបរតគ្មូ្វឱយខិតខំគ្បឹងដគ្ប

ងបែើម្បីផ្សេល់ពត័៌មានដែល នបសន ើទងំអស។់ គ្បសិនបបើម្និ នផ្សេលឱ់យព័តម៌ាន

ដែល នបសន ើសុំទងំអស់បទ្ នឹងមានការពចិរណាតាម្កាលៈបទ្សៈបៅបពលក្សំណ

ត់សិទ្ធិទ្ទួ្លអតថគ្បបយជន៍។ 

5.4 ភាពសនារថ់្នការកំណរ់ថ្នលកខណសមបរតទិទួល។ ជំនួយដផ្សនក្សហិរចា វតថ ុអាចនងឹគ្តវូ ន

អនញុ្ញា តក្សន ុងក្សរណីដែលម្និ នបំបពញការដ្ឋក្ស់ពាក្សយសុំ ក្សន ុងសាថ នភាពដែលអនក្សជំងមឺា

នសម្តលុយដែលគ្តវូបង់ ម្ិនទន់ នប ល្ ើយតបបៅនងឹការប៉ាុនប៉ាងបធវ ើទ្នំាក្ស់ទ្នំងរបស់ 

KP នងិម្និ នដ្ឋក្សព់ាក្សយសុ ំប៉ាុដនេពត័ម៌ានដែលមានបផ្សសងបទ្ៀតបងាា ញពីការល ំក្សដផ្សន

ក្សហិរចា វតថ ុ។ គ្បសិនបបើមានការក្សំណត់ថាមានសិទ្ធិ អនក្សជំងឺម្និគ្តវូ នតគ្មូ្វឱយផ្សេលព់័ត៌

មានផ្ទទ ល់ខល នួ ហិរចា វតថ ុ ឬពត័ម៌ានបផ្សសងបទ្ៀតបែើម្បីបផ្សទៀងផ្ទទ ត់សាថ នភាពហិរចា វតថ ុបទ្ បហើយ

នឹងទ្ទួ្ល នការផ្សេល់ជូន MFA បដ្ឋយសវ ័យគ្បវតេ ិ។ បហតុផ្សល នងិព័តម៌ានជំនួយសគ្មាប់

ការក្សំណត់សិទ្ធតិាម្ការសនមត នងឹគ្តវូ នក្សតគ់្តាទុ្ក្សបៅក្សន ុងរណនីរបស់អនក្សជំងឺ បហើយ

ក្សំណត់គ្តាអនក្សជំងឺបដនថម្អាចនងឹគ្តវូដ្ឋក្សប់ចច លូផ្សងដែរ។ បរសនមតថាអនក្សជំងឺមានសិទ្ធិ

ទ្ទួ្ល ន បហើយតគ្មូ្វការឯក្សសារគ្តវូ នបលើក្សដលង គ្បសិនបបើអនក្សជំងឺមានលក្សខណៈស

ម្បតេ ិគ្រប់គ្ោន់ជាម្នុ ឬមានការចងអ ុលបងាា ញអពំីការលំ ក្សដផ្សនក្សហរិចា វតថ ុ។ 

5.4.1 ម្ចនលកខណៈសមបរត ិត្គប់ត្ោន់។សាថ នភាពដែលមានេស័ត ុតាងបងាា ញថាអនក្សជំងឺ

 នចុោះប ម្ ោះ ឬមានការក្សណំត់ពីែំបណើរការពនិតិយដផ្សនក្សហិរចា វតថ ុបែើម្បីលក្សខណៈស

ម្បតេ ិគ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់ក្សម្ម វធិីជំនួយសាធារណៈ នងិឯក្សជន ែូច នក្សតស់មាគ

ល់ខាងបគ្កាម្ បធវ ើការសនមតថាមានសិទ្ធិ (មានន័យថាមានលក្សខណៈសម្បតេ ិគ្រប់

គ្ោន់) សគ្មាប់ក្សម្ម វធិី MFA ។ បរចត់ទុ្ក្សថាអនក្សជំងឺមានលក្សខណៈសម្បតេ ិគ្រប់

គ្ោន់ជាម្នុ គ្បសិនបបើអនក្សជំងឺបំបពញតាម្លក្សខណៈវនិចិឆយ័មួ្យចំនួនែូចខាង

បគ្កាម្៖ 

5.4.1.1 គ្តវូ នចុោះប ម្ ោះបៅក្សន ុងក្សម្ម វធិសីហរម្ន៍របស់ MFA (CMFA) ដែល

អនក្សជំងឺទ្ទួ្ល នការបចជ នូ នងិមានលក្សខណៈសម្បតេ ិគ្រប់គ្ោន់ជាម្ុ

ន តាម្រយៈ (1) រដ្ឋឋ េិ លសហពន័ធ  រែឋ ឬរដ្ឋឋ េិ លក្សន ុងតំបន់ (2) អ

ងគការសហរម្ន៍ដែលជាថ្ែរូ ឬ (3) បៅ គ្ពតឹេ ិការណស៍ុខភាពសហរម្

ន៍បគ្កាម្ការឧបតថម្ារបស ់KFHP/H ។ 

5.4.1.2 គ្តវូ នចុោះប ម្ ោះបៅក្សន ុងក្សម្ម វធិី KP Community Benefit ដែលគ្តវូ 

នរចនាប ើងបែើម្បីោគំ្ទ្ែលល់ទ្ធភាពទ្ទួ្ល នការដថទសំគ្មាបអ់នក្ស



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  9 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

ជំងឺដែលមានគ្ ក្សច់ំណូលទប និងគ្តវូ នបគ្ជើសបរ ើសបដ្ឋយបុរគលកិ្ស

 KFHP/H ថាមានលក្សខណៈសម្បតេ ិគ្រប់គ្ោន់ជាម្នុ។ 

5.4.1.3 គ្តវូ នចុោះប ម្ ោះក្សន ុង ឬគ្តវូ នសនមតថាមានលក្សខណៈសម្បតេ ិគ្រប់

គ្ោន់សគ្មាប់ក្សម្ម វធិធីានារ៉ា ប់រងសុខភាពថ្នម្ធយម្ភារលបង ដែល

អាចទ្កុ្សចិតេ ន (ឧទហរណ៍ Medicaid ក្សម្វធគ្ ក្សឧបតម្សគ្មា

ប់អក្សមានចណំលទបរបស់ Medicare)។ 

ម ិ ី ់ ថ ា

ន ូ

5.4.1.4 គ្តវូ នចុោះប ម្ ោះបៅក្សន ុងក្សម្ម វធិីជំនួយសាធារណៈថ្នម្ធយម្ភារលបង 

ដែលអាចទ្ុក្សចិតេ ន (ឧទហរណ៍ ក្សម្ម វធិរីសេ ី ទរក្ស នងិក្សុមារ ក្សម្ម វ ិ

ធីអាហារបំប៉ានបដនថម្ នងិក្សម្ម វធិីជំនួយ)។ 

5.4.1.5 រស់បៅក្សន ុងផ្សទោះដែលមានគ្ ក្សច់ំណូលទប ឬបគ្កាម្ឧបតថម្ាធន។ 

5.4.1.6 ទ្ទួ្ល ន MFA ពីម្នុ ដែល នចប់បផ្សេើម្ក្សន ុងរយៈបពល 30 ថ្ថៃចងុ

បគ្កាយ។ 

5.4.2 ការចងអ ុលបង្ហា ញេំពីការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញ វរថ ុ។អនក្សជំងឺដែល នទ្ទួ្លការដថទំ

បៅម្ណឌល KP និងសគ្មាប់អនក្សដែលមានការចងអ ុលបងាា ញអំពកីារលំ ក្សដផ្សនក្សហិ

រចា វតថ ុ (ឧ. សម្តុលយបៅជពំាក្ស់ហួសបពលបង់ ឬអសម្តថភាពក្សន ុងការបង់គ្ ក្ស់) 

អាចគ្តវូ នពិនតិយបដ្ឋយ KP និងភាន ក្សង់ារគ្បមូ្លបំណុលនានា សគ្មាបស់ិទ្ធិទ្ទួ្

ល នក្សម្ម វធិ ីនិងការល ំក្សដផ្សនក្សហិរចា វតថ ុបដ្ឋយបគ្បើគ្បេពទ្ិននន័យពខីាងបគ្ៅ។

 គ្បសិនបបើមានសិទ្ធិ អនក្សជំងនឺឹងទ្ទួ្ល នការផ្សេល់ជូន MFA សគ្មាប់សម្តលុយ

បៅជំពាក់្សដែលមានគ្រប់លក្សខនេកិ្សៈប៉ាុបណាណ ោះ។ 

5.4.2.1 ការកំណរ់លកខណៈសមបរតជិដ្ឋយ KP។KP អាចពនិតិយអនក្សជំងឺបែើម្បីរក្ស

បម្ើលសិទ្ធិទ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិ ីម្ុនបពលសម្តុលយដែលបៅជំពាក្ស់របស់ពួ

ក្សបរគ្តវូ នយក្សបៅដ្ឋក្សជ់ាមួ្យភាន ក្សង់ារគ្បមូ្លបំណុល។ 

5.4.2.1.1 សមរុលយជៅ ពំាក់ផ្ែលត្រវូបងជ់ដ្ឋយខល នួឯង។ KP នឹ

ងពនិតិយរក្សអនក្សជំងឺដែលគ្តវូ នសមាគ ល់សគ្មាប់ការដ្ឋ

ក្ស់ជាមួ្យភាន ក្សង់ារគ្បមូ្លបណុំល បែើម្បីរក្សបម្ើលសិទ្ធិទ្ទួ្

ល នក្សម្ម វធិបីដ្ឋយដផ្សអក្សបលើលក្សខណៈវនិិចឆយ័ថ្នម្ធយម្

ភារលបង ែូចដែល នពពិណ៌នាបៅក្សន ុងដផ្សនក្ស 5.6 ល

ក្សខណៈវនិចិឆ ័យថ្នសិទ្ធិទ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិី។ 

5.4.2.1.2 ការចងអ ុលបង្ហា ញេំពីការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញ វរថ ុ។ពត័៌មា

នហិរចា វតថ ុសគ្មាប់អនក្សជំងមួឺ្យចនួំនដែលមានសម្តុ

លយបៅជពំាក្ស់ អាចនងឹម្និមានសគ្មាប់ការក្សំណត់សិ

ទ្ធិបនាោះបទ្ ប៉ាុដនេការចងអ ុលបងាា ញបផ្សសងបទ្ៀតថ្នការលំ

 ក្សដផ្សនក្សហិរចា វតថ ុដែល KP សាគ ល់ អាចនាំបៅែល់ការ

ក្សំណត់គ្ ក្ស់ចណូំលទប។ សម្តលុយបៅជំពាក្ស ់ដែល

គ្រប់លក្សខនេកិ្សៈ នឹងគ្តវូបផ្សទរបៅកានក់្សម្ម វធិី MFA បហើយ

នឹងម្ិនសថ តិបៅបគ្កាម្សក្សម្មភាពគ្បមូ្លគ្ ក្សស់ំណង



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  10 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

បដនថម្បទ្ៀតបទ្។ ការចងអ ុលបងាា ញអំពកីារលំ ក្សដផ្សន

ក្សហិរចា វតថ ុអាចរមួ្បចច លូ បដ្ឋយម្ិនក្សំណត់គ្តឹម្៖ 

5.4.2.1.2.1 អនក្សជំងឺម្និដម្នជាជនជាតិអាបម្រកិ្ស 

ដែលោម នការឧបតថម្ា បលខសនេ ិសុខ

សងគម្ ក្សំណត់គ្តាពនធ  ឬអាសយដ្ឋឋ នវ ិ

ក្សកយបគ្តដែលមានសុពលភាព ម្ិន 

នទក្ស់ទ្ងជាមួ្យ KP អពំីរណនីរបស់

ពួក្សបរបទ្ បហើយការខិតខំគ្បងឹដគ្បង

គ្បមូ្លគ្ ក្ស់សណំងសម្បហតផុ្សលបងាា

ញថាអនក្សជំងមឺ្ិនមានធនធានហិរចា វ

តថ ុ ឬគ្ទ្ពយសម្បតេ ិបៅក្សន ុងគ្បបទ្សបែើម្រ

បស់ពួក្សបរបនាោះបទ្។ 

5.4.2.1.2.2 អនក្សជំងឺមានសម្តុលយបៅជំពាក្សស់

គ្មាប់បសវា KP ដែលផ្សេល់ជូនពីម្នុម្ក្ស

 បហើយចប់តាងំពីបពលបនាោះម្ក្សគ្តវូ

 នឃុំខល នួបៅក្សន ុងពនធនាោរអស់រយៈ

បពលយូរ ម្និទន់បរៀបការ ម្ិនមាន

ការបញ្ញជ ក្ស់បងាា ញពីគ្ ក្ស់ចណូំល បហើ

យ KP ម្ិនអាចទក្ស់ទ្ងអនក្សជំងឺ ន។ 

5.4.2.1.2.3 អនក្សជំងឺ នសាល ប់បដ្ឋយោម នគ្ទ្ពយធន

 ឬក្សំណតគ់្តារបស់សាចញ់ាតទិ្ទួ្លខុ

សគ្តវូបលើបំណុល។ 

5.4.2.1.2.4 អនក្សជំងឺ នទ្ទួ្លម្រណភាព បហើយតុ

លាការដផ្សនក្សម្រតក្ស ឬគ្ទ្ពយសម្បតេ ិបងាា

ញពកីារក្សស័យធន។  

5.4.2.2 ការកំណរ់សិទធជិដ្ឋយភាែ កង់្ហរត្បមូលបំណុល។  សម្តលុយបៅជំពាក្ស់

ដែលគ្តវូ នដ្ឋក្ស់ជាមួ្យភាន ក្ស់ងារគ្បមូ្លបំណុលនងឹគ្តវូ នពនិិតយ

ជាគ្បចំបែើម្បីរក្សបម្ើលសិទ្ធិទ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិ ីនិងការល ំក្សខាងហិរ

ចា វតថ ុ។ 

5.4.2.2.1 ការចងលបង្ហញេំពីការលំបាកផ្នកហិរញ្វរ។ភាក្សង់ា

រគ្បម្លបំណលនឹងបធការគ្តតពនតិយឯក្សរជយបលើរណ

នីអក្សជំងបដ្ឋយបគ្បើគ្ ស់ពត៌មានហិរចវតបផ្សសងបទ្ៀត 

(ឧ. ការក្សស័យធនពីមុ្ន បំណលមិ្នដម្ន KP គ្បវតិឥណ

ទន ទំ្បនារក្សងការទ្ទត់សង ជាបែើម្) នងការពិចរ

ណាបលើក្សតាបសែកិ្សចសងម្ (ែចជា ក្សម្សិទិ្ផ្សោះសដម្បង) 
ដែលអាចនាឱយមានការក្សំណត់ចំបពាោះការល ំក្សខាង

ដផ្សក្សហិរចវត។ គ្បសិនបបើមានសិទ្ អក្សជំងនងទ្ទ្ល

 នការផ្សល់ជន MFA សគ្មាប់សម្តលុយបៅជំពាក្សដែ

អ ុ ា ែ ញ ថ ុ ន

ូ ុ វ ើ ួ ិ

ន ឺ ័ ា ថ ុ

ុ េ

ន ុ ូ ិ

េ ឋ េ គ ូ ម ធ ទ

ំ

ន ា ថ ុ ធ ិ ន ឺ ឹ ួ

េ ូ ់



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  11 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

លមានគ្រប់លក្សខនេកិ្សៈប៉ាុបណាណ ោះ។  សម្តលុយបៅជំពាក្ស់ ដែ

លគ្របល់ក្សខនេកិ្សៈ នឹងគ្តវូបផ្សទរបៅ KP អនុវតេក្សន ុងក្សម្ម វធិី 

MFA បហើយនងឹម្និសថ តិបៅបគ្កាម្សក្សម្មភាពគ្បមូ្ល

គ្ ក្ស់សំណងបដនថម្បទ្ៀតបទ្។ 

5.5 លកខណវនិិចេយ័លកខណសមបរតទិទួលរបស់កមា វមិី។ែូចដែល នសបងខបបៅក្សន ុងដផ្សនក្សទី្ V 

ថ្នដផ្សនក្សបដនថម្សគ្មាបត់ំបនជ់ាក្ស់លាក្ស់ អនក្សជំងឺដែលដ្ឋក្សព់ាក្សយសុំ MFA អាចមានលក្សខណៈ

គ្រប់គ្ោនស់គ្មាប់ជំនួយដផ្សនក្សហិរចា វតថ ុបដ្ឋយដផ្សអក្សបលើម្បធា យដែល នសាក្សលបង ឬល

ក្សខណៈវនិចិឆ ័យថ្នម្ធយម្ភារលបង ឬការចណំាយដផ្សនក្សបវជជសារសេខពស់។ សូម្បម្ើល Addenda 

សគ្មាបត់ំបន ់Kaiser Permanente ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 1-8 ។ 

5.5.1 លកខណវនិិចេយ័ថ្នមមយមភាគលបង អនក្សជំងឺគ្តវូ នវាយតថ្ម្លបែើម្បកី្សំណតថ់ាបតើ

ពួក្សបរមានអវ ីបៅតាម្លក្សខណៈវនិិចឆ ័យដែលអាចទ្ទួ្លយក្ស នដែរឬអត់។ 

5.5.1.1 លកខណសមបរតទិទួលបានផ្នែកជលើកត្មរិត្បាក់ចណូំលអនក្សជំងឺដែលមា

នគ្ ក្សច់ំណូលសរុបក្សន ុងគ្រួសារតិចជាង ឬបសម ើនងឹលក្សខណវនិិចឆ ័យថ្នម្

ធយម្ភារលបងរបស់ KFHP/H ជាភាររយថ្នបោលការណ៍ដណនាំសេ ពីី

ភាពគ្ក្សគី្ក្សរបស់សហពន័ធ  (FPG) មានសិទ្ធិទ្ទួ្ល នជំនួយដផ្សនក្សហិរចា វ

តថ ុ។  ធនធានម្ិនគ្តវូ នពចិរណាបៅក្សន ុងម្ធយម្ភារលបងបនាោះបទ្។ 

5.5.1.2 ចំណូលត្គួសារ។ តគ្មូ្វការបលើគ្ ក្ស់ចំណូលគ្តវូអនុវតេចំបពាោះសមាជិក្ស

គ្ក្សមុ្គ្រួសារ។  គ្ក្សមុ្គ្រួសារមានន័យថាបរុគល ឬគ្ក្សមុ្ដតមួ្យដែលមាន

ម្នសុសពីរនាក្ស ់ឬបគ្ចើននាក់្សដែលទក្ស់ទ្ងនងឹក្សំបណើត អាពាហព៍ពិាហ៍

 ឬការយក្សកូ្សនបរម្ក្សចចិេ មឹ្ដែលរស់បៅជាមួ្យោន ។ សមាជិក្សគ្រួសារ

អាចរប់បចច លូទងំបេ ីគ្បពនធ  ថ្ែរូក្សន ុងផ្សទោះដែលមានលក្សខណៈសម្បតេ ិគ្រ

ប់គ្ោន ់កូ្សនៗ សាចញ់ាតិជាអនក្សដថទ ំកូ្សនរបស់សាចញ់ាតជិាអនក្សដថ

ទ ំនងិបុរគលបផ្សសងបទ្ៀត ដែលសថ ិតក្សន ុងបនទ ុក្សដផ្សនក្សហរិចា វតថ ុរបស់បុរគ

លឯក្សតេជន បេ ី/គ្បពនធ  ថ្ែរូក្សន ុងផ្សទោះ ឬឪពុក្សមាេ យ នងិដែល រស់បៅក្សន ុ

ងគ្រួសារ។ 

5.5.2 លកខណវនិិចេយ័ការចំ្ យជវ ជសាស្រសត ខពស់។អនក្សជំងឺគ្តវូ នវាយតថ្ម្លបែើម្បកី្សំណត់

ថាបតើអនក្សជំងបំឺបពញតាម្លក្សខណៈវនិចិឆ ័យថ្នសិទ្ធិទ្ទួ្ល នការចំណាយដផ្សនក្សបវជជ

សារសេខពស់ឬបទ្។ 

5.5.2.1 លកខណសមបរតទិទួលបានជដ្ឋយផ្នែកជលើការចំ្ យខពសជ់លើការពាបា

ល។អនក្សជំងឺដែលមានក្សគ្ម្តិគ្ ក្សច់ំណូលសរុបក្សន ុងគ្រួសារណាមួ្យ ដែ

លមានការចណំាយបលើដផ្សនក្សបវជជសារសេ  នងិឱសថសាថ នពីគ្ ក្ស់បហាប ៉ា

ជាបនេបនាទ ប ់សគ្មាប់បសវាដែលមានគ្របល់ក្សខនេ ិក្សៈក្សន ុងរយៈបពល 12 

ដខម្ុនបពលដ្ឋក្ស់ពាក្សយ បដ្ឋយមានចនួំនបគ្ចើនជាង ឬបសម ើនងឹ 10% 

ថ្នគ្ ក្សច់ំណូលគ្រួសារគ្បចឆំ្ន ំ មានសិទ្ធិទ្ទួ្ល នជំនួយហិរចា វតថ ុ។ 

5.5.2.1.1 ចំ្ យជត្ៅជោជ  របស់ KFHP / H ។ ការចំណាយបលើ

ការពា ល នងិឱសថបៅម្ណឌ ល KP រមួ្មាន ការចំ

ណាយរមួ្ោន  គ្ ក្សក់្សក្ស់ ធានារ៉ា ប់រងរមួ្ នងិទ្ឹក្សគ្ ក្ស់
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ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  12 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

បគ្ៅ ធានារ៉ា បរ់ងពាក្សព់័នធនងឹបសវាដែលមានលក្សខណស

ម្បតេ ិទ្ទួ្ល។ 

5.5.2.1.2 ការចំ្ យជត្ៅជោជ ផ្ែលមិនផ្មនជាផ្នកថ្ន  
KFHP / H ។ការចណាយបលើដផ្សក្សបវជសារស ឱសថសាន 

និងសុខភាពបធញដែលផ្សល់បៅគ្រឹោះសានម្នដម្នជា K

P ទក្ស់ទ្ងនឹងបសវាក្សម្ច ំចដផ្សក្សបវជសារសដែលមា

នគ្រប់លក្សនក្សៈ និងដែលរតម្ក្សបលើអក្សជំង (ម្និរប់

បចលការបចោះតថ្ម្ ឬការបលើក្សដលងបំណល) គ្តវ នរ

ម្បចល។ អក្សជំងគ្តវ នតគ្ម្វឱយផ្សលឯ់ក្សសារថ្នការ

ចំណាយបវជសារសសគ្មាប់បសវាក្សម្ដែលទ្ទ្ល នពម្

នីរដែលម្ិនដម្នជារបស់ KP។ 

 ែ

ំ ន ជ េ ថ

ម េ ថ ិ

ម ់ ន ជ េ

ខ េ ិ ិ ន ឺ

ច ូ ច ុ ល ុ ូ ួ

ច ូ ន ឺ ូ ូ េ

ជ េ ម ួ ី

ទ

5.5.2.1.2.1 គ្បសិនបបើអនក្សផ្សេល់បសវាម្និដម្ន KFH

P/H ដែលបៅទ្ីបនាោះ ការរតិថ្ថលបក្សើត

មាន ផ្សេលក់្សម្ម វធិីជំនួយដផ្សនក្សហិរចា វតថ ុ 

ដែលអនក្សជំងអឺាចមានសិទ្ធទិ្ទួ្ល ន

បនាោះ អនក្សជំងគឺ្តវូដតដ្ឋក្សព់ាក្សយសុមំ្នុ

បពលការរិតថ្ថលបនាោះគ្តវូ នចត់ទ្កុ្ស

ថាជាការចំណាយដផ្សនក្សបវជជសារសេ ដែល

មានគ្រប់លក្សខនេ ិក្សៈ។ 

5.5.2.1.3 បុពវលាភថ្នផ្ននការសុខភាព។ ការចំណាយបចញពីបហា

ប ៉ា ម្និរប់បចច លូតថ្ម្លដែលទក្ស់ទ្ងនឹងការដថទសំុខ

ភាព (ឧហ. គ្ ក្សគ់្តវូបង់ ឬបពុវលាេ)។ 

5.6 ការបែជិសម និងការេំពាវនាវ 

5.6.1 ការបែជិសម។អនក្សជំងឺដែលដ្ឋក្ស់ពាក្សយសុំក្សម្ម វធិី MFA បហើយម្ិនបំបពញតាម្លក្សខ

ណៈវនិិចឆ ័យថ្នសិទ្ធិនងឹទ្ទួ្ល នែំណឹងជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរថាសំបណើរបស់ពួក្ស

បរសគ្មាប់ MFA គ្តវូ នបែិបសធ។ 

5.6.2 រជបៀបបតងឹឧទធរណ៍ថ្នការបែជិសម MFA។អនក្សជំងឺដែលគ្តវូ នបែិបសធ MFA 

ឬគ្តវូ នអនញុ្ញា ត បហើយបជឿថាពួក្សបរមានលក្សខណៈសម្បតេគិ្រប់គ្ោនស់គ្មាប់កា

រផ្សេល់ជូនរបស់ MFA ខពស់ជាងបនោះ អាចបេ ឹងឧទ្ធរណ៍ការសបគ្ម្ចចិតេបនោះ។ អនក្សជំងឺ

គ្តវូ នបលើក្សទ្ឹក្សចតិេឱយបេ ឹងឧទ្ធរណ៍ គ្បសិនបបើពួក្សបរ (1) ម្ិន នបចជ នូឯក្សសា

រហិរចា វតថ ុពមី្នុម្ក្ស ឬ (2) គ្ ក្សច់ំណូលគ្រួសាររបសពួ់ក្សបរ នផ្ទល ស់បត រូ។ បសចក្សេ ី

ដណនាំសគ្មាប់ការបំបពញែំបណើរការបណេ ឹងឧទ្ធរណ៍គ្តវូ នដ្ឋក្ស់បចច លូក្សន ុងលិខិត

បែិបសធ និងលិខិតផ្សេលក់ារអនញុ្ញា តរបស់ MFA ក្ស៏ែូចជាបរហទំ្ព័ររបស ់MFA 

ផ្សងដែរ។ សំបណើគ្តវូ នពនិិតយប ើងវញិបដ្ឋយបុរគលកិ្ស KFHP / H ដែល នចត់

តាងំ។ អនក្សជំងទឺ្ទួ្ល នែំណឹងជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរអពំីលទ្ធផ្សលថ្នការបេ ឹងឧទ្ធ
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Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  13 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

រណ៍របស់ពួក្សបរ។ ការសបគ្ម្ចចតិេបលើបណេ ងឹឧទ្ធរណ៍ទងំអស់ជាការសបគ្ម្ចចុង

បគ្កាយ។ 

5.7 រចនាសមព័នធថ្នការនដលមូ់លនមិិ។ ការផ្សេល់ជូន MFA គ្តវូ នអនុវតេចំបពាោះសម្តលុយបៅជំ

ពាក្ស ់ឬហួសកាលក្សំណត់ ឬសម្តលុយដែលដ្ឋក្ស់ជាមួ្យភាន ក្សង់ារគ្បមូ្លបណុំល នងិការរិត

ថ្ថលដែលម្ិនទន់បចញម្ក្ស។  មូ្លនិធ ិMFA ក្ស៏អាចរមួ្បចច លូរយៈបពលដែលអាចទ្ទួ្ល 

នសគ្មាប់បសវាតាម្ដ្ឋនដែលគ្តវូការែូចដែល នក្សំណត់បដ្ឋយអនក្សផ្សគតផ់្សគង់ KP ។ 

5.7.1 មូលដ្ឋា នថ្នការនតល់មូលនមិិ។ តថ្ម្លរបស់អនក្សជំងឺ ដែលបង់បដ្ឋយក្សម្ម វធិី MFA 

គ្តវូ នក្សំណត់បដ្ឋយដផ្សអក្សបលើថាបតើអនក្សជំងឺមានការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពឬបទ្ 

និងដផ្សអក្សបលើគ្ ក្សច់ំណូលគ្រួសាររបសអ់នក្សជំងឺ។ 

5.7.1.1 េែក ំងឺផ្ែលម្ចនសិទធ ិកន ុង MFA ជដ្ឋយោា នការរា៉ា ប់រងផ្នែកផ្ងទសំុខ

ភាព (មិនម្ចនការធានារា៉ា បរ់ង)។ អនក្សជំងឺដែលោម នធានារ៉ា ប់រងអា

ចទ្ទួ្ល នការបចច ុ ោះតថ្ម្លបលើបសវាអនក្សជំងឺថ្នបសវាក្សម្មដែលអាចទ្ទួ្

ល នទងំអស់។ 

5.7.1.2 េែក ំងឺផ្ែលម្ចនសិទធ ិកន ុង MFA ជាមួយនឹងការរា៉ា ប់រងផ្នែកផ្ងទសំុខ

ភាព (ម្ចនធានារា៉ា ប់រង)។អនក្សជំងឺដែលមានធានារ៉ា ប់រង ដែលមានសិ

ទ្ធិទ្ទួ្ល នការបចច ុ ោះតថ្ម្លសគ្មាប់ថ្ថលអនក្សជំងឺពីបសវាក្សម្មដែលគ្រប់តា

ម្លក្សខនេកិ្សៈទងំអស់ (1) ដែលអនក្សជំងឺទ្ទួ្លខុសគ្តវូផ្ទទ ល ់នងិ (2) ដែ

លម្និគ្តវូ នបង់បដ្ឋយគ្ក្សមុ្ហ ុនធានារ៉ា ប់រងរបសពួ់ក្សបរបនាោះបទ្។ 

អនក្សជំងឺគ្តវូ នតគ្មូ្វឱយផ្សេលឯ់ក្សសារែូចជាការពនយលព់ីអតថគ្បបយជ

ន ៍(EOB) បែើម្បកី្សំណត់ដផ្សនក្សណាមួ្យថ្នវកិ្សកយបគ្តម្ិនគ្តវូ នរ៉ា ប់រង

បដ្ឋយការធានារ៉ា ប់រង។ អនក្សជំងឺដែលមានធានារ៉ា ប់រងដែលមានសិទ្ធិ 

គ្តវូដ្ឋក្ស់បណេ ងឹឧទ្ធរណ៍ជាមួ្យគ្ក្សមុ្ហ នុផ្សេល់បសវាធានារ៉ា ប់រងរបស់ពួក្ស

បរសគ្មាប់ការទម្ទរដែលគ្តវូ នបែិបសធ។ អនក្សជំងឺដែលមានការ

ធានារ៉ា ប់រង ដែលមានសិទ្ធិ គ្តវូផ្សេលឯ់ក្សសារថ្នការបែិបសធការបេងឹឧ

ទ្ធរណ៍របស់អនក្សផ្សេល់បសវាធានារ៉ា ប់រងរបសពួ់ក្សបរ។ 

5.7.1.2.1 ការទូទរ់ផ្ែលទទួលបានពីត្កមុហ ុនធានារា៉ា ប់រង។ អន

ក្សធានារ៉ា ប់រងដែលមានលក្សខណៈសម្បតេ ិគ្រប់គ្ោនត់គ្មូ្

វឱយចុោះបចជ ីបៅ KFHP / H នូវរល់ការបង់គ្ ក្ស់សគ្មាប់

បសវាក្សម្មដែលផ្សេល់បដ្ឋយ KFHP / H ដែលអនក្សជំង ឺន

ទ្ទួ្លពីគ្ក្សមុ្ហ នុធានារ៉ា ប់រងរបស់អនក្សជំងឺបនាោះ។ 

5.7.1.3 តារាងបញុ្្ោះរថ្មល។ ចំនួនទ្កឹ្សគ្ ក់្សដែល KP រិតថ្ថលពីអនក្សជំងឺដែល

មានលក្សខណៈសម្បតេ ិគ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់ជំនួយហិរចា វតថ ុបវជជសារសេ រឺដផ្សអ

ក្សបលើគ្បបេទ្ថ្នលក្សខណៈវនិចិឆយ័ដែលគ្តវូ នបគ្បើបែើម្បឱីយមានលក្សខ

ណៈគ្រប់គ្ោនស់គ្មាប់អនក្សជំងឺសគ្មាប់ក្សម្ម វធិី។ ព័តម៌ានបដនថម្អពំី

ការបចច ុ ោះតថ្ម្លដែលមានបៅបគ្កាម្បោលការណ៍ គ្តវូ នសបងខបបៅ

ក្សន ុងឧបសម្ពន័ធ ដែលពាក្ស់ពន័ធ។ សូម្បម្ើល Addenda សគ្មាប់តំបន់  
Kaiser Permanente ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 1-8 ។ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  14 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

5.7.1.3.1 ការកំណរ់សិទធជិដ្ឋយការសនារ់ - ការម្ចនលកខណៈសមប

រត ិត្គប់ត្ោន់ទកុជាមុន។អនក្សជំងឺដែលមានលក្សខណៈសម្ប

តេ ិគ្រប់គ្ោន់ (ែូចដែល នសបងខបបៅក្សន ុងដផ្សនក្ស 5.4.1) 

សគ្មាបស់ិទ្ធិទ្ទួ្ល ន MFA នងឹទ្ទួ្ល នការបចច ុ ោះត

ថ្ម្ល MFA 100% បលើថ្ថលអនក្សជំងឺ ឬការរតិថ្ថលសគ្មាប់បស

វាក្សម្មដែលផ្សេលជូ់ន ដែលអនក្សជំងឺទ្ទួ្លខុសគ្តវូ។ 

5.7.1.3.2 ការកំណរ់សិទធជិដ្ឋយការសនារ់ពី KP - សមរុលយជៅ ំ

ពាក់ផ្ែលត្រវូបង់ខល នួឯង។អនក្សជំងឺនងឹទ្ទួ្ល នការ

បចច ុ ោះតថ្ម្លរបស់ MFA បលើមាគ្តដ្ឋឋ នរំក្សលិបលើថ្ថលអនក្សជំងឺ

 ឬមួ្យភារថ្នការចណំាយសគ្មាប់បសវាក្សម្មដែលអនក្សជំ

ងឺគ្តវូទ្ទួ្លខុសគ្តវូ គ្បសនិបបើពួក្សបរបំបពញតាម្លក្សខ

ណវនិិចឆ ័យថ្នម្ធយម្ភារលបង។ 

5.7.1.3.3 ការកំណរ់សិទធជិដ្ឋយការសនារ់ពី KP - ការចងអ ុលបង្ហា

ញពីការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញ វរថ ុ។អនក្សជំងឺដែលបំបពញតា

ម្លក្សខណៈវនិចិឆយ័ថ្នការល ំក្សដផ្សនក្សហរិចា វតថ ុ នឹងទ្ទួ្ល

 នការបចច ុ ោះតថ្ម្ល 100% MFA បលើតថ្ម្លអនក្សជំងឺ ឬដផ្សន

ក្សថ្នការរិតថ្ថលសគ្មាប់បសវាក្សម្មដែលអនក្សជំងឺគ្តវូទ្ទួ្ល

ខុសគ្តវូ។ 

5.7.1.3.4 ការកំណរ់សិទធ ិជដ្ឋយការសនារ់ពីភាែ ក់ង្ហរត្បមូលបំណុ

ល។អនក្សជំងឺដែលបំបពញតាម្លក្សខណៈវនិិចឆ ័យរបស់អនក្សល

ក់្សសគ្មាប់ការលំ ក្សដផ្សនក្សហិរចា វតថ ុ នឹងទ្ទួ្ល នការប

ចច ុ ោះតថ្ម្ល MFA  100% បលើតថ្ម្លអនក្សជំងឺ ឬដផ្សនក្សថ្នការរិ

តថ្ថលសគ្មាប់បសវាក្សម្មដែលអនក្សជំងឺគ្តូវទ្ទួ្លខុសគ្តូវ។  

5.7.1.3.5 េែក ំងឺបំជពញតាមលកខណវនិិចេ ័យថ្នមមយមភាគលបង។

អនក្សជំងឺនឹងទ្ទួ្ល នការបចច ុ ោះតថ្ម្ល MFA បលើមាគ្តដ្ឋឋ

នរំកិ្សលបលើថ្ថលអនក្សជំងឺ ឬមួ្យភារថ្នការចំណាយសគ្មាប់

បសវាក្សម្មដែលអនក្សជំងឺគ្តូវទ្ទួ្លខុសគ្តូវ គ្បសិនបបើពួក្ស

បរបំបពញតាម្លក្សខណវនិិចឆ ័យថ្នម្ធយម្ភារលបង។ 

5.7.1.3.6 េែក ំងមឺ្ចនជៅតាមលកខណៈវនិិចេ ័យជលើការចំ្យ

ជត្ចើនផ្នែកជវ ជសាស្រសត ។អនក្សជំងឺដែលបំបពញតាម្លក្សខណៈ

វវនិិចឆ ័យថ្នការចំណាយដផ្សនក្សបវជជសារសេខពស ់នងឹទ្ទួ្ល 

នការបចច ុ ោះតថ្ម្ល MFA 100% បលើថ្ថលអនក្សជំងឺ ឬការរតិ

ថ្ថលសគ្មាប់បសវាក្សម្មដែលអនក្សជំងឺគ្តវូទ្ទួ្លខុសគ្តវូ។ 

 

5.7.1.4 ការទូទរ់សងវញិពីការជដ្ឋោះត្សាយសំណង។KFHP/H បនេតាម្រក្សសំ

ណងគ្តលប់ពកីារទ្ទួ្លខុសគ្តវូរបសភ់ារីទ្បីី / ការទូ្ទតក់ារការពារ



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  15 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

បលើធានារ៉ា ប់រងផ្ទទ ល់ខល នួ អនក្សបង់គ្ ក្ស់ ឬភារីដែលទ្ទួ្លខុសគ្តវូដផ្សន

ក្សចាប់បផ្សសងបទ្ៀត តាម្ដែលអាចអនុវតេ ន។ 

5.7.2 រយៈជពលថ្នលកខណសមបរតនិតល់មូលនមិិ។ រែូវកាលមានសទិ្ធិទ្ទួ្លបសវាតាម្ដ្ឋន

ចប់បផ្សេើម្ពីកាលបរបិចឆទ្ថ្នការយលគ់្ពម្ ឬបសវាដែល នក្សំណត់ទ្ុក្សគ្តវូ នផ្សេ

ល់ជូន ឬការទ្ទួ្លថាន ដំែល នក្សំណត់ទ្ុក្សគ្តវូ នដចក្សចយជូន។ រយៈបពលថ្នរ

ែូវកាលមានសទិ្ធិទ្ទួ្ល នរជឺាបពលបវលាដែលមានក្សំណត់ប៉ាុបណាណ ោះ បហើយគ្តវូ 

នក្សណំត់តាម្ការសបគ្ម្ចចតិេរបស់ KP តាម្វធិីបផ្សសងៗោន រមួ្មាន៖ 

5.7.2.1 រយៈជពលជាកល់ាកថ់្នជពលជវលា។ រយៈបពលអតិបរមាចនួំន 365 ថ្ថៃ

សគ្មាប់បសវាក្សម្មតាម្ដ្ឋនដែលមានគ្រប់លក្សខនេកិ្សៈ នងិសម្តលុយថ្ថលចំ

ណាយរបស់អនក្សជំងឺដែលបៅជំពាក្ស ់ែូច នសមាគ លម់្ុនបពលការបចជ ូ

នបៅបំណុលខូច។ 

5.7.2.2 គិលានបុដ្ឋា យកិា ំនាញ ជសវាផ្ងទ ំនងិការផ្ងទកំត្មិរមមយម។រយៈ

បពលអតិបរមា 30 ថ្ថៃសគ្មាបប់សវាក្សម្មដែលផ្សេល់ជូនបៅខាងបគ្ៅ KP

។ 

5.7.2.3 បរកិាខ រជវ ជសាស្រសតជាប់បានយូរ។រយៈបពលអតិបរមា 180 ថ្ថៃសគ្មាបអ់ន

ក្សលក់្សដែល នផ្សគត់ផ្សគង់ឧបក្សរណ៍បវជជសារសេ ។ 

5.7.2.4 រយៈជពលថ្នការពាបាល ឬវគគថ្នការផ្ងទ។ំ រយៈបពលអតិបរមា 180 

ថ្ថៃសគ្មាប់រយៈបពលថ្នការពា ល និង/ឬវរគ ថ្នការដថទដំែលក្សំណ

ត់បដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវារបស ់KP ។ 

5.7.2.5 េែក ំងឺផ្ែលម្ចនសកាត នុពលម្ចនលកខណសមបរត ិ សត្ម្ចប់កមា វមិីធា

នារា៉ា បរងសុខភាពឯក ន និងសាធារណៈ។រយៈបពលអតបិរមា 90 ថ្ថៃ

បែើម្បីជួយអនក្សជំងឺខណៈបពលដែលពួក្សបរដ្ឋក្ស់ពាក្សយសុំក្សម្ម វធិីធានារ៉ា

ប់រងសុខភាពសាធារណៈ និងឯក្សជន។ 

5.7.2.6 ការនតលមូ់លនមិិឱសងសាា នមួយជពល។ម្នុបពលដ្ឋក្សព់ាក្សយបៅក្សម្ម វធិី

 MFA អនក្សជំងមឺានសិទ្ធិទ្ទួ្ល នការផ្សេល់ជូនពឱីសថសាថ នដតមួ្យែ

ង គ្បសនិបបើអនក្សជំងឺ (1) ម្និមានការផ្សេល់ជូនព ីMFA ដែលក្សពំុងែំ

បណើរការ ឬម្និទន់សបគ្ម្ច (2) បំបពញបវជជបញ្ញជ ដែលសរបសរបដ្ឋយអន

ក្សផ្សេល់បសវា KP បៅឱសថសាថ ន KFHP/H, (3) បងាា ញពីអសម្តថភាពក្សន ុ

ងការបង់គ្ ក្ស់បវជជបញ្ញជ  បហើយ (4) អនក្សគ្បកឹ្សាហិរចា វតថ ុម្និអាចរក្ស 

នបែើម្បកី្សំណតស់ិទ្ធិទ្ទួ្ល ន MFA។ ការផ្សេល់ជូនដតម្េងអាចរក្ស ន

សគ្មាប់អនក្សជំងឺមាន ក្ស់ៗដតម្េងរត់ មានក្សណំត់គ្តមឹ្មួ្យថ្ថៃ នងិរមួ្ប

ចច លូការផ្សគត់ផ្សគង់ថាន សំម្គ្សបតាម្ការក្សំណត់ដផ្សនក្សបវជជសារសេសម្គ្សប

បដ្ឋយអនក្សផ្សេលប់សវារបស់ KP ។ 

 

5.7.2.7 ការដ្ឋកព់ាកយសំុ ំនួយផ្នែកហិរញ្ញ វរថ ុជឡើងវញិ។ ចប់បផ្សេើម្សាម្សិប  
(30) ថ្ថៃម្ុនកាលបរបិចឆទ្ផុ្សតក្សំណត់ថ្នរងាវ ន់ដែលមានគ្សាប់ នងិគ្រ



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  16 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

ប់បពលបវលាបនាទ ប់ពហីន ឹង អនក្សជំងអឺាចដ្ឋក្ស់ពាក្សយសុំចូលក្សម្ម វធិីបនោះ

ប ើងវញិ។ 

5.7.3 មូលនិមិត្រវូបានែកវញិ លុបជចល ឬផ្កផ្ត្ប។KFHP/H អាចែក្សហូត លុបបចល 

ឬដក្សដគ្បការផ្សេល់ជូន MFA ក្សន ុងសាថ នភាពជាក្ស់លាក្ស់ តាម្ការសបគ្ម្ចចតិេរបស់ខល ួ

ន។  សាថ នភាពរមួ្មាន៖ 

5.7.3.1 ការបនល ំ ការលួច ឬការផ្ទល សប់ត រូហិរញ្ញ វរថ ុ។ ក្សរណីដក្សលងបនល  ំការបក្សគ្សា

យម្ិនគ្តមឹ្គ្តវូ ការលួច ការផ្ទល ស់បត រូសាថ នភាពហិរចា វតថ ុរបស់អនក្សជំងឺ 

ឬកាលៈបទ្សៈបផ្សសងបទ្ៀតដែលបធវ ើឱយប៉ាោះពាល់ែល់សចុរតិភាពថ្នក្សម្ម វ ិ

ធ ីMFA។ 

5.7.3.2 ម្ចនលកខណសមបរត ិទទួលសត្ម្ចប់កមា វមិីធានារា៉ា បរងសុខភាពឯក 

ន និងសាធារណៈ។ អនក្សជំងឺដែល នពនិតិយបគ្ជើសបរ ើសសគ្មាប់ក្សម្ម វធិី

ធានារ៉ា បរងសខុភាពឯក្សជន នងិសាធារណៈគ្តវូ នសនមតថ់ាមានល

ក្សខណសម្បតេ ិទ្ទួ្ល នប៉ាុដនេម្ិនសហការជាមួ្យែំបណើរការពាក្សសសុសំ

គ្មាប់ក្សម្ម វធិទីងំបនាោះ។ 

5.7.3.3 ត្បភពទូទរ់ជនេងៗផ្ែលបានកំណរ់។ ការធានារ៉ា ប់រងសខុភាព ឬ

គ្បេពទូ្ទត់បផ្សសងបទ្ៀតដែលគ្តវូ នក្សណំត់បនាទ ប់ពអីនក្សជំងឺទ្ទួ្ល

 នការផ្សេលមូ់្លនធិិ MFA បណាេ លឱយការរតិថ្ថលបសវាក្សម្មដែលមាន

លក្សខណសម្បតេទិ្ទួ្លគ្តវូ នបចញវកិ្សយ័ប័គ្តប ើងវញិ។ គ្បសិនបបើបរឿង

បនោះបក្សើតប ើង អនក្សជំងឺម្និគ្តវូ នរតិគ្ ក្ស់សគ្មាប់ដផ្សនក្សថ្នវកិ្សកយប

គ្តបនាោះ (1) ដែលអនក្សជំងឺទ្ទួ្លខុសគ្តវូផ្ទទ ល ់នងិ (2) ដែលម្ិនគ្តវូ 

នបង់បដ្ឋយការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពរបស់ពួក្សបរ ឬគ្បេពថ្នការប

ង់គ្ ក្ស់បផ្សសងបទ្ៀតបនាោះបទ្។ 

5.7.3.4 ការផ្ទល សប់ត រូការធានារា៉ា ប់រងសុខភាព។ អនក្សជំងឺដែលមានបទ្ពិបសាធ

ន៍ពកីារផ្ទល ស់បត រូក្សន ុងការរ៉ា ប់រងការដថទសំខុភាពនងឹគ្តវូបសន ើសុឱំយអនុវ

តេក្សម្ម វធិ ីMFA។ 

5.7.3.5 ការផ្ទល សប់ត រូត្បាក់ចណូំលត្គួសារ។ អនក្សជំងឺដែលជួបគ្បទ្ោះនឹងការផ្ទល ស់

បត រូគ្ ក្សច់ំណូលគ្រួសារនឹងគ្តវូ នបសន ើសុឱំយដ្ឋក្ស់ពាក្សយម្េងបទ្ៀតម្ក្ស

កានក់្សម្ម វធិី MFA ។ 

5.8 ការកំណរ់ជលើការគិរលយុ។ការរតិថ្ថលអនក្សជំងឺដែលមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល ន MFA នូវចនួំនទ្ឹ

ក្សគ្ ក្ស់បពញបលញ (បពាលរកឺាររតិថ្ថលសរបុ) សគ្មាបក់ាររិតថ្ថលម្នទ ីរបពទ្យដែលមានគ្រប់

លក្សខនេ ិក្សៈ បៅម្នទ ីរបពទ្យ Kaiser Foundation Hospital គ្តវូ នហាម្ឃាត់។ អនក្សជំងឺដែល

 នទ្ទួ្លបសវាពីម្នទ ីរបពទ្យដែលមានគ្របល់ក្សខនេ ិក្សៈបៅម្នទ ីរបពទ្យ Kaiser Foundation  
Hospital បហើយមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិ ីMFA ប៉ាុដនេម្ិន នទ្ទួ្លការផ្សេល់ជូនព ីMFA 

ឬ នបែិបសធការផ្សេល់ជូនរបស់ MFA ម្និគ្តវូ នរតិគ្ ក្ស់បលើសពីចនួំនដែលជាទូ្បៅ

គ្តវូបចញក្សន ុងវកិ្សកយបគ្ត (AGB) សគ្មាប់បសវាក្សម្មទងំបនាោះបទ្។ 

5.8.1 ចំនួនជាទូជៅត្រវូបានជចញវកិ័យប័ត្រ។ចំនួនទឹ្ក្សគ្ ក់្សដែលគ្តវូបចញក្សន ុងវកិ្សកយ

បគ្តជាទូ្បៅ (AGB) សគ្មាបក់ារសបរងាគ ោះបនាទ ន ់ឬការដថទចំំ ច់ដផ្សនក្សបវជជសារសេ
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ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  17 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

បផ្សសងបទ្ៀតែល់បុរលដែលមានការធានារប់រង ដែលគ្របែណប់បលើការដថទដប

បបនោះ គ្តវ នក្សំណតស់គ្មាប់ម្ណល KP ែចដែល នពពណ៌នាបៅក្សងដផ្សក្សទ្ 

VII ថ្នឧបសម្នសគ្មាប់តំបន់ជាក្សល់ាក្សដែលអាចអនុវត ន។ សម្បម្ល 
Addenda សគ្មាប់តំបន់ Kaiser Permanente ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 1-8 ។ 

គ ៉ា េ ំ

ូ ឌ ូ ិ ន ុ ន ី

ព ័ ធ ់ េ ូ ើ

5.9 សកមាភាពត្បមូលបណុំល 

5.9.1 កិចាខរិខំត្បងឹផ្ត្បងការ ូនែណំឹងសមជហរសុមនល។KFHP/H ឬភាន ក្សង់ារគ្បមូ្

លបំណុលដែលបែើរតួក្សន ុងនាម្របស់ខល នួ បធវ ើការខិតខំគ្បឹងដគ្បងសម្បហតុផ្សលបែើ

ម្បីជូនែំណឹងែល់អនក្សជំងឺ ដែលមានសម្តុលយហួសកាលក្សំណត់ ឬសម្តុលយដែល

បៅជំពាក្ស់ អពំីក្សម្ម វធិ ីMFA ។ ក្សចិេខិតខំគ្បឹងដគ្បងការជូនែំណឹងសម្បហតុសម្

ផ្សលរមួ្មាន៖ 

5.9.1.1 ផ្សេល់លិខិតជូនែំណឹងលាយលក្សខណ៍អក្សសរបៅក្សន ុងរយៈបពល 120 ថ្ថៃ ប

នាទ ប់ពីបសចក្សេ ដីថលង បគ្កាយបពលបចញពមី្នទ ីរបពទ្យទ្ីមួ្យដែលជូនែំណឹ

ងែលម់ាេ សរ់ណនីថា MFA មានសគ្មាប់អនក្សដែលមានរណុសម្បតេ ិ។ 

5.9.1.2 ការផ្សេល់បសចក្សេ ីជូនែំណឹងជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរជាមួ្យនឹងបចជ ីសក្សម្ម

ភាពគ្បមូ្លគ្ ក្ស់វសិាម្ចា  (ECAs) ដែល KFHP/H ឬទ្ភីាន ក្ស់ងារគ្បមូ្ល

បំណុលមានបណំងផ្សត ចួបផ្សេើម្សគ្មាបក់ារទូ្ទត់សម្តលុយថ្ថលបែើម្របស់

អនក្សជំង ឺនិងថ្ថៃផ្សុតក្សំណត់ថ្នសក្សម្មភាពដបបបនោះដែលម្ិនបលើសពី 3

0 ថ្ថៃពកីារជូនែំណឹងជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរប ើយ។ 

5.9.1.3 ផ្សេល់នូវបសចក្សេសីបងខបជាភាសាងាយយលនូ់វបោលនបយ យ MFA 

ភាជ ប់ជាមួ្យបសចក្សេ ីដថលងអនក្សជំងមឺ្នទ ីរបពទ្យែំបូង។ 

5.9.1.4 ពាយម្ជូនែណឹំងែល់មាេ សរ់ណនីបដ្ឋយផ្ទទ ល់មាត់អពំីបោលនបយ

 យ MFA នងិរបបៀបទ្ទួ្ល នជនួំយតាម្រយៈ ែំបណើរការដ្ឋក្សព់ា

ក្សយបសន ើសុំ MFA។ 

5.9.1.5 ការក្សំណត់សិទ្ធទិ្ទួ្ល នក្សន ុងក្សម្ម វធិីតាម្ការបសន ើសុំម្នុសម្តុលយសាច់

គ្ ក្ស់អនក្សជំងហួឺសកាលក្សំណត ឬបំណុលគ្តវូបផ្សទរបៅឱយភាន ក្ស់ងារគ្បមូ្ល

បំណុល។ 

5.9.2 សកមាភាពត្បមូលវសិាមញ្ញ ត្រវូបានផ្ទែ ក។KFHP/H ម្និែំបណើរការ ឬអនុញ្ញា តឱយ

ភាន ក្សង់ារគ្បមូ្លបំណុលបធវ ើក្សន ុងនាម្របស់ខល នួបនាោះបទ្ចំបពាោះសក្សម្មភាពគ្បមូ្លបំ

ណុលខុសគ្បគ្ក្សតី (ECA) គ្បឆ្ងំនងឹអនក្សជំងឺ គ្បសិនបបើអនក្សជំងឺ៖ 

5.9.2.1 មានមូ្លនធិិ MFA ដែលក្សំពងុសក្សម្ម ឬ 

5.9.2.2  នបផ្សេើម្ពាក្សយសុំ MFA បនាទ ប់ពី ECAs  នចប់បផ្សេើម្។ ECA គ្តវូ 

នផ្ទអ ក្សរហូតែល់មានការក្សណំត់លក្សខណសម្បតេ ិទ្ទួ្ល នចងុបគ្កាយ។ 

 

5.9.3 សកមាភាពត្បមូលវសិាមញ្ញ ផ្ែលអាចេនុញ្ជញ រ។ 
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ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  18 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

5.9.3.1 កំណរ់ចងុជត្កាយេំពីការខិរខំត្បឹងផ្ត្បងសមជហរនុល។ ម្នុបពល

បផ្សេើម្ ECA ណាមួ្យ អនក្សែឹក្សនាំបសវាហិរចា វតថ ុអនក្សជំងឺវែេគ្ ក្សច់ំណូល

តាម្តំបនធ់ានាអោះអាងែូចខាងបគ្កាម្៖ 

5.9.3.1.1 ការបចេប់ក្សចិេខិតខំគ្បឹងដគ្បងសម្បហតុផ្សលបៅក្សន ុង

ការជូនែំណឹងែល់អនក្សជំងអឺពំី ក្សម្ម វធិី MFA នងិ 

5.9.3.1.2 អនក្សជំងឺគ្តវូ នទុ្ក្សបពលឱយយ៉ា ងតិច 240 ថ្ថៃ រិតច

ប់ពី ថ្ថៃបចញបសចក្សេ ីដថលងរតិគ្ ក្ស់បលើក្សទ្មួី្យបែើម្បីដ្ឋ

ក្ស់ពាក្សយសុំ MFA។ 

5.9.3.2 ការរាយការណជ៍ៅភាែ កង់្ហរឥណទនេែកជត្បើត្បាស់ ឬការោិល័យឥ

ណទន។KFHP/H ឬភាន ក្សង់ារគ្បមូ្លបំណុល ដែលបធវ ើសក្សម្មភាពជំនួស

ខល នួ អាចរយការណ៍ពត័ម៌ានអវជិជមានែល់ភាន ក្សង់ាររយការណ៍ឥណ

ទនរបសអ់នក្សបគ្បើគ្ ស ់ឬការយិល័យឥណទន។ 

5.9.3.3 វវធិានការរលុាការ ឬរែាបបជវណី។ ម្ុននងឹចត់វធិានការតាម្ផ្សល វូតុ

លាការ ឬសុីវលិណាមួ្យ KFHP / H បធវ ើឱយសាថ នភាពហិរចា វតថ ុរបសអ់នក្សជំ

ងឺមានសពុលភាពបដ្ឋយបគ្បើគ្បេពទិ្នននយ័ខាងបគ្ៅបែើម្បកី្សំណត់ថា

បតើអនក្សជំងមឺានសិទ្ធិទ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិ ីMFA ដែរឬអត់។ 

5.9.3.3.1 ម្ចនលកខណសមបរត ិទទួលបាន MFA។ ោម នសក្សម្មភាព

បដនថម្ណាមួ្យគ្តវូ នបធវ ើប ើងគ្បឆ្ំងនងឹអនក្សជំងឺដែ

លមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិ ីMFA ប ើយ។  រណនីដែ

លមានលក្សខណសម្បតេ ិគ្រប់គ្ោនស់គ្មាប់ MFA គ្តវូ ន

លុបបចលបហើយគ្តវូ នគ្បរល់គ្ត ប់បៅវញិបៅបលើមូ្

លដ្ឋឋ នទ្និននយ័។ 

5.9.3.3.2 មិនម្ចនលកខណសមបរត ិទទួលបាន MFA ជទ។ បៅក្សន ុង

ក្សរណីតចិតួច វវធិានការខាងបគ្កាម្អាចអនុវតេ ន

បដ្ឋយមានការអនញុ្ញា តជាម្នុពមី្រនេ ីហិរចា វតថ ុជាន់ខពស់

 ឬអនក្សគ្តួតពនិិតយគ្បចតំំបន់៖ 

5.9.3.3.2.1 ការរបឹអូសគ្ ក្ស់ឈ្ន លួ 

5.9.3.3.2.2 បណត ងឹ/សកមាភាពសីុវលិ។ចណំាត់ការ

ផ្សល វូចាបម់្ិនគ្តវូ នអនុវតេចំបពាោះបុ

រគលដែលអតក់ារងារបធវ ើ នងិោម នគ្ 

ក្ស់ចំណូលចម្បងបផ្សសងបទ្ៀតបនាោះប ើយ។ 

5.9.3.3.2.3 សិទ្ធិយក្សគ្ទ្ពយវញិបៅបលើលំបៅដ្ឋឋ ន។ 

5.9.4 សកមាភាពត្បមូលវសិាមញ្ញ ផ្ែលោមត្បាម។KFHP/H ម្និអនុវតេ អនុញ្ញា ត ឬអ

នុញ្ញា តឱយភាន ក្សង់ារគ្បមូ្លបណុំលអនុវតេសក្សម្មភាពខាងបគ្កាម្ក្សន ុងកាលៈបទ្សៈ

ណាក្ស៏បដ្ឋយ៖ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  19 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

5.9.4.1 ពនាបពល ឬបែិបសធការដថទបំដ្ឋយសារដតការម្និបងគ់្ ក្ស់ពមី្នុ

ម្ក្សរបស់អនក្សកានរ់ណន ីឬទម្ទរការទូ្ទត់ម្នុបពលផ្សេល់ការដថទំ

បនាទ ន់ ឬការដថទចំំ ច់បនាោះបទ្។ 

5.9.4.2 លក្ស់បំណុលរបស់អនក្សកានរ់ណនីបៅភារីទ្បីី។ 

5.9.4.3 ការឃាត់ទុ្ក្សគ្ទ្ពយសម្បតេឬិការរបឹអូសរណនី។ 

5.9.4.4 បសន ើសុំែីកាចប់ខល នួ។ 

5.9.4.5 បសន ើសុំែីកានាខំល នួ។ 

5.10 ការជ ល្ ើយរបជៅនឹងជត្ោោះមហនតរាយ និងសាា នភាពបនាា ន់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ។KFH

P/H អាចដក្សដគ្បលក្សខណៈវនិចិឆយ័សិទ្ធិទ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិី MFA ជាបបណាដ ោះអាសនន  ក្ស៏ែូចជាែំ

បណើរការក្សម្ម វធិី បែើម្បីបបងក ើនជំនួយដែលមានសគ្មាប់សហរម្ន ៍នងិអនក្សជំងឺដែលរងផ្សល

ប៉ាោះពាល់បដ្ឋយគ្ពឹតេកិារណ៍សខំាន់ៗ  ដែលមានលក្សខណៈគ្រប់គ្ោន់ថាជាបគ្ោោះម្ហនេរយ ឬ

គ្ោអាសននដផ្សនក្សសុខភាពសាធារណៈបដ្ឋយរែឋ ឬរដ្ឋឋ េិ លសហពន័ធ។ 

5.10.1 ការផ្កផ្ត្បលកខណសមបរត ិផ្ែលម្ចនសកាត នពុល។ ការផ្ទល សប់ត រូជាបបណាេ ោះអាសននចំ

បពាោះលក្សខណៈវនិិចឆ ័យសិទ្ធិទ្ទួ្ល ន MFA អាចមាន៖ 

5.10.1.1 ផ្ទអ ក្សការរតឹបនេ ឹងសិទ្ធិ។ 

5.10.1.2 ការបបងក ើនក្សគ្ម្ិតលក្សខណវនិចិឆ ័យថ្នម្ធយម្ភារលបង។ 

5.10.1.3 ការបនថយក្សគ្ម្តិថ្នលក្សខណៈវនិិចឆ ័យបលើការចំណាយបគ្ចើនខាងបវជជសា

រសេ ។ 

5.10.2 ការផ្ទល សប់ត រូែំជណើរការជលើពាកយជសែ ើសុផំ្ែលម្ចនសកាត នុពល។ ការផ្ទល ស់បត រូជាប

បណាេ ោះអាសននចបំពាោះែំបណើរការដ្ឋក្ស់ពាក្សយបសន ើសុំ MFA អាចមាន៖ 

5.10.2.1 អនញុ្ញា តឱយអនក្សជំងឺផ្សេលព់ត័ម៌ានហិរចា វតថ ុបោល (ឧទហរណ៍ គ្ ក្ស់ចំ

ណូល គ្បសនិបបើមាន នងិគ្បេព) នងិបញ្ញជ ក្ស់ពសីុពលភាពរបស់វា បៅ

បពលដែល (1) សាថ នភាពហិរចា វតថ ុរបសពួ់ក្សបរម្និអាចបផ្សទៀងផ្ទទ ត់បដ្ឋ

យបគ្បើគ្បេពទ្និនន័យខាងបគ្ៅ (2) ព័តម៌ានហិរចា វតថ ុដែល នបសន ើសុំរឺ

ម្ិនមានបទ្បដ្ឋយសារគ្ពឹតេកិារណ ៍និង (3) ម្និមានេសត ុតាងបផ្សសងបទ្ៀ

តដែលអាចបងាា ញពីសិទ្ធិទ្ទួ្ល នបនាោះបទ្។ 

5.10.2.2 បដ្ឋយពចិរណាបលើផ្សលប៉ាោះពាល់ថ្នការ ត់បង់គ្ ក្ស់ឈ្ន លួ / ការងារ

នាបពលអនារតបដ្ឋយសារដតគ្ពតឹេ ិការណ៍បៅបពលក្សំណតគ់្ ក្សច់ំណូល

គ្រួសារ។ 

5.10.3 ម្ចនព័រ៌ម្ចនជាសាធារណៈ។ព័តម៌ានដែលពិពណ៌នាអំពកីារផ្ទល ស់បត រូក្សម្ម វធិី MF

A បបណាេ ោះអាសនន គ្តវូ នផ្សេលជូ់នជាសាធារណៈជនបៅបលើបរហទំ្ព័ររបសក់្សម្ម វធិី 

MFA នងិបៅម្ណឌ ល KP បៅក្សន ុងតំបន់ដែលរងផ្សលប៉ាោះពាល់។ 

6.0 ឧបសម័ន/ឯកសារជោង ព ធ

6.1 ឧបសមព ័នធ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  20 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

6.1.1 ឧបសម្ព ័នធ  A - ការអនុវតេក្សន ុងតំបន់ 

6.1.2 សូម្បម្ើលឧបសម្ពន័ធ  B - សទទ នុគ្ក្សម្ថ្នពាក្សយ 

6.2 ឯកសារភាជ ប ់

6.2.1 ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 1 - ឧបសម្ពន័ធសគ្មាប ់Kaiser Permanente Colorado 

6.2.2 ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 2 - ឧបសម្ពន័ធសគ្មាប ់Kaiser Permanente Georgia 

6.2.3 ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 3 - ឧបសម្ពន័ធសគ្មាប ់Kaiser Permanente Hawaii 

6.2.4 ឯក្សសារភាប់ទ្ 4 - ឧបសម្នសគ្មាប ់Kaiser Permanente ថ្នរែឋបៅពាក្សក់្សណាេ

លតំបនអ់ាតង់ទ្ិក្ស ល

ជ ី ព ័ ធ

6.2.5 ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 5 - ឧបសម្ពន័ធសគ្មាប ់Kaiser Permanente Northern California 

6.2.6 ឯក្សសារភាប់ទ្ 6 - ឧបសម្នសគ្មាប ់Kaiser Permanente ភារពាយព័យ ជ ី ព ័ ធ

6.2.7 ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 7 - ឧបសម្ពន័ធសគ្មាប ់Kaiser Permanente Southern California 

6.2.8 ឯក្សសារភាជ ប់ទី្ 8 - ឧបសម្ពន័ធសគ្មាប ់Kaiser Permanente Washington 

6.3 ឯកសារជោងជនេងៗ 

6.3.1 ចាប់ោពារអក្សជំង នងិបសវាដថទតថ្ម្សម្រម្យ ចាប់សាធារណៈ  
111-148 (124 Stat. 119 (2010)) 

ំ ន ឺ ំ ល

6.3.2 បចជ ីសហព័នធ  និងការដណនាបំនាទ តក់្សគ្ម្ិតគ្ក្សីគ្ក្សសហពន័ធ គ្បចំឆ្ន ំ 

6.3.3 ការបចញផ្សាយបសវាចំណូលថ្ផ្សទក្សន ុង ការដណនា ំ2014 សគ្មាបឯ់ក្សសារភាជ ប ់H (ទ្គ្ម្

ង ់990) 

6.3.4 លិខិតជូនែំណឹងបសវាចំណូលថ្ផ្សទក្សន ុង 2010-39 

6.3.5 គ្ក្សម្បសវាចំណលថ្ផ្សក្សង 26 CFR ដផ្សក្សទ្ី 1, 53 នងិ 602, RIN 1545-BK57; 

RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 –  លក្សខណតគ្ម្វបដនម្សគ្មាប់ម្នីរ 
បពទ្យ ម្នុសសធម្ ៌

ូ ទ ន ុ ន

ខ ឌ ូ ថ ទ

6.3.6 សមារម្ម្នទ ីរបពទ្យ California – បោលនបយ យជនួំយហិរចា វតថ ុ ម្នទ ីរបពទ្យ & 

ចាប់ផ្សលគ្បបយជន៍សហរម្ន ៍ចាប់បចញផ្សាយ 2015 

6.3.7 សមារម្សុខភាពកាតូលកិ្សសហរែឋអាបម្រកិ្ស – ការដណនាសំគ្មាបក់ារបរៀបចំ ដផ្សន

ការ & រ យការណ៍ផ្សលគ្បបយជន៍សហរម្ន ៍ចាប់បចញផ្សាយ 2012 

6.3.8 បចជ ីអនក្សផ្សេល់បសវា។ បចជ អីនក្សផ្សេល់ជូនអាចរក្ស នបៅបរហទំ្ព័រ KFHP / H សគ្មា

ប់៖ 

6.3.8.1 Kaiser Permanente of Hawaii (www.kp.org/mfa/hawaii) 

6.3.8.2 Kaiser Permanente of Northwest (www.kp.org/mfa/nw) 

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


 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 
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ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  21 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

6.3.8.3 Kaiser Permanente of Northern California (www.kp.org/mfa/ncal)  

6.3.8.4 Kaiser Permanente of Southern California (www.kp.org/mfa/scal) 

6.3.8.5 Kaiser Permanente of Washington (www.kp.org/mfa/wa) 

  

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


 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  22 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

 

សូមជមើលឧបសមព ័នធ  B - សទា នុត្កម 

 

សហគមន៍ MFA (CMFA) – ក្សម្ម វធិីជំនួយដផ្សនក្សបវជជសារសេ ដែល នបគ្ោងទុ្ក្ស ដែលសហការជាមួ្យអងគការក្សន ុងស

ហរម្ន ៍នងិបណាេ ញសុវតថភិាព បែើម្បីផ្សេល់លទ្ធភាពទ្ទួ្ល នការដថទចំំ ច់ដផ្សនក្សបវជជសារសេ ែល់អនក្សជំងឺដែលមា

នគ្ ក្សច់ំណូលទប និងម្និមានធានារ៉ា បរ់ងបៅម្ណឌ ល KP។ 

ភាែ កង់្ហរត្បមូលបំណុល – បរុគល ឬអងគការដែលបធវ ើសក្សម្មភាពបដ្ឋយផ្ទទ ល់ ឬបដ្ឋយគ្បបយល ែឹក្សនា ំឬអនុវតេការ

គ្បមូ្ល ឬការប៉ាុនប៉ាងគ្បមូ្លបំណុលដែលជំពាក្ស ់ឬគ្តវូ នបចទ្គ្បកាន់ថាជពំាក្សប់ៅមាេ ស់បំណុល ឬអនក្សទ្ិញបំណុ

ល។ 

ឧបករណជ៍វ ជសាស្រសតជាប់យូរ (DME) - រមួ្បចច លូ បដ្ឋយម្និក្សំណត់គ្តឹម្ដត៖ បឈ្ើគ្ចត់ធម្មតា បឈ្ើគ្ចតអ់នក្សបែើរម្ិនរ ួ

ច បំពង់ខយល់ ការផ្សគត់ផ្សគង់អតថគ្បបយជនត៍ាម្បោលបណំង ឧបក្សរណប៍យងបលើក្សដ្ឋក្ស់ពីបលើទវ រសគ្មាប់បគ្បើគ្ ស់

ក្សន ុងផ្សទោះ របទ្ោះរញុ ឧបក្សរណ៍ជំនួយការបែើរ ដគ្រម្នទ ីរបពទ្យ នងិអកុ្សសុីដហសនសគ្មាប់បគ្បើគ្ ស់ក្សន ុងផ្សទោះ ែូចដែល នប

ញ្ញជ ក្ស់បដ្ឋយលក្សខណៈវនិចិឆ ័យថ្ន DME ។ DME ម្ិនរមួ្បចច លូឧបក្សរណ៍ជំនួយអវៈយវៈ អវៈយវៈសិបបនិម្មតិ (ឧ. ឧបក្សរ

ណ៍អបជាក្សមាល ងំ/ឧបក្សរណ៍ជំនួយ និងទ្គ្ម្ង់គ្ក្សអូបមាត ់និងបគ្រឿងផ្សគតផ់្សគង់ជាបែើម្) នងិការផ្សគត់ផ្សគងម់្ិនមានបវ

ជជបញ្ញជ និងទ្នំញិទ្ន់ (ឧ. ការផ្សគត់ផ្សគងត់គ្ម្ងប់នាម្ នងិការផ្សគត់ផ្សគង់របួស)។ 

េែក ំងឺផ្ែលម្ចនលកខណៈសមបរត ិត្គប់ត្ោន់ - បុរគលដែលបំបពញតាម្លក្សខណៈវនិចិឆយ័ថ្នសិទ្ធិដែល នពពិណ៌នា

ក្សន ុងបោលការណ៍បនោះ ម្និថាអនក្សជំងឺ (1) ម្និមានការធានារ៉ា ប់រង (2) ទ្ទួ្ល នការធានារ៉ា ប់រងតាម្រយៈក្សម្ម វធិី

សាធារណៈ (ឧ. Medicare, Medicaid, ឬការឧបតថម្ាធនបលើការដថទសំខុភាពដែល នទ្ិញតាម្រយៈការផ្ទល ស់បត រូ

ការធានារ៉ា ប់រងសុខភាព) (3) គ្តវូ នធានាបដ្ឋយរបគ្មាងសុខភាពបគ្ៅពី KFHP ឬ (4) គ្តវូ នធានារ៉ា ប់រងបដ្ឋ

យ KFHP ។ 

ត្បភពទិនែន័យខាងជត្ៅ - អនក្សលក្សភ់ារទីី្បី នបគ្បើបែើម្បីពនិតិយបម្ើលពត័៌មានផ្ទទ ល់ខល នួរបសអ់នក្សជំងឺបែើម្បីវាយ

តថ្ម្លតគ្មូ្វការហិរចា វតថ ុបដ្ឋយបគ្បើគ្ សរ់ំរដូផ្សអក្សបលើមូ្លដ្ឋឋ នទ្ិននន័យក្សំណត់គ្តាសាធារណៈ ដែលវាយតថ្ម្លអនក្សជំងមឺាន

ក្ស់ៗបដ្ឋយដផ្សអក្សបលើសេ ង់ដ្ឋរែូចោន បែើម្បរីណនាពនិទ ុសម្តថភាពហិរចា វតថ ុរបស់អនក្សជំងឺ។ 

ជោលការណ៍ផ្ណនាេំំពីភាពត្កីត្ករបស់សហព័នធ  (FPG) – ក្សគ្ម្ិតថ្នគ្ ក្សច់ំណូលគ្បចំឆ្ន សំគ្មាបភ់ាពគ្ក្សគី្ក្សដែល

ក្សំណត់បដ្ឋយគ្ក្សសួងសខុាេ ិល នងិបសវាម្នសុសជាតរិបស់សហរែឋអាបម្រកិ្ស បហើយគ្តវូ នបធវ ើបចច ុបបននភាពជាបរៀ

ងរលឆ់្ន ំបៅក្សន ុងបចជ ីប ម្ ោះសហពន័ធ។ 

ការត្បឹកាផ្នែកហិរញ្ញ វរថ ុ - ែំបណើរការបនោះគ្តវូ នបគ្បើបែើម្បជួីយអនក្សជំងឺក្សន ុងការដសវ ងរក្សជបគ្ម្ើសថ្នការផ្សេល់ហិរចា បប

ទន និងការធានារ៉ា ប់រងសខុភាពបផ្សសងៗ ដែលមានបែើម្បីទូ្ទត់ថ្ថលបសវាដែលមានបៅក្សន ុងម្ណឌ ល KP ។ អនក្សជំងឺ

ដែលអាចដសវងរក្សការផ្សេលគ់្បឹក្សាអំពហីិរចា វតថ ុរមួ្មានប៉ាុដនេម្និមានក្សគ្ម្ិតចំបពាោះគ្ ក់្សដខផ្ទទ ល់ខល នួការធានារ៉ា ប់រ

ងអនក្សដែលម្និ នទ្ទួ្លការធានារ៉ា ប់រងនងិអនក្សដែល នបងាា ញពីអសម្តថភាពក្សន ុងការបងល់ុយែលអ់នក្សជំងឺ

បពញបលញ។ 

ោា ននាោះសផ្មបង - ការពពិណន៌ាសាថ នភាពរស់បៅរបសម់្នុសស ែូច នបរៀបរប់ខាងបគ្កាម្៖ 

• បៅក្សដនលងដែលម្និដម្នសគ្មាប់ម្នុសសរសប់ៅ ែូចជាឡាន ទ្ចីំណត ចិបចេ ើម្ផ្សល វូ អោរដែលបរប ោះបង់បច

ល (បៅតាម្ផ្សល វូ)។ 

• បៅក្សន ុងជគ្ម្ក្សសបរងាគ ោះបនាទ ន។់ 

• លំបៅដ្ឋឋ នអនេរកាល ឬោពំារសគ្មាប់ជនោម នផ្សទោះសដម្បងដែលធាល ប់រស់បៅតាម្ចិបចេ ើម្ផ្សល វូ ឬជគ្ម្ក្សសបរងាគ ោះ

បនាទ ន់។ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  23 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

• បៅទ្ីក្សដនលងណាមួ្យខាងបលើ ប៉ាុដនេចំណាយបពលខល ី (រហូតែល់ 30ថ្ថៃជាប់ៗោន ) បៅម្នទ ីរបពទ្យ ឬគ្រឹោះសាថ នបផ្សស

ងបទ្ៀត។ 

• ក្សំពងុគ្តវូ នបបណេ ញបចញក្សន ុងរយៈបពលមួ្យស េ ហព៍អីោរលំបៅដ្ឋឋ នឯក្សជន ឬក្សពំុងរត់ បេៀសខល នួពអីំ

បពើហងិាក្សន ុងគ្រួសារបដ្ឋយោម នបញ្ញជ ក្ស់ពលីំបៅដ្ឋឋ នបនាទ ប់ បហើយបុរគលខវោះធនធាន នងិបណាេ ញោំគ្ទ្ដែល

ចំ ច់បែើម្បទី្ទួ្ល នលំបៅដ្ឋឋ ន។ 

• នឹងគ្តវូបចជ នូបចញក្សន ុងរយៈបពលមួ្យស េ ហ៍ពីគ្រឹោះសាថ នណាមួ្យ ែូចជាម្ណឌ លសុខភាព ផ្សល វូចតិេ ឬម្ណឌល

ពា លបគ្រឿងបញៀនដែលបុរគលបនាោះ នរស់បៅបលើសពី30ថ្ថៃជាប់ៗោន  និង ោម នការបញ្ញជ ក្សព់ីលំបៅដ្ឋឋ នប

នាទ ប ់បហើយបុរគលបនាោះខវោះខាតធនធានហិរចា វតថ ុ នងិបណាេ ញ ោំពារសងគម្ដែលច ំច់បែើម្បីទ្ទួ្ល នលំ

បៅដ្ឋឋ ន។ 

KP - រមួ្បចច លូម្នទ ីរបពទ្យ Kaiser Foundation Hospitals នងិរលនីិក្សដែលមានទ្នំាក្ស់ទ្នំងជាមួ្យម្នទ ីរបពទ្យ Kais

er Foundation Health Plans, Permanente Medical Groups នងិគ្ក្សមុ្ហ ុនបុគ្តសម្ពន័ធ បរៀងៗខល នួ បលើក្សដលងដត

គ្ក្សមុ្ហ នុធានារ៉ា ប់រង Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC)។ 

មណឌ ល KP - បរបិវណរបូវនេណាមួ្យ រមួ្ទងំដផ្សនក្សខាងក្សន ុង និងខាងបគ្ៅថ្នអោរ ដែលជាក្សម្មសិទ្ធិ ឬជួលបដ្ឋយ KP

 បែើម្បអីនុវតេម្ុខងារអាជីវក្សម្មរបស់ KP រមួ្ទងំការផ្សេលក់ារដថទែំលអ់នក្សជំងឺ (ឧទហរណ៍ អោរ ឬជាន់អាោររប

ស ់KP យូនតី ឬដផ្សនក្សខាងក្សន ុង ឬខាងបគ្ៅបផ្សសងបទ្ៀតថ្នអោរម្និដម្នជារបស់ KP) ។ 

មមយមភាគលបង - វវធិសីារសេ ដែលគ្បេពទ្ិននន័យខាងបគ្ៅ ឬពត័ម៌ានដែលផ្សេល់បដ្ឋយអនក្សជំងឺគ្តវូ នបគ្បើបែើម្បីក្សំ

ណត់សិទ្ធិទ្ទួ្ល នក្សម្ម វធិធីានារ៉ា ប់រងសាធារណៈ ឬ MFA បដ្ឋយដផ្សអក្សបលើក្សតាេ  ថាបតើគ្ ក្សច់ំណូលគ្រួសាររបស់បុរគ

លមាន ក្ស់ៗរឺបគ្ចើនជាងភាររយ ដែល នបញ្ញជ ក្ស់របស់បោលការណ៍ដណនាំសេ ពីភីាពគ្ក្សគី្ក្សរបសស់ហពន័ធ ដែរឬបទ្។ 

 ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  (MFA) - ក្សម្ម វធីិដែលផ្សេលក់ារបង់ថ្ថលពា លសគ្មាប់អនក្សជំងឺដែលមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល

 ន ប៉ាុដនេម្ិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្ថលបសវា ផ្សលិតផ្សល ឬថាន ចំំ ច់ទងំអស់ ឬមួ្យដផ្សនក្ស និងអនក្សដែលអស់គ្បេពប

ង់គ្ ក្សស់ាធារណៈ នងិឯក្សជន។  បុរគលមាន ក្ស់ៗគ្តវូបំបពញតាម្លក្សខណៈវនិិចឆ ័យក្សន ុងក្សម្ម វធិីសគ្មាប់ជំនួយក្សន ុងការប

ង់ថ្ថលដថទអំនក្សជំងឺខល ោះ ឬទងំអស់។ 

ការនគរន់គង់ផ្នែកជវ ជសាស្រសត  - សមាា រៈបវជជសារសេ ដែលម្និអាចបគ្បើប ើងវញិ នែូចជា បឈ្ើអប អ្ងឹ គ្ក្សណាត់បយង

ថ្ែ ក្ស់ គ្ក្សណាត់រុំរបួស នងិបង់រុំដែលគ្តវូ នបគ្បើបដ្ឋយអនក្សផ្សេល់បសវាដថទសំុខភាពដែលមានអាជាា បណ័ណ  ខណៈបព

លដែលផ្សេល់បសវាច ំច់ដផ្សនក្សបវជជសារសេ  នងិម្ិនរប់បចច លូសមាា រៈ ដែល នទ្ញិ ឬទ្ទួ្ល នបដ្ឋយអនក្សជំងឺពគី្ប

េពមួ្យបផ្សសងបទ្ៀត។ 

រថ្មលរបស់េែក ំងឺ - ដផ្សនក្សថ្នការរតិថ្ថលដែលគ្តវូបចញវកិ្សកយបគ្តែលអ់នក្សជំងឺសគ្មាប់ការដថទដំែល នទ្ទួ្លបៅ

ម្ណឌ ល KP (ឧ. ម្នទ ីរបពទ្យ រលនីកិ្សដែលពាក្សព់ន័ធជាមួ្យម្នទ ីរបពទ្យ ម្ជឈម្ណឌ លបវជជសារសេ  អោរការយិល័យបវជជសា

រសេ  និងឱសថសាថ នសគ្មាប់អនក្សជំងមឺ្ិនសគ្មាក្សពា ល) ដែលការធានារ៉ា ប់រង ឬក្សម្ម វធីិដថទសំុខភាពបគ្កាម្មូ្

លនធិិសាធារណៈម្ិនទូ្ទតស់ង។ 

ការជលើកផ្លងរបស់ឱសងសាា ន - ផ្សេល់ជនួំយហិរចា វតថ ុែល់សមាជិក្ស KP Senior Advantage Medicare ដផ្សនក្ស D ដែល

មានចំណូលទប ដែលម្និមានលទ្ធភាពបង់ចំដណក្សចណំាយរបស់ពួក្សបរសគ្មាប់ថាន តំាម្បវជជបញ្ញជ របស់អនក្សជំងឺម្ិ

នសគ្មាក្សពា ល ដែលរ៉ា បរ់ងបគ្កាម្ Medicare ដផ្សនក្ស D ។ 

សំ្ញ់សុវរាភិាព - គ្បពន័ធអងគការម្ិនរក្សគ្ ក្ស់ចំបណញ និង/ឬភាន ក្ស់ងាររដ្ឋឋ េិ លដែលផ្សេល់បសវាដថទសំុខភាព

បដ្ឋយផ្ទទ ល់ែល់ជនោម នការធានារ៉ា ប់រង ឬអនក្សម្ិនសូវទ្ទួ្ល នបសវាបៅក្សន ុងសហរម្ន៍ ែូចជាម្នទ ីរបពទ្យសាធារ

ណៈ រលនីិក្សសហរម្ន៍ គ្ពោះវហិារ ទ្ីជគ្ម្ក្សសគ្មាប់អនក្សោម នផ្សទោះសដម្បង អងគភាពសុខភាពចល័ត សាលាបរៀន។ល។ 



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

ចំណងជ ើងជោលនជោបាយ ជោលនជោបាយជលខ 

Medical Financial Assistance NATL.CB.307 

ផ្នែកផ្ែលទទួលខុសត្រវូ កាលបរជិចេទត្បសិទធភាព 
ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ែ ំ 2023 

ម្ចា ស់ឯកសារ ទំព័រ 

ត្បធាន  ំនួយហិរញ្ញ វរថ ុផ្នែកជវ ជសាស្រសត  24 ថ្ន 27 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា ត

ជាលាយលក្សខណ៍អក្សសរគ្តូវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំ

ផ្ណផ្ែលបានេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

ធានារា៉ា ប់រងមនិត្គប់ - បុរគលដែល បទោះបីជាមានការធានារ៉ា ប់រងសុខភាពក្ស៏បដ្ឋយ ក្ស៏យល់បឃើញថា កាតពវក្សចិេប

ង់ថ្ថលធានារ៉ា បរ់ង ការទូ្ទត់រមួ្ ការធានារ៉ា ប់រងរមួ្ នងិការកាតក់្សង រឺជាបនទ ុក្សហិរចា វតថ ុែធ៏ៃន់ ដែលអនក្សជំងពឺ

នារបពល ឬម្និទ្ទួ្ល នបសវាដថទសំុខភាពច ំច់ បដ្ឋយសារការចណំាយគ្ ក្ស់បចញពីបហាប ៉ា ។ 

ោា នការធានារា៉ា ប់រង - បុរគលដែលម្និមានការធានារ៉ា ប់រងដថទសំុខភាព ឬជំនួយហិរចា វតថ ុដែលឧបតថម្ាបដ្ឋយរ

ែឋ ឬសហពន័ធ បែើម្បីជួយបង់ថ្ថលបសវាដថទសំខុភាពបនាោះបទ្។ 

ត្បជា នផ្ែលង្ហយរងជត្ោោះ - គ្ក្សមុ្គ្បជាសារសេ ដែលសុខភាព និងសុខុមាលភាពគ្តវូ នចត់ទ្ុក្សថាមានហានេិ័

យជាងគ្បជាជនទូ្បៅ បដ្ឋយសារសាថ នភាពបសែឋក្សិចេសងគម្ ជំងឺ ជនជាតភិារតចិ អាយ ុឬក្សតាេ ពកិារភាពបផ្សសង

បទ្ៀត។ 

ែីកាឃារ់រាងកាយ - ែំបណើរការដែលផ្សត ចួបផ្សេើម្ប ើងបដ្ឋយតុលាការដែលែឹក្សនាំអាជាា ធរឱយនាំបុរគលដែលគ្តវូ ន

បររក្សបឃើញថាម្ិនបោរពចាប់រែឋបបបវណីបៅចំបពាោះម្ុខតុលាការ គ្សបែៀងបៅនងឹែីកាចប់ខល នួ។



 
 

សុខភាពសហគមន៍ 

 

 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា តជាលាយ

លក្សខណ៍អក្សសរគ្តវូ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំផ្ណផ្ែលបា

នេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

ADDENDUM ៖ មនីរជពទយ Kaiser Permanente ផ្នែកពាយពយ 

កាលបរជចទបផ្នមផ្បបផ្នន៖ ថ្ងៃទី 1 ផ្ខមករា ឆ្ 2023 

ា

ិ េ ា ែ ំ

 

I. Kaiser Foundation Hospitals។បោលការណ៍បនោះអនុវតចំបពាោះម្ណល KFHP/H ទងអស់ (ឧ. ម្នីរបពទ្យ 

រីនកិ្សដែលពាក្ស់ពនជាម្យម្នីរបពទ្យ ម្ជឈម្ណលបវជសារស នងិអោរការយលយ័បវជសារស) និងឱសថសា

នសគ្មាប់អក្សជំងម្នសគ្មាក្សពា ល។ Kaiser Foundation Hospitals បៅ Oregon រម្មាន៖ 

ម្ជឈម្ណលបវជសារស Kaiser Sunnyside 

ម្ជឈម្ណលបវជសារស Kaiser Sunnyside 

ក្សំណតស់មាល់៖   បចីប្ោះម្នីរបពទ្យ Kaiser Foundation Hospitals 
និងរីនកិ្សដែលទក្ស់ទ្ងនងម្នីរបពទ្យដែលគ្តវ នបចលក្សងបោលនបយ យរបស់ KFHP/H 

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

II. អាចម្ចនសទ និងមិនម្ចនសិទិសត្ម្ចបជ់សវាកមបផ្នមជត្កាមជោលការណ៍ MFA 

a. ជសវាកមបផ្នមផ្ែលមិនម្ចនសិទិទទលបាន 

i. ឧបក្សរណ៍ជំនយការ 

ii. សមារៈផ្សត់ផ្សងអ់ុបទ្ិក្ស នងិថ្ែដវ៉ានតារម្ទងដក្សវដ្ឋក្ស់ក្សងដេក្ស 

III. េកនតលជ់សវាកមពាក់ព័ននឹង និងមិនពាក់ព័ននឹងជោលនជោបាយ MFA។ បចរយនាម្អក្សផ្សល់បសវា

បៅក្សងម្នីរបពទ្យ Kaiser Foundation Hospitals នងិរីនកិ្សដែលទក្ស់ទ្ងនងម្នីរបពទ្យដែលម្និដម្នជា

ក្សម្វតថ្នបោលនបយ យរបស ់MFA អាចរក្ស នសគ្មាប់សាធារណៈជនបដ្ឋយម្និរិតថ្ថបលើបរហទ្ំព័ររ

បស ់KFHP / H MFA តាម្រយៈបរហទ្ពំ័រ www.kp.org/mfa/nw។ 

IV. ព័រ៌ម្ចនកមវម និងការដ្ឋក់ពាកយសុំសត្ម្ចប់ MFA។ ពត៌មានក្សម្វធ MFA មានរម្ទងសំបៅចម្ងបោ

លនបយ យរបស ់MFA ទ្គ្ម្ងពាក្សសសុ ំការដណនា ំនងិសបងបព័តមានជាភាសាសម្ច (ឧ. ខិតបណ័អំព

ក្សម្វធី) ដែលអាចមានសគ្មាប់ជនសាធារណជនទ្បៅ បដ្ឋយឥតរតិថ្ថ ជាទ្គ្ម្ង់បអ ិចគ្តនិច ឬជាគ្ក្ស

ដ្ឋស។  ក្សងអ ំងបពល ឬបនាប់ពីទ្ទ្ល នការដថទពី KFHP/H អក្សជំងអាចដ្ឋក្ស់ពាក្សយបសើសុកំ្សម្វធ  
MFA តាម្វធសារសម្យចំនន រម្ទងអនឡាញ បដ្ឋយផ្ទល់ តាម្ទ្រសព ឬបៅបលើគ្ក្សដ្ឋស។ (សម្បម្ើលដផ្ស

ក្ស 5.3 នងិ 5.4 ថ្នបោលការណ៍។ ) 

a. បំជពញ នងិបញ្នពាកយសតាមេុីីនជមើណិរពីជគហទពំ័រ KFHP/H។ អក្សជងអាចផ្សចបផ្សើម្ នងិ

បចនព័តមានក្សម្វធតាម្បអ ចិគ្តនចពីបរហទំ្ព័រ MFA បៅ www.kp.org/mfa/nw។ 

b. ទញយកពរម្ចនរបស់កមវមីពីជគហទំព័រ KFHP/H ។ សំបៅចម្ងពត៌មានក្សម្វធជាបអ ចិ

គ្តវនិក្សមានបៅតាម្បរហទ្ពំ័ររបស់ MFA តាម្អាសយដ្ឋន www.kp.org/mfa/nw។ 

c. សជមើសំុពរ៌ម្ចនកមវមជាជេឡិចត្រនច។ សំបៅចម្ងជាបអ ចិគ្តនចថ្នព័តមានក្សម្វធីអាច
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Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ា ង។  

ការប ោះពុម្ពផ្សាយ ថតចម្លង បបចេញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាមួ្យដែលម្ិនគ្តវូ នអនុញ្ញា តជាលាយ

លក្សខណ៍អក្សសរគ្តវូ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមលងផ្ែលបានជបាោះពុមពគឺសត្ម្ចប់ផ្រជាឯកសារជោងប ុជ ណ្ ោះ។ សូមជមើលចាប់ចមលងជេឡិចត្រនូិកសត្ម្ចប់កំផ្ណផ្ែលបា

នេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

d. ទទលបានព័រម្ចនរបស់កមវមជដ្ឋយផ្ទល។ ពតមានអពីក្សម្វធមានបៅដផ្សក្សទ្ទ្លអក្សជង និ

ងបនប់សបរងាោះបនាន់ក្សង Kaiser Foundation Hospitals ដែលមានរយក្សងដផ្សក្សទ្ី I   
Kaiser Foundation Hospitals។  

ម្ជឈម្ណលបវជសារស Sunnyside ម្ជឍម្ណលបវជសារសដផ្សក្សបចឹម្ភារ 

e. ការជសើសំុព័រម្ចនកមវម ឬដ្ឋកពាកយសុតំាមទរស័ព។អាចរក្សអក្សគ្បឹក្សា នតាម្ទ្រសព បែម្ប

ផ្សល់ពត័៌មាន និងជយអក្សជំងក្សងការដ្ឋក្សពាក្សយសុំ MFA ។ អក្សគ្បឹក្សាអាចទក្ស់ទ្ង នតាម្៖ 

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

TTY៖ 711 

f. ជសើសំុព័រ៌ម្ចនកមវម ឬដ្ឋកពាកយសុំតាមសំបុត្រ។ អក្សជំងមាក្ស់អាចបសើសុពំ័តមានក្សម្វធ បហើយ

ដ្ឋក្ស់ពាក្សយសុំសគ្មាប ់MFA បដ្ឋយការដ្ឋក្សពាក្សយសុកំ្សម្វធ MFA ចប់សពគ្រប់បដ្ឋយបផ្សតាម្សបំុគ្ត

។ ពត័៌មានបសសុំ នងិពាក្សយសុអំាចបផ្សើបៅ៖ 

Kaiser Permanente 

Attention:  Financial Counselors 

500 NE Multnomah Street 

Portland, Oregon 97232 
 

g. បញ្នពាកយសុផំ្ែលបានបជំពញជហើយជដ្ឋយផ្ទល់។អាចបចនពាក្សយបសសុំដែល នបបំពញបហើយ

បដ្ឋយផ្ទល់បៅកានម់្នីរបពទ្យ Northwest Kaiser Foundation Hospitals៖ 

ម្ជឈម្ណលបវជសារស Sunnyside ម្ជឍម្ណលបវជសារសដផ្សក្សបចឹម្ភារ 

V. លកណវនិចយថ្នសិទិទទលបាន។ គ្ ក្សចណលគ្រសាររបស់អក្សជំងគ្តវ នពចរណាបៅបពលក្សំណតសិទ្

ទ្ទ្ល ន MFA។ (សម្បម្ើលដផ្សក្ស 5.6.1 ថ្នបោលការណ៍។ ) 

a. លក្សណវនច័យថ្នម្ធយម្ភារលបង៖ រហតែល់ 400% ថ្នបោលការណដណនាំសពភីាពគ្ក្សីគ្ក្សរបស់ស

ហពន័ 

VI. តារាងបញ្ោះរថ្ម។ ចំននទ្កឹ្សគ្ ក្សដែល KP រិតថ្ថពីអក្សជងដែលមានលក្សណៈសម្បតិគ្រប់គ្ោន់សគ្មាប់ជ

នយហិរចវតបវជសារសរដផ្សក្សបលើគ្បបេទ្ថ្នលក្សណៈវនិចយដែលគ្តវ នបគ្បើបែើម្បឱយមានលក្សណៈគ្រប់គ្ោ

ន់សគ្មាប់អក្សជំងសគ្មាប់ក្សម្វធី។ 

a. េក ំងបជពញតាមលកណវនិចយថ្នមមយមភាគលបង។អក្សជងនងទ្ទ្ល នការបចោះតថ្ម្បលើ

មាគ្តដ្ឋនរក្សលបលើថ្ថអក្សជង ឬម្យភារថ្នការចំណាយសគ្មាប់បសវាក្សម្ដែលអក្សជងគ្តវទ្ទ្ល

ខុសគ្តវ គ្បសនិបបើពក្សបរបំបពញតាម្លក្សណវនិច័យថ្នម្ធយម្ភារលបង។ ចនំនទ្ឹក្សគ្ ក្ស់បចោះ

គ្តវ នក្សំណត់បដ្ឋយគ្ ក្សចំណលគ្រសាររបស់អក្សជងែចខាងបគ្កាម្៖  

ួ ៌ ា ិ ី ា ់ ័ ៌ ំ ម ិ ី ន ួ ន ំ ឺ
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ឋ ំ ិ ល ន ំ ឺ ួ ម ន ំ ឺ ូ ួ
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ធ ៉ា

ព ល េ ួ ូ ា

ខ ូ

ល ព ់ ណ ូ ើ ល ូ ំ

ភាគរយថ្នជោលការណផ្ណនាសីពីភាពត្កតី្ករបស់សហពន័៍ ំ ត ធ  
ការបញ្ោះរថ្ម ំនយហិរញ្វរ្ ុ ល ួ ញ ថ ុ 

ពី ទ 

0% - 200% បចោះតថ្ម្ 100% ច ុ ល

201% - 300% បចោះតថ្ម្ 75% ច ុ ល

301% - 350% បចោះតថ្ម្ 50% ច ុ ល

351% - 400% បចោះតថ្ម្ 25% ច ុ ល

 

គ្បសិនបបើការបចោះតថ្ម្ម្យដផ្សក្ស (តចិជាង 100%) គ្តវ នផ្សល់ឱយសម្តលយសាច់គ្ ក្សដែលបៅស

ល់គ្តវបងឱ់យបពញ ឬអក្សជងមានជបគ្ម្ើសក្សងការបរៀបចដផ្សនការបង់គ្ ក្ស់បដ្ឋយោនការគ្ ក្ស់។ 

ច ុ ល ួ ន ូ េ ុ ់

ូ ន ំ ឺ ន ុ ំ ម

 

 

VII. មលដ្ឋនសត្ម្ចប់គណនាចននផ្ែលត្រវជនវក័យបត្រជាទជៅ (Basis for Calculating Amounts Genera

lly Billed, AGB)។ បដ្ឋយបគ្បវធីបម្ើលបៅបគ្កាយ KFHP/H បធការក្សំណត់បលើ AGB សគ្មាប់ការសបរងាោះបនា

ន់ ឬការដថទដែលគ្តវការដផ្សក្សបវជសារសបផ្សសងបទ្ៀត បដ្ឋយការរុណថ្ថចណំាយសរុបថ្នការដថទតាម្អគ្តា 

AGB ។ ព័តមានទក្ស់ទ្ងនងអគ្តា AGB នងិការរណនាមានបៅបលើបរហទ្ំព័ររបស ់KFHP / H MFA តាម្រ

យៈបរហទ្ពំ័រ www.kp.org/mfa/nw។ 

Proprietary Information។ Kaiser Permanente រក្សាសិទ្គ្រប់យង។  

ការប ោះពុម្ផ្សាយ ថតចម្ង បបចញព័ត៌មាន ឬការបគ្បើគ្ ស់សគ្មាប់បោលបំណងណាម្យដែលម្ិនគ្តវ នអនុញ្ញតជាលាយ

លក្សណ៍អក្សសរគ្តវ នហាម្ឃាត់។  

ចាប់ចមងផ្ែលបានជបាោះពុមគឺសត្ម្ចបផ្រជាឯកសារជោងប ុជ្ោះ។ សមជមលចាប់ចមងជេឡិចត្រនិកសត្ម្ចប់កផ្ណផ្ែលបា

នេនុម័រចុងជត្កាយបំនុរ។ 

ូ ា ំ ួ ូ ញើ ិ ូ

ើ ិ វ ើ គ ទ

ំ ូ ន ជ េ ល ំ

៌ ឹ
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