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Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

1.0 ໃບຖະແຫ ງນະໂຍບາຍ 

Kaiser Foundation Health Plans ແລະ Kaiser Foundation Hospitals (KFH) 
ມີພັນທະໃນການສະໜອງໂຄງການທີີ່ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກີ່ການເຂ ້ າເຖິງການດູແລປະຊາກອນທີີ່ ດ້ອຍ 

ໂອກາດ. ພັນທະນ້ີ ປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນໃຫ້ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີຄຸນສ ມບັດເໝາະ 

ສ ມທີີ່ ບ ີ່ ມີປະກັນໄພລາຍໄດ້ຕ ີ່ າ ແລະ ມີປະກັນໄພທີີ່ ບ ີ່ ພຽງພ  ເມຼືີ່ ອຄວາມສາມາດໃນການຊ າລະຄີ່າບ ລິການ 

ເປັນອຸປະສັກໃນການເຂ ້ າເຖິງການດູແລສຸກເສີນ ແລະ ການດູແລທີີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດ. 

 

2.0 ຈຸດປະສົງ 

ນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີອະທິບາຍເຖິງເງຼືີ່ ອນໄຂສ າລັບການມີຄຸນສ ມບັດເໝາະສ ມ ແລະ 

ການໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນສ າລັບການບ ລິການສຸກເສີນ ແລະ 

ການບ ລິການທີີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດ ຜີ່ ານໂຄງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນສ າລັບການແພດ  
(Medical Financial Assistance, MFA). ເງຼືີ່ ອນໄຂແມີ່ ນສອດຄີ່ອງກັບມາດຕາທີ 501(r) 

ຂອງກ ດໝາຍວີ່າດ້ວຍລາຍໄດ້ພາຍໃນແຫີ່ງສະຫະລັດ ແລະ ກ ດລະບຽບຂອງລັດທີີ່ ກີ່ຽວຂ້ອງ 

ຊ ີ່ ງນ າສະເໜີການບ ລິການທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ, ວິທີການເຂ ້ າເຖິງ, ເກນກ ານ ດສ າລັບການມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ, 

ໂຄງສ້າງຂອງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ MFA, ພຼື້ ນຖານສ າລັບການຄິດໄລີ່ຈ ານວນທີີ່ ໃຫ້ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ ແລະ 

ການດ າເນີນການທີີ່ ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ໄດ້ໃນກ ລະນີທີີ່ ບ ີ່ ມີການຊ າລະໃບຮຽກເກັບເງິນທາງການແພດ. 

 

3.0 ຂອບເຂດ 

3.1 ນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີນ າໃຊ້ກັບພະນັກງານທີີ່ ຖຼື ກຈ້າງໂດຍນິຕິບຸກຄ ນດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ້ີ ແລະ 

ສາຂາຍີ່ອຍຂອງພວກເຂ າ (ຊ ີ່ ງເອ້ີນລວມກັນເປັນ “KFHP/H”): 

3.1.1 ບ ລິສັດແຜນສຸຂະພາບ Kaiser Foundation  

3.1.2 Kaiser Foundation Hospitals; ແລະ 

3.1.3 ສາຂາຍີ່ອຍຂອງ KFHP/H. 

3.2 ນະໂຍບາຍນ້ີນ າໃຊ້ກັບ Kaiser Foundation Hospitals ແລະ ບັນດາຄລີນິກທີີ່ ຢູີ່ ໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງ 

ໝ ທີີ່ ມີລາຍຊຼືີ່ ຢູີ່ ໃນ ວາລະກອງປະຊຸມສ າລັບບັນດາເຂດພາກພຼື ້ ນ Kaiser Permanente, 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1-8. 

 

4.0 ນິຍາມ 

ກະລຸນາເບິີ່ ງ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B – ຄ າສັບ. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 2 ຂອງ 27 
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ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.0 ບົດບັນຍັດ 

KFHP/H ຮັກສາສະພາບຂອງໂຄງການ MFA ທີີ່ ໄດ້ມີການທ ດສອບຄີ່າສະເລີ່ຍ 

ເພຼືີ່ ອບັນເທ າອຸປະສັກດ້ານການເງິນໃນການໄດ້ຮັບການດູແລແບບສຸກເສີນ ແລະ 

ດ້ານການແພດສ າລັບຄ ນເຈັບທີີ່ ສາມາດໄດ້ຮັບສິດ ໂດຍບ ີ່ ຄ ານ ງເຖິງອາຍຸຂອງຄ ນເຈັບ, ຄ ນພິການ, ເພດ, 

ເຊຼື້ ອຊາດ, ການພ ວພັນດ້ານສາສະໜາ ຫ ຼື  ສະພາບຂອງການອ ບພະຍ ບ, ລ ດສະນິຍ ມທາງເພດ, ຊາດກ າເນີດ 

ແລະ ບ ີ່ ສ ນວີ່ າຄ ນເຈັບຈະມີການຄຸ້ມຄອງດ້ານສຸຂະພາບຫ ຼື ບ ີ່ ກ ີ່ ຕາມ. 

5.1 ການບ ລິການທ່ີມີສິດໄດໍ້ ຮັບ ແລະ ບ ່ ມີສິດໄດໍ້ ຮັບພາຍໃຕໍ້ນະໂຍບາຍ MFA. 

5.1.1 ການບ ລິການທ່ີມີສິດໄດໍ້ ຮັບ. MFA ອາດຈະນ າໃຊ້ກັບ (1) ການບ ລິການດູ 

ແລສຸຂະພາບທີີ່ ຈ າເປັນສຸກເສີນ ແລະ ດ້ານການແພດ; (2) ການບ ລິການ ແລະ 

ຜະລິດຕະພັນຂອງຮ້ານຂາຍຢາ; ແລະ (3) ອຸປະກອນການແພດທີີ່ ຈັດຫາໃຫ້ 

ກັບສູນບ ລິການຂອງ Kaiser Permanente (KP) (ຕ ວຢີ່າງ: ໂຮງໝ , 

ບັນດາຄລີນິກຢູີ່ໃນເຄຼື ອຂີ່າຍຂອງໂຮງໝ , ສູນບ ລິການສຸຂະພາບ ແລະ 

ອາຄານຫ້ອງການດູແລສຸຂະພາບ), ຢູີ່ ທີີ່ ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາຄ ນເຈັບນອກ KFHP/H,  
ຫ ຼື  ໂດຍຜູ້ສະໜອງຂອງ KP, ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸີ່ມນ້ີ: 

5.1.1.1 ການບ ລິການທ່ີຈ າເປັນທາງການແພດ. ການດູແລ, ການປິີ່ ນປ ວ,  
ຫ ຼື  ການບ ລິການຕີ່າງໆທີີ່ ໄດ້ສັີ່ ງ ຫ ຼື  ຈັດຫາໂດຍຜູ້ສະໜອງ KP 

ທີີ່ ມີຄວາມຈ າເປັນເພຼືີ່ ອປ ກປ້ອງ, ປະເມີນ, ບ ີ່ ງມະຕິພະຍາດ ຫ ຼື  

ປິີ່ ນປ ວບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ບ ີ່ ແມີ່ ນຫ ັ ກໆສ າລັບຄວາມສະດວກຂອງຄ ນເຈັບ  
ຫ ຼື  ຜູ້ສະໜອງການດູແລສຸຂະພາບ. 

5.1.1.2 ໃບສ່ັງຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ. ໃບສັີ່ ງຢາທີີ່ ນ າສະເໜີ 

ຢູີ່ ຮ້ານຂາຍຢາຄ ນເຈັບນອກ KFHP/H ແລະ ໄດ້ຂຽນເປັນລາຍລັກອັກ 

ສອນໂດຍຜູ້ສະໜອງ KP, ຜູ້ສະໜອງຂອງພະແນກສຸກເສີນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນ KP, 

ຜູ້ສະໜອງການດູແລແບບສຸກເສີນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນ KP, ຜູ້ສະໜອງທີີ່ ມີສັນຍາກັບ 

KP, ແພດກີ່ຽວກັບຢາໃນທັນຕະກ າ (Doctor of Medicine in Dentistry, 

DMD) ແລະ ແພດກີ່ຽວກັບການຜີ່ າຕັດແຂ້ວ (Doctor of Dental 

Surgery, DDS). 

5.1.1.2.1 ການໃຫໍ້ຢາທ່ົວໄປ. ຕ້ອງການໃຫ້ນ າໃຊ້ຢາທ ີ່ ວໄປ 

ຖ້າເຫັນວີ່າເປັນໄປໄດ້. 

5.1.1.2.2 ຢາມີຍ່ີຫ ໍ້ . ຊຼືີ່ ຂອງຢາມີຍີີ່ ຫ ້ ທີີ່ ກ ານ ດໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ  
KP ແມີ່ນສາມາດໄດ້ຮັບສິດເມຼືີ່ ອ: 

5.1.1.2.2.1 “ຈີ່າຍຢາຕາມທີີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້”  
(Dispense as Written, DAW) 

ແມີ່ນລະບຸໄວ້ຢູີ່ ໃນໃບສັີ່ ງຢາ, ຫ ຼື  

5.1.1.2.2.2 ບ ີ່ ມີຄວາມສ ມດຸນແບບທ ີ່ ວໄປ. 
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ຫົວຂ ໍ້ ຂອງນະໂຍບາຍ ໝາຍເລກຂອງນະໂຍບາຍ 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 3 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.1.1.2.3 ຢາ ຫ ຼື  ອຸປະກອນການແພດທ່ີບ ່ ຕໍ້ອງສ່ັງໂດຍແພດ. 

ຜະລິດຕະພັນເຫ  ີ່ ານ້ີແມີ່ ນມີສິດໄດ້ຮັບເມຼືີ່ ອ: 

5.1.1.2.3.1 ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP ໄດ້ລະບຸໃບສັີ່ ງຢາ  
ຫ ຼື  ຄ າສັີ່ ງ.  

5.1.1.2.3.2 ລາຍການຢາຈາກຮ້ານຂາຍຢາຄ ນເຈັບນອກ 

KP; ແລະ 

5.1.1.2.3.3 ລາຍການນ້ັນແມີ່ ນມີຢູີ່ ໃນຮ້ານຂາຍຢາ KP 

ຕາມປ ກກະຕິ. 

5.1.1.2.4 ຜ ໍ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ Medicare. ໄດ້ນ າໃຊ້ກັບ 

ຜູ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດຈາກ Medicare ສ າລັບຢາຈາກຮ້ານ 

ຂາຍຢາທີີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ Medicare ພາກ D 

ຢູີ່ ໃນຮູບແບບຂອງການສະລະສິດຮ້ານຂາຍຢາ. 

5.1.1.2.5 ການປ່ິນປົວດໍ້ວຍຢາປົວແຂໍ້ວ. 

ຢາຂອງຄ ນເຈັບນອກທີີ່ ຈ າເປັນໃນທາງການແພດ, 

ທີີ່ ໄດ້ກ ານ ດໂດຍ DMD ຫ ຼື  DDS 

ເພຼືີ່ ອໃຫ້ບ ລິການປິີ່ ນປ ວທາງດ້ານການແພດ. 

5.1.1.3 ອຸປະກອນທາງການແພດທ່ີທົນທານ (Durable Medical 

Equipment, DME). ສັີ່ ງຊຼື້ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ສະໜອງ KP 

ໂດຍສອດຄີ່ອງກັບຄູີ່ມຼື ແນະນ າຂອງ DME ແລະ ຈ າໜີ່ າຍໂດຍ KFHP/H 

ໃຫ້ແກີ່ຄ ນເຈັບທີີ່ ບັນລຸເກນກ ານ ດສ າລັບຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດ. 
ຈ າກັດສະເພາະລາຍການທີີ່ ມີຢູີ່ຕາມປ ກກະຕິຈາກສູນຕີ່າງໆຂອງ KP. 

5.1.1.4 ການຈັດຊັໍ້ ນຮຽນສ າລັບການສຶກສາດໍ້ານສຸຂະພາບ. 

ຄີ່າທ ານຽມກີ່ຽວກັບຫ້ອງຮຽນທີີ່ ມີ ຊ ີ່ ງໄດ້ມີການຈັດຕາຕລະລາງ ແລະ 

ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ KP ທີີ່ ໄດ້ຖຼື ກແນະນ າໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP 

ຊ ີ່ ງເປັນສີ່ວນໜ ີ່ ງຢູີ່ ໃນແຜນດູແລຄ ນເຈັບ. 

5.1.1.5 ການບ ລິການຕ່າງໆທ່ີຢ ່ ບົນພຼືໍ້ ນຖານຂອງການຍົກເວັໍ້ ນ. 

ຢູີ່ ໃນສະພາບການໃດໜ ີ່ ງທີີ່ ມີການຍ ກເວ້ັນ, MFA ອາດຈະຖຼື ກນ າໃຊ້ກັບ:  
(1) ພະຍາບານທີີ່ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ການດູແລລະດັບກາງ ແລະ 

ການບ ລິການໄລຍະເລີີ່ ມຕ ້ ນ ທີີ່ ໃຫ້ບ ລິການຢູີ່ ສູນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນ KP; ແລະ  
(2) DME ທີີ່ ໄດ້ສັີ່ ງຢາ ຫ ຼື  ໄດ້ຮັບການສັີ່ ງຊຼື້ ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP ແລະ 

ໄດ້ສະໜອງໂດຍຜູ້ປະກອບການທີີ່ ມີສັນຍາ ດັີ່ ງທີີ່ ໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸີ່ມນ້ີ. 
ເພຼືີ່ ອໃຫ້ມີຄຸນສ ມບັດສ າລັບການລະເວ້ັນ, ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕ້ອງບັນລຸເກນ 

ກ ານ ດສ າລັບລາຍຈີ່າຍດ້ານການແພດທີີ່ ສູງ ຊ ີ່ ງຖຼື ກອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກທີ 

5.6.2 ຢູີ່ ຂ້າງລຸີ່ມນ້ີ. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 4 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.1.1.5.1 ການບ ລິການຂອງພະຍາບານທ່ີມີຄວາມຮ ໍ້ຄວາມສາມາ

ດ, ການດ ແລລະດັບກາງ ແລະ ການບ ລິການໄລຍະ 

ເລ່ີມຕົໍ້ ນ. ສະໜອງໂດຍສະຖານບ ລິການທີີ່ ມີການເຊັນສັນ 

ຍາກັບ KP ໃຫ້ແກີ່ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີຄວາມຕ້ອງການຢາຕາມໃບສັີ່ ງ 

ເພຼືີ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກີ່ຄ ນເຈັບໃນການອອກຈາກ 

ໂຮງໝ . 

5.1.1.5.2 ອຸປະກອນທາງການແພດທ່ີທົນທານ (DME).  
DME ທີີ່ ເປັນຜູ້ຈ າໜີ່ າຍ ຊ ີ່ ງໄດ້ຮັບຄ າສັີ່ ງຈາກ 

ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ KP ໂດຍອີງຕາມຄູີ່ມຼື ແນະນ າ DME ແລະ 

ໄດ້ສະໜອງໂດຍຜູ້ປະກອບການທີີ່ ມີສັນຍາໂດຍຜີ່ ານພະແນກ 
KFHP/H DME. 

5.1.2 ການບ ລິການທ່ີບ ່ ມີສິດໄດໍ້ ຮັບ. MFA ອາດບ ີ່ ຖຼື ກນ າໃຊ້ກັບ: 

5.1.2.1 ການບ ລິການທ່ີີບ ່ ຖຼື ວ່າເປັນເຫດສຸກເສີນ ຫ ຼື  ມີຄວາມຈ າເປັນທາງ 

ການແພດ ຕາມທ່ີຕັດສິນໂດຍຜ ໍ້ ໃຫໍ້ບ ລິການຂອງ KP. 

ຕ ີ່ ໄປນ້ີແມີ່ ນລາຍຊການຕ ວຢີ່າງການບ ລິການທີີ່ ບ ີ່ ສຸກເສີນ ຫ ຼື  

ບ ີ່ ມີຄວາມຈ າເປັນທາງດ້ານການແພດໂດຍທ ີ່ ວໄປ.  

5.1.2.1.1 ການຜີ່ າຕັດສັນຍະກ າ ຫ ຼື  ການບ ລິການຕີ່າງໆ,  
ລວມທັງ ການບ ລິການທາງດ້ານຜີວໜັງ 

ຊ ີ່ ງວີ່ າໂດຍສີ່ວນໃຫຍີ່ແລ້ວແມີ່ ນຈຸດປະສ ງເພຼືີ່ ອສ ີ່ ງເສີມຄວາມ 

ສວາຍງາມຂອງຄ ນເຈັບ. 

5.1.2.1.2 ການປິີ່ ນປ ວຜູ້ທີີ່ ມີລູກຍາກ ແລະ ການບ ລິການທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ 

ລວມທັງ ການບ ີ່ ງມະຕິພະຍາດ. 

5.1.2.1.3 ການສະໜອງອຸປະກອນການແພດລາຄາປີກຍີ່ອຍ. 

5.1.2.1.4 ການບ າບັດສຸຂະພາບທີີ່ ມີຫ າກຫ າຍປະເພດ, ລວມທັງ 

ການຝັງເຂັມ, ການປິີ່ ວປ ວພະຍາດກີ່ຽວກັບມຼື  ແລະ ຕີນ,  
ແລະ ການບ ລິການນວດ. 

5.1.2.1.5 ການສັກຢາ ແລະ ອຸປະກອນທີີ່ ໃຊ້ໃນການປິີ່ ນປ ວຄວາມ 

ຜິດປ ກກະຕິຂອງການມີເພດສ າພັນ. 

5.1.2.1.6 ການບ ລິການເປັນແມີ່ ອຸ້ມບຸນ. 

5.1.2.1.7 ການບ ລິການກີ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄ ນທີສາມ, 

ການປ ກປ້ອງປະກັນໄພສີ່ວນບຸກຄ ນ ຫ ຼື  ກ ລະນີຊ ດເຊີຍຂອງພະ 

ນັກງານ. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 5 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.1.2.1.8 ການບ ລິການສ າລັບຄົນເຈັບທ່ີມີປະກັນສຸຂະພາບເຊ່ິງບ ່

ແມ່ນຂອງ KP. ການບ ລິການທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນເຫດສຸກເສີນ ຫ ຼື  

ບ ີ່ ແມີ່ ນເຫດຮີບດີ່ວນ ແລະ ການຈ າໜີ່ າຍຂອງຮ້ານຂາຍຢາ 

ຂອງຄ ນເຈັບນອກທີີ່ ຖຼື ກຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ການການຄຸ້ມຄອງສຸຂະ 

ພາບຂອງຄ ນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP ຊ ີ່ ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄ ນເຈັບ 

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຄຼື ອຂີ່າຍສະເພາະຂອງຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ແລະ 

ຮ້ານຂາຍຢາທາງເລຼື ອກທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP. 

5.1.2.2 ໃບສ່ັງຢາ ແລະ ການຈ າໜ່າຍຂອງຮໍ້ານຂາຍຢາ. ໃບສັີ່ ງຢາ ແລະ 

ການຈ າໜີ່ າຍທີີ່ ບ ີ່ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວີ່າສຸກເສີນ ຫ ຼື  

ມີຄວາມຈ າເປັນດ້ານການແພດ ລວມທັງ, ແຕີ່ກ ີ່ ບ ີ່ ຈ າກັດສະເພາະພຽງແຕີ່: 

5.1.2.2.1 ຢາທີີ່ ບ ີ່ ໄດ້ຖຼື ກຮັບຮອງໂດຍຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ 

ຄະນະກ າມະການປິີ່ ນປ ວພະຍາດ. 

5.1.2.2.2 ຢາ ແລະ ເຄຼືີ່ ອງມຼື ແພດທີີ່ ບ ີ່ ຕ້ອງສັີ່ ງໂດຍແພດ, 

ທີີ່ ບ ີ່ ໄດ້ກ ານ ດຫລຼື ສັີ່ ງຊຼື້ ໂດຍໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP. 

5.1.2.2.3 ຢາ ແລະ ເຄຼືີ່ ອງມຼື ແພດທີີ່ ບ ີ່ ຕ້ອງສັີ່ ງໂດຍແພດ, 

ທີີ່ ບ ີ່ ມີຈ າຫນີ່ າຍເປັນປະຈ າຢູີ່ ໃນຮ້ານຂາຍຢາ KP ແລະ 

ຕ້ອງໄດ້ສັີ່ ງຊຼື້ ພິເສດ. 

5.1.2.2.4 ຂ ້ ກ ານ ດທີີ່ ກີ່ ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ີ່ ບຸກຄ ນພາຍນອກ, 

ການປ ກປ້ອງປະກັນໄພສີ່ວນບຸກຄ ນ ຫ ຼື  

ກ ລະນີກຄີ່າຊ ດເຊີຍຂອງພະນັກງານ. 

5.1.2.2.5 ຢາທີີ່ ໄດ້ຮັບການຍ ກເວ້ັນໂດຍສະເພາະ (ຕ ວຢີ່າງ: 

ການຈະເລີນພັນ, ເຄຼືີ່ ອງສ າອາງ, ຄວາມຜິດປ ກກະຕິທາງເພດ) 

5.1.2.3 ໃບສ່ັງຢາສ າລັບ Medicare ພາກ D ຜ ໍ້ ລົງທະບຽນທ່ີມີສິດໄດໍ້ ຮັບ ຫ ຼື  

ລົງທະບຽນໃນໂຄງການອຸດໜ ນຜ ໍ້ ມີລາຍຮັບໜໍ້ ອຍ (Low Income 

Subsidy, LIS). ສີ່ວນແບີ່ ງຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍທີີ່ ເຫ ຼື ອສ າລັບຢາຕາມໃບສັີ່ ງສ າ 

ລັບຜູ້ລ ງທະບຽນ Medicare Advantage ພາກ D ເຊິີ່ ງມີສິດໄດ້ຮັບ ຫ   

ໄດ້ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການ LIS ຕາມຄູີ່ມຼື ຂອງສູນການບ ລິການ Medicare 

ແລະ Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS). 

5.1.2.4 ການບ ລິການທ່ີສະໜອງໃຫໍ້ນອກສະຖານບ ລິການຂອງ KP. ນະໂຍບາຍ 

MFA ແມີ່ນນ າໃຊ້ກັບການບ ລິການທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບ ລິການຂອງ KP, 

ຫ ຼື  ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP ເທ ີ່ ານ້ັນ. ເຖິງແມີ່ນຈະມີການສ ີ່ ງຕ ີ່ ຈາກ 

ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP, ການບ ລິການອຼືີ່ ນໆທັງໝ ດແມີ່ ນບ ີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບສ າລັບ 

MFA. ການບ ລິການທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຫ້ອງການດ້ານການແພດທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ 

KP, ສະຖານບ ລິການດູແລເບິີ່ ງແຍງຮີບດີ່ວນ ແລະ ພະແນກສຸກເສີນ 

ພ້ອມທັງສຸຂະພາບເຮຼື ອນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP, ບ້ານພັກຮັບຮອງ, 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 6 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ການດູແລເບິີ່ ງແຍງເພຼືີ່ ອພັກຟຼື້ ນ ແລະ ການບ ລິການດູແລ 

ບິີ່ ງແຍງທີີ່ ມີການຄຸ້ມຄອງ ແມີ່ນຖຼື ກລະເວ້ັນ ນອກຈາກໄດ້ຖຼື ກລະບຸໄວ້ວີ່ າເປັນ 

ການລະເວ້ັນຕາມພາກທີ 5.1.1.5 ທີີ່ ຢູີ່ ຂ້າງເທິງ. 

5.1.2.5 ອຸປະກອນທາງການແພດທ່ີທົນທານ (DME). ບ ີ່ ວີ່ າຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ 

KP ໄດ້ສັີ່ ງຊຼື້  ຫ ຼື ບ ີ່ , DME ທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຈ າໜີ່ າຍທີີ່ ມີການ 

ເຊັນສັນຍາແມີ່ ນຖຼື ກລະເວ້ັນ ນອກຈາກໄດ້ຖຼື ກລະບຸໄວ້ວີ່ າເປັນການລະ 

ເວ້ັນຕາມພາກທີ 5.1.1.5 ທີີີ່ ຢູີ່ ຂ້າງເທິງ. 

5.1.2.6 ການບ ລິການຂົນສ່ົງ ແລະ ການຄ່າເດີນທາງ. ໂຄງການ MFA 

ແມີ່ນບ ີ່ ໄດ້ຊີ່ວຍຄ ນເຈັບຈີ່າຍຄີ່າເດີນທາງສຸກເສີນ ຫ ຼື  ບ ີ່ ສຸກເສີນ 

ຫ ຼື ຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍທີີ່ ກີ່ຽວກັບການເດີນທາງ (ຕ ວຢີ່ງ: ທີີ່ ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ).  

5.1.2.7 ເບໍ້ ຍປະກັນແຜນສຸຂະພາບ. ໂຄງການ MFA ບ ີ່ ຊີ່ວຍໃຫ້ຄ ນເຈັບຊ າລະຄີ່າ 

ໃຊ້ຈີ່າຍທີີ່ ກີ່ ຽວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງດູແລສຸຂະພາບ (ເຊັີ່ ນ: ເງິນຕ້ອງຊ າລະ ຫ ຼື  

ເບ້ຍປະກັນ). 

5.1.3 ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບການບ ລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີີ່ ໄດ້ຮັບສິດ ແລະ 

ບ ີ່ ໄດ້ຮັບສິດສະເພາະເຂດພາກພຼື້ ນ ແມີ່ນມີໃຫ້ເບິີ່ ງໄດ້ຢູີ່ ເອກະສານເພີີ່ ມເຕີມທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ. 

ກະລຸນາເຂ ້ າເບິີ່ ງ ເອກະສານເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບເຂດ Kaiser Permanente Regions, 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1-8. 

5.2 ຜ ໍ້ ໃຫໍ້ບ ລິການ. MFA ຈະນ າໃຊ້ສະເພາະກັບການບ ລິການທີີ່ ໄດ້ຮັບສິດ, 

ທີີ່ ໄດ້ນ າສ ີ່ ງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການດູແລສຸຂະພາບ, ທີີ່ ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍ MFA ເທ ີ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເຂ ້ າເບິີ່ ງ ເອກະສານເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບເຂດ Kaiser Permanente, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1-8. 

5.2.1 ແຫ ່ ງຂ ໍ້ ມ ນກ່ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ວິທີການສະໝັກຂ  MFA. ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມ 

ກີ່ຽວກັບໂຄງການ MFA ແລະ ວິທີສະໝັກ ໄດ້ສະຫລຸດໄວ້ຢູີ່ ໃນເອກະ 

ສານເພີີ່ ມເຕີມທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ. ກະລຸນາເຂ ້ າເບິີ່ ງ ເອກະສານເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບເຂດ  
ພາກພ ື້ ນ Kaiser Permanente Regions, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1-8. 

5.2.2 ແຫ ່ ງຂ ໍ້ ມ ນໂຄງການ. ສ າເນ າຂອງນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄ າແນະນ າ 

ແລະ ສັງລວມຫຍ ້ ເປັນພາສາທີີ່ ເຂ ້ າໃຈງີ່າຍ (ເຊັີ່ ນ: ບ ດສະຫ ຸ ບນະໂຍບາຍ ຫ ຼື  

ໃບປິວຂອງໂຄງການ) ແມີ່ນມີໃຫ້ແກີ່ສາທາລະນະ, ໂດຍບ ີ່ ເສຍຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ 

KFHP/H, ທາງອີເມວ, ເປັນການສີ່ວນຕ ວ ຫ ຼື  ທາງໄປສະນີຂອງສະຫະລັດ. 

5.2.3 ສະໝັກຂ  MFA. ເພຼືີ່ ອສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA, ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕ້ອງສະແດງຄວາມ 

ຕ້ອງການໂດຍທັນທີ ຊ ີ່ ງເກີດຈາກໃບຮຽກເກັບເງິນທີີ່ ມີຍອດຄ້າງຊ າລະສ າລັບການບ ລິ 

ການຂອງ KP, ການນັດໝາຍໄວ້ກັບ KP ຫ ຼື  ໃບສັີ່ ງຢາໃນຮ້ານຂາຍຢາທີີ່ ຖຼື ກສັີ່ ງຊຼື້ ໂດ 

ຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP ສ າລັບການບ ລິການທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ ຕາມທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ຢູີ່ ຂ້າງເທິງ. 

ຄ ນເຈັບສາມາດສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA ດ້ວຍຫ າຍຊີ່ອງທາງ ລວມມີ ແບບອອນລາຍ, 

ໄປສະໝັກດ້ວຍຕ ນເອງ, ທາງໂທລະສັບ ຫ ຼື  ເອກະສານສະໝັກເປັນເຈ້ຍ.  
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 7 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.2.3.1 ໂຄງການ KP MFA. ຄ ນເຈັບມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA 

ໃນຂ ງເຂດການບ ລິການຂອງ KP ທີີ່ ພວກເຂ າໄດ້ຮັບການບ ລິການຈາກ KP. 

5.2.3.2 ການກວດຄັດກອງຄົນເຈັບ ສ າລັບການມີສິດເຂົໍ້ າຮ່ວມໂຄງການ 

ຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. KFHP/H ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທຸກຄ ນໄດ້ຮັບການ 

ຄຸ້ມຄອງປະກັນສຸຂະພາບເພຼືີ່ ອຮັບປະກັນການເຂ ້ າເຖິງການບ ລິການດູແລເບິີ່ ງແ

ຍງສຸຂະພາບສ າລັບສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງບຸກຄ ນ ແລະ 

ເພຼືີ່ ອປ ກປ້ອງຊັບສິນຂອງຄ ນເຈັບ. KFHP/H ຈະຊີ່ວຍຄ ນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ມີປະກັນໄພ 

ຫ ຼື  ຜູ້ຄ ້ າປະກັນຂອງເຂ າເຈ ້ າໃນການກ ານ ດ ແລະ ສະໝັກຂ ໂຄງການ 

ຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທີີ່ ມີຢູີ່ ລວມທັງ Medicaid ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ ມີຢູີ່ ໃນໂຄງ 

ການແລກປີ່ ຽນດ້ານຜ ນປະໂຫຍດສຸຂະພາບ (Health Benefit Exchange). 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ສັນນິຖານວີ່າມີສິດໄດ້ຮັບ Medicaid ຫ ຼື  ການຄຸ້ມຄອງ 

ທີີ່ ມີຢູີ່ ໃນໂຄງການແລກປີ່ ຽນດ້ານຜ ນປະໂຫຍດສຸຂະພາບ (Health Benefit 

Exchange) ອາດຈະມີຄວາມຈ າເປັນສະໝັກຂ ໂຄງການເຫ  ີ່ ານ້ັນ. 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີສະຖານະພາບດ້ານການເງິນເກີນຕ ວຊ້ີວັດສິດທິຂອງລາຍໄດ້ 

Medicaid ນ້ັນ, ແມີ່ນບ ີ່ ຈ າເປັນສະໝັກຂ  Medicaid. 

5.3 ຂ ໍ້ ມ ນທ່ີຈ າເປັນເພຼື່ ອສະໝັກຂ  MFA. ຂ ້ ມູນສີ່ວນຕ ວ, ຂ ້ ມູນທາງການເງິນ ແລະ ຂ ້ ມູນອຼືີ່ ນໆ 

ທີີ່ ສ ມບູນຄ ບຖ້ວນແມີ່ ນຈ າເປັນຕ ີ່ ການຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິນຂອງຄ ນເຈັບ 

ເພຼືີ່ ອກ ານ ດການມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA ພ້ອມທັງສິດສ າລັບການໄດ້ຮັບ Medicaid ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງທີີ່ ໃຫ້ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນທີີ່ ມີຢູີ່ ໃນໂຄງການແລກປີ່ຽນດ້ານຜ ນປະໂຫຍດສຸຂະພາບ. 

ສະຖານະທາງການເງິນຂອງຄ ນເຈັບແມີ່ ນຖຼື ກຢຼື ນຢັນໃນແຕີ່ລະຄ້ັງທີີ່ ຄ ນເຈັບສະໝັກຂ ຄວາມຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ. 

5.3.1 ການຈັດຫາຂ ໍ້ ມ ນທາງການເງິນ. ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕ້ອງລະບຸຂະໜາດຂອງຄ ວເຮຼື ອນ  
ແລະ ຂ ້ ມູນກີ່ຽວກັບລາຍໄດ້ຂອງຄ ວເຮຼື ອນໄວ້ໃນໃບສະໝັກ MFA ຂອງພວກເຂ າ, 

ເຖິງຢີ່າງໃດກ ີ່ ຕາມ, ການຍຼືີ່ ນເອກະສານດ້ານການເງິນໃນການອະນຸຍາດຢ້ັງຢຼື ນສະ 

ຖານະພາບທາງການເງິນ, ກ ີ່ ແມີ່ ນເປັນທາງເລຼື ອກໜ ີ່ ງ, ເວ້ັນເສຍແຕີ່ຈະມີການຮ້ອງຂອງ 

KPເປັນການສະເພາະ. 

5.3.1.1 ການຢຼື ນຢັນສະຖານະພາບດໍ້ານການເງິນໂດຍບ ່ ມີເອກະສານດໍ້ານການ 

ເງິນ. ຖ້າເອກະສານດ້ານການເງິນບ ີ່ ໄດ້ລວມຢູີ່ໃນໃບສະໝັກ MFA, 

ສະຖານະພາບດ້ານການເງິນຂອງຄ ນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການຢຼື ນຢັນໂດຍການໃຊ້ 

ແຫ ີ່ງຂ ້ ມູນຈາກພາຍນອກ. ຖ້າສະຖານະທາງການເງິນຂອງຄ ນເຈັບບ ີ່ ສາມາດຖຼື ກ 

ຢຼື ນຢັນໄດ້ໂດຍນ າໃຊ້ແຫ ີ່ງຂ ້ ມູນຈາກພາຍນອກ, ຄ ນເຈັບອາດຖຼື ກຮ້ອງຂ ໃຫ້ 

ຍຼືີ່ ນຂ ້ ມູນທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນການສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA ເພຼືີ່ ອຢຼື ນຢັນສະ 

ຖານະທາງການເງິນຂອງພວກເຂ າ. 

5.3.1.2 ການຢຼື ນຢັນສະຖານະພາບດໍ້ານການເງິນດໍ້ວຍເອກະສານດໍ້ານການເງິນ. 

ຖ້າເອກະສານທາງດ້ານການເງິນນ້ັນ, ແມີ່ນໄດ້ລວມຢູີ່ໃນໃບສະໝັກ MFA 

ແລ້ວ, ການທີີ່ ໄດ້ຮັບສິດ, ກ ີ່ ແມີ່ ນອີງໃສີ່ຂ ້ ມູນທີີ່ ໄດ້ໃຫ້ໄວ້. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 8 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.3.2 ການຈັດຫາຂ ໍ້ ມ ນທ່ີສົມບ ນ. ການມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA ຈະຖຼື ກຕັດສິນຫ ັ ງ 

ຈາກທີີ່ ໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນສີ່ວນຕ ວ, ຂ ້ ມູນທາງການເງິນ ແລະ ຂ ້ ມູນອຼືີ່ ນໆທັງໝ ດຢີ່າງຄ ບຖ້ວນ. 

5.3.3 ຂ ໍ້ ມ ນທ່ີບ ່ ສົມບ ນຄົບຖໍ້ວນ. ຄ ນເຈັບຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການແບບເຊິີ່ ງໜ້າ,  
ທາງໄປສະນີ ຫ ຼື  ທາງໂທລະສັບ ຖ້າຂ ້ ມູນຈ າເປັນທີີ່ ໄດ້ຮັບນ້ັນບ ີ່ ສ ມບູນ. 

ຄ ນເຈັບສາມາດຍຼືີ່ ນຂ ້ ມູນທີີ່ ຂາດຫາຍພາຍໃນເວລາ 30 ມຼື້ ນັບຕ້ັງແຕີ່: 

ວັນທີທີີ່ ສ ີ່ ງແຈ້ງການທາງໄປສະນີ, ມີການສ ນທະນາແບບເຊິີ່ ງໜ້າ ຫ ຼື  

ມີການສ ນທະນາທາງໂທລະສັບ. MFA ອາດຖຼື ກປະຕິເສດ ເນຼືີ່ ອງຈາກຂ ້ ມູນທີີ່ ບ ີ່ ສ ມບູນ. 

5.3.4 ບ ່ ມີຂ ໍ້ ມ ນທ່ີຮໍ້ອງຂ . ຄ ນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ມີຂ ້ ມູນຮ້ອງຂ ຕາມທີີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນການສະ 

ໝັກຂ ໂຄງການ ສາມາດຕິດຕ ີ່ ຫາ KFHP/H ເພຼືີ່ ອສ ນທະນາກີ່ຽວກັບຫ ັ ກຖານອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມີຢູີ່ 

ຊ ີ່ ງອາດສະແດງເຖິງການມີສິດໄດ້ຮັບ. 

5.3.5 ບ ່ ມີຂ ໍ້ ມ ນທາງການເງິນ. ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂ ້ ມູນທາງການເງິນ (ເຊັີ່ ນ: ລາຍຮັບ 

ຖ້າມີ ແລະ ແຫ ີ່ງເງິນ) ຂ້ັນຕ ີ່ າ ແລະ ຢ້ັງຢຼື ນຄວາມຖຼື ກຕ້ອງຂອງຂ ້ ມູນດັີ່ ງກີ່າວເມຼືີ່ ອ:  
(1) ບ ີ່ ສາມາດຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິນຂອງຕ ນໂດຍການໃຊ້ແຫ ີ່ງຂ ້ ມູນຈາກພາຍ 

ນອກ, (2) ບ ີ່ ມີຂ ້ ມູນທາງການເງິນທີີ່ ຂ ; ແລະ (3) ບ ີ່ ມີເອກະສານອຼືີ່ ນໆທີີ່ ອາດສະ 

ແດງເຖິງການມີສິດໄດ້ຮັບ. ຄ ນເຈັບຕ້ອງສະໜອງຂ ້ ມູນດ້ານການເງິນທີີ່ ເປັນພຼື້ ນຖານ ແລະ 

ການຢຼື ນຢັນ ຖ້າມີຂ ້ ໃດໜ ີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ້ີ: 

5.3.5.1 ຄ ນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ມີບ້ານ ຫ ຼື  ຜູ້ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກຄລີນິກຄ ນບ ີ່ ມີບ້ານ: 

5.3.5.2 ຄ ນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ມີລາຍຮັບ, ບ ີ່ ໄດ້ຮັບຫ ວຂ້ັວນໃບບິນຈີ່າຍເງິນຈາກຜູ້ຈ້າງ 

ງານຂອງຜູ້ກີ່ຽວ (ຍ ກເວ້ັນຄ ນທີີ່ ເຮັດອາຊີບອິດສະຫ ະ), 

ໄດ້ຮັບຂອງຂວັນເປັນເງິນ ຫ ຼື  ບ ີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງຍຼືີ່ ນເອກະສານເສຍພາສີລາຍ 

ໄດ້ຂອງລັດຖະບານກາງ ຫ ຼື  ຂອງລັດໃນປີຈີ່າຍພາສີປີທີີ່ ຜີ່ ານມາ. 

5.3.5.3 ຄ ນເຈັບໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກໄພພິບັດແຫີ່ງຊາດ ຫ ຼື  

ໃນພາກພຼື້ ນເຊິີ່ ງເປັນທີີ່ ເປັນທີີ່ ຮູ້ຈັກກັນດີ ຫ ຼື  ການສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ 

(ເບິີ່ ງພາກທີ 5.11 ຢູີ່ ຂ້າງລຸີ່ມນ້ີ). 

5.3.6 ການຮ່ວມມຼື ຂອງຄົນເຈັບ. 

ຄ ນເຈັບແມີ່ ນຈ າເປັນຕ້ອງພະຍາຍາມຢີ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພຼືີ່ ອສະໜອງຂ ້ ມູນທີີ່ ຮ້ອງຂ ທັງ

ໝ ດ. ຖ້າບ ີ່ ມີການສະໜອງຂ ້ ມູນທີີ່ ຮ້ອງຂ ທັງໝ ດ, ສະຖານະການຈະຖຼື ກພິຈາລະນາ 

ເມຼືີ່ ອກ ານ ດການມີສິດໄດ້ຮັບ. 

5.4 ການພິຈາລະນາສິດໂດຍສັນນິຖານ. ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານການເງິນອາດຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, 

ຖ້າຫາກບ ີ່ ມີໃບສະໝັກທີີ່ ສ ມບູນໃນເມຼືີ່ ອທີີ່ ຄ ນເຈັບມີເງິນຄ້າງຊ າລະ, 

ບ ີ່ ຕອບສະໜອງຕ ີ່ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການເຜີຍແຜີ່ ຂອງ KP ແລະ ບ ີ່ ໄດ້ສະໝັກ 

ແຕີ່ວີ່ າຂ ້ ມູນທີີ່ ມີຢູີ່ອຼືີ່ ນໆກ ີ່ ສາມາດພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ. 

ຖ້າຖຼື ກພິຈາລະນາວີ່າໄດ້ຮັບສິດ, ຄ ນເຈັບບ ີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂ ້ ມູນສີ່ວນຕ ວ, ຂ ້ ມູນທາງການເງິນ ແລະ 

ຂ ້ ມູນອຼືີ່ ນໆເພຼືີ່ ອພິສູດສະຖານະທາງການເງິນ ແລະ ອາດໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ MFA 

ໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເຫດຜ ນ ແລະ ຂ ້ ມູນທີີ່ ຊີ່ວຍສ ີ່ ງເສີມສ າລັບການພິຈາລະ 



 
 

Community Health 

ຫົວຂ ໍ້ ຂອງນະໂຍບາຍ ໝາຍເລກຂອງນະໂຍບາຍ 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 9 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ນາການມີສິດໄດ້ຮັບທີີ່ ອາດເປັນໄປໄດ້, ກ ີ່ ຈະນ າໄປປະກອບໃນເອກະສານໃນບັນຊີຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ 

ອາດຈະມີໃບແຈ້ງຂອງຄ ນເຈັບເພີີ່ ມເຕີມ. ຄ ນເຈັບຈະຖຼື ວີ່ າໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ເງຼືີ່ ອນໄຂທາງດ້ານເອກະ 

ສານກ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບການຍ ກເວ້ັນ, ຖ້າຫາກຄ ນເຈັບມີຄຸນສ ມບັດທີີ່ ຄ ບຖ້ວນ ຫ ຼື  ມີຂ ້ ຊ້ີບອກຂອງຄວາມ 

ຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ. 

5.4.1 ມີຄຸນສົມບັດເບຼືໍ້ ອງຕົໍ້ ນ. ສະຖານະພາບທີີ່ ໄດ້ມີການສະແດງຫລັກຖານໃຫ້ເຫັນວີ່າ, 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ໄດ້ລ ງທະບຽນ ຫ ຼື  ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຕາມຂ້ັນຕອນຂອງການຄັດກອງ 

ດ້ານການເງິນວີ່າ, ອາດຈະມີຄຸນສ ມບັດຂອງການໄດ້ຮັບໂຄງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງສາທາລະ 

ນະ ແລະ ເອກະຊ ນ ທີີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸີ່ມນ້ີ, ກ ີ່ ຈະຖຼື ວີ່ າມີສິດໄດ້ຮັບ (ເຊັີ່ ນ: ມີຄຸນສ ມບັດ 

ໃນເບຼື້ ອງຕ ້ ນ) ສ າລັບໂຄງການ MFA. ຄ ນເຈັບຈະຖຼື ກພິຈາລະນາໃຫ້ມີຄຸນສ ມບັດເບຼື້ ອງຕ ້ ນ 

ຖ້າຄ ນເຈັບມີຄ ບຕາມເງຼືີ່ ອນໄຂຕ ີ່ ໄປນ້ີ: 

5.4.1.1 ໄດ້ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການ MFA ຊຸມຊ ນ ເຊິີ່ ງຄ ນເຈັບມີບີ່ ອນອີງ ແລະ 

ມີຄຸນສ ມບັດເບຼື້ ອງຕ ້ ນຜີ່ ານ (1) ລັດຖະບານກາງ, ລັດ ຫ ຼື  ລັດຖະບານທ້ອງຖິີ່ ນ, 

(2) ອ ງກອນຜູ້ຮີ່ວມມຼື ທີີ່ ຕ້ັງຢູີ່ ໃນຊຸມຊ ນ ຫ ຼື  (3) ເຫດການສຸຂະພາບ 

ໃນຊຸມຊ ນທີີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ KFHP/H ຫ ຼື . 

5.4.1.2 ໄດ້ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການຜ ນປະໂຫຍດຊຸມຊ ນຂອງ KP 

ຊ ີ່ ງໄດ້ອອກແບບມາເພຼືີ່ ອສ ີ່ ງເສີມການເຂ ້ າເຖິງການດູແລສ າລັບຄ ນເຈັບທີີ່ ມີ 

ລາຍຮັບໜ້ອຍ ແລະ ມີຄຸນສ ມບັດເບຼື້ ອງຕ ້ ນໂດຍພະນັກງານທີີ່ ຖຼື ກມອບໝາຍ 

ຂອງ KFHP/H. 

5.4.1.3 ໄດ້ລ ງທະບຽນ ຫ ຼື  ຄາດວີ່າມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບທີີ່ ໄດ້ມີການ 

ທ ດສອບຄີ່າສະເລີ່ຍທີີ່ ໜ້າເຊຼືີ່ ອຖຼື  (ເຊັີ່ ນ: Medicaid, 

ໂຄງການອຸດໜູນຜູ້ມີລາຍຮັບໜ້ອຍຂອງ Medicare). 

5.4.1.4 ໄດ້ລ ງທະບຽນໃນໂຄງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງສາທາລະນະທີີ່ ໄດ້ຜີ່ ານການທ ດສອບຄີ່າ

ສະເລີ່ຍ ທີີ່ ຫນ້າເຊຼືີ່ ອຖຼື  (ເຊັີ່ ນ: ໂຄງການຂອງແມີ່ ຍິງ, ເດັກເກີດໃຫມີ່  ແລະ 

ເດັກນ້ອຍ, ໂຄງການໂພຊະນາການເສີມ ແລະ ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ). 

5.4.1.5 ອາໄສຢູີ່ໃນທີີ່ ຢູີ່ອາໄສຂອງຄ ນລາຍໄດ້ຕ ີ່ າ ຫ ຼື  ມີການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ. 

5.4.1.6 ໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ MFA ລີ່ວງໜ້າ ທີີ່ ໄດ້ເລີີ່ ມພາຍໃນເວລາ  
30 ມຼື້ ຍ້ອນຫ ັ ງ. 

5.4.2 ສັນຍານຂອງຄວາມຫຍຸໍ້ ງຍາກດໍ້ານການເງິນ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ໄດ້ຮັບກາ 

ນດູແລເບິີ່ ງແຍງໃນສະຖານບ ລິການຂອງ KP ແລະ ສັນຍານຄວາມລ າບາກທາງການເງິນ 

(ເຊັີ່ ນ: ຍອດຄ້າງຊ າລະທີີ່ ຜີ່ ານມາ ຫ ຼື  ບ ີ່ ສາມາດຈີ່າຍໄດ້) ອາດຖຼື ກກວດສອບຄັດ 

ກອງເບຼື້ ອງຕ ້ ນໂດຍ KP ແລະ ຕ ວແທນການເກັບໜ້ີ ສ າລັບການໄດ້ຮັບສິດຂອງໂຄງການ 

ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນໂດຍການໃຊ້ແຫ ີ່ງຂ ້ ມູນຈາກພາຍນອກ. 

ຖ້າມີສິດໄດ້ຮັບ, ຄ ນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ MFA ສ າລັບຍອດເຫ ຼື ອຄ້າງຊ າ 

ລະທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບເທ ີ່ ານ້ັນ. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 10 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.4.2.1 ການພິຈາລະນາການໄດໍ້ ຮັບສິດໂດຍ KP. KP ອາດຈະຄັດກອງຄ ນເຈັບ 

ເບຼື້ ອງຕ ້ ນເພຼືີ່ ອໄດ້ຮັບສິດຂອງໂຄງການກີ່ອນທີີ່ ຈະວາງຍອດຄ ງຄ້າງຊ າລະກັບ 

ຫນີ່ ວຍງານຕິດຕາມໜ້ີສິນ. 

5.4.2.1.1 ຈ ານວນເງິນທ່ີເປັນຍອດຄົງເຫລຼື ອທ່ີຊ າລະດໍ້ວຍຕົນເອງ 

KP ຈະຄັດກອງຄ ນເຈັບທີີ່ ໄດ້ຮັບການລະບຸ, ເພຼືີ່ ອຈັດການກັບ 

ການເກັບໜ້ີສິນ, ກັບຫນີ່ ວຍງານຕິດຕາມຫນ້ີ, ເພຼືີ່ ອຮັບສິດ 

ຈາກໂຄງການທີີ່ ອີງໃສີ່ເກນການທ ດສອບຄີ່າສະເລີ່ຍທີີ່ ໄດ້ອະທິ 

ບາຍໄວ້ໃນພາກ 5.6 ເກນການໄດ້ຮັບສິດຂອງໂຄງການ. 

5.4.2.1.2 ສັນຍານຂອງຄວາມຫຍຸໍ້ ງຍາກດໍ້ານການເງິນ. 

ຂ ້ ມູນດ້ານການເງິນສ າລັບຄ ນເຈັບບາງລາຍທີີ່ ມີຍອດຄ ງຄ້າງ, 

ກ ີ່ ອາດຈະບ ີ່ ມີສາມາດກ ານ ດສິດໄດ້, ແຕີ່ວີ່ າຕ ວບ ີ່ ງຊ້ີອຼືີ່ ນ 

ໆທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນທີີ່  KP 

ໄດ້ຮັບຊາບ, ກ ີ່ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີການກ ານ ດລາຍໄດ້ທີີ່ ຕ ີ່ າ. 

ຍອດຄ້າງຊ າລະທີີ່ ໄດ້ຮັບສິດ ຈະຖຼື ກນ າໃຊ້ກັບໂຄງການ MFA 

ແລະ ຈະບ ີ່ ເຮັດໃຫ້ມີການດ າເນີນການເພຼືີ່ ອເກັບເງິນເພີີ່ ມເຕີມ. 

ຕ ວບ ີ່ ງຊ້ີຂອງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນອາດຈະປະກອບ

ດ້ວຍ ແຕີ່ບ ີ່ ຈ າກັດສະເພາະພຽງແຕີ່: 

5.4.2.1.2.1 ຄ ນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນພ ນລະເມຼື ອງຂອງສະ 

ຫະລັດ, ຜູ້ທີີ່ ບ ີ່ ມີຄ ນອຸປະຖ າ, 

ໝາຍເລກປະກັນສັງຄ ມ, 

ບັນທ ກກີ່ຽວກັບການເສຍພາສີ,  
ຫ ຼື  ທີີ່ ຢູີ່ຂອງການອອກໃບບິນທີີ່ ຖຼື ກຕ້ອງ; 

ທີີ່ ຍັງບ ີ່ ໄດ້ສຼືີ່ ສານກັບ KP 

ກີ່ຽວກັບບັນຊີຂອງພວກເຂ າ; ແລະ 

ຄວາມພະຍາຍາມໃນການລວບລວມຢີ່າງ 

ສ ມເຫດສ ມຜ ນນ້ັນ, ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວີ່າ: 

ຄ ນເຈັບບ ີ່ ມີແຫ ີ່ງການເງິນ ຫ ຼື  

ຊັບສິນໃນປະເທດຕ ້ ນທາງ. 

5.4.2.1.2.2 ຄ ນເຈັບມີຍອດເງິນຄ້າງຊ າລະສ າລັບຄີ່າບ ລິ

ການ KP ທີີ່ ມີໃຫ້ກີ່ອນໜ້ານ້ີ ແລະ 

ທີີ່ ໄດ້ມີນັບຕ້ັງແຕີ່ ໄດ້ຖຼື ກຂັງຄຸກໃນໄລຍະເວ 

ລາດ ນນານ; ຍັງບ ີ່ ໄດ້ແຕີ່ງງານ; 

ບ ີ່ ມີຕ ວບ ີ່ ງຊ້ີຂອງລາຍໄດ້; ແລະ KP 

ກ ີ່ ບ ີ່ ສາມາດຕິດຕ ີ່ ຫາຄ ນເຈັບໄດ້. 

5.4.2.1.2.3 ຄ ນເຈັບເສຍຊີວິດໂດຍທີີ່ ບ ີ່ ມີອະສັງຫາລິມະ 

ຊັບ/ຊັບສິນ ຫ ຼື  ບັນທ ກຂອງຍາດພີີ່ ນ້ອງທີີ່ ຕ້ອງ 

ຮັບຜິດຊອບໜ້ີສິນ. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 11 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.4.2.1.2.4 ຄ ນເຈັບເສຍຊີວິດ ແລະ ການພິສູດພິໄນກ າ 

ຫ ຼື  ອະສັງຫາລິມະຊັບສະແດງ 

ໃຫ້ເຫັນວີ່ າມີການລ ້ ມລະລາຍ.  

5.4.2.2 ການພິຈາລະນາການໄດໍ້ ຮັບສິໂດຍຫນ່ວຍງານຕິດຕາມໜີໍ້ ສິນ. 
ເງິນທີີ່ ຍັງຄ້າງຊ າລະທີີ່ ໄດ້ວາງໄວ້ກັບຫນີ່ ວຍງານຕິດຕາມໜ້ີສິນນ້ັນ, 

ຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບຢີ່າງເປັນປະຈ າສ າລັບສິດຂອງການໄດ້ຮັບໂຄງການ 

ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ. 

5.4.2.2.1 ສັນຍານຂອງຄວາມຫຍຸໍ້ ງຍາກດໍ້ານການເງິນ. 

ບັນດາຫນີ່ ວຍງານຕິດຕາມຫນ້ີສິນຈະປະຕິບັດການກວດສອບ

ບັນຊີຂອງຄ ນເຈັບໂດຍອິດສະລະ, 

ໂດຍນ າໃຊ້ຂ ້ ມູນທາງດ້ານການເງິນອຼືີ່ ນໆ (ເຊັີ່ ນ: 

ການລ ້ ມລະລາຍດ້ານການເງິນໃນໄລຍະທີີ່ ຜີ່ ານມາ, 

ໜ້ີສິນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP, ປະຫວັດຂອງສິນເຊຼືີ່ ອ, 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ ຈະຈີ່າຍ ແລະ ອຼືີ່ ນໆ) ແລະ 

ການພິຈາລະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ (ເຊັີ່ ນ: 

ກ າມະສິດໃນການເປັນເຈ ້ າຂອງເຮຼື ອນ) 

ທີີ່ ອາດນ າໄປສູີ່ການກ ານ ດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ. 

ຖ້າມີສິດໄດ້ຮັບ, ຄ ນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ MFA 

ສ າລັບຍອດເຫ ຼື ອຄ້າງຊ າລະທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບເທ ີ່ ານ້ັນ. 
ຍອດຄ້າງຊ າລະທີີ່ ໄດ້ຮັບສິດ ຈະຖຼື ກສ ີ່ ງກັບຄຼື ນໃຫ້ກັບ KP, 

ນ າໃຊ້ກັບໂຄງການ MFA ແລະ 

ຈະບ ີ່ ເຮັດໃຫ້ມີການດ າເນີນການເພຼືີ່ ອເກັບເງິນເພີີ່ ມເຕີມ. 

5.5 ເກນກ ານົດການມີສິດໄດໍ້ ຮັບ. ຕາມທີີ່ ໄດ້ສະຫ ຸ ບໄວ້ໃນພາກທີ V ຂອງບ ດເພີີ່ ມເຕີມສະເພາະ 

ໃນເຂດພາກພຼື້ ນ, ຄ ນເຈັບທີີ່ ສະໝັກຂ  MFA ອາດມີຄຸນສ ມບັດໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນ 

ໂດຍອີງໃສີ່ການກວດສອບຄີ່າສະເລີ່ຍ ຫ ຼື  ເກນກ ານ ດລາຍຈີ່າຍທາງການແພດທີີ່ ສູງ. ກະລຸນາເຂ ້ າເບິີ່ ງ 
ເອກະສານເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente Regions, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1-8. 

5.5.1 ເກນການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍ. ຄ ນເຈັບຈະຖຼື ກປະເມີນເພຼືີ່ ອຕັດສິນວີ່ າ 

ຄ ນເຈັບບັນລຸເກນກ ານ ດການມີສິດໄດ້ຮັບການກວດສອບຄີ່າສະເລີ່ຍ ຫ ຼື ບ ີ່ . 

5.5.1.1 ການມີສິດໄດໍ້ ຮັບໂດຍອີງໃສ່ລະດັບລາຍຮັບ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີຍອດລາຍຮັບ 

ຄ ວເຮຼື ອນໜ້ອຍກວີ່າ ຫ ຼື  ເທ ີ່ າກັບເກນການທ ດສອບສະເລີ່ຍຂອງ KFHP/H 

ເປັນເປີເຊັນຂອງຄູີ່ມຼື ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Poverty 

Guidelines, FPG) ແມີ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນ. 
ຊັບສິນບ ີ່ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃນການທ ດສອບຄີ່າສະເລີ່ຍ. 

5.5.1.2 ລາຍຮັບຄົວເຮຼື ອນ. ເງຼືີ່ ອນໄຂລາຍຮັບໃຊ້ໄດ້ກັບສະມາຊິກຄ ວເຮຼື ອນ. 
ຄ ວເຮຼື ອນໝາຍເຖິງບຸກຄ ນດຽວ ຫ ຼື  ກຸີ່ມຄ ນທີີ່ ມີສອງ ຫ ຼື  ຫ າຍກວີ່ານ້ັນ 

ເຊິີ່ ງມີຄວາມກີ່ຽວພັນກັນໂດຍກ າເນີດ, ການແຕີ່ງດອງ ຫ ຼື  
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ຫົວຂ ໍ້ ຂອງນະໂຍບາຍ ໝາຍເລກຂອງນະໂຍບາຍ 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 12 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ການຮັບເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ທີີ່ ອາໄສຢູີ່ຮີ່ວມກັນ. ສະມາຊິກຄ ວເຮຼື ອ 

ນອາດປະກອບມີ ຄູີ່ຜ ວເມຍ, ຄູີ່ຮີ່ວມອາໄສທີີ່ ມີຄຸນສ ມບັດເໝາະສ ມ,  
ລູກ, ຍາດພີີ່ ນ້ອງຂອງຜູ້ດູແລ, ລູກຂອງຍາດພີີ່ ນ້ອງຂອງຜູ້ດູແລ,  
ແລະ ບຸກຄ ນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ບຸກຄ ນໃດໜ ີ່ ງ, ຄູີ່ຜ ວເມຍ, ຄູີ່ຮີ່ວມອາໄສ ຫ ຼື  

ພ ີ່ ແມີ່ ທີີ່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງການເງິນຜູ້ທີີ່  ອາໄສຢູີ່ໃນຄ ວເຮຼື ອນ. 

5.5.2 ເກນການຈ່າຍເງິນດໍ້ານການແພດທ່ີສ ງ. ຄ ນເຈັບຖຼື ກປະເມີນເພຼືີ່ ອຕັດສິນວີ່າ 

ຄ ນເຈັບບັນລຸເກນກ ານ ດການມີສິດໄດ້ຮັບຜີ່ ານລາຍຈີ່າຍທາງການແພດທີີ່ ສູງ ຫ ຼື ບ ີ່ . 

5.5.2.1 ການມີສິດໄດໍ້ ຮັບໂດຍອີງໃສ່ລາຍຈ່າຍທາງການແພດທ່ີສ ງ. 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີລະດັບຍອດລາຍຮັບຄ ວເຮຼື ອນ ໂດຍມີລາຍຈີ່າຍສີ່ວນ 

ເກີນທາງການແພດ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາທີີ່ ເປັນລາຍຈີ່າຍຕ ວຈິງສ າລັບການ 

ບ ລິການທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບໃນຊີ່ວງເວລາ 12 ເດຼື ອນ ກີ່ອນຈະສະໝັກ ຫ າຍກວີ່າ ຫ ຼື  

ເທ ີ່ າກັບ 10% ຂອງລາຍຮັບຄ ວເຮຼື ອນປະຈ າປີ ແມີ່ນມີສິດໄດ້ຮັບການ 

ຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນ. 

5.5.2.1.1 ລາຍຈ່າຍສ່ວນເກີນຂອງ KFHP/H. ລາຍຈີ່າຍທາງການ 

ແພດ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາທີີ່ ເກີດຂ ້ ນໃນສະຖານບ ລິການຂອງ 

KP ປະກອບມີການຊ າລະຮີ່ວມ, ເງິນມັດຈ າ, ການປະກັນໄພຮີ່ວມ 

ແລະ ການຮັບຜິດຊອບສີ່ວນທ າອິດທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງກັບການບ ລິ 

ການທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ. 

5.5.2.1.2 ລາຍຈ່າຍສ່ວນເກີນທ່ີບ ່ ແມ່ນຂອງ Non-KFHP/H. 

ລມມີ ລາຍຈີ່າຍທາງການແພດ, ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ 

ທັນຕະກ າທີີ່ ໃຫ້ບ ລິການໃນສະຖານບ ລິການທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP 

ເຊິີ່ ງກີ່ຽວຂ້ອງກັບການບ ລິການທີີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດທີີ່ ມີສິ

ດໄດ້ຮັບ, ແລະ ເກີດຂ ້ ນໂດຍຄ ນເຈັບ (ນອກຈາກສີ່ວນຫ ຸ ດ ຫ ຼື  

ສີ່ວນຕັດອອກ). ຄ ນເຈັບແມີ່ ນຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານ 

ລາຍຈີ່າຍທາງການແພດສ າລັບການບ ລິການທີີ່ ໄດ້ຮັບຈາກສະຖ

ານບ ລິການທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP. 

5.5.2.1.2.1 ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນ KFHP/H 

ຊ ີ່ ງມີຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍທີີ່ ເກີດຂ ້ ນນ້ັນ, 

ນ າສະເໜີໂຄງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດ້ານການ

ເງິນ ທີີ່ ຄ ນເຈັບອາດມີສິດໄດ້ຮັບ, 

ຄ ນເຈັບກ ີ່ ຕ້ອງສະໝັກກີ່ອນທີີ່ ຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຈ

ະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໄປເປັນເງິນທີີ່ ຈະໃຊ້

ກີ່ຽວກັບການດູແລສຸຂະພາບທີີ່ ໄດ້ຮັບສິດ. 

5.5.2.1.3 ເບໍ້ ຍປະກັນແຜນສຸຂະພາບ. ລາຍຈີ່າຍສີ່ວນເກີນບ ີ່ ປະ 

ກອບມີຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍທີີ່ ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງປະກັນດູແລສຸຂະ

ພາບ (ເຊັີ່ ນ: ເງິນຕ້ອງຊ າລະ ຫ ຼື  ເບ້ຍປະກັນ). 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 13 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.6 ການປະຕິເສດ ແລະ ການອຸທອນ. 

5.6.1 ການປະຕິເສດ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA ແລະ ບ ີ່ ບັນລຸເກນກ ານ ດກ 

ານມີສິດໄດ້ຮັບ ຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນວີ່າ ຄ າຮ້ອງຂ  MFA 

ຂອງຕ ນຖຼື ກປະຕິເສດ. 

5.6.2 ວິທີການອຸທອນສ າລັບການປະຕິເສດຂອງ MFA. ຄ ນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກປະຕິເສດ MFA ຫ ຼື  

ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ເຊຼືີ່ ອວີ່ າພວກເຂ າມີຄວາມເໝາະສ ມທີີ່ ຈະໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ 

ຈາກ MFA ທີີ່ ສູງກວີ່າ, ກ ີ່ ອາດຈະຂ ອຸທອນຄ າຕັດສິນໄດ້. ຄ ນເຈັບກ ີ່ ຄວນໃຫ້ຂ ອຸທອນ, 

ຖ້າຫາກວີ່າພວກເຂ າ (1) ຍັງບ ີ່ ໄດ້ຍຼືີ່ ນເອກະສານທາງດ້ານການເງິນມາກີ່ອນໜ້ານ້ີ ຫ ຼື   
(2) ລາຍໄດ້ຂອງຄ ວເຮຼື ອນຂອງພວກເຂ າໄດ້ມີການປີ່ ຽນແປງ. ຄ າແນະນ າສ າລັບກ 

ານດ າເນີນຂະບວນການອຸທອນແມີ່ນປະກອບໄວ້ໃນໜັງສຼື ປະຕິເສດ ແລະ ຮັບຮອງ MFA 

ເຊັີ່ ນດຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຂອງ MFA. ການອຸທອນແມີ່ນຈະຖຼື ກກວດສອບໂດຍພະ 

ນັກງານທີີ່ ມອບໝາຍຂອງ KFHP/H. ຄ ນເຈັບໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຊາບເປັນລາຍລັກອັກສ 

ອນທີີ່ ກີ່ຽວກັບຜ ນຂອງການອຸທອນຂອງພວກເຂ າ. ຄ າຕັດສິນໃນການອຸທອນທັງ 

ໝ ດແມີ່ ນຖຼື ເປັນທີີ່ ສ້ິນສຸດ. 

5.7 ໂຄງສໍ້າງຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ. ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງ MFA ແມີ່ນນ າໃຊ້ກັບຍອ 

ດຄ ງຄ້າງຊ າລະທີີ່ ມີສິດ, ເຊິີ່ ງໄດ້ຮັບໃນອະດີດ ຫ ຼື  ຍອດຄ້າງຊ າລະ, ຍອດຄ້າງຊ າລະໃຫ້ກັບຫນີ່ ວຍ 

ງານຕິດຕາມຫນ້ີສິນແລະຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍທີີ່ ກ າລັງລ ຖ້າການດ າເນີນການ. ເງິນຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງ MFA 

ອາດປະກອບດ້ວຍ ໄລຍະຂອງການໄດ້ຮັບສິດສ າລັບການບ ລິການຕິດຕາມ ທີີ່ ຖຼື ກພິຈາລະນາໂ 

ດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP. 

5.7.1 ພຼືໍ້ ນຖານຂອງການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ. ຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບທີີ່ ຊ າລະດ້ວຍໂຄງການ MFA 

ແມີ່ນຖຼື ກຕັດສິນບ ນພຼື້ ນຖານທີີ່ ວີ່ າ ຄ ນເຈັບມີການຄຸ້ມຄອງດູແລສຸຂະພາບ ຫ ຼື ບ ີ່  ແລະ 

ລາຍຮັບຄ ວເຮຼື ອນຂອງຄ ນເຈັບ. 

5.7.1.1 ຄົນເຈັບທ່ີມີສິດໄດໍ້ ຮັບ MFA ໂດຍປາສະຈາກການຄຸໍ້ມຄອງງດ ແ 

ລສຸຂະພາບ (ບ ່ ມີປະກັນໄພ). ຄ ນເຈັບບ ີ່ ມີປະກັນໄພທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ 

ຈະໄດ້ຮັບສີ່ວນຫ ຸ ດໃນຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບສ າລັບການບ ລິການທັງໝ ດທີີ່ ມີສິ

ດໄດ້ຮັບ. 

5.7.1.2 ຄົນເຈັບທ່ີມີສິດໄດໍ້ ຮັບ MFA ໂດຍມີການຄຸໍ້ມຄອງດ ແລສຸຂະພາບ 

(ມີປະກັນໄພ). ຄ ນເຈັບມີປະກັນໄພທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ ຈະໄດ້ຮັບສີ່ວນຫ ຸ ດ 

ໃນຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບສ າລັບການບ ລິການທັງໝ ດທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ  
(1) ທີີ່ ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເປັນການສີ່ວນຕ ວ ແລະ (2) ທີີ່ ບ ີ່ ມີການຊ າລະ 

ໂດຍບ ລິສັດປະກັນໄພຂອງຕ ນ. ຄ ນເຈັບຈ າເປັນຕ້ອງໃຫ້ເອກະສານ ເຊັີ່ ນ: 

ການອະທິບາຍຜ ນປະໂຫຍດ (Explanation of Benefits, EOB) 

ເພຼືີ່ ອກ ານ ດສັດສີ່ວນຂອງໃບຮຽກເກັບເງິນທີີ່ ບ ີ່ ໄດ້ຖຼື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍປະກັນໄພ. 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີປະກັນໄພທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບນ້ັນ, ຈ າເປັນຕ້ອງປະກອບເອກະສານຂ ອຸທ 

ອນກັບບ ລິສັດປະກັນໄພຂອງພວກເຂ າສ າລັບການປະຕິເສດຈ ານວນເງິນທີີ່ ຖຼື ກ
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 14 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ຮຽກເກັບ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີປະກັນໄພທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບຈ າເປັນຕ້ອງສະໜອງເອກະ 

ສານຂອງບ ລິສັດປະກັນໄພຂອງພວກເຂ າສ າລັບການປະຕິເສດການຂ ອຸທອນ. 

5.7.1.2.1 ການຈ່າຍເງິນທ່ີໄດໍ້ ຮັບຈາກບ ລິສັດປະກັນໄພ. 

ຄ ນເຈັບມີປະກັນໄພທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ ຈ າເປັນຕ້ອງເຊັນຊຼືີ່ ໂອນກາ 

ນຊ າລະໃດກ ຕາມສ າລັບການບ ລິການທີີ່ ສະໜອງໂດຍ 

KFHP/H ເຊິີ່ ງຄ ນເຈັບໄດ້ຮັບຈາກບ ລິສັດປະ 

ກັນໄພຂອງຄ ນເຈັບ ໃຫ້ແກີ່  KFHP/H. 

5.7.1.3 ຕາຕະລາງສ່ວນຫ ຸ ດ. ຈ ານວນທີີ່  KP ຄິດໄລີ່ເງິນຈາກຄ ນເຈັບທີີ່ ມີຄຸນສ ມບັດ 

ສ າລັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນສ າລັບການແພດ ແມີ່ນຂ ້ ນກັບປະເພດ 

ຂອງເກນກ ານ ດການມີສິດໄດ້ຮັບທີີ່ ຖຼື ກນ າໃຊ້ເພຼືີ່ ອຄັດເລຼື ອກຄ ນເຈັບສ າລັບໂຄງ

ການ. ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມກີ່ຽວກັບສີ່ວນຫ ຸ ດທີີ່ ມີໃຫ້ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ 

ແມີ່ນຖຼື ກສະຫ ຸ ບໄວ້ໃນບ ດເພີີ່ ມເຕີມທີີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ. ກະລຸນາເຂ ້ າເບິີ່ ງ 

ເອກະສານເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente Regions, 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1-8. 

5.7.1.3.1 ການພິຈາລະນາສິດທ່ີອາດເປັນໄປໄດໍ້  - 

ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມເບຼືໍ້ ອງຕົໍ້ ນ. 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ມີຄຸນສ ມບັດເໝາະສ ມທີີ່ ຄ ບຖ້ວນ 

(ຕາມທີີ່ ໄດ້ສະຫລຸບຢູີ່ໃນພາກທີ 5.4.1) 

ສ າລັບການມີສິດໄດ້ຮັບ MFA ກ ີ່ ຈະໄດ້ຮັບສີ່ວນຫ ຸ ດ MFA 

100% ກີ່ຽວກັບມູນຄີ່າຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ຼື  

ການເກັບເງິນຄີ່າບ ລິການທີີ່ ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. 

5.7.1.3.2 ການພິຈາລະນາສິດໂດຍການສັນນິຖານໂດຍ  
KP - ຍອດເງິນຄົງຄໍ້າງຊ າລະທ່ີຈ່າຍດໍ້ວຍຕົນເອງ. 

ຄ ນເຈັບຜູ້ທີີ່ ມີຄ ບເງຼືີ່ ອນໄຂການການທ ດສອບຄີ່າສະ 

ເລີ່ຍຈະໄດ້ຮັບສີ່ວນຫ ຸ ດ MFA ພຽງເລັກນ້ອຍໃນມູນຄີ່າ 

ໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ຼື  ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສີ່ວນໜ ີ່ ງ 

ຂອງຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍດ້ານການບ ລິການ. 

5.7.1.3.3 ການພິຈາລະນາສິດໂດຍການສັນນິຖານໂດຍ  
KP - ຕົວຊີໍ້ ບອກຂອງຄວາມຫຍຸໍ້ ງຍາກດໍ້ານການເງິນ 

ຄ ນເຈັບຜູ້ທີີ່ ຄ ບເງຼືີ່ ອນໄຂຂອງເກນຄວາມຫຍຸ້ງຍາ 

ກດ້ານການເງິນ ຈະໄດ້ຮັບສີ່ວນຫ ຸ ດ MFA 100% 

ສ າລັບຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ຼື  ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊ 

ອບສີ່ວນໜ ີ່ ງຂອງຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍດ້ານການບ ລິການ. 

5.7.1.3.4 ການພິຈາລະນາສິດທ່ີອາດເປັນໄປໄດໍ້ໂດຍຕົວແທນເກັບ

ໜີໍ້ . ຄ ນເຈັບຜູ້ທີີ່ ຄ ບເງຼືີ່ ອນໄຂຂອງເກນຄວາມຫຍຸ້ງຍາ 

ກດ້ານການເງິນ ຈະໄດ້ຮັບສີ່ວນຫ ຸ ດ MFA 100% 
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ຫົວຂ ໍ້ ຂອງນະໂຍບາຍ ໝາຍເລກຂອງນະໂຍບາຍ 

Medical Financial Assistance NATL.CL.307 

ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 15 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ສ າລັບຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ຼື  ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ 

ສີ່ວນໜ ີ່ ງຂອງຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍດ້ານການບ ລິການ.  

5.7.1.3.5 ຄົນເຈັບທ່ີມີເງຼື່ ອນໄຂຕາມເກນການທົດສອບຄ່າສະເລ່ຍ. 

ຄ ນເຈັບຜູ້ທີີ່ ຄ ບເງຼືີ່ ອນໄຂການການທ ດສອບຄີ່າສະເລີ່ຍຈະໄດ້ຮັ

ບສີ່ວນຫ ຸ ດ MFA ພຽງເລັກນ້ອຍ ສ າລັບຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງ 

ຄ ນເຈັບ ຫ ຼື  ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສີ່ວນໜ ີ່ ງຂອງຄີ່າ 

ໃຊ້ຈີ່າຍດ້ານການບ ລິການ. 

5.7.1.3.6 ຄົນເຈັບທ່ີບັນລຸເກນກ ານົດລາຍຈ່າຍທາງການແພດທ່ີສ ງ. 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ບັນລຸເກນກ ານ ດລາຍຈີ່າຍທາງການແພດທີີ່ ສູງ 

ຈະໄດ້ຮັບສີ່ວນຫ ຸ ດ MFA 100% ໃນຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ຼື  

ຈີ່າຍຄີ່າບ ລິການທີີ່ ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ. 

5.7.1.4 ການຊ າລະເງິນຄຼື ນຈາກການຊ າລະໜີໍ້ . KFHP/H ຕິດຕາມການຊ າ 

ລະເງິນຄຼື ນຈາກໜ້ີຂອງບຸກຄ ນທີສາມ / ການຊ າລະໜ້ີທີີ່ ມີການປ ກປ້ອ 

ງປະກັນໄພສີ່ວນບຸກຄ ນ, ຜູ້ຈີ່າຍເງິນ ຫ ຼື  ພາກສີ່ວນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອ 

ບຕາມກ ດໝາຍ ທີີ່ ເຫັນວີ່ າເໝາະສ ມ. 

5.7.2 ຊ່ວງເວລາການມີສິດໄດໍ້ ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ. ຊີ່ວງເວລາການມີສິດໄດ້ຮັບການບ ລິ 

ການຕິດຕາມ ແມີ່ນເລີີ່ ມຕ ້ ນຈາກວັນທີອະນຸມັດ ຫ ຼື  ວັນທີທີີ່ ມີການສະໜອງການບ ລິການ ຫ ຼື  

ວັນທີທີີ່ ມີການສັີ່ ງຈີ່າຍຢາ. ໄລຍະຂອງຊີ່ວງເວລາການມີສິດໄດ້ຮັບ ແມີ່ນເວລາຈ າກັດເທ ີ່ ານ້ັນ 

ແລະ ຖຼື ກກ ານ ດຕາມການພິຈາລະນາຂອງ KP ໃນຫ າຍຊີ່ອງທາງ ເຊິີ່ ງປະກອບມີ: 

5.7.2.1 ຊ່ວງເວລາສະເພາະ. ສູງສຸດ 365 ມຼື້ ສ າລັບການບ ລິການຕິດຕາມທີີ່ ມີສິດ 

ໄດ້ຮັບ ແລະ ຍອດເຫ ຼື ອຄ້າງຊ າລະສ າລັບຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກລະ 

ບຸກີ່ອນການສ ີ່ ງຕ ີ່ ໜ້ີສູນ. 

5.7.2.2 ການບ ລິການຂອງພະຍາບານທ່ີມີຄວາມຮ ໍ້ຄວາມສາມາດ, 

ການດ ແລລະດັບກາງ ແລະ ການບ ລິການໄລຍະເລ່ີມຕົໍ້ ນ. ສູງສຸດ  
30 ວັນຂອງການບ ລິການທີີ່ ຢູີ່ນອກ KP. 

5.7.2.3 ອຸປະກອນທາງການແພດທ່ີທົນທານ. ສູງສຸດ  
180 ມຼື້ ສ າລັບອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ຈ າໜີ່ າຍ. 

5.7.2.4 ຊ່ວງການປ່ິນປົວ ຫ ຼື  ຕອນດ ແລ. ສູງສຸດ 180 ມຼື້ ສ າລັບຊີ່ວງການປິີ່ ນປ ວ 

ແລະ /ຫ ຼື  ຕອນດູແລຕາມທີີ່ ຕັດສິນໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP. 

5.7.2.5 ຄົນເຈັບຜ ໍ້ ທ່ີສາມາດມີສິດໄດໍ້ ຮັບໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງສາທ

າລະນະ ແລະ ເອກະຊົນ. ສູງສຸດ 90 ວັນທີີ່ ຈະຊີ່ວຍໃຫ້ຄ ນເຈັບ 

ໃນຂະນະທີີ່ ພວກເຂ າສະໝັກຂ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງສາທາລະນະ 

ແລະ ເອກະຊ ນ. 

5.7.2.6 ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຮໍ້ານຂາຍຢາຄັໍ້ ງດຽວ. ກີ່ອນທີີ່ ຈະສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA, 

ຄ ນເຈັບມີສິດໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍໃນຮ້ານຂາຍຢາຄ້ັງດຽວ 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 16 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ຖ້າຄ ນເຈັບ (1) ບ ີ່ ມີການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ MFA ທີີ່ ກ າລັງນ າໃຊ້ຢູີ່,  
(2) ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP ຂຽນກ າກັບໃສີ່ໃບສັີ່ ງຢາທີີ່ ຮ້ານຂາຍຢາຂອງ 

KFHP/H ແລະ (3) ສະແດງຄວາມບ ີ່ ສາມາດໃນການຊ າລະໃບສັີ່ ງຢາ, ແລະ  
(4) ທີີ່ ປ ກສາດ້ານການເງິນບ ີ່ ວີ່ າງທີີ່ ຈະພິຈາລະນາສິດສ າລັບ MFA. 

ການໄດ້ຮັບເງິນຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຄ້ັງດຽວແມີ່ ນມີໃຫ້ສ າລັບຄ ນເຈັບແຕີ່ລະຄ ນພຽງແຕີ່

ຄ້ັງດຽວ, ຈ າກັດສະເພາະມຼື້ ດຽວ ແລະ ປະກອບມີການຈັດຈີ່າຍຢາທີີ່ ສ ມເຫດສ ມຜ ນ 

ຕາມທີີ່ ກ ານ ດໄວ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການຂອງ KP ຕາມຄວາມເໝາະສ ມທາງການແພດ. 

5.7.2.7 ສະໝັກຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນຄຼື ນໃໝ່. ເລີີ່ ມຕ ້ ນຈາກ ສາມສິບ 

(30) ມຼື້ ກີ່ອນວັນທີໝ ດອາຍຸຂອງການໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທີີ່ ມີຢູີ່ ແລະ 

ໃນເວລາໃດກ ີ່ ຕາມຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ຄ ນເຈັບອາດສະໝັກຂ ໂຄງການອີກຄ້ັງ. 

5.7.3 ການຖອດຖອນ, ການຍົກເລີກ ຫ ຼື  ການແກໍ້ໄຂການຊ່ວຍເຫ ຼື ອ. KFHP/H 

ອາດຖອດຖອນ, ຍ ກເລີກ ຫ ຼື  ແກ້ໄຂການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ MFA ໃນສະຖານະການໃດໜ ີ່ ງ 

ຕາມການພິຈາລະນາຂອງຕ ນ. ສະຖານະການປະກອບມີ: 

5.7.3.1 ການສ ໍ້ ໂກງ, ການລັກຂະໂມຍ ຫ ຼື  ການປ່ຽນແປງທາງການເງິນ. 

ກ ລະນີຂອງການສ ້ ໂກງ, ການສະແດງຂ ້ ມູນຜິດ, ການລັກຂະໂມຍ, 

ການປີ່ ຽນແປງໃນສະຖານະການທາງການເງິນຂອງຄ ນເຈັບ ຫ ຼື  

ສະຖານະການອຼືີ່ ນໆທີີ່ ຫ ຸ ດຄວາມໝ້ັນຄ ງຂອງໂຄງການ MFA. 

5.7.3.2 ມີສິດສ າລັບໂຄງການຄຸໍ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງພາກລັດ ແລະ 

ພາກເອກະຊົນ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ຖຼື ກຄັດກອງສ າລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງສຸຂະ 

ພາບຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ແມີ່ນຖຼື ກສັນນິຖານວີ່າມີສິດໄດ້ຮັບ 

ແຕີ່ບ ີ່ ຮີ່ວມມຼື ກັບຂະບວນການສະໝັກຂ ໂຄງການເຫ  ີ່ ານ້ັນ. 

5.7.3.3 ການລະບຸແຫ ່ ງການຊ າລະເງິນອຼື່ ນໆ. ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ຫ ຼື  

ແຫ ີ່ງການຊ າລະເງິນອຼືີ່ ນໆທີີ່ ຖຼື ກລະບຸ ຫ ັ ງຈາກທີີ່ ຄ ນເຈັບໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ 

MFA ຈະກ ີ່ ໃຫ້ເກີດການປີ່ ຽນແປງໃນການບ ລິການທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ 

ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫ້ມີການຮຽກເກັບຍ້ອນຫ ັ ງ. ຖ້າເຫດການນ້ີເກີດຂ ້ ນ, 

ຄ ນເຈັບຈະບ ີ່ ຖຼື ກຮຽກເກັບເງິນສ າລັບສັດສີ່ວນນ້ັນຂອງໃບຮຽກເກັບເງິນ  
(1) ທີີ່ ຄ ນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເປັນການສີ່ວນຕ ວ ແລະ  
(2) ບ ີ່ ມີການຊ າລະໂດຍການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຂອງຕ ນ ຫ ຼື  

ໂດຍແຫ ີ່ງການຊ າລະເງິນອຼືີ່ ນໆ. 

5.7.3.4 ການປ່ຽນແປງໃນການຄຸໍ້ມຄອງສຸຂະພາບ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ພ ບກັບກ 

ານປີ່ ຽນແປງໃນການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ຈະຖຼື ກຮ້ອງຂ ໃຫ້ສະໝັກຂ ໂຄງການ 

MFA ຄຼື ນໃໝີ່ . 

5.7.3.5 ການປ່ຽນແປງໃນລາຍຮັບຄົວເຮຼື ອນ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ພ ບກັບການປີ່ຽນແປງໃ 

ນການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບ ຈະຖຼື ກຮ້ອງຂ ໃຫ້ສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA ຄຼື ນໃໝີ່ . 
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ຫົວຂ ໍ້ ຂອງນະໂຍບາຍ ໝາຍເລກຂອງນະໂຍບາຍ 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 17 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.8 ຂ ໍ້ ຈ າກັດທາງດໍ້ານຄ່າທ ານຽມ. ການຄິດໄລີ່ເງິນຈາກຄ ນເຈັບທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ MFA 

ດ້ວຍຈ ານວນເຕັມໂດລາ (ເຊັີ່ ນ: ຄີ່າທ ານຽມລວມ) ສ າລັບຄີ່າທ ານຽມໂຮງໝ ທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ 

ເຊິີ່ ງເກີດຂ ້ ນທີີ່  Kaiser Foundation Hospital ແມີ່ນເປັນສິີ່ ງເກຼື ອດຫ້າມ. ຄ ນເຈັບທີີ່ ໄດ້ຮັບກ 

ານບ ລິການທີີ່ ໂຮງໝ ທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບທີີ່  Kaiser Foundation Hospital ແລະ ມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ 

MFA, ແຕີ່ບ ີ່ ໄດ້ຮັບເງິນຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ MFA ຫ ຼື  ປະຕິເສດທີີ່ ຈະຮັບເງິນຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ MFA 

ຈະບ ີ່ ຖຼື ກຄິດໄລີ່ເງິນໃນຈ ານວນທີີ່ ຫ າຍກວີ່າຈ ານວນທີີ່ ຮຽກເກັບທ ີ່ ວໄປ (amounts generally billed, 

AGB) ສ າລັບການບ ລິການເຫ  ີ່ ານ້ັນ. 

5.8.1 ຈ ານວນທ່ີຮຽກເກັບໂດຍທ່ົວໄປ (AGB) ຈ ານວນທີີ່ ຮຽກເກັບທ ີ່ ວໄປ (AGB) 

ສ າລັບການດູແລສຸກເສີນ ຫ ຼື  ການດູແລທີີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດອຼືີ່ ນໆໃຫ້ແກີ່ ບຸກຄ ນທີີ່ ມີກາ 

ນຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພ ການດູແລດັີ່ ງກີ່າວ ຖຼື ກກ ານ ດໄວ້ສ າລັບສະຖານບ ລິການຂອງ KP 

ຕາມທີີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນພາກທີ VII ຂອງບ ດເພີີ່ ມເຕີມສະເພາະໃນເຂດພາກພຼື້ ນທີີ່ ສ 

າມາດໃຊ້ໄດ້. ກະລຸນາເຂ ້ າເບິີ່ ງ ເອກະສານເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente 

Regions, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1-8. 

5.9 ການດ າເນີນການຈັດເກັບໜີໍ້ . 

5.9.1 ຄວາມພະຍາຍາມແຈໍ້ງເຕຼື ອນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. KFHP/H ຫ ຼື  

ໜີ່ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີທີີ່ ເຮັດໜ້າທີີ່ ແທນຕ ນ ຈະພະຍາຍາມຢີ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພຼືີ່ ອ 

ແຈ້ງເຕຼື ອນໃຫ້ຄ ນເຈັບຮັບຮູ້ເຖິງເງິນຕ້ອງຊ າລະທີີ່ ກາຍກ ານ ດ ຫ ຼື  ຍອດເຫ ຼື ອຄ້າງຊ າລະ 

ກີ່ຽວກັບໂຄງການ MFA. ຄວາມພະຍາຍາມແຈ້ງເຕຼື ອນຢີ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນປະກອບມີ: 

5.9.1.1 ການໃຫ້ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນໜ ີ່ ງສະບັບພາຍໃນ  
120 ມຼື້ ຫ ັ ງຈາກໃບຖະແຫ ງພາຍຫ ັ ງອອກໂຮງໝ ຄ້ັງທ າອິດ 

ເພຼືີ່ ອແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ຖຼື ບັນຊີຮັບຮູ້ວີ່ າ ມີ MFA ໃຫ້ສ າລັບຄ ນທີີ່ ມີຄຸນສ ມບັດ. 

5.9.1.2 ການໃຫ້ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນພ້ອມດ້ວຍລາຍການດ າເນີນການຈັດເ

ກັບໜ້ີທີີ່ ເກີນປ ກກະຕິ (of extraordinary collection actions, ECA) ທີີ່  

KFHP/H ຫ ຼື  ໜີ່ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີມີເຈດຕະນາເລີີ່ ມຕ ້ ນຊ າລະ 

ຍອດເຫ ຼື ອສ າລັບຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບ ແລະ ເວລາກ ານ ດສ າລັບກ 

ານດ າເນີນການດັີ່ ງກີ່າວ ເຊິີ່ ງບ ີ່ ດ າເນີນການກີ່ອນກ ານ ດ  
30 ມຼື້ ນັບຕ້ັງແຕີ່ທີີ່ ສ ີ່ ງແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

5.9.1.3 ການໃຫ້ບ ດສະຫ ຸ ບດ້ວຍພາສາທີີ່ ເຂ ້ າໃຈງີ່າຍ ກີ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ MFA 

ພ້ອມກັບໃບຖະແຫ ງຄ ນເຈັບໃນໂຮງໝ ຄ້ັງທ າອິດ. 

5.9.1.4 ການພະຍາຍາມແຈ້ງເຕຼື ອນໃຫ້ແກີ່ ຜູ້ຖຼື ບັນຊີຮັບຮູ້ທາງປາກເປ ີ່ າກີ່ຽວກັບນະໂຍບາ

ຍ MFA ແລະ ວິທີການໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຜີ່ ານຂະບວນການສະໝັກຂ  MFA. 

5.9.1.5 ການກ ານ ດການມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ ເມຼືີ່ ອມີການຮ້ອງຂ , 

ກີ່ອນທີີ່ ເງິນຕ້ອງຊ າລະກາຍກ ານ ດ ຫ ຼື  ຍອດເຫ ຼື ອຄ້າງຊ າລະຂອງຄ ນ 

ເຈັບຈະຖຼື ກໂອນໄປໃຫ້ໜີ່ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີ. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 18 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.9.2 ການລະງັບການດ າເນີນການຈັດເກັບໜີໍ້ ທ່ີເກີນປົກກະຕິ. KFHP/H ບ ີ່ ດ າເນີນການ 

ຫ ຼື  ອະນຸຍາດໃຫ້ໜີ່ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີດ າເນີນການຈັດເກັບໜ້ີເກີນປ ກກະຕິ (ECA) 

ຈາກຄ ນເຈັບແທນຕ ນ ຖ້າຄ ນເຈັບ: 

5.9.2.1 ໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອຈາກ MFA ທີີ່ ນ າໃຊ້ໄດ້ຢູີ່, ຫ ຼື  

5.9.2.2 ໄດ້ເລີີ່ ມສະໝັກຂ  MFA ຫ ັ ງຈາກທີີ່  ECA ໄດ້ເລີີ່ ມຕ ້ ນຂ ້ ນ. ECA 

ຈະຖຼື ກລະງັບຈ ນກວີ່າຈະມີການຕັດສິນໃຫ້ສິດຄ້ັງສຸດທ້າຍ. 

5.9.3 ການດ າເນີນການຈັດເກັບໜີໍ້ ເກີນປົກກະຕິທ່ີອະນຸຍາດໃຫໍ້ . 

5.9.3.1 ການຕັດສິນຄັໍ້ ງສຸດທໍ້າຍກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມທ່ີສົມເຫດສົມຜົນ. 

ກີ່ອນທີີ່ ຈະເລີີ່ ມຕ ້ ນດ າເນີນການ ECA ໃດໜ ີ່ ງ, ຜູ້ນ າການບ ລິການດ້ານກາ 

ນເງິນຂອງຄ ນເຈັບສ າລັບຮອບວຽນລາຍໄດ້ (Revenue Cycle Patient 

Financial Services) ຂອງພາກພຼື້ ນ ຮັບປະກັນລາຍການດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ້ີ: 

5.9.3.1.1 ການດ າເນີນຄວາມພະຍາຍາມຢີ່າງສ ມເຫດສ ມຜ ນເພຼືີ່ ອແຈ້ງເ

ຕຼື ອນໃຫ້ຄ ນເຈັບຮັບຮູ້ເຖິງໂຄງການ MFA, ແລະ 

5.9.3.1.2 ຄ ນເຈັບໄດ້ຮັບຢີ່າງໜ້ອຍ 240 ມຼື້ ນັບຕ້ັງແຕີ່ໃບຖະແຫ ງຮຽກ 

ເກັບໜ້ີຄ້ັງທ າອິດ ເພຼືີ່ ອສະໝັກຂ  MFA. 

5.9.3.2 ການລາຍງານຕ ່ ໜ່ວຍງານສິນເຊຼື່ ອຂອງລ ກຄໍ້າ ຫ ຼື  ກົມສິນເຊຼື່ ອ. 

KFHP/H ຫ ຼື  ໜີ່ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີແທນຕ ນ ອາດລາຍງານຂ ້ ມູນທາງລ ບ 

ໃຫ້ແກີ່ໜີ່ວຍງານລາຍງານສິນເຊຼືີ່ ອຂອງລູກຄ້າ ຫ ຼື  ກ ມສິນເຊຼືີ່ ອ. 

5.9.3.3 ການດ າເນີນການໃນສານ ຫ ຼື  ທາງແພ່ງ. ກີ່ອນທີີ່ ຈະຕິດຕາມການດ າ 

ເນີນການໃນສານ ຫ ຼື  ທາງແພີ່ ງ, KFHP/H ຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິນຂ 

ອງຄ ນເຈັບ ໂດຍໃຊ້ແຫ ີ່ງຂ ້ ມູນພາຍນອກເພຼືີ່ ອຕັດສິນວີ່ າ ຄ ນເຈັບມີສິດໄດ້ຮັບ 

ໂຄງການ MFA ຫ ຼື ບ ີ່ . 

5.9.3.3.1 ມີສິດໄດໍ້ ຮັບ MFA. ບ ີ່ ມີການດ າເນີນການເພີີ່ ມເຕີມຕ ີ່ ຄ ນ 

ເຈັບທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການ MFA. ບັນຊີທີີ່ ມີຄຸນສ ມບັດສ າລັບ 

MFA ແມີ່ນຖຼື ກຍ ກເລີກ ແລະ ສ ີ່ ງກັບຄຼື ນບ ນພຼື້ ນຖານຂອ 

ງການມີຜ ນຍ້ອນຫ ັ ງ. 

5.9.3.3.2 ບ ່ ມີສິດໄດໍ້ ຮັບ MFA. ໃນກ ລະນີທີີ່ ມີການຈ າກັດຫ າຍ, 

ການດ າເນີນການດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ້ີອາດເກີດຂ ້ ນ ໂດຍມີການອະ 

ນຸມັດກີ່ອນໜ້າຈາກພະນັກງານບ ລິຫານການເງິນອາວຸໂສ  
ຫ ຼື  ຜູ້ຄວບຄຸມໃນລະດັບພາກພຼື້ ນ: 

5.9.3.3.2.1 ການອາຍັດຄີ່າຈ້າງ 

5.9.3.3.2.2 ການດ າເນີນຄະດີ/ການດ າເນີນການທ

າງແພ່ງ. ບ ີ່ ມີການດ າເນີນການທາງກ ດ 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 19 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ໝາຍຕ ີ່ ບຸກຄ ນທີີ່ ວີ່ າງງານ ແລະ 

ບ ີ່ ມີລາຍຮັບອຼືີ່ ນໆທີີ່ ສ າຄັນ. 

5.9.3.3.2.3 ສິດຍ ດຄອງທີີ່ ຢູີ່ອາໄສ. 

5.9.4 ການດ າເນີນການຈັດເກັບໜີໍ້ ເກີນປົກກະຕິທ່ີຖຼື ກເກຼື ອດຫໍ້ າມ. KFHP/H 

ບ ີ່ ດ າເນີນການ, ອະນຸຍາດ ຫ ຼື  ອະນຸຍາດໃຫ້ໜີ່ວຍງານຈັດເກັບໜ້ີດ າເນີນການດັີ່ ງຕ ີ່ ໄປນ້ີ 

ບ ີ່ ວີ່ າຈະຢູີ່ ໃນສະຖານະການໃດກ ຕາມ: 

5.9.4.1 ຍຼື ດເວລາ ຫ ຼື  ປະຕິເສດການດູແລ ເນຼືີ່ ອງຈາກບ ີ່ ມີການຊ າລະຍອ 

ດເຫ ຼື ອຄ້ັງກີ່ອນຂອງຜູ້ຖຼື ບັນຊີ, ຫ ຼື ຕ້ອງການໃຫ້ຈີ່າຍເງິນ 

ກີ່ອນທີີ່ ຈະໃຫ້ບ ລິການດູແລສຸກເສີນ ຫ ຼື  ມີຄວາມຈ າເປັນທາງການແພດ. 

5.9.4.2 ຂາຍໜ້ີຂອງຜູ້ຖຼື ບັນຊີໃຫ້ແກີ່ບຸກຄ ນທີສາມ. 

5.9.4.3 ການຍ ດຊັບສິນຈ ານອງ ຫ ຼື  ການຍ ດບັນຊີ. 

5.9.4.4 ຮ້ອງຂ ໝາຍຈັບ. 

5.9.4.5 ຮ້ອງຂ ໝາຍສານເພຼືີ່ ອຈັບກຸມມາລາຍງານຕ ວຕ ີ່ ໜ້າສານ. 

5.10 ການໂຕໍ້ຕອບເຫດການສຸກເສີນທາງດໍ້ານໄພພິບັດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. KFHP/H 

ອາດແກ້ໄຂເກນກ ານ ດການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງໂຄງານ MFA ຂອງຕ ນເປັນການຊ ີ່ ວຄາວ ແລະ 

ຂະບວນການສະໝັກຂ ເພຼືີ່ ອປັບປຸງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທີີ່ ມີໃຫ້ແກີ່ ຊຸມຊ ນ ແລະ 

ຄ ນເຈັບທີີ່ ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບຈາກເຫດການທີີ່ ເປັນທີີ່ ຮູ້ຈັກກັນດີ ເຊິີ່ ງຖຼື ກລະບຸໃຫ້ເປັນໄພພິບັດ ຫ ຼື  

ເຫດການສຸກເສີນທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍລັດຖະບານປະຈ າລັດ ຫ ຼື  ລັດຖະບານກາງ. 

5.10.1 ການແກໍ້ ໄຂການມີສິດໄດໍ້ ຮັບທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດໍ້ . ການປີ່ ຽນແປງເກນກ ານ ດ 

ການມີສິດໄດ້ຮັບ MFA ເປັນການຊ ີ່ ວຄາວອາດປະກອບມີ: 

5.10.1.1 ການລະງັບຂ ້ ຈ າກັດການມີສິດໄດ້ຮັບ. 

5.10.1.2 ການເພີີ່ ມເງຼືີ່ ອນໄຂເລີີ່ ມຕ ້ ນຂອງເກນການທ ດສອບຄີ່າສະເລີ່ຍ. 

5.10.1.3 ການຫ ຸ ດເງຼືີ່ ອນໄຂເລີີ່ ມຕ ້ ນຂອງເກນການຈີ່າຍເງິນທາງການແພດທີີ່ ສູງ. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 20 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

5.10.2 ການແກໍ້ ໄຂຂະບວນການສະໝັກຂ ທ່ີສາມາດເປັນໄປໄດໍ້ . 

ການປີ່ ຽນແປງຊ ີ່ ວຄາວຕ ີ່ ຂະບວນການສະໝັກຂ  MFA ອາດປະກອບມີ: 

5.10.2.1 ການອະນຸຍາດໃຫ້ຄ ນເຈັບສະໜອງຂ ້ ມູນພຼື້ ນຖານທາງການເງິນ  
(ເຊັີ່ ນ: ລາຍຮັບ ຖ້າມີ ແລະ ແຫ ີ່ງເງິນ) ແລະ ຢ້ັງຢຼື ນຄວາມຖຼື ກຕ້ອງຂອ 

ງຂ ້ ມູນດັີ່ ງກີ່າວເມຼືີ່ ອ (1) ບ ີ່ ສາມາດຢຼື ນຢັນສະຖານະທາງການເງິນຂອງຕ ນ 

ໂດຍໃຊ້ແຫ ີ່ງຂ ້ ມູນພາຍນອກ, (2) ບ ີ່ ມີຂ ້ ມູນທາງການເງິນທີີ່ ຂ  

ເນຼືີ່ ອງຈາກເຫດການໃດໜ ີ່ ງ ແລະ (3) ບ ີ່ ມີຫ ັ ກຖານອຼືີ່ ນໆທີີ່ ອາດສະ 

ແດງເຖິງຄວາມເໝາະສ ມໃນການໄດ້ຮັບສິດ. 

5.10.2.2 ພິຈາລະນາຜ ນກະທ ບຂອງການສູນເສຍຄີ່າຈ້າງ/ ການເຮັດວຽກໃນອະນາຄ ດ 

ເນຼືີ່ ອງຈາກເຫດການທີີ່ ກ ານ ດລາຍຮັບຂອງຄ ວເຮຼື ອນ. 

5.10.3 ຂ ໍ້ ມ ນທ່ີມີໃຫໍ້ແກ່ສາທາລະນະ. ຂ ້ ມູນທີີ່ ອະທິບາຍການປີ່ ຽນແປງຊ ີ່ ວຄາວໃນໂຄງການ 

MFA ແມີ່ນມີໃຫ້ແກີ່ສາທາລະນະໃນໜ້າເວັບຂອງໂຄງການ MFA ແລະ 

ໃນສະຖານບ ລິການຂອງ KP ໃນພຼື້ ນທີີ່ ໆໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ. 

6.0 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ/ການອໍ້າງອີງ 

6.1 ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ 

6.1.1 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A - ການບັງຄັບໃຊ້ໃນລະດັບພາກພຼື້ ນ 

6.1.2 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ B - ອະທິບາຍຄ າສັບ 

6.2 ເອກະສານຄັດຕິດ 

6.2.1 ເອກະສານຄັດຕິດ 1 - ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente Colorado 

6.2.2 ເອກະສານຄັດຕິດ 2 - ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente Georgia 

6.2.3 ເອກະສານຄັດຕິດ 3 - ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente Hawaii 

6.2.4 ເອກະສານຄັດຕິດ 4 - ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente  
Mid-Atlantic States 

6.2.5 ເອກະສານຄັດຕິດ 5 - ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente  
Northern California 

6.2.6 ເອກະສານຄັດຕິດ 6 - ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente Northwest 

6.2.7 ເອກະສານຄັດຕິດ 7 - ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente  
Southern California 

6.2.8 ເອກະສານຄັດຕິດ 8 - ຂ ້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບ Kaiser Permanente Washington 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 21 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

6.3 ການອໍ້າງອິງອຼື່ ນໆ: 

6.3.1 ກ ດໝາຍປ ກປ້ອງຄ ນເຈັບ ແລະ ການດູແລທີີ່ ລາຄາບ ີ່ ແພງ, ກ ດໝາຍວີ່າດ້ວຍສາທາລະນະ 

111-148 (124 Stat. 119 (2010)) 

6.3.2 ການລ ງທະບຽນຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ຄູີ່ມຼື ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງປະຈ າປີ 

6.3.3 ສິີ່ ງພິມການບ ລິການລາຍໄດ້ພາຍໃນ, 2014 ຄ າແນະນ າສ າລັບຕາຕະລາງ ຍ (ແບບຟອມ 990) 

6.3.4 ແຈ້ງການດ້ານບ ລິການລາຍໄດ້ພາຍໃນ 2010-39 

6.3.5 ກ ດໝາຍບ ລິການລາຍໄດ້ພາຍໃນ, ກົດໝາຍວ່າດື້ວຍລະບຽບການຂອງລັດຖະບານກາງ  

26 ພາກ 1, 53 ແລະ 602, RIN 1545-BK57; RIN 1545-BL30;  
RIN 1545-BL58 – ເງຼືີ່ ອນໄຂເພີີ່ ມເຕີມສ າລັບໂຮງໝ ການກຸສ ນ 

6.3.6 ສະມາຄ ມໂຮງໝ ລັດຄາລິຟ ເນຍ (California Hospital Association) – 

ນະໂຍບາຍການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນໃຫ້ແກີ່ໂຮງໝ  ແລະ 

ກ ດໝາຍວີ່າດ້ວຍຜ ນປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊ ນ, ສະບັບປີ 2015 

6.3.7 ສະມາຄ ມສຸຂະພາບກາຕ ລິກແຫີ່ງສະຫະລັດ (Catholic Health Association of the 

United States) – ຄູີ່ມຼື ສ າລັບການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານຜ ນປະໂຫຍດຊຸມຊ ນ, 

ສະບັບປີ 2012 

6.3.8 ລາຍຊຼືີ່ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ. ມີລາຍຊຼືີ່ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການທີີ່ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ KFHP/H ສ າລັບ: 

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) 

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/hawaii
http://www.kp.org/mfa/nw
http://www.kp.org/mfa/ncal
http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/wa
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 22 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

 

ເອກະສານຊໍ້ອນທໍ້າຍ B - ອະທິບາຍຄ າສັບ 

 

ຊຸມຊົນ MFA (CMFA) – ໝາຍເຖິງໂຄງການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນສ າລັບການແພດທີີ່ ມີການວາງແຜນ ເຊິີ່ ງສ ມທ ບກັບ 

ອ ງກອນທີີ່ ຕ້ັງຢູີ່ ໃນທ້ອງຖິີ່ ນ ແລະ ອ ງກອນຕາຂີ່າຍຄວາມປອດໄພ ເພຼືີ່ ອສະໜອງການດູແລທີີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດ 

ໃຫ້ແກີ່ຄ ນເຈັບທີີ່ ບ ີ່ ມີປະກັນໄພ ແລະ ທີີ່ ມີປະກັນໄພບ ີ່ ພຽງພ  ເຊິີ່ ງມີລາຍຮັບໜ້ອຍ ທີີ່ ສະຖານບ ລິການຂອງ KP. 

ໜ່ວຍງານຈັດເກັບໜີໍ້  – ໝາຍເຖິງບຸກຄ ນ ຫ ຼື  ອ ງກອນ ທີີ່ ດ າເນີນ ຫ ຼື  ປະຕິບັດການຈັດເກັບໜ້ີ ຫ ຼື  ພະຍາຍາມຈັດ 

ເກັບໜ້ີທີີ່ ຄ້າງຊ າລະ ຫ ຼື  ໜ້ີທີີ່ ຖຼື ກກີ່າວຫາວີ່າຄ້າງຊ າລະ ໂດຍການດ າເນີນການທາງກ ງ ຫ ຼື  ທາງອ້ອມ ໃຫ້ແກີ່ເຈ ້ າໜ້ີ ຫ ຼື  ຜູ້ຊຼື້ ໜ້ີ. 

ອຸປະກອນທາງການແພດທ່ີທົນທານ (DME) – ປະກອບມີ ແຕີ່ບ ີ່ ຈ າກັດພຽງ ໄມ້ຄ້ອນເທ ້ າມາດຕະຖານ, ໄມ້ຄ ້ າຂ້ີແຮ້, 

ເຄຼືີ່ ອງພ ີ່ ນລະອອງ, ວັດສະດຸທີີ່ ເຈດຕະນາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ, ອຸປະກອນລາກດ ງເທິງປະຕູເພຼືີ່ ອນ າໃຊ້ໃນເຮຼື ອນ, ລ ້ ຄ ນພິການ, 

ອຸປະກອນຊີ່ວຍຍີ່ າງ, ຕຽງໂຮງໝ  ແລະ ອ ກຊີແຊນເພຼືີ່ ອນ າໃຊ້ໃນເຮຼື ອນ ຕາມທີີ່ ກ ານ ດໄວ້ໂດຍເກນກ ານ ດຂອງ DME. DME 

ບ ີ່ ລວມເຖິງກາຍອຸປະກອນເສີມ, ກາຍອຸປະກອນທຽມ (ເຊັີ່ ນ: ເຝຼື ອກແຂງ/ອຸປະກອນຊີ່ວຍຄ ້ າ ແລະ ກີ່ອງສຽງປະດິດ ແລະ 

ເຄຼືີ່ ອງໃຊ້ຕີ່າງໆ) ແລະ ເຄຼືີ່ ອງໃຊ້ທີີ່ ຊຼື້ ຢູີ່ ຮ້ານຂາຍຢາ ແລະ ສິນຄ້າຍຼື ດຍຸີ່ ນ (ເຊັີ່ ນ: ອຸປະກອນສ າລັບລະບ ບປັດສະວະ ແລະ 

ອຸປະກອນສ າລັບບາດແຜ). 

ຄົນເຈັບທ່ີມີສິດໄດໍ້ ຮັບ – ແມີ່ນບຸກຄ ນທີີ່ ບັນລຸເກນກ ານ ດການມີສິດໄດ້ຮັບ ຕາມທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ໃນນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີ 

ບ ີ່ ວີ່ າຄ ນເຈັບດັີ່ ງກີ່າວຈະ (1) ມີປະກັນໄພ ຫ ຼື ບ ີ່ ; (2) ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຜີ່ ານໂຄງການສາທາລະນະ ຫ ຼື  ບ ີ່  (ເຊັີ່ ນ: Medicare, 

Medicaid ຫ ຼື  ການຄຸ້ມຄອງດູແລສຸຂະພາບແບບອຸດໜູນ ເຊິີ່ ງໄດ້ຖຼື ກຊຼື້ ຜີ່ ານການແລກປະກັນສຸຂະພາບ); (3) 

ໄດ້ຮັບປະກັນໄພໂດຍແຜນການສຸຂະພາບທີີ່ ນອກເໜຼື ອຈາກ KFHP ຫ ຼື ບ ີ່ ; ຫ ຼື  (4) ຖຼື ກຄຸ້ມຄອງໂດຍ KFHP ຫ ຼື ບ ີ່ . 

ແຫ ່ ງຂ ໍ້ ມ ນພາຍນອກ – ແມີ່ນຜູ້ຈ າໜີ່ າຍບຸກຄ ນທີສາມ ເຊິີ່ ງຖຼື ກໃຊ້ໃນການກວດສອບຂ ້ ມູນສີ່ວນຕ ວຂອງຄ ນເຈັບເພຼືີ່ ອປະ 

ເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນ ໂດຍໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກແບບຈ າລອງທີີ່ ອີງໃສີ່ຖານຂ ້ ມູນປະຫວັດສາທາລະ 

ນະທີີ່ ປະເມີນຄ ນເຈັບແຕີ່ລະຄ ນ ໂດຍອີງໃສີ່ມາດຕະຖານດຽວກັນເພຼືີ່ ອຄິດໄລີ່ຄະແນນຄວາມສາມາດທາງການເງິນຂອງຄ ນເຈັບ. 

ຄ ່ມຼື ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ (FPG) – ລະດັບລາຍຮັບປະຈ າປີສ າລັບຄວາມທຸກຍາກ 

ຕາມທີີ່ ຖຼື ກກ ານ ດໂດຍກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບ ລິການມະນຸດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ (United States Department 

of Health and Human Services) ແລະ ຖຼື ກອັບເດດປະຈ າປີໃນລການລ ງທະບຽນຂອງລັດຖະບານກາງ. 

ການໃຫໍ້ຄ າປຶກສາດໍ້ານການເງິນ – ແມີ່ນຂະບວນການທີີ່ ນ າໃຊ້ເພຼືີ່ ອຊີ່ວຍຄ ນເຈັບໃຫ້ຊອກຫາຫ າກຫ າຍທາງ 

ເລຼື ອກຂອງການຈັດຫາເງິນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບທີີ່ ມີຢູີ່ ເພຼືີ່ ອຈີ່າຍໃຫ້ແກີ່ການບ ລິການທີີ່ ມີການສະ 

ໜອງໃຫ້ໃນສະຖານບ ລິການຂອງ KP. ຄ ນເຈັບທີີ່ ອາດຊອກຫາການໃຫ້ຄ າປ ກສາດ້ານການເງິນ ປະກອບມີ  
ແຕີ່ບ ີ່ ຈ າກັດພຽງ ບຸກຄ ນທີີ່ ຈີ່າຍໃຫ້ຕ ນເອງ, ບຸກຄ ນທີີ່ ບ ີ່ ມີປະກັນໄພ, ບຸກຄ ນທີີ່ ມີປະກັນໄພບ ີ່ ພຽງພ  ແລະ 

ຄ ນທີີ່ ສະແດງຄວາມບ ີ່ ສາມາດໃນການຈີ່າຍຕາມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄ ນເຈັບເປັນຈ ານວນເຕັມ. 

ຄົນບ ່ ມີບໍ້ ານ – ຕ ວຊ້ີບອກສະຖານະຂອງການດ າລ ງຊີວິດຂອງບຸກຄ ນ, ດັີ່ ງທີີ່ ອະທິບາຍໄວ້ລຸີ່ມນ້ີ: 

• ໃນສະຖານທີີ່ ໆບ ີ່ ແມີ່ ນສ າລັບການຢູີ່ອາໄສຂອງມະນຸດ ເຊັີ່ ນ: ລ ດ, ສວນສາທາລະນະ, ທາງຍີ່ າງ, ຕ ກອາຄານທີີ່ ຖຼື ກປະຮ້າງ 

(ຕາມຖະໜ ນ); ຫ ຼື  

• ໃນທີີ່ ພັກສຸກເສີນ. 

• ໃນທີີ່ ພັກອາໄສທີີ່ ມີລັກສະນະປີ່ ຽນແປງ ຫ ຼື  ການສະໜັບສະໜູນສ າລັບບຸກຄ ນບ ີ່ ມີບ້ານທີີ່ ມາຈາກຖະໜ ນ ຫ ຼື  

ທີີ່ ພັກສຸກເສີນໃນເບຼື້ ອງຕ ້ ນ. 
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ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 23 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

• ໃນສະຖານທີີ່ ໃດໜ ີ່ ງທີີ່ ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ແຕີ່ໃຊ້ເວລາສ້ັນໆ (ຈ ນເຖິງ 30 ມຼື້ ຕິດຕ ີ່ ກັນ) ໃນໂຮງໝ  ຫ ຼື  ສະຖາບັນອຼືີ່ ນໆ. 

• ກ າລັງຖຼື ກຮ້ອງຟ້ອງຂັບໄລີ່ອອກພາຍໃນໜ ີ່ ງອາທິດຈາກຫ ວໜີ່ວຍອາໄສສີ່ວນບຸກຄ ນ ຫ ຼື  ກ າລັງໜີຈາກສະຖານະ 

ການຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນປະເທດ ເຊິີ່ ງເຮັດໃຫ້ບ ີ່ ມີສະຖານທີີ່ ພັກອາໄສທີີ່ ສາມາດລະບຸໄດ້ ແລະ 

ບຸກຄ ນທີີ່ ຂາດຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເຄຼື ອຂີ່າຍສະໜັບສະໜູນທີີ່ ຈ າເປັນເພຼືີ່ ອຮັບເອ າການຈັດສັນບ້ານ. 

• ກ າລັງອອກມາພາຍໃນໜ ີ່ ງອາທິດຈາກສະຖາບັນໃດໜ ີ່ ງ ເຊັີ່ ນ: ສະຖານດູແລສຸຂະພາບຈິດ ຫ ຼື  ສະຖານປິີ່ ນປ ວຜູ້ທີີ່ ຕິດສາ 

ນເສບຕິດ ເຊິີ່ ງບຸກຄ ນດັີ່ ງກີ່າວໄດ້ເປັນຜູ້ຢູີ່ອາໄສເປັນເວລາຫ າຍກວີ່າ 30 ມຼື້ ຕິດຕ ີ່ ກັນ ແລະ ບ ີ່ ມີສະຖານທີີ່ ພັກອາໄສທີີ່ ສາ 

ມາດລະບຸໄດ້ ແລະ ບຸກຄ ນທີີ່ ຂາດຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນ ແລະ ເຄຼື ອຂີ່າຍສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄ ມທີີ່ ຈ າ 

ເປັນເພຼືີ່ ອຮັບເອ າທີີ່ ພັກອາໄສ. 

KP – ປະກອບມີ Kaiser Foundation Hospitals ແລະ ຄລິນິກຢູີ່ໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝ , ແຜນການສຸຂະພາບຂອງ  

Kaiser Foundation, Permanente Medical Groups ສາຂາຍີ່ ອຍຂອງພວກເຂ າຕາມລ າດັບ ນອກຈາກ 

Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC). 

ສະຖານບ ລິການຂອງ KP – ປະກອບມີ ສະຖານທີີ່ ໃດໜ ີ່ ງທີີ່ ມີຕ ວຕ ນ, ເຊິີ່ ງປະກອບມີ ພາຍໃນ ແລະ 

ພາຍນອກຂອງຕ ກອາຄານ, ເຊິີ່ ງຄອບຄອງ ຫ ຼື  ເຊ ີ່ າໂດຍ KP ເພຼືີ່ ອດ າເນີນການທາງທຸລະກິດຂອງ KP 

ໂດຍປະກອບມີການຈັດສະໜອງການດູແລເຄ ນເຈັບ (ເຊັີ່ ນ: ຕ ກອາຄານ ຫ ຼື  ຊ້ັນອາຄານຂອງ KP, ຫ ວໜີ່ວຍ ຫ ຼື  ບ ລິເວນພາຍໃນ 

ຫ ຼື  ພາຍນອກຂອງຕ ກອາຄານທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ ນຂອງ KP). 

ການກວດສອບຄ່າສະເລ່ຍ – ແມີ່ນວິທີການທີີ່ ແຫ ີ່ງຂ ້ ມູນພາຍນອກ ຫ ຼື  ຂ ້ ມູນທີີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄ ນເຈັບຖຼື ກນ າ 

ໃຊ້ເພຼືີ່ ອພິຈາລະນາສິດໄດ້ຮັບສ າລັບໂຄງການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະ ຫ ຼື  MFA ໂດຍຂ ້ ນກັບວີ່າ 

ລາຍຮັບຂອງບຸກຄ ນດັີ່ ງກີ່າວມີຫ າຍກວີ່າເປີເຊັນທີີ່ ກ ານ ດໄວ້ໃນຄູີ່ມຼື ຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານ ຫ ຼື ບ ີ່ . 

ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນສ າລັບການແພດ (MFA) – ເປັນໂຄງການທີີ່ ໃຫ້ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອ 

ເພຼືີ່ ອຊ າລະຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍທາງການແພດສ າລັບຄ ນເຈັບທີີ່ ມີສິດໄດ້ຮັບ ຜູ້ທີີ່ ບ ີ່ ສາມາດຈີ່າຍທັງໝ ດ ຫ ຼື  ສີ່ວນໃດໜ ີ່ ງຂອງການບ ລິການ, 

ຜະລິດຕະພັນ ຫ ຼື  ຢາທີີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດຂອງພວກເຂ າ ແລະ ຜູ້ທີີ່ ໄດ້ໃຊ້ແຫ ີ່ງຜູ້ຈີ່າຍເງິນຂອງພາກລັດ ແລະ 

ພາກເອກະຊ ນໝ ດແລ້ວ. ບຸກຄ ນແມີ່ ນຈ າເປັນຕ້ອງບັນລຸເກນກ ານ ດຂອງໂຄງການສ າລັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອເພຼືີ່ ອຈີ່າຍບາງສີ່ວນ ຫ ຼື  

ທັງໝ ດຂອງຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງຄ ນເຈັບສ າລັບການດູແລ. 

ອຸປະກອຍທາງການແພດ – ໝາຍເຖິງອຸປະກອນທາງການແພດທີີ່ ບ ີ່ ສາມາດນ າກັບມາໃຊ້ໄດ້ ເຊັີ່ ນ: ເຝຼື ອກ, ຫີ່ວງເຊຼື ອກ, 

ຜ້າປ ກປິດບາດແຜ ແລະ ຜ້າພັນບາດທີີ່ ຖຼື ກນ າໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບ ລິການດູແລສຸຂະພາບ ໃນຂະນະທີີ່ ກ າລັງສະໜອງການບ ລິກາ 

ນທີີ່ ຈ າເປັນທາງການແພດ ແລະ ຍ ກເວ້ັນພັດສະດຸເຫ  ີ່ ານ້ັນທີີ່ ຄ ນເຈັບໄດ້ຊຼື້  ຫ ຼື  ໄດ້ຮັບຈາກແຫ ີ່ງບ ລິການອຼືີ່ ນ. 

ຄ່າໃຊໍ້ ຈ່າຍສ າລັບຄົນເຈັບ – ໝາຍເຖິງສັດສີ່ວນຂອງຄີ່າທ ານຽມທີີ່ ຮຽກເກັບຈາກຄ ນເຈັບສ າລັບການດູແລທີີ່ ໄດ້ຮັບໃນສະ 

ຖານບ ລິການຂອງ KP (ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝ , ຄລິນິກທີີ່ ຢູີ່ ໃນເຄຼື ອຂອງໂຮງໝ , ສູນການແພດ, ຕ ກຫ້ອງການທາງການແພດ ແລະ 

ຮ້ານຂາຍຢາສ າລັບຄ ນເຈັບນອກ) ເຊິີ່ ງບ ີ່ ໄດ້ຖຼື ກຊ າລະເງິນຄຼື ນໂດຍປະກັນໄພ ຫ ຼື  ໂຄງການດູແລສຸຂະພາບທີີ່ ໄດ້ຮັບທ ນຈາກພາກລັດ. 

ການລະເວັໍ້ ນຈາກຮໍ້ານຂາຍຢາ – ໃຫ້ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນແກີ່ສະມາຊິກອາວຸໂສຂອງ Advantage Medicare  
ພາກ D ທີີ່ ມີລາຍໄດ້ຕ ີ່ າ ໃນ KP ທີີ່ ບ ີ່ ສາມາດຈີ່າຍສີ່ວນແບີ່ ງຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຂອງພວກເຂ າສ າລັບຢາຕາມໃບສັີ່ ງຂອງຄ ນເຈັບນອກ 

ພາຍໃຕ້ Medicare ພາກ D. 

ລະບົບຕາຂ່າຍຄວາມປອດໄພ – ໝາຍເຖິງລະບ ບຂອງອ ງກອນທີີ່ ບ ີ່ ສະແຫວງຜ ນກ າໄລ ແລະ/ຫ ຼື  ໜີ່ວຍງານລັດຖະບານທີີ່  

ໃຫ້ການບ ລິການດູແລທາງການແພດແບບທາງກ ງໃຫ້ແກີ່ ບຸກຄ ນທີີ່ ບ ີ່ ມີປະກັນໄພ ຫ ຼື  ບ ີ່ ໄດ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອໃນສະພາ 



 
 

Community Health 

ຫົວຂ ໍ້ ຂອງນະໂຍບາຍ ໝາຍເລກຂອງນະໂຍບາຍ 

Medical Financial Assistance NATL.CL.307 

ພະແນກກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ວັນທີທີີ່ ມີຜົນບັງຄັບໃຊໍ້  

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນແຫ່ງຊາດ 1 ມັງກອນ, 2023 

ເຈົໍ້ າຂອງເອກະສານ ໜໍ້ າ 

ອ ານວຍການ, ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດໍ້ານການເງິນກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ 24 ຂອງ 27 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ບແວດລ້ອມຊຸມຊ ນ ເຊັີ່ ນ: ໂຮງໝ ລັດ, ຄລິນິກຊຸມຊ ນ, ໂບດ, ທີີ່ ພັກສ າລັບຄ ນບ ີ່ ມີບ້ານ, ຫ ວໜີ່ວຍສາທາລະນະສຸກເຄຼືີ່ ອນທີີ່ , 

ໂຮງຮຽນ, ອຼືີ່ ນໆ. 

ບຸກຄົນທ່ີມີປະກັນໄພບ ່ ພຽງ – ແມີ່ນບຸກຄ ນທີີ່  ເຖິງວີ່າຈະມີການຄຸ້ມຄອງດູແລສຸຂະພາບ ກ ພ ບວີ່ າພັນທະໃນການຊ າລະເບ້ຍປ 

ະກັນໄພ, ການຊ າລະຮີ່ວມ, ປະກັນໄພຮີ່ວມ ແລະ ການຮັບຜິດຊອບສີ່ວນທ າອິດເປັນພາລະທາງການເງິນທີີ່ ໜັກໜີ່ວງ 

ເຊິີ່ ງຄ ນເຈັບເຮັດໃຫ້ຊັກຊ້າ ຫ ຼື  ບ ີ່ ໄດ້ຮັບການບ ລິການດູແລສຸຂະພາບທີີ່ ຈ າເປັນ ເນຼືີ່ ອງຈາກຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍຕ ວຈິງ. 

ບຸກຄົນທ່ີບ ່ ມີປະກັນໄພ – ແມີ່ນບຸກຄ ນທີີ່ ບ ີ່ ມີປະກັນດູແລສຸຂະພາບ ຫ ຼື  ການຊີ່ວຍເຫ ຼື ອທາງການເງິນທີີ່ ໄດ້ຮັບການສະ 

ໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານກາງ ຫ ຼື  ລັດ ເພຼືີ່ ອຊີ່ວຍຊ າລະໃຫ້ແກີ່ການບ ລິການດູແລສຸຂະພາບ. 

ປະຊາກອນທ່ີບອບບາງ – ປະກອບມີກຸີ່ມພ ນລະເມຼື ອງທີີ່ ຖຼື ກພິຈາລະນາວີ່ າມີສຸຂະພາບ ແລະ ການເປັນຢູີ່ ທີີ່ ມີຄວາມສີ່ຽງຫ າຍກວີ່າ 

ປະຊາກອນທ ີ່ ວໄປ ເນຼືີ່ ອງຈາກສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ, ຄວາມເຈັບປີ່ວຍ, ເຊຼື້ ອຊາດ, ອາຍຸ ຫ ຼື  ປັດໄຈຄວາມພິການອຼືີ່ ນໆ. 

ໝາຍສານເພຼື່ ອຈັບກຸມມາລາຍງານຕົວຕ ່ ໜໍ້ າສານ – ແມີ່ນຂະບວນການທີີ່ ສານອອກຄ າສັີ່ ງໃຫ້ເຈ ້ າໜ້າທີີ່ ນ າບຸກຄ ນທີີ່ ໄດ້ລ 

ະເມີດທາງແພີ່ ງມາຢູີ່ຕ ີ່ ໜ້າສານ, ຄ້າຍໆກັບໝາຍຈັບ. 

 



 
 

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ 

 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ບົດເພີໍ່ ມເຕີ ມ: Kaiser Permanente Southern California 

ວັນທີ ທີໍ່ ເລີໍ່ ມມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ສ າລັບບົດເພີໍ່ ມເຕີ ມ: 1 ມັງກອນ, 2023 

 

I. Kaiser Foundation Hospitals. ນະໂຍບາຍນີ ້ ໃຊ້ກັບບັນດາສ ນຕໍ່ າງໆຂອງ KFHP/H (ຕົວຢໍ່ າງ: 
ໂຮງໝ , ຄລີ ນິ ກໂຮງໝ ໃນເຄຼື ອ, ສ ນປິໍ່ ນປົວສຸຂະພາບ, ອາຄານຫ້ອງການປິໍ່ ນປົວສຸຂະພາບ) ແລະ 
ຮ້ານຂາຍຢາຄົນເຈັບນອກ. Kaiser Foundation Hospitals ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິ ຟ ເນຍ 

ປະກອບມີ: 

KFH Anaheim 

KFH Irvine 

KFH Baldwin Park 

KFH Fontana 

KFH South Bay 

KFH West Los Angeles 

KFH Panorama 

KFH Riverside 

KFH Moreno Valley  

KFH San Diego  

KFH West Los Angeles  

KFH Woodland Hills 

KFH Downey  

KFH Ontario 

KFH Zion 

 
 

ໝາຍເຫດ: Kaiser Foundation Hospitals ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍການກ ານົດລ 
າຄາທີໍ່ ຍຸຕິທ າຂອງໂຮງໝ , ກົດໝາຍສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລັດຄາລິ ຟ ເນຍ 

§127400.  

 

II. ການບ ລິ ການເພີໍ່ ມເຕີ ມທາງດ້ານການໄດ້ຮັບສິ ດ ແລະ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບສິ ດພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍຂອງ MFA 

a. ການບ ລິ ການທີໍ່ ໄດ້ຮັບສິ ດເພີໍ່ ມເຕີ ມ 

i. ການຂົນສົໍ່ ງສ າລັບຄົນເຈັບທີໍ່ ເປັນຄົນບ ໍ່ ມີ ບ້ານ. 

ມີ ໃຫ້ແກໍ່ ຄົນເຈັບທີໍ່ ບ ໍ່ ມີ ບ້ານສ າລັບສະ 
ຖານະການສຸກເສີ ນ ແລະ ບ ໍ່ ສຸກເສີ ນ 

ເພຼືໍ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການອອກຈາກໂຮງໝ ຂອງ KP ຫ ຼື  

ພະະແນກສຸກເສີ ນຂອງ KP. 

b. ການບ ລິ ການທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບສິ ດເພີໍ່ ມເຕີ ມ. 

i. ອຸປະກອນຊໍ່ ວຍຟັງ 

ii. ອຸປະກອນກໍ່ ຽວກັບສາຍຕາ 

III. ຜ ້ ໃຫ້ບ ລິ ການທີໍ່ ຂ ້ ນກັບ ແລະ ບ ໍ່ ຂ ້ ນກັບນະໂຍບາຍ MFA. ລາຍຊຼືໍ່ ຂອງຜ ້ ໃຫ້ບ ລິ ການໃນ Kaiser 

Foundation Hospitals ທີໍ່ ຂ ້ ນກັບ ແລະ ບ ໍ່ ຂ ້ ນກັບນະໂຍບາຍຂອງ MFA 

ແມໍ່ ນມີໃຫ້ແກໍ່ ສາທາລະນະທົໍ່ ວໄປ, ໂດຍບ ໍ່ ເສຍຄໍ່ າໃຊ້ຈໍ່ າຍ ຢ ໍ່ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ KFHP/H MFA ທີໍ່  

www.kp.org/mfa/scal. 

 

IV. ຂ ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ການສະໝັກຂ  MFA. ຂ ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ MFA  ປະກອບມີ 

ສ າເນົ າຂອງນະໂຍບາຍ MFA, ແບບຟອມສະໝັກ, ຄ າແນະນ າ ແລະ 
ບົດສັງລວມຫຍ ້ ດ້ວຍພາສາທີໍ່ ເຂົ ້ າໃຈງໍ່ າຍ (ເຊັໍ່ ນ: ໃບປິ ວຂອງໂຄງການ) 

ແມໍ່ ນມີໃຫ້ແກໍ່ ສາທາລະນະທົໍ່ ວໄປ, ໂດຍບ ໍ່ ເສຍຄໍ່ າໃຊ້ຈໍ່ າຍ ໃນຮ ບແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ ຫ ຼື  

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


 
 

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ 

 

 

 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫ້າມບ ໍ່ ໃຫ້ມີ ການເຜີ ຍແຜໍ່ ສ ໍ່ ສາທາລະນະ, ສ າເນົ າ, ເປີ ດເຜີ ຍ ຫ ຼື  

ນ າໃຊ້ດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດໜ ໍ່ ງທີໍ່ ບ ໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ.  

ສ າເນົ າທີໍ່ ພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພຼືໍ່ ອເປັນບໍ່ ອນອີ ງເທົໍ່ ານ້ັນ. 

ກະລຸນາເບິໍ່ ງສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກສ າລັບສະບັບທີໍ່ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

ເອກະສານ.  ຄົນເຈັບສາມາດສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA, ໃນໄລຍະ ຫ ຼື  ຫ ັ ງຈາກໄດ້ຮັບການດ ແລຈາກ 

KFHP/H ໃນຫ າຍຊໍ່ ອງທາງ ລວມທັງອອນລາຍ, ແບບເຊິໍ່ ງໜ້າ, ທາງໂທລະສັບ ຫ ຼື  

ຜໍ່ ານທາງເອກະສານຟອມສະໝັກ. (ອີ ງໃສໍ່ ມາດຕາທີ  5.3 ແລະ 5.4 ຂອງນະໂຍບາຍ.) 

a. ຕຼືໍ່ ມຂ ້ ມ ນ ແລະ ຍຼືໍ່ ນແບບຟອມສະໝັກອອນລາຍຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງ KFHP/H. 

ຄົນເຈັບສາມາດຂຽນແບບຟອມ ແລະ ສົໍ່ ງຂ ້ ມ ນຂອງການສະໝັກທາງເອເລັກໂທຣນິ ກຈ 
າກເວັບໄຊທ໌ຂອງ MFA ທີໍ່  www.kp.org/mfa/scal . 

b. ກະລຸນາດາວໂຫ ດຂ ້ ມ ນໂຄງການຈາກເວັບໄຊທ໌ KFHP/H. ສ າເນົ າແບບເອເລັກໂທຣນິ ກຂ 
ອງຂ ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການສາມາດເບິໍ່ ງໄດ້ທີໍ່ ເວັບໄຊທ໌ຂອງ MFA ທີໍ່  www.kp.org/mfa/scal. 

c. ຂ ຂ ້ ມ ນໂຄງການໃນຮ ບແບບເອເລັກໂທຣນິ ກ. ສ າເນົ າທາງເອເລັກໂທຣນິ ກຂອງຂ ້ ມ  
ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການແມໍ່ ນມີຢ ໍ່ ໃນອີ ເມວຕາມການຮ້ອງຂ ທີໍ່  CSS-MFA-

DEPARTMENT@KP.org. 

d. ຮັບເອົ າຂ ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ຫ ຼື  ສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ. ຂ ້ ມ ນໂຄງການແມໍ່ ນມີ 
ໃຫ້ທີໍ່ ພະແນກຮັບຄົນເຈັບ ແລະ ຫ້ອງສຸກເສີ ນໃນ Kaiser Foundation Hospitals 

ທີໍ່ ລະບຸໄວ້ໃນພາກທີ  I, Kaiser Foundation Hospitals.  

e. ຂ ຂ ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ຫ ຼື  ຂ ຜໍ່ ານໂທລະສັບ. ສາມາດພົວພັນກັບທີໍ່ ປ ກສາໄດ້ທາງ 
ໂທລະສັບເພຼືໍ່ ອຂ ຂ ້ ມ ນ, ກ ານົດການໄດ້ຮັບສິ ດ MFA ແລະ ຊໍ່ ວຍຄົນເຈັບໃນການສະໝັກຂ  

MFA. ສາມາດຕິດຕ ໍ່ ຫາທີໍ່ ປ ກສາໄດ້ທີໍ່ : 

ໝາຍເລກໂທລະສັບ: 1-800-390-3507 

f. ຂ ຂ ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ຫ ຼື  ສະໝັກຂ ທາງໄປສະນີ . 

ຄົນເຈັບສາມາດຂ ຂ ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບໂຄງການ ແລະ ສະໝັກຂ  MFA 

ໂດຍຍຼືໍ່ ນແບບຟອມສະໝັກຂ ໂຄງການ MFA ທີໍ່ ຄົບຖ້ວນທາງໄປສະນີ . ການຂ ຂ ້ ມ ນ ແລະ 
ການສະໝັກແມໍ່ ນສາມາດສົໍ່ ງທາງໄປສະນີ ຫາ: 

Kaiser Permanente 
Attention: Medical Financial Assistance 
P.O. Box 7086 
Pasadena, CA 91109-7086 

 

g. ກະລຸນາຍຼືໍ່ ນໃບສະໝັກທີໍ່ ຂຽນສົມບ ນດ້ວຍຕົນເອງ. 
ແບບຟອມສະໝັກທີໍ່ ຄົບຖ້ວນສົມບ ນແ 
ມໍ່ ນສາມາດສົໍ່ ງໃຫ້ເປັນການສໍ່ ວນຕົວຫາພະແນກຮັບຮັບຄົນເຈັບໃນແຕໍ່ ລະແຫໍ່ ງຂອງ  
Kaiser Foundation Hospital. 

 

V. ເກນກ ານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ. ລາຍຮັບໃນຄົວເຮຼື ອນຂອງຄົນເຈັບຈະຖຼື ກພິຈາລະນາ 
ເມຼືໍ່ ອກ ານົດການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ MFA. (ອີ ງໃສໍ່ ມາດຕາທີ  5.6.1 ຂອງນະໂຍບາຍ.) 

a. ເກນການທົດສອບຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍ: ສ ງເຖິງ 400% 

ຂອງຄ ໍ່ ມຼື ແນະນ າຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານກາງ. 

b. ສະມາຊິ ກຂອງ KFHP ຜ ້ ທີໍ່ ໄດ້ຖຼື ກຫັກຄໍ່ າທ ານຽມຕ້ອງມີ ເງຼືໍ່ ອນໄຂຕາມເກນຄໍ່ າໃຊ້ຈໍ່ າຍໃນກາ 
ນປິໍ່ ນປົວສຸຂະພາບສ ງຈ ໍ່ ງຈະມີສິ ດໄດ້ຮັບໂຄງການ. 

VI. ຕາຕະລາງສໍ່ ວນຫ ຸ ດ. ຈ ານວນທີໍ່  KP 

ຄິ ດໄລໍ່ ເງິ ນຈາກຄົນເຈັບທີໍ່ ມີ ຄຸນສົມບັດເໝາະສົມໄດ້ຮັບການຊໍ່ ວຍ 

http://www.kp.org/mfa/scal
http://www.kp.org/mfa/scal
mailto:CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.org?subject=MFA%20Program%20Information%20Request
mailto:CSS-MFA-DEPARTMENT@KP.org?subject=MFA%20Program%20Information%20Request


 
 

ສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ 

 

 

 

້  ໍ່ ້ ີ ີ ໍ່  ໍ່  ົ ີ ີ  ຼື
 ້ ້ ຸ ົ  ໍ່ ີໍ່  ໍ່ ້ ັ ຸ ັ ັ ັ

ເຫ ຼື ອທາງການເງິ ນກໍ່ ຽວກັບການປິໍ່ ນປົວສຸຂະພາບ ແມໍ່ ນຂ ້ ນກັບປະເພດຂອງເກນກ ານົ  
ດການໄດ້ຮັບສິ ດທີໍ່ ຖຼື ກນ າໃຊ້ເພຼືໍ່ ອຄັດເລຼື ອກຄົນເຈັບສ າລັບໂຄງການ. 

a. ຄົນເຈັບທີໍ່ ມີ ເງຼືໍ່ ອນໄຂຄົບຕາມເກນການທົດສອບຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍ. ຄົນເຈັບຜ ້ ທີໍ່ ຄົບເງຼືໍ່ ອນໄຂກ 
ານການທົດສອບຄໍ່ າສະເລໍ່ ຍຈະໄດ້ຮັບສໍ່ ວນຫ ຸ ດ 100% ສ າລັບຄໍ່ າໃຊ້ຈໍ່ າຍຂອງຄົນເຈັບ ຫ ຼື  

ຄົນເຈັບຕ້ອງຮັບຜິດຊອບສໍ່ ວນໜ ໍ່ ງຂອງຄໍ່ າໃຊ້ຈໍ່ າຍດ້ານການບ ລິ ການ.  

 

VII. ພຼື ້ ນຖານສ າລັບການຄິ ດໄລໍ່ ມ ນຄໍ່ າໃບບິ ນທົໍ່ ວໄປ (Amounts Generally Billed, AGB). KFHP/H 

ກ ານົດ AGB ສ າລັບກ ລະນີ ສຸກເສີ ນໃດໜ ໍ່ ງ ຫ ຼື  ການດ ແລດ້ານສຸຂະພາບທີໍ່ ຈ າເປັນອຼືໍ່ ນໆ 

ທີໍ່ ໃຊ້ວິ ທີ ເບິໍ່ ງຄຼື ນ ໂດຍການຄ ນຄໍ່ າໃຊ້ຈໍ່ າຍລວມສ າລັບການຄິ ດໄລໍ່ ອັດຕາການປິໍ່ ນປົວຂອງ AGB. 

ຂ ້ ມ ນກໍ່ ຽວກັບອັດຕາ AGB ແລະ ການຄິ ດໄລໍ່ ແມໍ່ ນມີໃຫ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ KFHP/H MFA ທີໍ່  

www.kp.org/mfa/scal. 

 

VIII. ການຮຽກເກັບເງິ ນຄຼື ນ.  ໃນກ ລະນີ ທີໍ່  KP ໄດ້ຮຽກເກັບເງິ ນຈາກຄົນເຈັບດ້ວຍຈ ານວນທີໍ່ ບ ໍ່ ຖຼື ກຕ້ອງ 
ໃນໄລຍະທີໍ່ ໄດ້ຮັບການຊໍ່ ວຍເຫ ຼື ອຂອງ MFA, 

ຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບເງິ ນຄຼື ນໃນຈ ານວນທີໍ່ ຄົນເຈັບໄດ້ຈໍ່ າຍໄປແລ້ວ 

ຊ ໍ່ ງຈ ານວນດັໍ່ ງກໍ່ າວຄວນຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກ MFA. 

a. ອັດຕາດອກເບ້ຍຈະເພີໍ່ ມຂຼື ້ ນໃນອັດຕາທີໍ່ ກ ານົດໄວ້ໃນມາດຕາທີ  685.010 

ຂອງກົດໝາຍວໍ່ າດ້ວ 
ຍການດ າເນີ ນການທາງແພໍ່ ງ ເລີໍ່ ມຕ້ົນຈາກວັນທີ ທີໍ່ ຄົນເຈັບໄດ້ຊ າລະເງິ ນໃຫ້ແກໍ່ ໂຮງໝ . 

ອັດຕາປັດຈຸບັນແມໍ່ ນ 10%. 

 
 

Proprietary Information. Kaiser Permanente. All rights reserved. 
ຫາມບໃຫມການເຜຍແຜສສາທາລະນະ, ສາເນາ, ເປດເຜຍ ຫ 

ນາໃຊດວຍຈດປະສງໃດໜງທບໄດຮບການອະນຍາດເປນລາຍລກອກສອນ.  

 ສາເນົ າໍ່ີທພີມອອກມາ ແມໍ່ ນເພໍ່ຼື ອເປັນບໍ່ ອນີອງເທໍ່ົ ານັ້ນ. 

ກະລຸນາເບໍ່ິ ງ ສາເນົ າທາງເອເລັກໂທຣິນກ ໍ່ ສາລັບສະບັບທີ ໄດ້ຮັບຮອງຫລ້າສຸດ. 

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