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นโยบายของ
MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL KINGWOOD
ชื่อนโยบาย:

นโยบายความช่วยเหลือด้านการเงิน

วันที่ตีพิมพ์:
ฉบับที่:

02/11/2019
3

วัตถุประสงค์ของนโยบาย:
วัตถุประสงค์ของนโยบายความช่วยเหลือด้านการเงิน (“FAP”) นี้มเี พื่อกําหนดวิธรี ะบุ
และมอบความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเป็ นระบบแก่ผปู้ ่ วยที่ Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
(“MHSHK”) ดูแลภายในชุมชน
MHSHK เป็ นองค์กรในเครือของ Memorial Hermann Health System (MHHS)
ซึง่ มีเจตนาทีจ่ ะยกระดับจุดประสงค์ทไ่ี ด้รบั การยกเว้นของ MHHS MHHS ดําเนินกิจการโรงพยาบาลต่าง ๆ
ทีม่ ใี บอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลจากรัฐตามมาตรา 501(c)(3) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร
ทีต่ อบสนองความต้องการดูแลสุขภาพของเทศมณฑลแฮร์รสิ มอนต์กอเมอรี ฟอร์ตเบนด์
และเทศมณฑลทีอ่ ยู่รายล้อมแห่งอื่น ๆ MHSHK
มีความมุง่ มันในการให้
่
ประโยชน์แก่ชมุ ชนในรูปแบบของความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคลทีไ่ ม่มปี ระกันและมีประ
กันน้อยเกินไป
โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ ห้ได้เข้ารับบริการฉุกเฉินหรือบริการตามความจําเป็ นทางการแพทย์โดยดูจากความสามารถ
ในการชําระเงินของผูป้ ่ วย
ขอบเขต:
โครงการ FAP นี้ใช้บงั คับกับ Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลทีม่ ใี บอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงพยาบาลจากรัฐและมีวตั ถุประสงค์ทจ่ี ะยกระดับจุดประสงค์ทไ่ี ด้รบั กา
รยกเว้นของ MHHS
ถ้อยแถลงนโยบาย:
1. เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมด้านความเห็นอกเห็นใจและการดูแลบริการของ MHSHK MHSHK
จึงมีนโยบายทีจ่ ะส่งมอบบริการด้านความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ่ วยทีข่ าดแคลน นอกจากนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ FAP
นี้คอื เพื่อกําหนดขอบข่ายความช่วยเหลือด้านการเงินทีจ่ ะมอบให้แก่ผปู้ ่ วยสําหรับการดูแลรักษาพยาบาลทีฉ่ ุกเฉินหรือที่
จําเป็ นทางการแพทย์ท่ี MHSHK มอบให้
2. โครงการ FAP นี้ระบุเกณฑ์เฉพาะและขัน้ ตอนการสมัครขอรับบริการความช่วยเหลือด้านการเงินที่ MHSHK
จะมอบให้แก่บุคคลทีไ่ ม่สามารถชําระเงินค่าบริการเต็มจํานวนได้

หน้าที่ 2 จาก 15

3. โครงการ FAP นี้ใช้บงั คับกับการดูแลรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์ทโ่ี รงพยาบาล MHSHK
โครงการ FAP นี้ไม่ได้มผี ลผูกพันกับผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ภายนอกโรงพยาบาล
และไม่ใช้บงั คับกับการให้บริการของแพทย์
คุณสามารถค้นหารายชื่อผูใ้ ห้บริการดูแลรักษาพยาบาลยามฉุกเฉินหรือทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์อน่ื ๆ
ทีโ่ รงพยาบาลทีบ่ ริการได้รบั การครอบคลุมตามโครงการ FAP นี้
และรายชื่อผูใ้ ห้บริการทีบ่ ริการทีไ่ ม่ได้รบั การครอบคลุมตามโครงการ FAP นี้ได้ในเว็บไซต์ของเราที่
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/
สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ในแผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ทางไปรษณียห์ รือโทรศัพท์ (281) 312-4012 หรือ 281-312-4000
กด 5
4. โครงการ FAP อธิบายเกณฑ์ท่ี MHSHK ใช้ในการคํานวณจํานวนส่วนลดของบริการความช่วยเหลือด้านการเงิน
หากมี มาตรการที่ MHSHK จะดําเนินการเผยแพร่โครงการ FAP นี้ในวงกว้างภายในชุมชนที่ MHSHK ให้บริการ
ขัน้ ตอนที่ MHSHK ใช้ในการพิจารณาสิทธิขอรั
์ บความช่วยเหลือด้านการเงิน
และขัน้ ตอนการสมัครขอรับบริการความช่วยเหลือด้านการเงิน การดําเนินการต่าง ๆ ของ MHSHK
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารชําระเงินระบุไว้ในนโยบายอีกฉบับหนึ่ง
ซึง่ ก็คอื นโยบายการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บหนี้ของ MHSHK สามารถดาวน์โหลดนโยบายนี้ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ
MHSHK ทีh่ ttp://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/
หรือขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ทแ่ี ผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ทางไปรษณียห์ รือโทรศัพท์ (281) 312-4012 หรือ 281-312-4000
กด 5
5. ผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งการมีสทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือด้านการเงิน
ต้องกรอกและส่งใบสมัครขอรับบริการความช่วยเหลือด้านการเงินให้สมบูรณ์ พร้อมยืน่ เอกสารเพิม่ เติมทีจ่ าํ เป็ นต่าง ๆ
การสมัครขอรับบริการความช่วยเหลือด้านการเงินมีกาํ หนดไม่เกิน 240
วันหลังจากวันทีม่ กี ารส่งใบแจ้งการเรียกเก็บเงินค่าบริการครัง้ แรกซึง่ คุณร้องขอความช่วยเหลือด้านการเงิน
อาจมียกเว้นเป็ นกรณีพเิ ศษดังทีไ่ ด้อธิบายไว้ในกระบวนการส่วนที่ 9 ไม่มขี อ้ ความใดในโครงการ FAP
นี้ทจ่ี ะมีผลบังคับใช้มากกว่ากฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐบาลกลาง
ของรัฐหรือท้องถิน่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้ในปั จจุบนั หรือทีม่ ผี ลบังคับใช้ในอนาคต
6. จํานวนเงินทีผ่ ปู้ ่ วยชําระแล้วใด ๆ
ทีเ่ กินจากยอดค้างชําระหลังจากทีม่ กี ารหักส่วนลดจากความช่วยเหลือด้านการเงินทีม่ แี ล้ว
จะคืนให้สาํ หรับการรักษาทุกครัง้ ทีเ่ ข้าข่าย
7. อํานาจชีข้ าดในการพิจารณาว่า MHSHK ได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อกําหนดผูม้ สี ทิ ธิในโครงการ
FAP
์
หรือไม่นนั ้ ขึน้ อยู่กบั สํานักงานฝ่ ายบริการธุรกิจผูป้ ่ วยของ MHSHK (MHSHK Patient Business Services Office)
โครงการ FAP นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อเอือ้ ประโยชน์ให้กบั ชุมชนของ MHSHK
โดยสอดคล้องกับค่านิยมด้านความเห็นอกเห็นใจและการดูแลบริการของ MHSHK โครงการ FAP ทีม่ อี ยู่น้ี
ไม่ได้ถอื ว่าเป็ นการเสนอความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผปู้ ่ วยเฉพาะราย และไม่ได้สร้างสิทธิหรื
์ อภาระหน้าทีใ่ ด ๆ
ก็ตาม ตามสัญญา MHSHK อาจปรับปรุงข้อมูลโครงการ FAP นี้ในอนาคต
และอาจได้รบั การอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ โดยขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของตนแต่เพียงฝ่ ายเดียว
8. นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ทีไ่ ด้ระบุในทีน่ ้ี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของรัฐเท็กซัสและมาตรา
501(r) ของประมวลรัษฎากรรวมถึงหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องด้วย
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คําศัพท์และคํานิ ยาม:
1. ใบสมัคร: หมายถึงใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินทีผ่ ปู้ ่ วยต้องดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
2. ระยะเวลาการสมัคร: ในระหว่างระยะเวลาการสมัคร MHSHK
จะยอมรับและดําเนินการกับใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
ระยะเวลาการสมัครเริม่ ต้นในวันทีบ่ ุคคลได้รบั การรักษาพยาบาล และสิน้ สุด 240
วันหลังจากวันทีม่ ใี บแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับแรก
3. จํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่ (AGB):
ผูป้ ่ วยทีม่ คี ุณสมบัตเิ ข้ารับความช่วยเหลือด้านการเงินจะไม่ได้ถกู เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือทีจ่ าํ เป็ น
ทางการแพทย์เพิม่ เติมเกินกว่าจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่ (AGB) จากผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระกัน
ก. ร้อยละของจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไปของ
่
MHSHK คํานวณโดยใช้วธิ ี
“ดูความเคลื่อนไหวของบัญชีทผ่ี า่ นมา”
ซึง่ ใช้การชําระเงินค่าบริการทางการแพทย์ทอ่ี นุญาตหารด้วยค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมดทีเ่ รียกร้องในช่วง 12
เดือนก่อนหน้า ส่วนลดต่าง ๆ
ทีม่ อบให้แก่ผปู้ ่ วยทีม่ คี ุณสมบัตไิ ด้รบั ความช่วยเหลือด้านการเงินจะถูกตรวจสอบเทียบกับขีดจํากัดร้อยล
ะของจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่
เพื่อให้แน่ใจว่าผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การเรียกเก็บเงินเกินกว่าจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่
ข. สามารถดูรอ้ ยละ AGB ได้ทเ่ี อกสารแนบท้าย ก - การคํานวณจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่
ค. ร้อยละของจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไปที
่ แ่ ก้ไขล่าสุดจะถูกคํานวณเป็ นรายปี และนําไปใช้ภายในวันที่
120 หลังจากวันทีเ่ ริม่ ต้นของปี ปฏิทนิ
4. รายได้รวมของครอบครัวรายปี :
รายได้ประจําปี ของครอบครัวและสวัสดิการทางการเงินจากแหล่งทีม่ าทัง้ หมดก่อนหักภาษีทงั ้ หมด
หักด้วยค่าเลีย้ งดูอุปการะบุตร จะถูกรายงานไปยังกรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริกา
รายได้ของครอบครัวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงแค่เงินได้ เงินชดเชยการว่างงาน เงินชดเชยสําหรับแรงงาน
เงินประกันสังคม รายได้สาํ หรับผูท้ ุพพลภาพ สาธารณูปการ เงินชดเชยสําหรับทหารผ่านศึก
สิทธิประโยชน์สาํ หรับคนทีค่ ่คู รองเสียชีวติ ไปแล้ว เงินบํานาญหรือรายได้เมื่อเกษียณ ดอกเบีย้ เงินปั นผล ค่าเลีย้ งดู
ค่าอุปการะบุตร และแหล่งเงินได้อ่นื ๆ
5. การรักษาทีร่ อได้: บริการรักษาอาการทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการทันที
การรักษาทีร่ อได้ประกอบด้วยกระบวนการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย แต่ไม่มคี วามเร่งด่วน
และรวมถึงบริการทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์และไม่จาํ เป็ นทางการแพทย์ เช่น
การผ่าตัดทางความงามและทางทันตกรรมทีด่ าํ เนินการอย่างเป็ นเอกเทศเพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์หรือกระบวนการรักษา
ทีร่ อได้อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ได้ครอบคลุมโดยแผนการประกันสุขภาพตามปกติ
การรักษาทีร่ อได้และไม่มคี วามจําเป็ นทางการแพทย์จะไม่ถูกพิจารณาให้รบั ความช่วยเหลือด้านการเงิน
6. การบริการฉุกเฉิน: บริการต่าง ๆ ทีม่ อบให้แก่ผปู้ ่ วยสําหรับโรคทีม่ อี าการสาหัสฉับพลัน
(รวมถึงความเจ็บปวดรุนแรง) ซึง่ ถ้าหากขาดการดูแลรักษาอย่างฉับพลันทันที
อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของบุคคลนัน้ ๆ (หรืออย่างเช่นต่อสตรีมคี รรภ์ สุภาพสตรี หรือทารกในครรภ์)
ให้บาดเจ็บสาหัส ส่งผลให้ร่างกายอวัยวะหรือส่วนใด ๆ ของร่างกายทํางานผิดปกติอย่างรุนแรง
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7. การเก็บเงินเป็ นกรณีพเิ ศษ (ECAs):
กิจกรรมเหล่านี้คอื การเรียกเก็บเงินทีต่ อ้ งเข้าสูก่ ระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการศาล
และอาจมีความเกีย่ วข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การขายหนี้ให้แก่อกี บุคคลหนึ่ง
หรือการรายงานข้อมูลเชิงลบแก่บริษทั สินเชื่อหรือศูนย์ขอ้ มูลสินเชื่อ MHSHK ไม่มสี ว่ นในการเก็บเงินเป็ นกรณีพเิ ศษ
(ECAs) และไม่อนุญาตให้ผเู้ ก็บเงินเจ้าต่าง ๆ ของตนมีสว่ นเรียกเก็บเงินเป็ นกรณีพเิ ศษ
สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับนโยบายการเรียกเก็บเงินของ MHSHK ได้ในเอกสารแจกฟรีแยกต่างหากของ MHSHK
ซึง่ นโยบายนี้มใี ห้ดทู างออนไลน์ท่ี Http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/
หรือรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ทแ่ี ผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล หรือโทรศัพท์ (281) 3124012 หรือ 281-312-4000 ต่อ 5
8. ครอบครัว: ผูป้ ่ วย คู่สมรส / คู่ชวี ติ ของผูป้ ่ วย บุพการีหรือผูป้ กครองของผูป้ ่ วย (ในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยเป็ นผูเ้ ยาว์)
และผูอ้ าศัยใด ๆ ทีไ่ ด้รบั การคืนภาษีเงินได้ของผูป้ ่ วยและอาศัยอยู่ในบ้านของผูป้ ่ วย
หรือของบุพการีหรือผูป้ กครองของผูป้ ่ วย
9. ระดับความยากจนทีร่ ฐั บาลกลางกําหนดไว้ (“FPL”): ระดับรายได้ของบุคคลใด ๆ ทีถ่ อื ว่าอยู่ในระดับยากจน
ระดับรายได้น้แี ตกต่างกันไปตามขนาดของครอบครัว
ระดับความยากจนจะได้รบั การปรับปรุงข้อมูลทุกปี โดยกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกา
และจะได้รบั การตีพมิ พ์ลงในวารสาร Federal Register เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการ FAP นี้
ระดับความยากจนทีร่ ะบุไว้ในหลักเกณฑ์ทเ่ี ผยแพร่เหล่านี้ แสดงถึงรายได้รวม
ระดับความยากจนทีร่ ฐั บาลกลางกําหนดไว้ทใ่ี ช้เพื่อโครงการ FAP นี้จะได้รบั การปรับปรุงข้อมูลทุกปี สามารถดู FPL
ปั จจุบนั ได้ทเ่ี อกสารแนบท้าย ข - เกณฑ์ความยากจนตามกําหนดของรัฐบาลกลางสําหรับโครงการ FAP
10. ความช่วยเหลือด้านการเงิน: ความช่วยเหลือด้านการเงิน หมายถึง ความช่วยเหลือที่ MHSHK
เสนอให้แก่ผปู้ ่ วยทีม่ คี ุณสมบัตดิ า้ นการเงินทีก่ าํ หนดและเกณฑ์การมีสทิ ธิอื์ ่น ๆ ดังทีร่ ะบุไว้ใน FAP
เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รบั ความช่วยเหลือด้านแหล่งทรัพยากรทางการเงินทีจ่ าํ เป็ นในการชําระค่าบริการฉุกเฉิน
หรือค่าดูแลสุขภาพทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์ทใ่ี ห้บริการโดย MHSHK ภายในโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยทีม่ สี ทิ ธิอาจรวมถึ
งผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกัน ผูป้ ่ วยทีม่ รี ายได้น้อย และผูป้ ่ วยทีม่ กี ารคุม้ ครองเพียงบางส่วน
์
แต่ไม่สามารถทีจ่ ะชําระค่าบริการทางการแพทย์ทค่ี า้ งชําระอยู่ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด
11. บริการทางการแพทย์ทสี ่ าํ คัญ: บริการหรือการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ สําหรับการวินจิ ฉัยโรค
การดูแลรักษาพยาบาลโดยตรง และการรักษาโรคเป็ นไปตามมาตรฐานจรรยาปฏิบตั ทิ ด่ี ที างการแพทย์ในพืน้ ที่
ได้รบั การครอบคลุมและพิจารณาว่ามีความจําเป็ นทางการแพทย์โดยโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล
และโครงการสวัสดิการสังคม และเป้ าหมายหลักไม่ใช่การทําให้ผปู้ ่ วยหรือแพทย์ได้รบั ความสะดวก
บริการทางการแพทย์ทส่ี าํ คัญไม่ครอบคลุมถึงการผ่าตัดเสริมความงามหรือบริการทีไ่ ม่เกีย่ วกับการแพทย์ เช่น
บริการเชิงสังคม การศึกษา หรือทางอาชีพ
12. สรุปใจความแบบเข้าใจง่าย (“PLS”): สรุปโครงการ FAP ของ MHSHK แบบเข้าใจง่ายประกอบด้วย (ก)
คําอธิบายโดยย่อของคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิและความช่
วยเหลือทีม่ อบให้ (ข)
์
รายชื่อเว็บไซต์และสถานทีต่ งั ้ จริงทีส่ ามารถสมัครรับความช่วยเหลือด้านการเงิน (ค)
คําชีแ้ จงเกีย่ วกับวิธรี บั สําเนาเอกสารโครงการ FAP ฟรี (ง) ข้อมูลติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในขัน้ ตอนการสมัคร
(จ) บริการข้อมูลโครงการ FAP และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นภาษาต่าง ๆ และ (ฉ)
หลักฐานทีย่ นื ยันว่าผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การพิจารณาให้มสี ทิ ธิเข้
์ ารับความช่วยเหลือด้านการเงินจะถูกเรียกเก็บเงินไม่เกินไป
กว่าจํานวนทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไปสํ
่ าหรับค่าบริการฉุกเฉินหรือค่าบริการทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์
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13. ความพยายามตามสมควร: MHSHK จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งผูป้ ่ วยเกีย่ วกับโครงการ FAP ของ
MHSHK โดยนําเสนอเป็ นสรุปใจความโครงการ FAP แบบเข้าใจง่ายให้แก่ผปู้ ่ วยก่อนทีจ่ ะออกจากโรงพยาบาล
นอกจากนี้ MHSHK จะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ผปู้ ่ วยทราบเกีย่ วกับโครงการ FAP ของ MHSHK:
ก. ใบสมัครทีไม่
่ สมบูรณ์: หากผูป้ ่ วยและ / หรือครอบครัวส่งข้อมูลการสมัครเข้าร่วมทีไ่ ม่สมบูรณ์ MHSHK
จะแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุว่าต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิม่ เติมใด
ข. ใบสมัครทีส่ มบูรณ์: หากผูป้ ่ วยและ /
หรือสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ่ วยส่งใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินทีส่ มบูรณ์ MHSHK
จะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าเอกสารต่าง ๆ
นัน้ กําลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาว่าผูป้ ่ วยมีสทิ ธิรั์ บความช่วยเหลือด้านการเงินหรือไม่อย่างทันท่วง
ที และจะแจ้งผูป้ ่ วยให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับผลการพิจารณา
(รวมถึงความช่วยเหลือในด้านทีผ่ ปู้ ่ วยมีสทิ ธิได้
์ รบั หากมี) และเกณฑ์การพิจารณาในครัง้ นี้
การแจ้งนี้จะยังรวมถึงจํานวนร้อยละของความช่วยเหลือด้านการเงิน
(สําหรับใบสมัครทีไ่ ด้รบั การอนุมตั )ิ หรือเหตุผลในการปฏิเสธความช่วยเหลือ
และการชําระเงินทีค่ าดหวังจากผูป้ ่ วยและ / หรือครอบครัวทีเ่ ป็ นไปได้ ผูป้ ่ วยและ /
หรือครอบครัวจะได้รบั หนังสืออย่างต่อเนื่องในระหว่างการประเมินใบสมัครทีส่ มบูรณ์
ค. ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วย: MHSHK จะส่งชุดใบแจ้งยอดต่าง ๆ
ทีม่ รี ายละเอียดบัญชีและจํานวนค้างชําระของผูป้ ่ วย
ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยจะมีคาํ ร้องขอให้ผปู้ ่ วยรับผิดชอบในการแจ้ง MHSHK
ให้ทราบหากมีการคุม้ ครองจากประกันสุขภาพทีม่ ใี ด ๆ หนังสือบอกกล่าวของโครงการ FAP ของ
MHSHK หมายเลขโทรศัพท์เพือ่ ขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และทีอ่ ยู่เว็บไซต์ทส่ี ามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ FAP
ง.

เว็บไซต์ของ MHSHK: เว็บไซต์ของ MHSHK
จะโพสต์ประกาศว่าสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน ในทีท่ เ่ี ห็นได้อย่างชัดเจน
พร้อมกับคําอธิบายขัน้ ตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน MHSHK จะโพสต์โครงการ
FAP นี้พร้อมรายชื่อผูใ้ ห้บริการผูท้ อ่ี ยู่ภายใต้และไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการ FAP
สรุปใจความแบบเข้าใจง่าย การสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินบนเว็บไซต์ของ MHSHK:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/ MHSHK
จะมีสาํ เนาเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้แจกฟรีเมื่อมีการขอ
สามารถรับได้ทแ่ี ผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียน

14. ผูป้ ่ วยทีมี่ ประกันน้อยเกินไป:ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
และได้รบั การดูแลรักษาฉุกเฉินหรือทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์
ทีม่ คี ่าใช้จ่ายในการรักษาตามจริงเกินกว่าทีต่ นสามารถชําระได้
15. ผูป้ ่ วยทีไม่
่ มปี ระกัน: ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน
และไม่ได้เป็ นผูร้ บั ประโยชน์ของประกันสุขภาพของรัฐ เอกชน โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพ
หรือโครงการคุม้ ครองสุขภาพอืน่ ๆ (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการประกันจากเอกชน
โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล หรือโครงการสวัสดิการสังคม หรือความช่วยเหลือผูเ้ ป็ นเหยือ่ ทางอาชญากรรม)
และผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั ค่าชดเชยสําหรับคนงานเมื่อบาดเจ็บ ประกันรถยนต์ หรือความรับผิด
หรือประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอื่น ๆ ดังที่ MHSHK ได้กาํ หนดตามเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
ของผูป้ ่ วยหรือทีไ่ ด้รบั จากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สําหรับการชําระเงินค่าบริการสุขภาพของ MHSHK
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เกณฑ์การตรวจสอบ:
1. การสือสาร:
่
เพื่อทําให้ผปู้ ่ วย ครอบครัว
และชุมชนในวงกว้างของเราได้ตระหนักถึงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน MHSHK
จะดําเนินการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ เพื่อแจ้งให้ผปู้ ่ วย
และผูเ้ ข้าใช้บริการโรงพยาบาลทราบถึงความพร้อมของโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน
และเพื่อเผยแพร่ขอ้ มูลโครงการ FAP
นี้ออกไปในวงกว้างแก่สมาชิกชุมชนทีม่ โี ครงการนี้ให้บริการในแต่ละโรงพยาบาล ขัน้ ตอนเหล่านี้ประกอบด้วย
ก. ความยินยอมของผูป้ ่ วย:
การลงลายมือชื่อยินยอมรับการดูแลรักษาด้านสุขภาพเมื่อลงทะเบียนรับบริการดูแลรักษาสุขภาพ
ประกอบด้วยหนังสือทีแ่ สดงว่าหากต้องมีบริการด้านการกุศล
จะต้องมีการขอพิจารณาสิทธิเมื
์ อ่ เข้าโรงพยาบาลหรือเมื่อรับใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งยอดตามรายการ
ข. การให้คาํ ปรึกษาด้านการเงิน: ผูป้ ่ วยของ MHSHK
ควรปรึกษาผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาด้านการเงินของโรงพยาบาลหากผูป้ ่ วยประสบปั ญหาด้านการชําระเงินในส่วนทีโ่
รงพยาบาลเรียกเก็บตามบิล
ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาด้านการเงินของเราจะพยายามทุกวิถที างเพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกัน
มีประกันน้อยเกินไป หรือประสบปั ญหาด้านการเงินอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการชําระเงินค่าบริการรักษาสุขภาพทีเ่ ราให้บริการ
ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาด้านการเงินอาจคัดกรองผูป้ ่ วยเพือ่ รับสิทธิตามโครงการช่
วยเหลือจากรัฐบาลอันหลากหลาย
์
ช่วยเรื่องเงินชดเชยสําหรับแรงงานหรือการเรียกร้องความรับผิด
ขยายเวลาการชําระเงินหรือช่วยผูป้ ่ วยสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านการเงิน
ค. สรุปใจความแบบเข้าใจง่ายและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ: สําเนาเอกสารสรุปใจความโครงการ FAP ของ
MHSHK แบบเข้าใจง่าย
และสําเนาเอกสารใบสมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินมีให้บริการแก่ผปู้ ่ วยทุกคนทันที
ทีบ่ ริการนี้เปิ ดรับ MHSHK จะมีสาํ เนาเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้แจกฟรีเมื่อมีการขอ
สามารถรับได้ทแ่ี ผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียน
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ทางไปรษณียห์ รือโทรศัพท์ 281-312-4012 หรือ
281-312-4000 กด 5
ง. บริการสําเนาเป็ นภาษาต่าง ๆ: MHSHK แปลข้อมูลโครงการ FAP สรุปใจความแบบเข้าใจง่าย
ใบสมัครโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน และสําหรับผูท้ ม่ี ขี อ้ จํากัดด้านภาษาอังกฤษ
ทีม่ จี าํ นวนน้อยกว่าร้อยละห้า (5%) หรือ 1,000 คนในชุมชนทีไ่ ด้รบั บริการของโรงพยาบาล MHSHK
จะทําสําเนาเอกสารเหล่านี้แจกฟรีทางเว็บไซต์ของ MHSHK
และเมือ่ มาขอรับทีแ่ ผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ทางไปรษณียห์ รือโทรศัพท์ 281-312-4012 หรือ
281-312-4000 กด 5
จ. ป้ าย:
ป้ ายโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินทัง้ หมดจะตัง้ ไว้ในตําแหน่งทีโ่ ดดเด่นและเห็นได้ชดั เจนในทีส่ า
ธารณะ ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะในบริเวณแผนกฉุกเฉินและจุดลงทะเบียนผูป้ ่ วย
ป้ ายจะระบุว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาด้านก
ารเงินเพื่อขอข้อมูลเพิม่ เติม
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ฉ.

เว็บไซต์: เว็บไซต์ของ MHSHK
จะโพสต์ประกาศในตําแหน่งทีม่ องเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
พร้อมกับคําอธิบายขัน้ ตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน MHSHK จะโพสต์โครงการ
FAP ของตนพร้อมรายชื่อผูใ้ ห้บริการผูท้ อ่ี ยู่ภายใต้และไม่ได้อยูภ่ ายใต้โครงการ FAP
สรุปใจความแบบเข้าใจง่าย การสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และนโยบายการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บหนี้บนเว็บไซต์ของ MHSHK:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/

ช. การเรียกเก็บเงินและใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วย:
ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยจะมีคาํ ร้องขอให้ผปู้ ่ วยรับผิดชอบในการแจ้ง MHSHK
ให้ทราบหากมีการคุม้ ครองจากประกันสุขภาพทีม่ ใี ด ๆ และจะมีหนังสือบอกกล่าวจากโครงการ
FAP ของ MHSHK หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และทีอ่ ยู่เว็บไซต์ทส่ี ามารถรับเอกสารความช่วยเหลือทางการเงินได้
ซ. จดหมายหรือโทรสาร:
ผูป้ ่ วยสามารถส่งจดหมายหรือโทรสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีต่าง ๆ
เหล่านี้มายังทีอ่ ยู่ดา้ นล่าง และระบุช่อื -สกุลของผูข้ อรวมถึงทีอ่ ยูส่ าํ หรับการส่งกลับทีต่ อ้ งการให้
MHSHK ส่งสําเนาเอกสารไปถึง
Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Suite 100
Kingwood, Texas 77339
หมายเลขโทรสาร: 281-358-2461
2. การพิจารณาสิทธิ:์
จะมีการพิจารณาสิทธิได้
์ รบั ความช่วยเหลือด้านการเงินตามกระบวนการทีม่ กี ารประเมินความต้องการด้านการเงินรายบุ
คคล กระบวนการเหล่านัน้ มีรายละเอียดตามด้านล่างนี้:
ก) ขัน้ ตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน ซึง่ ผูป้ ่ วยหรือผูค้ ้าํ ประกันต้องร่วมมือ
และให้ขอ้ มูลส่วนตัวหรือข้อมูลด้านการเงิน รวมถึงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพิจารณาความต้องการด้านการเงิน
ข) MHSHK จะใช้ความพยายามตามสมควรในการพิจารณาว่าบุคคลหนึ่ง ๆ
มีสทิ ธิเข้
์ าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินหรือไม่ โดยการแจ้งข้อมูลไปยังผูป้ ่ วยเกีย่ วกับโครงการ FAP
ของ MHSHK ในรูปแบบสรุปใจความแบบเข้าใจง่ายก่อนทีผ่ ปู้ ่ วยจะได้รบั อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
นอกจากนี้ MHSHK จะปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ผปู้ ่ วยทราบเกีย่ วกับโครงการ FAP ของ MHSHK
i) ใบสมัครทีไม่
่ สมบูรณ์: หากผูป้ ่ วยและ / หรือครอบครัวส่งใบสมัครเข้าร่วมทีไ่ ม่สมบูรณ์ MHSHK
จะแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมระบุว่าต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิม่ เติมใดภายในสีส่ บิ ห้า (45)
วันหลังจากได้รบั ใบสมัครฉบับแรก
ii) ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วย: ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยจะมีคาํ แถลงว่าผูป้ ่ วยจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแจ้ง MHSHK
ให้ทราบหากมีการคุม้ ครองจากประกันสุขภาพทีม่ ใี ด ๆ และจะมีหนังสือบอกกล่าวจากโครงการ FAP ของ
MHSHK หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน และทีอ่ ยูเ่ ว็บไซต์ทส่ี ามารถรับเอกสารต่าง
ๆ ของโครงการ FAP
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iii) เว็บไซต์ของ MHSHK:เว็บไซต์ของ MHSHK
จะโพสต์ประกาศในตําแหน่งทีม่ องเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
พร้อมกับคําอธิบายขัน้ ตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน บนเว็บไซต์ของ MHSHK:
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program/ MHSHK จะโพสต์โครงการ
FAP พร้อมรายชื่อผูใ้ ห้บริการผูท้ อ่ี ยูภ่ ายใต้และไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการ FAP สรุปใจความแบบเข้าใจง่าย
การสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน และนโยบายการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บหนี้
iv) ขอรับเอกสารต่าง ๆ ทีมี่ : MHSHK จะส่งมอบสําเนาเอกสารต่าง ๆ เกีย่ วกับโครงการ FAP
แจกฟรีทม่ี รี ายชื่อผูใ้ ห้บริการผูท้ อ่ี ยู่ภายใต้และไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการ FAP สรุปใจความแบบเข้าใจง่าย
ใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และนโยบายการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บหนี้ให้แก่ผทู้ ร่ี อ้ งขอทีแ่ ผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียน
ค) การใช้แหล่งข้อมูลภายนอกทีเ่ ผยแพร่แก่สาธารณะทีม่ รี ายละเอียดเกีย่ วกับความสามารถในการชําระเงินของผูป้ ่ วย
หรือผูค้ ้าํ ประกัน รวมถึงคะแนนเครดิตจากบริษทั TransUnion หรือ Experian
ง) การตรวจสอบยอดคงค้างของผูป้ ่ วยสําหรับบริการก่อนหน้าที่ MHSHK
และประวัตกิ ารชําระเงินหรือประวัตหิ นี้สญ
ู ของผูป้ ่ วย
จ) ระดับความช่วยเหลือด้านการเงินของ MHSHK พิจารณาจากรายได้ ขนาดครอบครัว
และระดับความยากจนทีร่ ฐั บาลกลางกําหนดไว้
ทัง้ ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกันและมีประกันสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินได้ และ
ฉ) สิทธิของผู
์ ป้ ่ วยในการได้รบั ความช่วยเหลือด้านการเงินจะขึน้ อยูก่ บั เกณฑ์ดา้ นล่าง
และอาจแตกต่างกันไปตามสถานะทางการเงินของผูป้ ่ วย เหตุขดั ข้องด้านการเงิน
และความพร้อมให้บริการของสิทธิประโยชน์ตามประกันสุขภาพของบุคคลภายนอก
หลักเกณฑ์การมีสทิ ธิจะได้
์ รบั การปรับปรุงข้อมูลทุกปี หลังจากทีร่ ฐั บาลกลางได้ตพี มิ พ์เผยแพร่หลักเกณฑ์ระดั
บความยากจนทีร่ ฐั บาลกลางกําหนดไว้ สําหรับครอบครัวทีม่ รี ายได้เกินกว่าหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดด้านล่าง
อาจได้รบั การตรวจสอบคัดกรองการพิจารณาแผนการชําระเงินได้
3. สิทธิก์ ารได้รบั ความช่วยเหลือด้านการเงินของผูป้ ่ วย: ตามระดับความยากจนทีร่ ฐั บาลกลางกําหนดไว้
จะมีการใช้เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้เพื่อพิจารณาส่วนลดทีม่ อบให้แก่ผปู้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกันและมีประกันน้อยเกินไปทีม่ คี ุณส
มบัตใิ นการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ระกันน้อยเกินไปจะต้องมีการเรียกเก็บเงินจากประกันก่อนจะมีคุณสมบัตใิ นการเข้าร่วมรับความช่วยเ
หลือการกุศล ส่วนลดต่าง ๆ
ทีม่ อบให้แก่ผปู้ ่ วยทีม่ คี ุณสมบัตไิ ด้รบั ความช่วยเหลือด้านการเงินจะถูกตรวจสอบเทียบกับขีดจํากัดร้อยละของจํา
นวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่
เพื่อให้แน่ใจว่าผูป้ ่ วยไม่ได้รบั การเรียกเก็บเงินเกินกว่าจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่
ก. การดูแลรักษาฟรี:
i. หากรายได้รวมต่อปี ของครอบครัวผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกันเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละสองร้อย
(200%) ของหลักเกณฑ์ความยากจนทีร่ ฐั บาลกลางกําหนดไว้ในปั จจุบนั
ตามทีก่ าํ หนดไว้ในตารางรายได้รวมสําหรับการมีสทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือทางการเงินด้านล่า
ง (เอกสารแนบท้าย ก - การคํานวณจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป)
่ ผูป้ ่ วย (หรือฝ่ ายอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง) จะได้รบั สิทธิการดู
์ แลรักษาฟรี (ส่วนลด 100%)
และจะไม่เป็ นหนี้ยอดคงค้างในส่วนใด ๆ ในบัญชี
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ii. ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองสุขภาพหลักจากโครงการประกันสุขภาพของรัฐและมีคุณสมบัตริ บั
สิทธิคุ์ ม้ ครองอีกต่อจากโครงการสวัสดิการสังคม จะได้รบั ส่วนลดร้อยละหนึ่งร้อย (100%)
สําหรับยอดคงค้างทีเ่ หลือใด ๆ
หลังจากเรียกเก็บเงินโครงการสวัสดิการสังคมและหลังจากได้รบั การเรียกรับสิทธิที์ พ่ จิ ารณา
แล้วจาก THMP หรือผูช้ าํ ระเงินสวัสดิการสังคมทีจ่ ดั การ
ข. การดูแลรักษาที่ ลดราคา:
i. ผูป้ ่ วยหรือบุคคลใด ๆ ทีม่ รี ายได้รวมต่อปี ของครอบครัวเกินกว่าร้อยละสองร้อย (200%)
แต่ไม่เกินร้อยละสีร่ อ้ ย (400%)
ของเกณฑ์ความยากจนตามทีร่ ฐั บาลกลางกําหนดไว้ในปั จจุบนั
จะมีสทิ ธิได้
่ (AGB)
์ รบั ส่วนลดสําหรับค่าใช้จ่ายให้อยูใ่ นจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
แก่ผปู้ ่ วยทีม่ ปี ระกัน
ii. ผูป้ ่ วยทีม่ ยี อดค้างชําระตามบิลเรียกเก็บเงินของโรงพยาบาล
อาจได้รบั ส่วนลดหากมีคุณสมบัตติ รงตามเกณฑ์ทงั ้ หมดดังต่อไปนี้ 1)
ยอดคงค้างเกินร้อยละสิบ (10%) ของรายได้รวมต่อปี ของครอบครัวของผูป้ ่ วย 2)
ผูป้ ่ วยไม่สามารถชําระยอดคงค้างทีเ่ รียกเก็บได้ทงั ้ หมดหรือบางส่วน และ 3)
ยอดคงค้างของเงินทีเ่ รียกเก็บมีจาํ นวนอย่างน้อย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในสถานการณ์เหล่านี้
ผูป้ ่ วยหรือผูค้ ้าํ ประกันต้องให้ความร่วมมือตามขัน้ ตอนของโครงการ FAP
และให้ขอ้ มูลส่วนตัวหรือข้อมูลด้านการเงิน
รวมถึงเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในการพิจารณาสิทธิได้
์ รบั ความช่วยเหลือ หากได้รบั อนุมตั ิ
ผูป้ ่ วยจะต้องรับผิดชอบในการชําระเงินไม่เกินร้อยละสิบ (10%)
ของรายได้รวมต่อปี ของครอบครัวในจํานวนยอดคงค้างทีเ่ หลือในบัญชีหรือจะมีการใช้สว่ นลด
ให้อยู่ในจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่
แล้วแต่วา่ อย่างใดมีจาํ นวนน้อยกว่าและเป็ นประโยชน์ต่อสถานการณ์ทางการเงินของผูป้ ่ วยม
ากทีส่ ดุ
4. ระยะเวลาของสิทธิ:์
ก. สําหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มปี ระกัน
การพิจารณาสิทธิได้
์ รบั ความช่วยเหลือด้านการเงินและสิทธิที์ ไ่ ด้รบั โดยการสันนิษฐานจะมีผลบังคับใช้ย้
อนหลังสําหรับยอดเงินคงค้างทีช่ าํ ระด้วยตนเองทัง้ หมดและขัน้ ตอนการรักษาพยาบาลปั จจุบนั
จะมีการพิจารณาสิทธิของผู
์ ป้ ่ วยตามปั จจัยต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในกระบวนการส่วนที่ 3
และการชําระเงินโดยทันทีหรือตามกําหนดเวลาจะไม่ทาํ ให้ผปู้ ่ วยเสียผลประโยชน์ นอกจากนี้
สําหรับผูป้ ่ วยทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินเสร็จสิน้
จะได้รบั สิทธิความช่
วยเหลือด้านการเงินเพิม่ เติมทีค่ าดไว้เป็ นระยะเวลาหกเดือนโดยทีผ่ ปู้ ่ วยไม่ตอ้ งดําเนิ
์
นการเพิม่ เติมใด ผูป้ ่ วยจะต้องแจ้งให้ MHSHK ทราบหากมีการเปลีย่ นแปลงทีส่ าํ คัญต่อข้อมูลใดๆ
เกีย่ วกับสถานการณ์ทางการเงินของผูป้ ่ วยทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงหก (6) เดือน
ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาสิทธิได้
์ รบั ความช่วยเหลือด้านการเงินภายในสามสิบ (30)
วันหลังจากเกิดการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เปิ ดเผยการปรับปรุงข้อมูลเกีย่ วกับรายได้ของครอบครัวหลังอย่างมีนยั สําคัญหลังจากทีม่ กี าร
ปรับปรุงอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่งผลให้การได้รบั สิทธิความช่
วยเหลือด้านการเงินโดย MHSHK เป็ นโมฆะ
์
5. บริการฉุกเฉินหรือบริการทีจ่ าํ เป็นทางการแพทย์:
ความช่วยเหลือด้านการเงินมีจาํ กัดสําหรับบริการฉุกเฉินหรือบริการทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์ในโรงพยาบาล
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ไม่มขี อ้ ความใดในส่วนนี้ทม่ี วี ตั ถุประสงค์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงภาระหน้าทีห่ รือจรรยาปฏิบตั ขิ อง MHSHK
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางหรือของรัฐเกีย่ วกับการรักษาโรคฉุกเฉินโดยไม่คาํ นึงถึงความสามารถในการชําระเงิน
ของผูป้ ่ วย
6. ขัน้ ตอนการสมัครเข้าร่วม
ก. วิธกี ารสมัคร:
จะต้องดําเนินการส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินแพร้อมกับเอกสารสนับสนุนต่
าง ๆ เอกสารใบสมัครแจกฟรีมใี ห้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ MHSHK
http://www.memorialhermannkingwood.com/financial-assistance-program
สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ในแผนกฉุกเฉินและบริเวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรีได้ทางไปรษณียห์ รือโทรศัพท์ 281-312-4012 หรือ
281-312-4000 กด 5
ข. ผูส้ มัครสามารถส่งใบสมัครทีส่ มบูรณ์และเอกสารสนับสนุนเพิม่ เติมไปยังผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาด้านการเงินของ
โรงพยาบาล หรือส่งเอกสารต่าง ๆ มาทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุดา้ นล่าง
ผูป้ ่ วยสามารถค้นหาผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาทางการเงินของโรงพยาบาลโดยการสอบถามทีแ่ ผนกข้อมูลและขอ
ปรึกษาผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาด้านการเงิน สําหรับคําถามเกีย่ วกับขัน้ ตอนการสมัครเข้าร่วม
ความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร หรือการตรวจสอบสถานะของใบสมัครทีส่ ง่ แล้ว
สามารถสอบถามได้กบั ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาด้านการเงินของโรงพยาบาลทีพ่ ร้อมจะให้ความช่วยเหลือด้วยตน
เอง หรือสามารถโทรสอบถามได้ท่ี 281-312-4012 หรือ 281-312-4000 ตัวเลือก 5
ค. ส่งใบสมัครทีส่ มบูรณ์ได้ทใ่ี ด:
Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
Attn: Financial Assistance
300 Kingwood Medical Drive
Suite 100
Kingwood, Texas 77339
- ห ร ือ โทรสาร: 281-358-2461
ง. บุคคลใด ๆ ดังต่อไปนี้สามารถร้องขอให้มกี ารพิจารณาสิทธิรั์ บความช่วยเหลือด้านการเงิน
หรือสิทธิได้
์ รบั เลือกโดยการสันนิษฐานได้ภายในช่วงเวลาของการสมัคร: (1) ผูป้ ่ วยหรือผูค้ ้าํ ประกัน
(2) ตัวแทนของผูป้ ่ วยหรือของผูค้ ้าํ ประกัน (3) ตัวแทนของ MHSHK ในนามของผูป้ ่ วย / การสมัคร
หรือ (4) แพทย์ทร่ี กั ษาผูป้ ่ วย
จ. โดยไม่คาํ นึงถึงการพิจารณาต่าง ๆ ทีร่ ะบุไว้ในทีอ่ น่ื ใดในโครงการ FAP นี้
ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูป้ ่ วยในการให้ความร่วมมือหรือมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นขัน้ ตอนการสมัครเ
ข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน
ซึง่ ก็รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการคุม้ ครองสุขภาพจากบุคคลภายนอกทีม่ ใี ด ๆ
ให้เอกสารหรือใบรับรองทัง้ หมดทีเ่ ป็ นจริงตามกําหนดเวลา เพื่อขอรับเงินทุนต่าง ๆ
ของโครงการของรัฐบาล (เช่น โครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล โครงการสวัสดิการสังคม
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ภาระรับผิดชอบของบุคคลภายนอก เงินช่วยเหลือผูเ้ ป็ นเหยื่อทางอาชญากรรม ฯลฯ)
หรือเพื่อพิจารณาสิทธิการเข้
ารับความช่วยเหลือด้านการเงินอื่น ๆ ของผูป้ ่ วย มิฉะนัน้
์
อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการพิจารณาใบสมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินของผู้
ป่ วยได้ ผูป้ ่ วยจะถูกขอให้สง่ ข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารต่าง ๆ ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่
MHSHK ร้องขอ เว้นเสียแต่ว่า MHSHK ทราบถึงเหตุสดุ วิสยั ผูป้ ่ วย (หรือผูค้ ้ําประกัน / ตัวแทน)
จะต้องกรอกและลงลายมือชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินให้สมบูรณ์
ฉ. ผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาด้านการเงินสามารถช่วยผูส้ มัครในการสมัครเข้ารับความช่วยเหลือด้านการเงินได้
หากผูป้ ่ วยเสียชีวติ และไม่สามารถระบุตวั ผูท้ จ่ี ะมารับผิดชอบแทนได้ ตัวแทนของ MHSHK
จะส่งคําร้องและกรอกใบสมัครให้เสร็จสิน้ แทนก็ได้โดยใช้ขอ้ มูลและเอกสารต่าง ๆ ทีม่ ี
8. รายได้ของครอบครัว:
ก. ผูป้ ่ วยต้องยื่นเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้มาอย่างน้อยหนึ่งประเภทเพื่อกําหนดรายได้ของครอบครั
ว หากมีเอกสารดังกล่าว หากมีบุคคลทีเ่ ป็ นลูกจ้างมากกว่าหนึ่งคนในครอบครัวของผูป้ ่ วย
ลูกจ้างแต่ละคนต้องส่งเอกสารตามรายการด้านล่างมาอย่างน้อยหนึ่งประเภท:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
ข.

การคืนเงินภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางทีย่ ่นื ขอล่าสุด
แบบฟอร์ม W-2 และ 1099 ล่าสุด
เช็คเงินค่าจ้างล่าสุด (หรือสําเนาใบแจ้งการว่างงาน จดหมายประกันสังคม ฯลฯ ถ้ามี)
ใบแจ้งจากนายจ้างหากได้รบั ค่าจ้างเป็ นเงินสด หรือ
การยืนยันอื่นใดจากบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับรายได้ของครอบครัว

การสมัครเข้าร่วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินจะไม่ถอื ว่าไม่สมบูรณ์เนื่องจากได้รบั เอกสารไม่
ครบถ้วน
หากผูป้ ่ วยได้ย่นื เอกสารอย่างน้อยหนึ่งประเภททีแ่ สดงถึงรายได้ของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว
(รวมถึงตัวผูป้ ่ วยเอง) ดังทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และได้ลงลายมือชื่อรับรอง
หรือในกรณีทผ่ี ปู้ ่ วยไม่สามารถยืน่ เอกสารดังกล่าวได้ และก็ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว

ค. ผูส้ มัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองการสมัคร MHSHK
อาจเพิกถอนหรือเปลีย่ นแปลงการพิจารณาหากภายหลังพบว่าหลักฐานทีผ่ สู้ มัครแสดงนัน้ เป็ นเท็จ
อย่างมีนยั สําคัญ
การยืน่ เอกสารเพิม่ เติม: โครงการ FAP ของ MHSHK
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เอกสารสนับสนุนเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
ผูส้ มัครอาจต้องเลือกทีจ่ ะยื่นเอกสารเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย รายได้ หนี้คงค้าง
หรือสถานการณ์อ่นื ๆ
ทีส่ ามารถแสดงให้เห็นถึงความลําบากทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนคําร้องขอรับสิทธิความช่
วยเหลือด้านการเงิ
์
นทีม่ จี าํ นวนเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนซึง่ ตนมีสทิ ธิโดยประการอื
่นตามโครงการ FAP นี้
์
9. ข้อมูลทีเ่ ป็ นเท็จหรือหลอกลวง:
หากพบว่าผูส้ มัครมีเจตนาในการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความสามารถในการชําระเงินค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทเ่ี ป็ นเท็จ
หรือหลอกลวง MHSHK ก็อาจจะปฏิเสธใบสมัครเข้าร่วมในปั จุบนั หรือในอนาคตของผูส้ มัคร
ในกรณีทม่ี กี ารให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จโดยไม่ได้เจตนา MHSHK จะพิจารณาตามข้อมูลทีถ่ ูกต้อง
หากมีการให้สทิ ธิความช่
วยเหลือด้านการเงินตามข้อมูลทีเ่ ป็ นเท็จอันเป็ นสาระสําคัญโดยเจตนาของผูป้ ่ วยไปแล้ว
์

หน้าที่ 12 จาก 15

MHSHK จะถือว่าการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินทีเ่ กิดขึน้ ก่อนนัน้ เป็ นโมฆะ ซึง่ MHSHK
มีสทิ ธิทั์ ง้ หมดตามกฎหมายในการเรียกร้องให้ผปู้ ่ วยชําระยอดเงินใด ๆ ก็ตามทีค่ รบกําหนดชําระ
หากการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จอันเป็ นสาระสําคัญนัน้ เป็ นไปโดยไม่เจตนา MHSHK
จะทําการพิจารณาใหม่ตามข้อมูลทีถ่ ูกต้อง

รายการโยง:
นโยบายการโอนย้ายผูป้ ่ วย (การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย EMTALA และกฎหมายว่าด้วยการโอนย้ายผูป้ ่ วยแห่งรัฐเท็กซัส)
สรุปความช่วยเหลือด้านการเงินแบบเข้าใจง่าย
การสมัครขอรับบริการความช่วยเหลือด้านการเงิน
นโยบายการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บหนี้

หน้าที่ 13 จาก 15

เอกสารแนบท้าย:
เอกสารแนบท้าย ก - การคํานวณจํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไป
่
เอกสารแนบท้าย ข - เกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง

มีต่อหน้าถัดไป

หน้าที่ 14 จาก 15

เอกสารแนบท้าย ก - การคํานวณจํานวนเงิ นที่เรียกเก็บโดยทัวไป
่
จํานวนเงินทีเ่ รียกเก็บโดยทัวไปเป็
่
นไปตามกระบวนการออกบิลเรียกเก็บเงินและการทํารหัสที่ MHSHK
ใช้สาํ หรับค่าบริการภายใต้โครงการประกันสุขภาพของรัฐ ในกรณีทม่ี กี ารให้บริการฉุกเฉินหรือทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์
ยอดเงินรวมทีต่ อ้ งชําระทีอ่ นุญาตภายใต้โครงการประกันสุขภาพของรัฐจะหารด้วยค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บทัง้ หมดสําหรับการเรี
ยกร้อง และให้หกั จํานวนเงินดังกล่าวด้วย 1 เพื่อคํานวนร้อยละของ AGB
ร้อยละของ AGB สําหรับ IP (ผูป้ ่ วยใน) =
เงิ นที่อนุญาตให้ชาํ ระของผูป้ ่ วยในภายใต้โครงการประกันสุขภาพของรัฐ /
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของผูป้ ่ วยในสําหรับโครงการประกันสุขภาพของรัฐ
ร้อยละของ AGB สําหรับ OP (ผูป้ ่ วยนอก) =
เงิ นที่อนุญาตให้ชาํ ระของผูป้ ่ วยนอกภายใต้โครงการประกันสุขภาพของรัฐ /
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของผูป้ ่ วยนอกสําหรับโครงการประกันสุขภาพของรัฐ
สถานบริการสาธารณสุข
Memorial Hermann Surgical Hospital - Kingwood

ผูป้ ่ วยใน
30%

ผูป้ ่ วยนอก
14%

ยอด AGB ประจําปี งบประมาณ 2019 (กรกฎาคม 2018 – มิถุนายน 2019) มีดงั ต่อไปนี้:
จํานวนเงิ นที่เรียกเก็บผูป้ ่ วยนอกโดยทัวไป:
่ 14%
จํานวนเงิ นที่เรียกเก็บผูป้ ่ วยในโดยทัวไป:
่ 30%

มีต่อหน้าถัดไป

หน้าที่ 15 จาก 15

เอกสารแนบท้าย ข - เกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง
จะมีการแก้ไขตารางรายได้รวมต่อเดือนสําหรับการมีสทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือทางการเงิน
เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง ตารางนี้ปรับปรุงทุก ๆ ปี
ตารางรายได้รวมต่อเดือนสําหรับการมีสทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือทางการเงินคือตารางรายได้ในปั จจุบนั ที่ MHSHK
ใช้กาํ หนดเกณฑ์การมีสทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือทางการเงินตามเกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลางนี้
ตารางรายได้รวมต่อเดือนสําหรับการมีสทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือทางการเงินอิงจากเกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลางและ
ตารางสิทธิของ
์ Harris County Hospital District ตามทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติมเป็ นครัง้ คราวจากหน่วยงานราชการ
สามารถตรวจสอบตารางดังกล่าวได้ท:่ี
โปรดดูตารางด้านล่าง:
Memorial Hermann Surgical Hospital Kingwood
ตารางรายได้รวมสําหรับการมีสทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือทางการเงิน
เกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง (FPG) ประจําปี 2019
รายได้รวมต่อเดือนหรือต่อปี ทจ่ี ะมีสทิ ธิขอรั
์ บความช่วยเหลือทางการเงินขึน้ อยู่กบั ขนาดของครอบครัว
ร้อยละ 100 ของ FPG

ร้อยละ 200 ของ FPG

ร้อยละ 400 ของ FPG

ขนาดของ
ครอบครัว

รายได้
ต่อปี

รายได้
ต่อเดือน

รายได้
ต่อปี

รายได้
ต่อเดือน

รายได้
ต่อปี

รายได้
ต่อเดือน

1

$12,490

$1,041

$24,980

$2,082

$49,960

$4,163

2

$16,910

$1,409

$33,820

$2,818

$67,640

$5,637

3

$21,330

$1,778

$42,660

$3,555

$85,320

$7,110

4

$25,750

$2,146

$51,500

$4,292

$103,000

$8,583

5

$30,170

$2,514

$60,340

$5,028

$120,680

$10,057

6

$34,590

$2,883

$69,180

$5,765

$138,360

$11,530

7

$39,010

$3,251

$78,020

$6,502

$156,040

$13,003

8

$43,430

$3,619

$86,860

$7,238

$173,720

$14,477

หากมีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 8 คน ให้เพิม่ เงินจํานวน 4,420 ดอลลาร์สหรัฐ
ให้แต่ละคนทีเ่ กินมาเพือ่ กําหนดหลักเกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง

