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นโยบายของ MEMORIAL HERMANN HEALTH SYSTEM
ชื่ อนโยบาย:
วันทีต่ ีพมิ พ์ :
ฉบับที:่

นโยบายความช่วยเหลือด้านการเงิน (Financial Assistance Policy)
12/19/2017
4

วัตถุประสงค์ ของนโยบาย:
Memorial Hermann Health System (“MHHS”) ดําเนิ นกิจการโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามมาตรา 501(c)(3)
แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร (Internal Revenue Code)
ที่ตอบสนองความต้องการดูแลสุ ขภาพของเทศมณฑล Harris Montgomery Fort Bend
และเทศมณฑลที่อยูร่ ายล้อมแห่งอื่น ๆ MHHS
มีความมุ่งมัน่ ในการให้ประโยชน์แก่ชุมชนในรู ปแบบของความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคลที่ไม่มีประกั
นและที่มีประกันน้อยเกินไป
โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิให้ได้เข้ารับบริ การฉุ กเฉิ นหรื อบริ การตามความจําเป็ นทางการแพทย์โดยไม่ดูความ
สามารถในการชําระเงินของผูป้ ่ วย
วัตถุประสงค์ของนโยบายความช่วยเหลือด้านการเงิน (“FAP”)
นี้มีเพื่อกําหนดวิธีระบุและมอบความช่วยเหลือด้านการเงินอย่างเป็ นระบบแก่ผทู ้ ี่ MHHS
ดูแลภายในชุมชน
ขอบเขต:
นโยบาย FAP
นี้บงั คับใช้กบั สถานบริ การสาธารณสุ ขทุกแห่งที่มีใบอนุ ญาตจากรัฐที่ดาํ เนินการโดยโรงพยาบาล MHHS
ตามมาตรา 501(c)(3) ซึ่ งประกอบด้วย
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Memorial City Medical Center

หน้า 2 จาก 26

Memorial Hermann – Texas Medical Center
• Memorial Hermann Cypress Hospital
• Memorial Hermann Orthopedic and Spine Hospital
Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital Katy, L.L.C.
Memorial Hermann Southeast Hospital
• Memorial Hermann Pearland Hospital
Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital
Memorial Hermann The Woodlands Medical Center
TIRR Memorial Hermann
MHHS ดําเนิ นการศูนย์ภาพวินิจฉัยผูป้ ่ วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์ การกีฬา และศูนย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู
และศูนย์ฉุกเฉิ นในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การ แผนกผูป้ ่ วยนอกของรายชื่อโรงพยาบาลที่ระบุไว้ดา้ นบน
และโรงพยาบาลเหล่านั้นได้รับการครอบคลุมภายใต้นโยบาย FAP นี้ นอกจากนี้ MHHS
ยังดําเนินการห้องปฏิบตั ิการวินิจฉัยผูป้ ่ วยนอก ซึ่ งอยูภ่ ายใต้นโยบาย FAP นี้
ถ้ อยแถลงนโยบาย:
1. เพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมด้านความเห็นอกเห็นใจและการดูแลบริ การของ MHHS นโยบายของ

MHHS คือเพื่อส่ งมอบบริ การด้านความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู ้ ่ วยที่ขาดแคลน นอกจากนี้
วัตถุประสงค์ของนโยบาย FAP
นี้คือเพื่อกําหนดขอบข่ายความช่วยเหลือด้านการเงินที่จะมอบให้แก่ผปู ้ ่ วยสําหรับการดูแลรักษาพยาบา
ลที่ฉุกเฉิ นหรื อที่จาํ เป็ นทางการแพทย์ที่ MHHS มอบให้
2. นโยบาย FAP นี้ระบุเกณฑ์เฉพาะและขั้นตอนการสมัครขอรับบริ การความช่วยเหลือด้านการเงินที่

MHHS จะมอบให้แก่บุคคลที่ไม่สามารถชําระเงินค่าบริ การเต็มจํานวนได้
โปรดทราบว่าบุคคลบางประเภทมีสิทธิ์ ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐาน (Presumptively Eligible)
ให้ได้รับบริ การโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย (ดูที่กระบวนการ ส่ วนที่ 4)
3. นโยบาย FAP นี้ใช้บงั คับกับการดูแลรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ นหรื อที่จาํ เป็ นทางการแพทย์ที่โรงพยาบาล

หน้า 3 จาก 26

MHHS นโยบาย FAP
นี้ไม่ได้มีผลผูกพันกับผูใ้ ห้บริ การทางการแพทย์ภายนอกโรงพยาบาลและไม่ใช้บงั คับกับการให้บริ การ
ของแพทย์
คุณสามารถค้นหารายชื่อผูใ้ ห้บริ การดูแลรักษาพยาบาลยามฉุ กเฉิ นหรื อที่จาํ เป็ นทางการแพทย์อื่น ๆ
ที่โรงพยาบาลที่บริ การได้รับการครอบคลุมตามนโยบาย FAP นี้
และรายชื่อผูใ้ ห้บริ การที่บริ การไม่ได้รับการครอบคลุมตามนโยบาย FAP นี้ได้ในเว็บไซต์ของเราที่
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ได้ในแผนกฉุ กเฉิ นและบริ เวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ได้ทางไปรษณี ยห์ รื อโดยการโทร (713) 338-5502
หรื อ 1-800-526-2121 ตัวเลือก 5
4. นโยบาย FAP อธิ บายเกณฑ์ที่ MHHS

ใช้ในการคํานวณจํานวนส่ วนลดของบริ การความช่วยเหลือด้านการเงิน หากมี มาตรการที่ MHHS
จะดําเนินการเผยแพร่ นโยบาย FAP นี้ในวงกว้างภายในชุ มชนที่ MHHS ให้บริ การ ขั้นตอนที่ MHHS
ใช้ในการพิจารณาสิ ทธิ์ขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และขั้นตอนการสมัครขอรับบริ การความช่วยเหลือด้านการเงิน วิธีการที่ MHHS
อาจใช้ในกรณี ที่ไม่มีการชําระเงินได้อธิ บายไว้แล้วในนโยบายแยกต่างหาก MHHS
นโยบายการเรี ยกเก็บเงินและการเรี ยกเก็บหนี้ (Billing and Collections Policy)
สามารถดาวน์โหลดนโยบายนี้ได้ที่เว็บไซต์ MHHS:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
หรื อขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ได้ท่ีแผนกฉุ กเฉิ นและบริ เวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ได้ทางไปรษณี ยห์ รื อโดยการโทร(713) 338-5502
หรื อ 1-800-526-2121 ตัวเลือก 5
5. ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการมีสิทธิ์ ขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน ต้องกรอกให้สมบูรณ์

และส่ งใบสมัครขอรับบริ การความช่วยเหลือด้านการเงิน
(สําหรับผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐาน(Presumptively Eligible))
พร้อมยืน่ เอกสารเพิ่มเติมที่จาํ เป็ นต่าง ๆ
การสมัครขอรับบริ การความช่วยเหลือด้านการเงินมีกาํ หนดไม่เกิน 240
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วันหลังจากวันที่มีการส่ งใบแจ้งการเรี ยกเก็บเงินค่าบริ การครั้งแรกซึ่งคุณร้องขอความช่วยเหลือด้านก
ารเงิน อาจมียกเว้นเป็ นกรณี พิเศษดังที่ได้อธิบายไว้ในกระบวนการส่ วนที่ 9
จะไม่มีขอ้ ความใดในนโยบาย FAP
นี้มีอาํ นาจเหนือกว่ากฎหมายหรื อข้อบังคับของรัฐบาลกลางของรัฐหรื อท้องถิ่นที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุ
บันหรื อที่มีผลบังคับใช้ในอนาคต
6. จํานวนเงินที่ผปู ้ ่ วยชําระแล้วใด ๆ

ที่เกินจากยอดค้างชําระหลังจากที่มีการหักส่ วนลดจากความช่วยเหลือด้านการเงินที่มีแล้ว
จะได้รับคืนสําหรับการรักษาทุกครั้งที่เข้าข่าย
7. อํานาจชี้ขาดในการพิจารณาว่า MHHS ได้ใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อกําหนดผูม้ ีสิทธิ์ ในนโยบาย

FAP หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั สํานักงานฝ่ ายบริ การธุ รกิจผูป้ ่ วยของ MHHS (MHHS Patient Business
Services Office) นโยบาย FAP นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กบั ชุมชนของ MHHS
โดยสอดคล้องกับค่านิยมด้านความเห็นอกเห็นใจและการดูแลบริ การของ MHHS นโยบาย FAP
ที่มีอยูน่ ้ ีไม่ได้ถือว่าเป็ นการเสนอความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผปู ้ ่ วยเฉพาะราย
และไม่ได้สร้างสิ ทธิ์หรื อภาระหน้าที่ใด ๆ ก็ตามตามสัญญา MHHS อาจปรับปรุ งข้อมูลนโยบาย FAP
นี้ในอนาคตและอาจได้รับการอนุมตั ิโดยคณะกรรมการ (Board of Directors)
หรื อผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งโดยขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่เพียงฝ่ ายเดียว
8. นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ

ที่ได้ระบุในที่น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของรัฐเท็กซัส และมาตรา 501(r)
ของประมวลรัษฎากร รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย
คําศัพท์และคํานิยาม:
1. ใบสมัคร (Application): หมายถึง

ใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินที่ผปู ้ ่ วยต้องดําเนินการให้เสร็ จสมบูรณ์
2. ระยะเวลาการสมัคร(Application Period): MHHS

จะยอมรับและดําเนินการกับใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินในระหว่างระยะเวลาการสมัคร
ระยะเวลาการสมัครเริ่ มต้นในวันที่บุคคลได้รับการรักษาพยาบาล และสิ้ นสุ ด 240
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วันหลังจากวันที่มีใบแจ้งหนี้เรี ยกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลฉบับแรก
3. จํานวนเงินที่ เรี ยกเก็บโดยทั่วไป (Amounts Generally Billed, AGB):

ผูป้ ่ วยที่มีคุณสมบัติเข้ารับความช่วยเหลือด้านการเงินจะไม่ได้ถูกเรี ยกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลฉุ กเฉิ
นหรื อที่จาํ เป็ นทางการแพทย์เพิม่ เติมเกินกว่าจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไป (AGB)
จากผูป้ ่ วยที่มีประกัน
ก.

ข.

ค.

ร้อยละ AGB ของ MHHS คํานวณโดยใช้วธิ ี “ดูความเคลื่อนไหวของบัญชีที่ผา่ นมา”
ซึ่งเป็ นการชําระเงินค่าบริ การทาง Medicare
ทั้งหมดที่อนุ ญาตหารด้วยค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่เรี ยกร้องในช่วง 12 เดือนก่อนหน้า
ส่ วนลดที่มอบให้แก่ผปู ้ ่ วยที่มีคุณสมบัติได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจะได้รับการตร
วจสอบเทียบกับขีดจํากัดร้อยละ AGB เพื่อให้แน่ใจว่าผูป้ ่ วยไม่ได้ถูกเรี ยกเก็บเงินเกินกว่า
AGB
สามารถดูขอ้ มูลร้อยละของจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไปของนโยบาย FAP ได้ท่ี
เอกสารแนบ A – การคํานวณจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไป
ร้อยละ AGB ที่แก้ไขล่าสุ ดจะถูกคํานวณเป็ นรายปี และนําไปใช้ภายในวันที่ 120
หลังจากวันที่เริ่ มต้นของปี ปฏิทิน

4. รายได้ รวมของครอบครั วรายปี (Annual Gross Family Income):

ผลรวมรายได้ประจําปี ของครอบครัวและสวัสดิการที่เป็ นเงินสดจากทุกแหล่งที่มาก่อนหักภาษีท้งั หม
ด หักด้วยค่าเลี้ยงดูอุปการะบุตร ที่รายงานไปยังกรมสรรพากรแห่งสหรัฐอเมริ กา (the United States
Internal Revenue Service) รายได้ของครอบครัว รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะ รายรับ
เงินชดเชยการว่างงาน เงินชดเชยสําหรับแรงงาน Social Security Supplemental Security Income
สาธารณูปการ เงินชดเชยสําหรับทหารผ่านศึก สิ ทธิ์ ประโยชน์สาํ หรับคนที่คู่ครองเสี ยชีวติ ไปแล้ว
เงินบํานาญหรื อรายได้เมื่อเกษียณ ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเลี้ยงดู ค่าอุปการะบุตร และแหล่งเงินได้อื่น
ๆ

5. การรั กษาที่ รอได้ (Elective Services): บริ การรักษาอาการที่ไม่จาํ เป็ นต้องดําเนินการทันที

การรักษาที่รอได้ประกอบด้วยกระบวนการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ่ วย แต่ไม่มีความเร่ งด่วน
และรวมถึงบริ การที่จาํ เป็ นทางการแพทย์และบริ การที่ไม่มีความจําเป็ นทางการแพทย์เช่น
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การผ่าตัดทางความงามและทางทันตกรรมที่ดาํ เนินการอย่างเป็ นเอกเทศเพื่อปรับปรุ งรู ปลักษณ์หรื อกร
ะบวนการรักษาที่รอได้อื่น ๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยแผนการประกันสุ ขภาพตามปกติ
การรักษาที่รอได้และไม่มีความจําเป็ นทางการแพทย์จะไม่ถูกพิจารณาให้รับความช่วยเหลือด้านการเงิ
น
6. การบริ การฉุ กเฉิ น (Emergency services): บริ การต่าง ๆ

ที่มอบให้แก่ผปู ้ ่ วยสําหรับโรคที่มีอาการสาหัสฉับพลัน (รวมถึงความเจ็บปวดรุ นแรง)
ซึ่ งถ้าหากขาดการดูแลรักษาอย่างฉับพลันทันที อาจส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพร่ างกายของบุคคลนั้น ๆ
(หรื ออย่างเช่นต่อสตรี มีครรภ์ สุ ภาพสตรี หรื อทารกในครรภ์) ให้บาดเจ็บสาหัส
ส่ งผลให้ร่างกายอวัยวะหรื อส่ วนใด ๆ ของร่ างกายทํางานผิดปกติอย่างรุ นแรง
7. การเก็บเงินเป็ นกรณี พิเศษ (Extraordinary Collection Actions, ECAs):

กิจกรรมเหล่านี้คือการเรี ยกเก็บเงินที่ตอ้ งเข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมายหรื อกระบวนการศาล
และอาจมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การขายหนี้ให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง
หรื อการรายงานข้อมูลเชิงลบแก่บริ ษทั สิ นเชื่อหรื อศูนย์ขอ้ มูลสิ นเชื่อ MHHS
ไม่มีส่วนในการเก็บเงินเป็ นกรณี พิเศษ (ECAs) และไม่อนุญาตให้ผเู ้ ก็บเงินเจ้าต่าง ๆ
ของตนมีส่วนเรี ยกเก็บเงินเป็ นกรณี พิเศษ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเรี ยกเก็บเงินของ
MHHS ได้ในเอกสารแจกฟรี แยกต่างหากของ MHHS นโยบายการเรี ยกเก็บเงินและการเรี ยกเก็บหนี้;
ซึ่ งนโยบายนี้มีให้ดูทางออนไลน์ที่ http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
หรื อรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ได้ที่แผนกฉุ กเฉิ นและบริ เวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล หรื อโทร
(713) 338-5502 หรื อ 1-800-526-2121 ตัวเลือก 5
8. ครอบครั ว (Family): ผูป้ ่ วย คู่สมรส/คู่ชีวติ ของผูป้ ่ วย บุพการี หรื อผูป้ กครองของผูป้ ่ วย

(ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยเป็ นผูเ้ ยาว์) และผูอ้ าศัยใด ๆ
ที่ได้รับการคืนภาษีเงินได้ของผูป้ ่ วยและอาศัยอยูใ่ นบ้านของผูป้ ่ วย
หรื อของบุพการี หรื อผูป้ กครองของผูป้ ่ วย
9. ระดับความยากจนที่ รัฐบาลกลางกําหนดไว้ (Federal Poverty Level, “FPL”):

ระดับรายได้ของบุคคลใด ๆ ที่ถือว่าอยูใ่ นระดับยากจน
ระดับรายได้น้ ีแตกต่างกันไปตามขนาดของครอบครัว
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ระดับความยากจนจะได้รับการปรับปรุ งข้อมูลทุกปี โดยกระทรวงสาธารณสุ ขและบริ การประชาชนแห่
งสหรัฐอเมริ กา (the United States Department of Health and Human Services)
และจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร Federal Register เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย FAP นี้
ระดับความยากจนที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ที่เผยแพร่ เหล่านี้ แสดงถึงรายได้รวม
ระดับความยากจนที่รัฐบาลกลางกําหนดไว้ (FPL) ที่ใช้เพื่อนโยบาย FAP
นี้จะได้รับการปรับปรุ งข้อมูลทุกปี สามารถดู FPL ฉบับล่าสุ ดของนโยบาย FAP ได้ท่ี เอกสารแนบ B
– เกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง
10. ความช่ วยเหลือด้ านการเงิน (Financial Assistance): ความช่วยเหลือด้านการเงิน หมายถึง

ความช่วยเหลือที่ MHHS เสนอให้แก่ผปู ้ ่ วยที่มีคุณสมบัติดา้ นการเงินที่กาํ หนดและเกณฑ์การมีสิทธิ์ อื่น
ๆ ดังที่ระบุไว้ใน FAP
เพื่อช่วยให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือด้านแหล่งทรัพยากรทางการเงินที่จาํ เป็ นในการชําระค่าบริ การ
ฉุ กเฉิ นหรื อค่าดูแลสุ ขภาพที่จาํ เป็ นทางการแพทย์ที่ให้บริ การโดย MHHS ภายในโรงพยาบาล
ผูป้ ่ วยที่มีสิทธิ์ อาจรวมถึงผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกัน ผูป้ ่ วยที่มีรายได้นอ้ ย
และผูป้ ่ วยที่มีการคุม้ ครองเพียงบางส่ วน แต่ไม่สามารถที่จะชําระค่าบริ การทางการแพทย์ที่คา้ งชําระอยู่
ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด

11. บริ การทางการแพทย์ ที่สาํ คัญ (Medically Necessary Services): บริ การหรื อการอํานวยความสะดวกต่าง

ๆ สําหรับการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาพยาบาลโดยตรง
และการรักษาโรคเป็ นไปตามมาตรฐานจรรยาปฏิบตั ิที่ดีทางการแพทย์ในพื้นที่
ได้รับการครอบคลุมและพิจารณาว่ามีความจําเป็ นทางการแพทย์โดยโครงการ Medicare และโครงการ
Medicaid และเป้ าหมายหลักไม่ใช่การทําให้ผปู ้ ่ วยหรื อแพทย์ได้รับความสะดวก
บริ การทางการแพทย์ที่จาํ เป็ นไม่ครอบคลุมถึงการผ่าตัดเสริ มความงามหรื อบริ การที่ไม่เกี่ยวกับการแพ
ทย์ เช่น บริ การเชิงสังคม การศึกษา หรื อทางอาชีพ
12. สรุ ปใจความแบบเข้ าใจง่ าย (Plain Language Summary, “PLS”): สรุ ปนโยบาย FAP ของ MHHS

แบบเข้าใจง่ายประกอบด้วย: (ก)
คําอธิ บายโดยย่อของคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์ และความช่วยเหลือที่มอบให้; (ข)
รายชื่อเว็บไซต์และสถานที่ต้ งั จริ งที่สามารถสมัครรับความช่วยเหลือด้านการเงิน; (ค)
คําชี้แจงเกี่ยวกับวิธีรับสําเนาเอกสาร FAP ฟรี ; (5)
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ข้อมูลติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัคร; (6) บริ การข้อมูลนโยบาย FAP
และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นภาษาต่าง ๆ; และ (7)
หลักฐานที่ยนื ยันว่าผูป้ ่ วยที่ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้ารับความช่วยเหลือด้านการเงินจะถูกเรี ยกเก็
บเงินไม่เกินไปกว่าจํานวนที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไปสําหรับค่าบริ การฉุ กเฉิ นหรื อค่าบริ การที่จาํ เป็ นทางกา
รแพทย์
13. สิ ทธิ์ ได้ รับเลือกโดยการสั นนิ ษฐาน (Presumptive Eligibility)

หรื อมีสิทธิ์ ได้ รับเลือกโดยการสั นนิษฐาน (Presumptively Eligible):
การพิจารณาสิ ทธิ์การเข้ารับความช่วยเหลือด้านการเงินดูจากเกณฑ์เฉพาะซึ่ งถือว่าได้แสดงถึงความต้อ
งการทางการเงินของผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกันที่ยงั ไม่ได้สมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน

14. ความพยายามตามสมควร (Reasonable Efforts): MHHS

จะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งผูป้ ่ วยเกี่ยวกับนโยบาย FAP ของ MHHS
โดยนําเสนอเป็ นสรุ ปใจความนโยบาย FAP แบบเข้าใจง่ายเ ให้แก่ผปู ้ ่ วยก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาล
นอกจากนี้ MHHS จะปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบเกี่ยวกับนโยบาย FAP ของ
MHHS:
ก.

ใบสมัครที่ ไม่ สมบูรณ์ :
หากผูป้ ่ วยและ/หรื อครอบครัวส่ งข้อมูลการสมัครเข้าร่ วมที่ไม่สมบูรณ์ MHHS
จะเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุวา่ ต้องการข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมใด

ข.

ใบสมัครที่ สมบูรณ์ :
หากผูป้ ่ วยและ/หรื อสมาชิกในครอบครัวของผูป้ ่ วยส่ งใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้า
นการเงินที่สมบูรณ์ MHHS จะแจ้ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าผูป้ ่ วยมีสิทธิ์ รับความช่วยเหลือด้านการเงินหรื อไม่อย่างทันท่วงที
และแจ้งผูป้ ่ วยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการพิจารณา
(รวมถึงความช่วยเหลือในด้านที่ผปู ้ ่ วยมีสิทธิ์ หากมี)
และเกณฑ์สาํ หรับการพิจารณาในครั้งนี้
การแจ้งนี้จะยังรวมถึงจํานวนร้อยละของความช่วยเหลือด้านการเงิน
(สําหรับใบสมัครที่ได้รับการอนุมตั ิ) หรื อเหตุผลในการปฏิเสธความช่วยเหลือ
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และการชําระเงินที่คาดหวังจากผูป้ ่ วยและ/หรื อครอบครัวที่เป็ นไปได้
ผูป้ ่ วยและ/หรื อครอบครัวจะได้รับใบแจ้งยอดอย่างต่อเนื่องในระหว่างการประเมินใบสมัค
รที่สมบูรณ์
ค.

ใบแจ้ งยอดของผู้ป่วย: MHHS จะส่ งชุดใบแจ้งยอดต่าง ๆ
ที่มีรายละเอียดบัญชี และจํานวนค้างชําระของผูป้ ่ วย
ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยจะมีคาํ ร้องขอให้ผปู้ ่ วยรับผิดชอบในการแจ้ง MHHS
ให้ทราบหากมีการคุม้ ครองจากประกันสุ ขภาพใด ๆ หนังสื อบอกกล่าวนโยบาย FAP ของ
MHHS หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และที่อยูเ่ ว็บไซต์ท่ีสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของนโยบาย FAP

ง.

เว็บไซต์ MHHS: เว็บไซต์ของ MHHS
จะโพสต์ประกาศว่าสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในที่ที่เห็นได้อย่างชัดเจน
พร้อมกับคําอธิ บายขั้นตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน MHHS จะโพสต์
นโยบาย FAP นี้พร้อมรายชื่อผูใ้ ห้บริ การผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้และไม่ได้อยูภ่ ายใต้นโยบาย FAP
สรุ ปใจความแบบเข้าใจง่าย การสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน และ
นโยบายการเรี ยกเก็บเงินและการเรี ยกเก็บหนี้ บนเว็บไซต์ MHHS:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/ MHHS
จะมีสาํ เนาเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้แจกฟรี
สามารถรับได้ที่แผนกฉุ กเฉิ นและบริ เวณจุดลงทะเบียน

15. ผู้ป่วยที่ มีประกันน้ อยเกินไป (Underinsured Patient):

ผูป้ ่ วยที่ได้รับความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
และได้รับการดูแลรักษาฉุ กเฉิ นหรื อที่จาํ เป็ นทางการแพทย์ที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาตามจริ งเกินกว่าที่
ตนสามารถชําระได้
16. ผู้ป่วยที่ ไม่ มีประกัน (Uninsured Patient): ผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รับการคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันสุ ขภาพ

ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และไม่ได้เป็ นผูร้ ับประโยชน์ของประกันสุ ขภาพของรัฐ หรื อเอกชน
โครงการสวัสดิการด้านสุ ขภาพ หรื อโครงการคุม้ ครองสุ ขภาพอื่น ๆ
(รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการประกันจากเอกชน Medicare หรื อ Medicaid หรื อ Crime Victims
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Assistance ) และผูท้ ี่ไม่ได้รับค่าชดเชยสําหรับคนงานเมื่อบาดเจ็บ ประกันรถยนต์ หรื อความรับผิด
หรื อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอื่น ๆ ดังที่ MHHS ได้กาํ หนดตามเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ
ของผูป้ ่ วยหรื อที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สําหรับการชําระเงินค่าบริ การสุ ขภาพของ MHHS
เกณฑ์ การตรวจสอบ:
1. การสื่ อสาร: เพื่อทําให้ผปู ้ ่ วย ครอบครัว
และชุมชนในวงกว้างของเราได้ตระหนักถึงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
MHHS จะดําเนิ นการตามขั้นตอนต่าง ๆ
เพื่อแจ้งให้ผปู ้ ่ วยและผูเ้ ข้าใช้บริ การโรงพยาบาลทราบถึงความพร้อมของโครงการความช่วยเหลือ
ด้านการเงิน และเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลนโยบาย FAP
นี้ออกไปในวงกว้างแก่สมาชิกชุมชนที่มีโครงการนี้ให้บริ การในแต่ละโรงพยาบาล
ขั้นตอนเหล่านี้ประกอบด้วย:
a.

ความยินยอมของผู้ป่วย:
การลงลายมือชื่อยินยอมรับการดูแลรักษาด้านสุ ขภาพเมื่อลงทะเบียนรับบริ การดูแลรักษาสุ ขภาพ
ประกอบด้วยหนังสื อที่แสดงว่าหากต้องมีบริ การด้านการกุศล
จะต้องมีการขอพิจารณาสิ ทธิ์เมื่อเข้าโรงพยาบาลหรื อเมื่อรับใบเรี ยกเก็บเงินหรื อใบแจ้งยอดตามรา
ยการ
b.
การให้ คาํ ปรึ กษาด้ านการเงิ น: ผูป้ ่ วยของ MHHS
ควรหาข้อมูลจากผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการเงินของโรงพยาบาล
หากผูป้ ่ วยประสบปั ญหาด้านการชําระเงินในส่ วนที่โรงพยาบาลเรี ยกเก็บตามบิล
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการเงินของเราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกัน
มีประกันน้อยเกินไป หรื อประสบปั ญหาด้านการเงินอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินค่าบริ การรักษาสุ ขภาพที่เราให้บริ การ
ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการเงินอาจคัดกรองผูป้ ่ วยเพื่อรับสิ ทธิ์ ตามโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลอันหล
ากหลาย ช่วยเรื่ องเงินชดเชยสําหรับแรงงาน หรื อการเรี ยกร้องความรับผิด ขยายเวลาการชําระเงิน
หรื อช่วยผูป้ ่ วยสมัครเข้าร่ วมโครงการช่วยเหลือด้านการเงิน
c.
สรุ ปใจความแบบเข้ าง่ ายและใบสมัครเข้ าร่ วมโครงการ:
สําเนาเอกสารสรุ ปใจความนโยบาย FAP ของ MHHS
แบบเข้าใจง่ายและสําเนาเอกสารใบสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินมีให้บริ การ
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แก่ผปู ้ ่ วยทุกคนทันทีที่บริ การนี้เปิ ดรับ MHHS จะมีสาํ เนาเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้แจกฟรี เมื่อมีการขอ
สามารถรับได้ที่แผนกฉุ กเฉิ นและบริ เวณจุดลงทะเบียน
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ได้ทางไปรษณี ยห์ รื อโดยการโทร 713-338-5502
หรื อ 1-800-526-2121 ตัวเลือก 5
d.
บริ การสําเนาเป็ นภาษาต่ าง ๆ: MHHS แปลข้อมูลนโยบาย FAP
สรุ ปใจความแบบเข้าใจง่าย ใบสมัครโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน และ
นโยบายการเรี ยกเก็บเงินและการเรี ยกเก็บหนี้
สําหรับผูท้ ี่มีขอ้ จํากัดด้านภาษาอังกฤษที่มีจาํ นวนน้อยกว่าร้อยละห้า (5%) หรื อ 1,000
คนในชุมชนที่ได้รับบริ การของโรงพยาบาล MHHS
จะทําสําเนาเอกสารเหล่านี้แจกฟรี ทางเว็บไซต์ MHHS
และเมื่อมาขอรับที่แผนกฉุ กเฉิ นและบริ เวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ได้ทางไปรษณี ยห์ รื อโดยการโทร 713-338-5502
หรื อ 1-800-526-2121 ตัวเลือก 5
e.
ป้ าย:
ป้ ายโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินทั้งหมดจะตั้งไว้ในตําแหน่งที่โดดเด่นและเห็นได้ชดั เจนใ
นที่สาธารณะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะในแผนกฉุ กเฉิ นและจุดลงทะเบียนผูป้ ่ วย
ของ MHHS
ป้ ายจะระบุวา่ พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อผูใ้ ห้คาํ ป
รึ กษาด้านการเงินเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
f. เว็บไซต์ : เว็บไซต์ของ MHHS
จะโพสต์ประกาศในตําแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน
พร้อมกับคําอธิ บายขั้นตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน MHHS จะโพสต์นโยบาย
FAP พร้อมรายชื่อผูใ้ ห้บริ การผูท้ ี่อยูภ่ ายใต้และไม่ได้อยูภ่ ายใต้นโยบาย FAP
สรุ ปใจความแบบเข้าใจง่าย การสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน และ
นโยบายการเรี ยกเก็บเงินและการเรี ยกเก็บหนี้ บนเว็บไซต์ MHHS:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/
g. การเรี ยกเก็บเงินและใบแจ้ งยอดของผู้ป่วย:
ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยจะมีคาํ ร้องขอให้ผปู้ ่ วยรับผิดชอบในการแจ้ง MHHS
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ให้ทราบหากมีการคุม้ ครองจากประกันสุ ขภาพที่มีใด ๆ; และจะมีหนังสื อบอกกล่าวนโยบาย FAP
ของ MHHS หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และที่อยูเ่ ว็บไซต์ที่สามารถรับเอกสารต่าง ๆ ของนโยบาย FAP
h. จดหมายหรื อโทรสาร:
ผูป้ ่ วยสามารถส่ งจดหมายหรื อโทรสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ต่าง ๆ
เหล่านี้มายังที่อยูด่ า้ นล่าง และระบุชื่อ-สกุลของผูข้ อรวมถึงที่อยูส่ าํ หรับการส่ งกลับที่ตอ้ งการให้
MHHS ส่ งสําเนาเอกสารไปถึง
Memorial Hermann Health System
Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
โทรสาร: 713-338-6500
2.

การพิจารณาสิ ทธิ์ :
จะมีการพิจารณาสิ ทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินตามกระบวนการที่มีการประเมินความต้องการด้า
นการเงินรายบุคคล กระบวนการเหล่านั้นมีรายละเอียดตามด้านล่างนี้:
การพิจารณาสิ ทธิ์ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐานจะถูกดําเนินการตามเกณฑ์ที่ได้อธิ บายไว้ใน
กระบวนการส่ วนที่ 4 ด้านล่าง
หากผูป้ ่ วยท่านใดมีสิทธิ์ ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐานเพื่อเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านก
ารเงินก็ไม่จาํ เป็ นต้องกรอกใบสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม
ผูป้ ่ วยหรื อผูค้ ้ าํ ประกันควรต้องร่ วมมือในกระบวนการคัดกรองและให้ขอ้ มูลส่ วนตัวหรื อข้อมูลด้
านการเงิน รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการมีสิทธิ์ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐาน
b.
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน
ซึ่งผูป้ ่ วยหรื อผูค้ ้ าํ ประกันต้องร่ วมมือและให้ขอ้ มูลส่ วนตัวหรื อข้อมูลด้านการเงิน
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความต้องการด้านการเงิน;
c.
MHHS จะใช้ความพยายามตามสมควรในการพิจารณาว่าบุคคลหนึ่ง ๆ
มีสิทธิ์ เข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินหรื อไม่
a.
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โดยการแจ้งข้อมูลไปยังผูป้ ่ วยเกี่ยวกับนโยบาย FAP ของ MHHS
ในรู ปแบบสรุ ปใจความแบบเข้าใจง่ายก่อนที่ผปู ้ ่ วยจะได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล
นอกจากนี้ MHHS จะปฏิบตั ิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้ผปู ้ ่ วยทราบเกี่ยวกับนโยบาย
FAP ของ MHHS
i. ใบสมัครที่ ไม่ สมบูรณ์ :
หากผูป้ ่ วยและ/หรื อครอบครัวส่ งใบสมัครเข้าร่ วมที่ไม่สมบูรณ์ MHHS
จะแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมระบุวา่ ต้องการข้อมูลหรื อเอกสารเพิ่มเติมใ
ดภายในสี่ สิบห้า (45) วันหลังจากได้รับใบสมัครฉบับแรก
ii. ใบแจ้ งยอดของผู้ป่วย:
ใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยจะมีการแจ้งให้ผปู ้ ่ วยรับผิดชอบในการแจ้ง MHHS
ให้ทราบหากมีการคุม้ ครองตามประกันสุ ขภาพที่มีใด ๆ
และจะมีการแจ้งเตือนของนโยบาย FAP ของ MHHS
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
และที่อยูเ่ ว็บไซต์ที่สามารถรับเอกสารต่าง ๆ ของนโยบาย FAP
iii. เว็บไซต์ MHHS: เว็บไซต์ของ MHHS
จะโพสต์ประกาศในตําแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพร้อมให้ความช่วยเ
หลือด้านการเงิน
พร้อมกับคําอธิ บายขั้นตอนการสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
ในเว็บไซต์ MHHS:
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram/ MHHS
จะโพสต์นโยบาย FAP
พร้อมรายชื่อผูใ้ ห้บริ การผูท้ ี่อยูแ่ ละไม่ได้อยูภ่ ายใต้นโยบาย FAP
สรุ ปใจความแบบเข้าใจง่าย ใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน และ
นโยบายการเรี ยกเก็บเงินและการเรี ยกเก็บหนี้
iv. ขอรั บเอกสารต่ าง ๆ ที่ มี: MHHS จะมีสาํ เนาเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบาย FAP
แจกฟรี ที่มีรายชื่ อผูใ้ ห้บริ การผูท้ ี่อยูแ่ ละไม่ได้อยูภ่ ายใต้นโยบาย FAP
สรุ ปใจความแบบเข้าใจง่าย ใบสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงิน และ
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นโยบายการเรี ยกเก็บเงินและการเรี ยกเก็บหนี้
แจกให้ที่แผนกฉุ กเฉิ นและบริ เวณจุดลงทะเบียน

3.

d.

การใช้แหล่งข้อมูลภายนอกที่เผยแพร่ แก่สาธารณะที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการ
ชําระเงินของผูป้ ่ วยหรื อผูค้ ้ าํ ประกัน รวมถึงคะแนนเครดิตจากบริ ษทั TransUnion หรื อ Experian;

e.

การตรวจสอบยอดคงค้างของผูป้ ่ วยสําหรับบริ การก่อนหน้าที่ MHHS
และประวัติการชําระเงินหรื อประวัติหนี้สูญของผูป้ ่ วย;

f.

ระดับความช่วยเหลือด้านการเงินของ MHHS พิจารณาจากรายได้ ขนาดครอบครัว
และระดับความยากจนที่รัฐบาลกลางกําหนดไว้
ทั้งผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกันและมีประกันสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินได้; และ

g.

สิ ทธิ์ ของผูป้ ่ วยในการได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจะขึ้นอยูก่ บั เกณฑ์ดา้ นล่าง
และอาจแตกต่างกันไปตามสถานะทางการเงินของผูป้ ่ วย เหตุขดั ข้องด้านการเงิน
และความพร้อมให้บริ การของสิ ทธิ์ประกันสุ ขภาพ ภายนอก
หลักเกณฑ์การมีสิทธิ์ จะได้รับการปรับปรุ งข้อมูลทุกปี หลังจากที่รัฐบาลกลางได้ตีพิมพ์เผยแพร่
หลักเกณฑ์ระดับความยากจน (FPL)
สําหรับครอบครัวที่มีรายได้เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดด้านล่าง
อาจได้รับการตรวจสอบคัดกรองการพิจารณาแผนการชําระเงินได้

สิ ทธิ์ การได้ รับความช่ วยเหลื อด้ านการเงินของผู้ป่วย: ตามระดับความยากจนที่รัฐบาลกลาง (FPL)
กําหนดไว้
จะมีการใช้เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาส่ วนลดที่มอบให้แก่ผปู ้ ่ วยที่ไม่มีประกันและมีประกันน้อยเกินไป
ที่มีคุณสมบัติในการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน
ผูป้ ่ วยที่มีประกันน้อยเกินไปจะต้องมีการเรี ยกเก็บเงินจากประกันก่อนจะมีคุณสมบัติในการเข้าร่ วมรับความ
ช่วยเหลือการกุศล ส่ วนลดต่าง ๆ
ที่มอบให้แก่ผปู ้ ่ วยที่มีคุณสมบัติได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจะถูกตรวจสอบเทียบกับขีดจํากัดร้อยละข
องจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไป
เพื่อให้แน่ใจว่าผูป้ ่ วยไม่ได้รับการเรี ยกเก็บเงินเกินกว่าจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไป
a. การดูแลรักษาฟรี :
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i. หากรายได้รวมต่อปี ของครอบครัวผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกันเท่ากับหรื อน้อยกว่าร้อยละ
สองร้อย (200%)
ของหลักเกณฑ์ความยากจนที่รัฐบาลกลางกําหนดไว้ในปั จจุบนั ตามที่กาํ หนดไว้ใ
นตารางรายได้รวมสําหรับการมีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินด้านล่าง
(เอกสารแนบ A – การคํานวณจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไป) ผูป้ ่ วย
(หรื อฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จะได้รับสิ ทธิ์ การดูแลรักษาฟรี (ส่ วนลด 100%)
และจะไม่เป็ นหนี้ยอดคงค้างในส่ วนใด ๆ ในบัญชี
ii. ผูป้ ่ วยที่ได้รับการคุม้ ครองสุ ขภาพหลักจาก Medicare
และมีคุณสมบัติรับสิ ทธิ์ คุม้ ครองอีกต่อจาก Medicaid
จะได้รับส่ วนลดร้อยละหนึ่งร้อย (100%) สําหรับยอดคงค้างที่เหลือใด ๆ
หลังจากเรี ยกเก็บเงิน Medicaid
และหลังจากได้รับการเรี ยกรับสิ ทธิ์ ที่พิจารณาแล้วจาก THMP หรื อผูช้ าํ ระเงิน
Medicaid ที่จดั การ
b. การดูแลรักษาทีล่ ดราคา:
i. ผูป้ ่ วยหรื อบุคคลใด ๆ ที่มีรายได้รวมต่อปี ของครอบครัวเกินกว่าร้อยละสองร้อย
(200%) แต่ไม่เกินร้อยละสี่ ร้อย (400%)
ของเกณฑ์ความยากจนตามที่รัฐบาลกลางกําหนดไว้ในปั จจุบนั
จะมีสิทธิ์ ได้รับส่ วนลดสําหรับค่าใช้จ่ายให้อยูใ่ นจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไ
ป (AGB) แก่ผปู ้ ่ วยที่มีประกัน
ii. ผูป้ ่ วยที่มีหนี้คา้ งชําระในบัญชีตามบิลเรี ยกเก็บเงินของโรงพยาบาล
อาจได้รับส่ วนลดหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท้งั หมดดังต่อไปนี้ 1)
ยอดคงค้างเกินร้อยละสิ บ (10%) ของรายได้รวมต่อปี ของครอบครัวของผูป้ ่ วย 2)
ผูป้ ่ วยไม่สามารถชําระยอดคงค้างที่เรี ยกเก็บได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน และ 3)
ยอดคงค้างของเงินที่เรี ยกเก็บมีจาํ นวนอย่างน้อย 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ในสถานการณ์เหล่านี้
ผูป้ ่ วยหรื อผูค้ ้ าํ ประกันต้องให้ความร่ วมมือตามขั้นตอนของนโยบาย FAP
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และให้ขอ้ มูลส่ วนตัวหรื อข้อมูลด้านการเงิน
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาสิ ทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ
หากมีการอนุมตั ิ ผูป้ ่ วยจะต้องรับผิดชอบในการชําระเงินไม่เกินร้อยละสิ บ (10%)
ของ รายได้รวมต่อปี ของครอบครัวของตนในจํานวนยอดคงค้างที่เหลือในบัญชี
หรื อจะมีการใช้ส่วนลดให้อยูใ่ นจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไป (AGB)
แล้วแต่วา่ อย่างใดมีจาํ นวนน้อยกว่าและเป็ นประโยชน์ต่อสถานการณ์ทางการเงินข
องผูป้ ่ วยมากที่สุด
4.

สิ ทธิ์ ได้ รับเลือกโดยการสั นนิ ษฐาน:
ผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกันอาจได้รับการพิจารณาว่ามีสิทธิ์ เข้ารับความช่วยเหลือด้านการเงินหากมีคุณสมบัติตรงต
ามเกณฑ์ที่ระบุไว้ดา้ นล่าง หลังจากพิจารณาว่ามีเกณฑ์ตรงตามที่กาํ หนดอย่างน้อยหนึ่งอย่างแล้ว
เราจะไม่ขอหลักฐานแสดงการมีรายได้อื่น ๆ อีก รายการด้านล่างเป็ นตัวอย่างของสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่รายได้ของครอบครัวผูป้ ่ วยน้อยกว่าระดับความยากจนที่รัฐบาลกลางกําหนดไว้ (FPL) สองเท่า
และผูป้ ่ วยมีสิทธิ์ ได้รับส่ วนลดร้อยละหนึ่งร้อย (100%) สําหรับค่ารักษาที่จาํ เป็ นทางการแพทย์
การคัดกรองหาผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกันเพื่อรับสิ ทธิ์ ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐานจะแล้วเสร็ จให้เร็ วที่สุดหลังไ
ด้รับบริ การดูแลที่จาํ เป็ นทางการแพทย์ และก่อนการเรี ยกเก็บเงินใด ๆ จากประกันสําหรับบริ การเหล่านั้น
เมื่อได้รับแจ้งสถานะสิ ทธิ์ ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐานที่เป็ นไปได้แล้ว MHHS
จะรอดําเนิ นการใบแจ้งยอดของผูป้ ่ วยใด ๆ ของผูป้ ่ วยเป็ นเวลาสามสิ บ (30)
วันระหว่างกระบวนการตรวจสอบพิจารณาสิ ทธิ์ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐานให้เสร็ จสิ้ น
ผูป้ ่ วยที่มีการประกันจากบุคคลภายนอก (นอกเหนื อจากโครงการความช่วยเหลือของรัฐหรื อของท้องถิ่น
เช่น Medicaid ) จะไม่ได้รับการพิจารณาให้รับสิ ทธิ์ ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐาน
และจะมีการขอให้ส่งใบสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน
a. ผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกันที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาให้มีสิท
ธิ์ ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐานโดยได้รับส่ วนลดร้อยละหนึ่งร้อย (100%)
สําหรับค่ารักษาฉุ กเฉิ นและค่ารักษาที่จาํ เป็ นทางการแพทย์:
i. การรักษาพยาบาลที่ได้รับจากคลินิกสําหรับคนไร้บา้ น;
ii. การมีส่วนร่ วมในโครงการช่วยเหลือสตรี ทารกและเด็ก (WIC);
iii. สิ ทธิ์ บตั รรับอาหาร;
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

โครงการสวัสดิการด้านอาหาร (SNAP);
สิ ทธิ์ในโครงการความช่วยเหลืออื่น ๆ ของรัฐหรื อของท้องถิ่น (เช่น การช่วยเหลือจาก
Medicaid );
ที่อยูอ่ าศัยสําหรับผูม้ ีรายได้นอ้ ย/กําหนดตามรายได้เป็ นที่อยูท่ ี่ถูกต้อง;
การได้รับเงินอุดหนุ นสําหรับบริ การทางการแพทย์;
การสู ญเสี ยความสามารถด้านจิตใจซึ่งไม่มีใครสามารถดําเนินการแทนผูป้ ่ วยได้;
การเป็ นบุคคลล้มละลายเมื่อไม่นานมานี้;
การถูกกักขังในทัณฑสถาน;
ผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ ที่ไม่มีทรัพย์สินที่สืบทราบได้; หรื อ
ดังที่กาํ หนดตามแบบจําลองคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดด้านล่าง)

b. แบบจําลองคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ :
เมื่อผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกันหรื อผูค้ ้ าํ ประกันไม่ได้ดาํ เนินการสมัครเข้าร่ วมนโยบาย FAP
ให้เสร็ จสิ้ น หรื อไม่ได้ยนื่ เอกสารด้านการเงินที่จาํ เป็ นที่ใช้ในการพิจารณาสิ ทธิ์
อาจมีการคัดกรองบัญชี โดยการใช้แบบจําลองคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ (ESM)
ที่จะคิดคะแนนตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่รวมถึงระดับชั้นทางการเงิน
การรับเงินทางการกุศลก่อนหน้า การจ้างงาน รหัสไปรษณี ย ์ อายุ ประวัติการชําระเงิน
หนี้สูญก่อนหน้า ยอดเงินคงค้างในบัญชี และแหล่งที่รับเข้าเป็ นผูป้ ่ วยใน หากคะแนน ESM
ระบุวา่ มีความเป็ นไปได้สูงที่บญั ชีจะมีคุณสมบัติตรงตามนโยบาย FAP
บัญชีที่ไม่มีประกันจะได้รับส่ วนลดโดยการสันนิษฐานจากนโยบาย FAP ตามนโยบาย FAP
นี้
5. ระยะเวลาของสิ ทธิ์ :

a. สําหรับผูป้ ่ วยที่ไม่มีประกัน
การพิจารณาสิ ทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินและสิ ทธิ์ที่ได้รับโดยการสันนิษฐานจะมีผลบั
งคับใช้ยอ้ นหลังสําหรับยอดเงินคงค้างที่ชาํ ระด้วยตนเองทั้งหมดและขั้นตอนการรักษาพยาบาล
ปั จจุบนั จะมีการพิจารณาสิ ทธิ์ของผูป้ ่ วยตามปั จจัยต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในกระบวนการส่ วนที่ 3
และการชําระเงินโดยทันทีหรื อตามกําหนดเวลาจะไม่ทาํ ให้ผปู ้ ่ วยเสี ยผลประโยชน์ นอกจากนี้
สําหรับผูป้ ่ วยที่สมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินเสร็ จสิ้ น
จะได้รับสิ ทธิ์ ความช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติมที่คาดไว้เป็ นระยะเวลาหกเดือนโดยที่ผปู ้ ่ วยไม่
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ต้องดําเนินการเพิ่มเติมใด ผูป้ ่ วยจะต้องแจ้งให้ MHHS
ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญต่อข้อมูลใด ๆ
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินของผูป้ ่ วยที่เกิดขึ้นในช่วงหก (6)
เดือนที่อาจส่ งผลกระทบต่อการพิจารณาสิ ทธิ์ได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินภายในสามสิ บ
(30) วันหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ผูป้ ่ วยที่ไม่เปิ ดเผยการปรับปรุ งข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของครอบครัวหลังอย่างมีนยั สําคัญหลังจาก
ที่มีการปรับปรุ งอย่างมีนยั สําคัญ อาจส่ งผลให้การได้รับสิ ทธิ์ความช่วยเหลือด้านการเงินโดย
MHHS เป็ นโมฆะ
6. บริ การฉุ กเฉิ นหรื อบริ การที่ จาํ เป็ นทางการแพทย์ :
ความช่วยเหลือด้านการเงินมีจาํ กัดสําหรับบริ การฉุ กเฉิ นหรื อบริ การที่จาํ เป็ นทางการแพทย์ในโรงพย
าบาล ไม่มีขอ้ ความใดในส่ วนนี้ที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่หรื อจรรยาปฏิบตั ิของ
MHHS
ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางหรื อของรัฐเกี่ยวกับการรักษาโรคฉุ กเฉินโดยไม่คาํ นึงถึงความสามารถ
ในการชําระเงินของผูป้ ่ วย
7. ขัน้ ตอนการสมัครเข้ าร่ วม
a. วิธีการสมัคร:
จะต้องดําเนินการส่ งใบสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินแพร้อมกับเอกสา
รสนับสนุนต่าง ๆ เอกสารใบสมัครแจกฟรี มีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ MHHS ที่
http://www.memorialhermann.org/financialassistanceprogram
สําเนาเอกสารแจกฟรี ยงั มีวางตามแผนกฉุ กเฉิ นและบริ เวณจุดลงทะเบียนของโรงพยาบาล
นอกจากนี้ยงั สามารถขอรับสําเนาเอกสารแจกฟรี ได้ทางไปรษณี ยห์ รื อโดยการโทร 713338-5502 หรื อ 1-800-526-2121 ตัวเลือก 5
b. ผูส้ มัครสามารถส่ งใบสมัครที่สมบูรณ์และเอกสารสนับสนุนเพิม่ เติมไปยังผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้า
นการเงินของโรงพยาบาล หรื อส่ งเอกสารต่าง ๆ มาทางไปรษณี ยต์ ามที่อยูท่ ี่ระบุดา้ นล่าง
ผูป้ ่ วยสามารถค้นหาผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาทางการเงินของโรงพยาบาลโดยการสอบถามที่แผนกข้อ
มูล และขอปรึ กษาผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการเงิน
สําหรับคําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเข้าร่ วม ความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร
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หรื อการตรวจสอบสถานะของใบสมัครที่ส่งแล้ว
สามารถสอบถามได้กบั ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการเงินของโรงพยาบาลที่พร้อมจะให้ความช่วยเ
หลือด้วยตนเอง หรื อสามารถโทรสอบถามได้ที่ 713-338-5502 หรื อ 1-800-526-2121
ตัวเลือก 5
c. ส่ งใบสมัครที่สมบูรณ์ได้ที่ใด:
Memorial Hermann Health System
Attn: Financial Assistance
909 Frostwood
Suite 3:100
Houston, Texas 77024
-หรื อโทรสาร: 713-338-6500
d. บุคคลใด ๆ
ดังต่อไปนี้สามารถร้องขอให้มีการพิจารณาสิ ทธิ์รับความช่วยเหลือด้านการเงินหรื อสิ ทธิ์ ไ
ด้รับเลือกโดยการสันนิษฐานได้ภายในช่วงเวลาของการสมัคร: (i)
ผูป้ ่ วยหรื อผูค้ ้ าํ ประกัน; (ii) ตัวแทนของผูป้ ่ วยหรื อของผูค้ ้ าํ ประกัน; (iii) ตัวแทนของ
MHHS ในนามของผูป้ ่ วย/การสมัคร; หรื อ (iv) แพทย์ที่รักษาผูป้ ่ วย
e. โดยไม่คาํ นึงถึงการพิจารณาต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในนโยบาย FAP นี้
ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูป้ ่ วยในการให้ความร่ วมมือหรื อมีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่ในขั้นต
อนการสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงิน
ซึ่ งก็รวมถึงการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการคุม้ ครองสุ ขภาพจากบุคคลภายนอกที่มีใด ๆ;
ให้เอกสารหรื อใบรับรองทั้งหมดที่เป็ นจริ งตามกําหนดเวลา เพื่อขอรับเงินทุนต่าง ๆ
ของโครงการของรัฐบาล (เช่น Medicare Medicaid ภาระรับผิดชอบของบุคคลภายนอก
Crime Victims funding ฯลฯ)
หรื อเพื่อพิจารณาสิ ทธิ์ การเข้ารับความช่วยเหลือด้านการเงินอื่น ๆ ของผูป้ ่ วย มิฉะนั้น
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อาจจะส่ งผลกระทบในเชิงลบต่อการพิจารณาใบสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้าน
การเงินของผูป้ ่ วยได้ ผูป้ ่ วยจะถูกขอให้ส่งข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารต่าง ๆ
ภายในสามสิ บ (30) วันนับจากวันที่ MHHS ร้องขอ เว้นเสี ยแต่วา่ MHHS
ทราบถึงเหตุสุดวิสัย เว้นเสี ยแต่ในกรณี ของสิ ทธิ์ ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐาน ผูป้ ่ วย
(หรื อผูค้ ้ าํ ประกัน/ ตัวแทน)
จะต้องกรอกให้สมบูรณ์และลงลายมือชื่อในใบสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้าน
การเงิน
f. ผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษาด้านการเงินสามารถช่วยผูส้ มัครในการสมัครเข้ารับความช่วยเหลือด้านการเงิ
นได้ หากผูป้ ่ วยเสี ยชีวติ และไม่สามารถระบุตวั ผูท้ ี่จะมารับผิดชอบแทนได้ ตัวแทนของ
MHHS จะส่ งคําร้องและกรอกใบสมัครให้เสร็ จสิ้ นแทนก็ได้โดยใช้ขอ้ มูลและเอกสารต่าง ๆ
ที่มี
8. รายได้ ของครอบครั ว:
a. ผูป้ ่ วยต้องยืน่ เอกสารตามรายการดังต่อไปนี้มาอย่างน้อยหนึ่งประเภทเพื่อกําหนดรายได้ขอ
งครอบครัว หากมีเอกสารดังกล่าว
หากมีบุคคลที่เป็ นลูกจ้างมากกว่าหนึ่งคนในครอบครัวของผูป้ ่ วย
ลูกจ้างแต่ละคนต้องส่ งเอกสารตามรายการด้านล่างมาอย่างน้อยหนึ่งประเภท:
i. การคืนเงินภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางที่ยนื่ ขอล่าสุ ด;
ii. แบบฟอร์ ม W-2 และ 1099 ล่าสุ ด;
iii. เช็คเงินค่าจ้างล่าสุ ด (หรื อสําเนาใบแจ้งการว่างงาน จดหมายประกันสังคม
ฯลฯ ถ้ามี);
iv. ใบแจ้งจากนายจ้างหากได้รับค่าจ้างเป็ นเงินสด; หรื อ
v. การยืนยันอื่นใดจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของครอบครัว
b. การสมัครเข้าร่ วมโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินจะไม่ถือว่าไม่สมบูรณ์เนื่ องจากได้รั
บเอกสารไม่ครบถ้วน
หากผูป้ ่ วยได้ยนื่ เอกสารอย่างน้อยหนึ่งประเภทที่แสดงถึงรายได้ของสมาชิกแต่ละคนในคร
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อบครัว (รวมถึงตัวผูป้ ่ วยเอง) ดังที่ระบุไว้ขา้ งต้น และได้ลงลายมือชื่อรับรอง
หรื อในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยไม่สามารถยืน่ เอกสารดังกล่าวได้ และก็ได้ลงลายมือชื่อรับรองแล้ว
c. ยกเว้นในกรณี สิทธิ์ ที่ได้รับเลือกโดยการสันนิษฐาน
ผูส้ มัครจะต้องลงลายมือชื่อรับรองการสมัคร MHHS
อาจเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงการพิจารณาหากภายหลังพบว่าหลักฐานที่ผสู ้ มัครแสดงนั้
นเป็ นเท็จอย่างมีนยั สําคัญ
การยื่นเอกสารเพิ่มเติม: นโยบาย FAP ของ MHHS
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เอกสารสนับสนุนเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม
ผูส้ มัครอาจต้องเลือกที่จะยืน่ เอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ ค่าใช้จ่าย รายได้ หนี้คงค้าง
หรื อสถานการณ์อื่น ๆ
ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความลําบากทางด้านการเงินเพื่อสนับสนุนคําร้องขอรับสิ ทธิ์ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินที่มีจาํ นวนเท่ากับหรื อมากกว่าจํานวนซึ่ งตนมีสิทธิ์โดยประการอื่นตามนโยบาย FAP นี้
9. ข้ อมูลที่ เป็ นเท็จหรื อหลอกลวง:
หากพบว่าผูส้ มัครมีเจตนาในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความสามารถในการชําระเงินค่าใช้จ่ายทางการแ
พทย์ที่เป็ นเท็จหรื อหลอกลวง MHHS
ก็อาจจะปฏิเสธใบสมัครเข้าร่ วมในปัจจุบนั หรื อในอนาคตของผูส้ มัคร
ในกรณี ที่มีการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จโดยไม่ได้เจตนา MHHS จะพิจารณาตามข้อมูลที่ถูกต้อง
หากมีการให้สิทธิ์ ความช่วยเหลือด้านการเงินตามข้อมูลที่เป็ นเท็จอันเป็ นสาระสําคัญโดยเจตนาของ
ผูป้ ่ วยไปแล้ว MHHS จะถือว่าการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินที่เกิดขึ้นก่อนนั้นเป็ นโมฆะ ซึ่ง
MHHS มีสิทธิ์ ท้ งั หมดตามกฎหมายในการเรี ยกร้องให้ผปู ้ ่ วยชําระยอดเงินใด ๆ
ก็ตามที่ครบกําหนดชําระ หากการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จอันเป็ นสาระสําคัญนั้นเป็ นไปโดยไม่เจตนา
MHHS จะทําการพิจารณาใหม่ตามข้อมูลที่ถูกต้อง
เอกสารอ้ างอิงโยง:
นโยบายการถ่ายโอนผูป้ ่ วย (Patient Transfer Policy) (การปฏิบตั ิตามกฎหมาย EMTALA
และกฎหมายการถ่ายโอนผูป้ ่ วยแห่งรัฐเท็กซัส (EMTALA and Texas Transfer Act
Compliance))
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สรุ ปใจความแบบเข้าใจง่ายเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการเงิน (Financial Assistance
Plain Language Summary)
การสมัครขอรับบริ การความช่วยเหลือด้านการเงิน (Financial Assistance Application)
นโยบายการเรี ยกเก็บเงินและการเรี ยกเก็บหนี้ (Billing and Collections Policy)
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เอกสารแนบท้ าย:
เอกสารแนบ A – การคํานวณจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไป
เอกสารแนบ B – เกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง

มีต่อหน้ าถัดไป
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เอกสารแนบ A - การคํานวณจํานวนเงินทีเ่ รี ยกเก็บโดยทัว่ ไป
จํานวนเงินที่เรี ยกเก็บโดยทัว่ ไปเป็ นไปตามกระบวนการออกบิลเรี ยกเก็บเงินและการทํารหัสที่ MHHS
ใช้สาํ หรับค่าบริ การภายใต้โครงการประกันสุ ขภาพของรัฐ
ในกรณี ที่มีการให้บริ การฉุ กเฉิ นหรื อที่จาํ เป็ นทางการแพทย์
ยอดเงินรวมที่ตอ้ งชําระที่อนุ ญาตภายใต้โครงการประกันสุ ขภาพของรัฐจะหารด้วยค่าใช้จ่ายที่เรี ยกเก็บทั้งหมดสําห
รับการเรี ยกร้อง และให้หกั จํานวนเงินดังกล่าวด้วย 1 เพื่อคํานวนร้อยละของ AGB
ร้ อยละของ AGB สํ าหรับ IP (ผู้ป่วยใน) =
เงินทีอ่ นุญาตให้ ชําระของผู้ป่วยในภายใต้ โครงการประกันสุ ขภาพของรัฐ/
ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดของผู้ป่วยในสํ าหรับโครงการประกันสุ ขภาพของรัฐ
ร้ อยละของ AGB สํ าหรับ OP (ผู้ป่วยนอก) =
เงินทีอ่ นุญาตให้ ชําระของผู้ป่วยนอกภายใต้ โครงการประกันสุ ขภาพของรั ฐ/
ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดของผู้ป่วยนอกสํ าหรับโครงการประกันสุ ขภาพของรัฐ
จะมีการคํานวณ AGB สําหรับโรงพยาบาลแต่ละแห่งแยกต่างหากทุกปี แต่โรงพยาบาล MHHS
ทุกแห่งจะใช้ร้อยละ AGB ที่ต่าํ ที่สุดของโรงพยาบาลทุกแห่ง
สถานบริการสุ ขภาพ
ผู้ป่วยใน
ผู้ป่วยนอก
Memorial Hermann Greater Heights Hospital
Memorial Hermann – Texas Medical Center
Memorial Hermann Katy Hospital
Memorial Hermann Rehabilitation Hospital – Katy

31%
27%
29%
49%

13%
27%
11%
19%

Memorial Hermann Memorial City Medical Center

29%

14%

Memorial Hermann Northeast Hospital
Memorial Hermann Southeast Hospital

30%
31%

13%
12%

Memorial Hermann Southwest Hospital
Memorial Hermann Sugar Land Hospital

30%
28%

13%
12%

Memorial Hermann The Woodlands Medical Center

30%

12%

TIRR Memorial Hermann
Memorial Hermann Surgical Hospital - First Colony
Memorial Hermann Surgical Hospital - Kingwood

31%
30%
30%

23%
15%
15%

Memorial Hermann Tomball Hospital
Memorial Hermann First Colony Hospital

N/A
N/A

11%
12%
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ยอด AGB ประจําปี งบประมาณ 2018 (กรกฎาคม 2017 - มิถุนายน 2018) มีดงั ต่อไปนี้:
จํานวนเงินทีเ่ รี ยกเก็บผู้ป่วยนอกโดยทัว่ ไป: 11%
จํานวนเงินทีเ่ รี ยกเก็บผู้ป่วยในโดยทัว่ ไป: 27%

มีต่อหน้ าถัดไป
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เอกสารแนบ B - เกณฑ์ ความยากจนของรั ฐบาลกลาง
จะมีการแก้ไขตารางรายได้รวมต่อเดือนสําหรับการมีสิทธิ์ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง ตารางนี้ปรับปรุ งทุกๆ ปี
ตารางรายได้รวมต่อเดือนสําหรับการมีสิทธิ์ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินคือตารางรายได้ในปั จจุบนั ที่ MHHS
ใช้กาํ หนดเกณฑ์การมีสิทธิ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินตามหเกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลางนี้
ตารางรายได้รวมต่อเดือนสําหรับการมีสิทธิ์ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินอิงจากเกณฑ์ความยากจนของรัฐบาล
กลางและตารางสิ ทธิ์ของ Harris County Hospital District
ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็ นครั้งคราวจากหน่วยงานราชการ สามารถตรวจสอบตารางดังกล่าวได้
โปรดดูตารางด้านล่าง:
Memorial Hermann Health System
ตารางรายได้รวมสําหรับการมีสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
เกณฑ์ความยากจนของรัฐบาลกลาง (FPG) ประจําปี 2017
รายได้รวมต่อเดือนหรื อต่อปี ที่จะมีสิทธิ ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยูก่ บั ขนาดของครอบครัว
ร้อยละ 100 ของ FPG
ร้อยละ 200 ของ FPG
ร้อยละ 400 ของ FPG
ขนาดของครอบครัว รายได้ต่อปี รายได้ต่อเดือน รายได้ต่อปี รายได้ต่อเดือน รายได้ต่อปี รายได้ต่อเดือน
1
$12,060
$1,005
$24,120
$2,010
$48,240
$4,020
2
$16,240
$1,353
$32,480
$2,707
$64,960
$5,413
3
$20,420
$1,702
$40,840
$3,403
$81,680
$6,807
4
$24,600
$2,050
$49,200
$4,100
$98,400
$8,200
5
$28,780
$2,398
$57,560
$4,797
$115,120
$9,593
6
$32,960
$2,747
$65,920
$5,493
$131,840
$10,987
7
$37,140
$3,095
$74,280
$6,190
$148,560
$12,380
8
$41,320
$3,443
$82,640
$6,887
$165,280
$13,773
สําหรั บครอบครั ว/ครั วเรื อนใดที่ มีสมาชิ กมากกว่ า 8 คน: จะมีการเพิ่ม $4, 180 สําหรั บแต่ ละบุคคลที่ เพิ่มเข้ ามา

