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ผูส้นับสนุนผูบ้รหิาร:  

คมิเบอรล์ ีซลัลแิวน 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารฝ่ายบรหิารธุรกจิรายได ้SVP 

เจา้ของกรมธรรม:์  

กรรมการบรหิาร, การใหค้ําปรกึษาทางการเงนิ 

อนุมตัโิดย: คณะกรรมการส่งเสรมิการเลีย้งชพี 

 

วนัทีดํ่าเนินการ: 12/1/2021 

 

พรอวเิดนซเ์ป็นองคก์รดา้นการดูแลสุขภาพทีไ่ม่แสวงหาผลกําไรของคาทอลกิซึง่ไดร้บัคําแนะนําจากความมุ่งมั่นในการปฏบิตัภิา

รกจิในการใหบ้รกิารทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูย้ากจนและเปราะบางโดยค่านิยมหลกัของความเห็นอกเห็นใจศกัดิศ์รคีวามยุตธิร

รมความเป็นเลศิและความซือ่สตัยแ์ละโดยความเชือ่ทีว่่าการดูแลสุขภาพเป็นสทิธมินุษยชน 

มนัเป็นปรชัญาและการปฏบิตัขิองโรงพยาบาลพรอวเิดนซแ์ต่ละแห่งทีบ่รกิารดา้นการดูแลสุขภาพทีเ่กดิขึน้ใหม่และจําเป็นทางกา

รแพทยพ์รอ้มใหบ้รกิารสําหรบัผูท้ีอ่ยู่ในชมุชนทีเ่ราใหบ้รกิารโดยไม่คํานึงถงึความสามารถในการจ่าย   

      

ขอบเขต:  

นโยบายนีม้ีผลบงัคบัใชก้บัโรงพยาบาลพรอวเิดนซ ์- แคลฟิอรเ์นีย ("พรอวเิดนซ"์) ทัง้หมดในลอสแองเจลสิออเรนจท์ะเลทรายสูง 

ฮมัโบลดโ์ซโนมาและนาปาเคานต์ใีนรฐัแคลฟิอรเ์นียและบรกิารฉุกเฉินเรง่ด่วนและจําเป็นทางการแพทยอ์ืน่ ๆ 

ทีจ่ดัทําโดยโรงพยาบาลโพรวเิดนซแ์ละนอรค์ลัเฮลธค์อนเนคในแคลฟิอรเ์นีย (ยกเวน้การดูแลทดลองหรอืสบืสวน)  

รายชือ่โรงพยาบาลพรอวเิดนซท์ีค่รอบคลุมโดยนโยบายนีส้ามารถพบไดใ้นรายการสิง่อํานวยความสะดวกทีค่รอบคลุม  

 

นโยบายนีจ้ะถูกตคีวามในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัมาตรา 501 (r) ของประมวลรษัฎากรภายในปี 1986 

ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิและในส่วนทีเ่กีย่วกบัโรงพยาบาลพรอวเิดนซใ์นแคลฟิอรเ์นียนโยบายการกําหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของโรงพยา

บาลทีร่ะบุไวใ้นประมวลกฎหมายสุขภาพและความปลอดภยัของรฐัแคลฟิอรเ์นีย (มาตรา 127400-127446)  

ในกรณีทีม่ีความขดัแยง้ระหวา่งบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลา่วกบันโยบายนีใ้หก้ฎหมายดงักล่าวควบคุม  
  

วตัถุประสงค:์  

วตัถุประสงคข์องนโยบายนีค้อืเพือ่ใหแ้น่ใจว่าวธิกีารทีเ่ป็นธรรมไม่เลอืกปฏบิตัมิีประสทิธภิาพและสม่ําเสมอสําหรบัการจดัหาควา

มชว่ยเหลอืทางการเงนิ (การดูแลการกุศล) 

ใหก้บับุคคลทีม่ีสทิธิท์ีไ่ม่สามารถชาํระเงนิเต็มจํานวนหรอืบางส่วนสําหรบัเหตุฉุกเฉินที่จําเป็นทางการแพทยแ์ละบรกิารโรงพยาบ

าลอืน่ ๆ ทีจ่ดัทําโดยโรงพยาบาลพรอวเิดนซ ์  

  

มนัเป็นเจตนาของนโยบายนีท้ีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายของรฐับาลกลางรฐัและทอ้งถิน่ทัง้หมด 

นโยบายนีแ้ละโปรแกรมความชว่ยเหลอืทางการเงนิในทีนี่ถ้อืเป็นนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิอย่างเป็นทางการ ('FAP') 

และนโยบายการดูแลทางการแพทยฉุ์กเฉินสําหรบัแต่ละโรงพยาบาลทีเ่ป็นเจา้ของเชา่หรอืดําเนินการโดย Providence  
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นโยบาย:    

พรอวเิดนซจ์ะใหบ้รกิารโรงพยาบาลฟรหีรอืลดราคาแก่ผูม้ีรายไดน้อ้ยทีม่ีคุณสมบตัไิม่มีประกนัและดอ้ยการประกนัและผูป่้วยทีม่ีค่

ารกัษาพยาบาลสงูในฐานะผูท้ีอ่ยู่ในหรอืตํ่ากว่ารอ้ยละ 400 ของ FPL 

เมือ่ความสามารถในการชาํระค่าบรกิารเป็นอุปสรรคในการเขา้ถงึภาวะฉุกเฉินทีจํ่าเป็นทางการแพทยแ์ละการดูแลโรงพยาบาลอื่

น ๆ และไม่มีการระบุแหล่งความคุม้ครองอืน่  

ผูป่้วยตอ้งปฏบิตัติามขอ้กําหนดคุณสมบตัทิีอ่ธบิายไวใ้นนโยบายนีเ้พือ่ใหม้ีคุณสมบตั ิ     

  

โรงพยาบาลพรอวเิดนซท์ีม่ีแผนกฉุกเฉินโดยเฉพาะจะใหก้ารดูแลเงือ่นไขทางการแพทยฉุ์กเฉิน 

(ภายในความหมายของพระราชบญัญตักิารรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและแรงงาน) 

ทีส่อดคลอ้งกบัความสามารถทีม่ีอยู่โดยไม่คํานึงว่าบุคคลน้ันมีสทิธิไ์ดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืไม่ 

พรอวเิดนซจ์ะไม่เลอืกปฏบิตับินพืน้ฐานของอายุเช ือ้ชาตสิคีวามเชือ่เช ือ้ชาตศิาสนาชาตกํิาเนิดสถานภาพการสมรสเพศรสนิยม

ทางเพศอตัลกัษณท์างเพศหรอืการแสดงออกความพิการสถานะทหารผ่านศกึหรอืทหารหรอืพืน้ฐานอืน่ ๆ 

ทีห่า้มโดยกฎหมายของรฐับาลกลางรฐัหรอืทอ้งถิน่เมือ่ทําการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ  

 

โรงพยาบาลพรอวเิดนซจ์ะใหก้ารตรวจคดักรองทางการแพทยฉุ์กเฉินและการรกัษาเสถยีรภาพหรอือา้งองิและถ่ายโอนบุคคลหา

กการถ่ายโอนดงักล่าวเหมาะสมตาม 42 C.F.R 482.55 พรอวเิดนซห์า้มการกระทําการปฏบิตักิารรบัสมคัรหรอืนโยบายใด ๆ 

ทีจ่ะกดีกนับุคคลจากการแสวงหาการดูแลทางการแพทยฉุ์กเฉินเชน่การอนุญาตใหม้ีกจิกรรมการทวงหนีท้ีร่บกวนการจดัหาการ

ดูแลทางการแพทยฉุ์กเฉิน  
  

รายชือ่ผูเ้ชีย่วชาญภายใต ้Providence FAP:  

โรงพยาบาลพรอวเิดนซแ์ต่ละแห่งจะระบุรายชือ่แพทยก์ลุ่มแพทยห์รอืผูเ้ช ีย่วชาญอืน่ ๆ 

ทีใ่หบ้รกิารทีไ่ม่อยู่ภายใตน้โยบายนีโ้ดยเฉพาะ 

แพทยห์อ้งฉุกเฉินทีใ่หบ้รกิารทางการแพทยฉุ์กเฉินแก่ผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลโพรวเิดนซแ์คลฟิอรเ์นียจะตอ้งใหส้่วนลดแก่ผูป่้วยทีไ่

ม่มีประกนัหรอืผูป่้วยทีม่ีค่ารกัษาพยาบาลสูง 

(ตามทีกํ่าหนดโดยนโยบายการกําหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของโรงพยาบาลทีร่ะบุไวใ้นรหสัสุขภาพและความปลอดภยัของรฐัแคลฟิ

อรเ์นีย (มาตรา 127400-127446)) ทีอ่ยู่ทีห่รอืตํ่ากว่า 400% ของ FPL  

โรงพยาบาลพรอวเิดนซแ์ต่ละแห่งจะใหร้ายการนีแ้ก่ผูป่้วยทีข่อสําเนา 

รายชือ่ผูใ้หบ้รกิารสามารถพบไดท้างออนไลนท์ีเ่ว็บไซตพ์รอวเิดนซ:์   

www.providence.org. 
  

ขอ้กําหนดคุณสมบตัคิวามช่วยเหลอืทางการเงิน: 

ความชว่ยเหลอืทางการเงินมีใหส้ําหรบัผูป่้วยและผูค้ ้ําประกนัทัง้ทีไ่ม่มปีระกนัและผูป้ระกนัตนซึง่ความชว่ยเหลอืดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบา

ยนีแ้ละกฎหมายของรฐับาลกลางและรฐัทีค่วบคุมผลประโยชนท์ีอ่นุญาตสําหรบัผูป่้วย 

โรงพยาบาลพรอวเิดนซจ์ะใชค้วามพยายามตามสมควรในการพิจารณาการดํารงอยู่หรอืไมม่ีอยู่จรงิของความคุม้ครองของบุคคลทีส่าม  

ซึง่อาจ   มีใหบ้รกิารทัง้หมดหรอืบางส่วนสําหรบั  

การดูแลทีจ่ดัทําโดยโรงพยาบาลพรอวเิดนซก่์อนทีจ่ะกํากบัความพยายามในการรวบรวมใด ๆ  ทีผู่ป่้วย  

ผูป่้วยทีไ่มม่ีประกนัอาจไดร้บัส่วนลดทีไ่ม่มปีระกนั  ยอดดุลความชว่ยเหลอืทางการเงินทีม่ีสทิธิร์วมถงึ แต่ไม ่จํากดั เพียงสิง่ต่อไปนี:้ 

การจ่ายเงินดว้ยตนเองค่าใชจ่้ายสําหรบัผูป่้วยทีม่ีความคุม้ครองจากนิตบิุคคลทีไ่ม่มีความสมัพนัธต์ามสญัญาการประกนัภยัเหรยีญการหกั

ลดหย่อนและจํานวนเงินทีช่าํระรว่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป่้วยทีเ่อาประกนัภยั  จํานวนเงินค่าลดหย่อนและค่าประกนัเหรยีญทีอ่า้งว่าเป็นหนีเ้สยีขอ

งเมดแิครจ์ะไม่รวมอยู่ในการรายงานการดูแลการกุศล 

  

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
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ผูป่้วยทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืทางการเงนิจะตอ้งกรอกใบสมคัรความชว่ยเหลอืทางการเงนิของพรอวเิดนซม์าตรฐานและคุณสม

บตัจิะขึน้อยู่กบัความตอ้งการทางการเงนิในเวลาน้ัน 

มีความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจง้และแจง้ใหผู้ป่้วยทราบถงึความพรอ้มของความชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยการใหข้อ้

มูลในระหว่างการเขา้และออกจากโรงพยาบาลในใบแจง้ยอดการเรยีกเก็บเงนิของผูป่้วยในพืน้ทีเ่รยีกเก็บเงนิทีผู่ป่้วยสามารถเขา้

ถงึไดบ้นเว็บไซตข์องโรงพยาบาลพรอวเิดนซโ์ดยการแจง้เตอืนดว้ยปากในระหว่างการอภปิรายการชาํระเงนิรวมถงึป้ายในพืน้ทีผู่ ้

ป่วยในและผูป่้วยนอกในปรมิาณมากเชน่การยอมรบัและแผนกฉุกเฉิน 

พรอวเิดนซจ์ะเก็บขอ้มูลทีใ่ชใ้นการกําหนดคุณสมบตัติามนโยบายการรกัษาเรกคอรด์  

  

การสมคัรขอรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน:ผูป่้วยหรอืผูค้ ้ําประกนัอาจรอ้งขอและสง่ใบสมคัรความชว่ยเหลอืทางการเงนิซึ่

งไม่มีค่าใชจ่้ายและมใีหบ้รกิารทีก่ระทรวงพรอวเิดนซห์รอืโดยวธิกีารต่อไปนี:้ 

ใหคํ้าแนะนําเจา้หนา้ทีบ่รกิารทางการเงนิของผูป่้วยในเวลาหรอืก่อนเวลาปลดประจําการว่ามีการขอความชว่ยเหลอืและสง่พรอ้มเ

อกสารทีส่มบูรณท์างไปรษณียห์รอืโดยการเยีย่มชม www.providence.org 

ดาวนโ์หลดและส่งใบสมคัรทีเ่สรจ็สมบูรณพ์รอ้มเอกสาร 

บุคคลทีย่ืน่ขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิจะไดร้บัการตรวจคดักรองเบือ้งตน้ซึง่จะรวมถงึการตรวจสอบว่าผูป่้วยหมดหรอืไม่มสีทิธิ ์

ไดร้บัแหล่งการชาํระเงนิของบุคคลทีส่าม 

  

โรงพยาบาลพรอวเิดนซแ์ต่ละแห่งจะตอ้งใหบุ้คลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายเพือ่ชว่ยเหลอืผูป่้วยในการกรอกใบสมคัรความชว่ยเหลอืท

างการเงนิและกําหนดคุณสมบตัสิําหรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากโครงการประกนัภยัทีไ่ดร้ ั

บทุนจากรฐับาลหากมี  มีบรกิารล่ามเพือ่ตอบคําถามหรอืขอ้สงสยัใด ๆ 

และเพือ่ชว่ยในการดําเนินการสมคัรความชว่ยเหลอืทางการเงนิใหเ้สรจ็สมบูรณ ์ 

  

ผูป่้วยหรอืผูค้ ้ําประกนัทีอ่าจมีสทิธิย์ืน่ขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิอาจใหเ้อกสารทีเ่พียงพอแก่ Providence 

เพือ่สนับสนุนการกําหนดคุณสมบตัไิดต้ลอดเวลาเมือ่ทราบว่ารายไดข้องฝ่ายลดลงตํ่ากว่า FPL 

ขัน้ตํ่าตามกฎระเบยีบของรฐับาลกลางและรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง  

  

สถานการณท์างการเงินรายบุคคล: รายได ้ สนิทรพัยท์างการเงนิ 

และค่าใชจ่้ายของผูป่้วยจะนําไปใชใ้นการประเมินสถานการณท์างการเงนิรายบุคคลของผูป่้วย 

สนิทรพัยท์างการเงนิจะไม่รวมถงึแผนค่าตอบแทนเกษียณอายุหรอืรอการตดับญัชทีีผ่่านการรบัรองภายใตป้ระมวลรษัฎากรภ

ายในหรอืแผนค่าตอบแทนรอการตดับญัชทีีไ่ม่มีคุณสมบตั ิ  
  

คุณสมบตัริายได:้ เกณฑร์ายไดต้ามระดบัความยากจนของรฐับาลกลาง (FPL) 

อาจใชเ้พือ่กําหนดสทิธิส์ําหรบัการดูแลฟรหีรอืลดราคา โปรดดูทีนิ่ทรรศการ B สําหรบัรายละเอยีด 

  

การกําหนดและการอนุมตั:ิ  ผูป่้วยจะไดร้บัการแจง้เตอืนการกําหนดคุณสมบตัิ FAP ภายใน 30 

วนันับจากวนัทีส่่งใบสมคัรความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีเ่สรจ็สมบูรณแ์ละเอกสารทีจํ่าเป็น 

เมือ่ไดร้บัใบสมคัรแลว้ความพยายามในการรวบรวมพิเศษจะถูกลงโทษจนกว่าจะมีการส่งคุณสมบตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรไปยงัผู ้

ป่วย โรงพยาบาลจะไม่กําหนดคุณสมบตัใินการใหค้วามชว่ยเหลอืตามขอ้มูลทีโ่รงพยาบาลเชือ่ว่าไม่ถูกตอ้งหรอืไม่น่าเช ือ่ถอื 

  

การระงบัขอ้พพิาท: 

ผูป่้วยอาจอุทธรณคํ์าตดัสนิว่าไม่มีความรอบคอบในการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิโดยใหเ้อกสารเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งแก่พรอ

วเิดนซภ์ายใน 30 วนันับจากวนัทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้การปฏเิสธ  

http://www.providence.org/
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การอุทธรณท์ัง้หมดจะไดร้บัการตรวจสอบและหากการตรวจสอบยนืยนัการปฏเิสธการแจง้เตอืนเป็นลายลกัษณอ์กัษรจะถูกส่งไป

ยงัผูค้ ้ําประกนัและกระทรวงสาธารณสขุของรฐัตามความจําเป็นและตามกฎหมาย กระบวนการอุทธรณข์ัน้สุดทา้ยจะสรุปภายใน 

10 วนัหลงัจากไดร้บัปฏเิสธโดย Providence การอุทธรณอ์าจถูกส่งไปยงัสํานักงานธุรกจิภูมิภาคพรอวเิดนซตู์ ้P.O. 3268 

พอรต์แลนดห์รอื 97208-3395  

 องคก์รการกุศลทีส่นันิษฐาน: 

พรอวเิดนซอ์าจอนุมตัใิหผู้ป่้วยปรบัยอดคงเหลอืในบญัชขีององคก์รการกุศลโดยวธิอีืน่นอกเหนือจากแอปพลเิคชนัความชว่ยเห

ลอืทางการเงนิเต็มรูปแบบ  

ความมุ่งมั่นดงักล่าวจะทําบนพืน้ฐานทีส่นันิษฐานโดยใชเ้คร ือ่งมือประเมินทางการเงนิทีไ่ดร้บัการยอมรบัในอุตสาหกรรมทีป่ระเมิน

ความสามารถในการชาํระเงนิตามบนัทกึทางการเงนิหรอือืน่ ๆ ทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนรวมถงึ 

แต่ไม่จํากดัเพียงรายไดข้องครวัเรอืนขนาดครวัเรอืนและประวตัเิครดติและการชาํระเงนิ   

  

สถานการณพ์เิศษอืน่ ๆ: ผูป่้วยทีม่ีสทิธิไ์ดร้บัโปรแกรมทีผ่่านการรบัรอง FPL เชน่ Medicaid, MediCal 

และโครงการชว่ยเหลอืผูม้ีรายไดน้อ้ยทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลอืน่ ๆ จะถอืว่าไม่สมคัรใจ 

ดงัน้ันผูป่้วยดงักล่าวจงึมีสทิธิไ์ดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิเมือ่โปรแกรมปฏเิสธการชาํระเงนิแลว้ถอืว่าค่าใชจ่้ายทีเ่รยีกเก็บเ

งนิไดส้ําหรบัผูป่้วย ยอดคงเหลอืในบญัชผีูป่้วยทีเ่กดิจากค่าใชจ่้ายทีไ่ม่คนืเงนิจะมีสทิธิถู์กตดัจ่ายการกุศลเต็มรูปแบบ รวมถงึ 

แต่ไม่จํากดัเฉพาะบรกิารทีจํ่าเป็นทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ต่อไปนี:้ 

1. ปฏเิสธการเขา้พกัแบบผูป่้วยใน  

2. ปฏเิสธวนัดูแลผูป่้วยใน  

3. บรกิารทีไ่ม่ครอบคลุม  

4. การปฏเิสธคําขออนุญาตการรกัษา (TAR) 

5. การปฏเิสธเน่ืองจากความคุม้ครองที ่จํากดั  

  

ค่ารกัษาพยาบาลหายนะ: การจดัเตรยีมตามดุลยพินิจของมนัอาจใหก้ารกุศลในกรณีทีม่ีค่ารกัษาพยาบาลทีรุ่นแรง 

ผูป่้วยเหล่านีจ้ะไดร้บัการจดัการเป็นรายบุคคล   

  

เวลาฉุกเฉิน: 

ความชว่ยเหลอืทางการเงนิอาจมีอยู่ในดุลยพินิจของพรอวเิดนซใ์นชว่งเวลาฉุกเฉินระดบัชาตหิรอืของรฐัโดยไม่ขึน้กบัความชว่ย

เหลอืสําหรบัค่าใชจ่้ายภยัพิบตั ิ 

  

ขอ้จํากดัเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายสําหรบัผูป่้วยทุกคนทีม่สีทิธิไ์ดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงิน:  

ไม่มีผูป่้วยทีม่ีคุณสมบตัสิําหรบัประเภทของความชว่ยเหลอืทีร่ะบุไวข้า้งตน้จะตอ้งรบัผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิมากกว่า 

"จํานวนเงนิทีเ่รยีกเก็บเงนิโดยทั่วไป" (AGB) ของค่าใชจ่้ายรวมตามทีกํ่าหนดไวด้า้นล่าง  
  

แผนการชําระเงินทีเ่หมาะสม: เมือ่ผูป่้วยไดร้บัการอนุมตัใิหใ้หค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิบางส่วน 

แต่ยงัคงมียอดคงเหลอืทีต่อ้งชาํระแลว้ Providence จะเจรจาขอ้ตกลงแผนการชาํระเงนิ 

แผนการชาํระเงนิทีเ่หมาะสมจะประกอบดว้ยการชาํระเงนิรายเดอืนทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ 10 

ของรายไดต่้อเดอืนของผูป่้วยหรอืครอบครวัไม่รวมการหกัค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นสําหรบัค่าครองชพีทีจํ่าเป็นทีผู่ป่้วยระบุไวใ้นใบสมคั

รความชว่ยเหลอืทางการเงนิของพวกเขา แผนการชาํระเงนิจะปลอดดอกเบีย้ 

ระยะเวลาของแผนการชาํระเงนิจะขยายออกไปสําหรบัผูป่้วยทีม่ีการอุทธรณค์วามคุม้ครองทีร่อดําเนินการ  
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การเรยีกเก็บเงินและการเรยีกเก็บเงิน:ยอดคงเหลอืทีย่งัไม่ไดช้าํระใด ๆ 

ทีค่า้งชาํระโดยผูป่้วยหรอืผูค้ ้ําประกนัหลงัจากการใชส้ว่นลดทีม่ีอยู่อาจมีการอา้งถงึการเรยีกเก็บเงนิ  

ความพยายามในการรวบรวมยอดคงเหลอืทีย่งัไม่ไดช้าํระจะสิน้สุดลงระหว่างการพิจารณาสทิธิ ์FAP ขัน้สุดทา้ยทีค่า้งอยู่ 

พรอวเิดนซไ์ม่ดําเนินการอนุญาตหรอือนุญาตใหห้น่วยงานรวบรวมดําเนินการใด ๆ 

ทีเ่ก็บรวบรวมพิเศษก่อนทีจ่ะอย่างใดอย่างหน่ึง: (ก) 

พยายามอย่างสมเหตุสมผลเพือ่ตรวจสอบว่าผูป่้วยมีคุณสมบตัสิําหรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ หรอื (ข) 180 

วนัหลงัจากส่งคําใหก้ารของผูป่้วยรายแรก   

สําหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัการเรยีกเก็บเงนิและการเรยีกเก็บเงนิสําหรบัจํานวนเงนิทีผู่ป่้วยคา้งชาํระโปรดดูนโยบายของโรงพยาบาลพ

รอวเิดนซซ์ ึง่มีใหบ้รกิารฟรทีีโ่ตะ๊ลงทะเบยีนของโรงพยาบาลโพรวเิดนซแ์ต่ละแห่งหรอืที:่  www.providence.org. 

 

การคนืเงินของผูป่้วย:  

ในกรณีทีผู่ป่้วยหรอืผูค้ ้ําประกนัไดช้าํระเงนิสําหรบับรกิารและต่อมาจะมุ่งมั่นทีจ่ะมีสทิธิไ์ดร้บัการดูแลฟรหีรอืลดราคาการชาํระเงิ

นใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิารเหล่าน้ันในชว่งเวลาทีม่สีทิธิ ์ FAP 

ซึง่เกนิภาระผูกพนัในการชาํระเงนิจะไดร้บัเงนิคนืตามขอ้บงัคบัของรฐั   
  

การทบทวนประจําปี:  นโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิ (การดูแลการกุศล) 

นีจ้ะไดร้บัการตรวจสอบเป็นประจําทุกปีโดยผูนํ้าวงจรรายไดท้ีกํ่าหนด  

  

ขอ้ ยก เวน้: 

ดูขอบเขตดา้นบน  

  

คํา นิยาม:  

สําหรบัวตัถุประสงคข์องนโยบายนี ้ใหใ้ชข้อ้กําหนดและขอ้กําหนดต่อไปนี:้  

  

1. ระดบัความยากจนของรฐับาลกลาง (FPL): FPL 

หมายถงึแนวทางความยากจนทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงเป็นระยะในการลงทะเบยีนของรฐับาลกลางโดยกระทรวงสาธารณสุข

และบรกิารมนุษยข์องสหรฐัอเมรกิา 

  

2. จํานวนเงนิทีเ่รยีกเก็บโดยทั่วไป (AGB): 

จํานวนเงนิทีเ่รยีกเก็บโดยทั่วไปสําหรบัการดูแลฉุกเฉินและการดูแลทีจํ่าเป็นทางการแพทยอ์ืน่ ๆ 

ใหก้บัผูป่้วยทีม่ีประกนัสุขภาพจะเรยีกว่าในกรมธรรมเ์ป็น AGB  

โพรวเิดนซเ์ซาเทริน์แคลฟิอรเ์นียและโพรวเิดนซแ์คลฟิอรเ์นียตอนเหนือยกเวน้ Healdsburg ใช ้AGB 

มองยอ้นกลบัซึง่กําหนดโดยการคูณค่าใชจ่้ายขัน้ตน้ของโรงพยาบาลสําหรบัการดูแลฉุกเฉินหรอืทางการแพทยท์ีจํ่าเป็

นตามเปอรเ์ซน็ตค์งทีซ่ ึง่ขึน้อยู่กบัการเรยีกรอ้งทีไ่ดร้บัอนุญาตภายใต ้Medicare  Healdsburg 

จะใชว้ธิกีารเมดแิครท์ีค่าดหวงัในการกําหนด AGB  AGB 

ทีค่าดหวงัเท่ากบัจํานวนเงนิที่จะจ่ายคนืโดยค่าธรรมเนียมเมดแิครส์ําหรบัการใหบ้รกิารบวกกบัจํานวนเงนิทีผู่ป่้วยจะตอ้ง

รบัผิดชอบในการชาํระเงนิในรูปแบบของการชาํระเงนิรว่มประกนัรว่มและค่าลดหย่อนถา้เขาหรอืเธอเป็นผูร้บัผลประโยช

นเ์มดแิครใ์นเวลาทีใ่หบ้รกิาร  เอกสารขอ้มลูทีม่ีรายละเอยีดเกีย่วกบัเปอรเ์ซน็ต ์AGB 

ทีโ่รงพยาบาลพรอวเิดนซแ์ต่ละแห่งใชแ้ละวธิกีารคํานวณสามารถรบัไดโ้ดยไปทีเ่ว็บไซตต่์อไปนี:้ 

www.providence.org หรอืโทร 1-866-747-2455 เพือ่ขอสําเนา 

 

http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
http://www.providence.org/
http://www.providence.org/


  

  
  

  

6 | P a g e  

3. การดําเนินการรวบรวมพิเศษ (ECA): ECAs 

หมายถงึการกระทําทีต่อ้งใชก้ระบวนการทางกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรมเกีย่วขอ้งกบัการขายหนีใ้หก้บับุคคลอืน่

หรอืรายงานขอ้มูลทีไ่มพ่ึงประสงคไ์ปยงัหน่วยงานเครดติหรอืสํานักงาน 

การกระทําทีต่อ้งใชก้ระบวนการทางกฎหมายหรอืกระบวนการยุตธิรรมเพือ่จุดประสงคนี์ร้วมถงึ lien; 

การยดึทรพัยใ์นทรพัยส์นิจรงิ  การแนบหรอืยดึบญัชธีนาคารหรอืทรพัยส์นิส่วนบุคคลอืน่ ๆ 

เร ิม่ดําเนินการทางแพ่งกบับุคคล การกระทําทีทํ่าใหเ้กดิการจบักุมของบุคคล 

การกระทําทีทํ่าใหบุ้คคลอยู่ภายใตส้ิง่ทีแ่นบมาของรา่งกาย และเคร ือ่งปรุงค่าจา้ง  

 

4. ค่ารกัษาพยาบาลสูง: 

ค่ารกัษาพยาบาลสูงคอืค่ารกัษาพยาบาลทีกํ่าหนดโดยนโยบายการกําหนดราคาทีเ่ป็นธรรมของโรงพยาบาล - 

รหสัสุขภาพและความปลอดภยัแคลฟิอรเ์นีย (มาตรา 127400-127446) คอื: (1) 

ค่าใชจ่้ายนอกกระเป๋าต่อปีทีเ่กิดขึน้โดยบุคคลในโรงพยาบาลพรอวเิดนซท์ีเ่กนิรอ้ยละ 10 

ของรายไดค้รอบครวัของผูป่้วยในชว่ง 12 เดอืนก่อนหนา้ (2) ค่าใชจ่้ายนอกกระเป๋าต่อปีทีเ่กินรอ้ยละ 10 

ของรายไดค้รอบครวัของผูป่้วย  

หากผูป่้วยใหเ้อกสารค่ารกัษาพยาบาลของผูป่้วยทีจ่่ายโดยผูป่้วยหรอืครอบครวัของผูป่้วยในชว่ง 12 

เดอืนก่อนหนา้หรอื (3) 

ระดบัทีตํ่่ากว่าทีกํ่าหนดโดยโรงพยาบาลพรอวเิดนซต์ามนโยบายการดูแลการกุศลของโรงพยาบาลพรอวเิดนซ ์ 

  

อา้ง องิ:  

 

Internal Revenue Code Section 501(r); 26 C.F.R. 1.501(r)(1) – 1.501(r)(7)  

California Health and Safety Codes section 127000 -127446  

Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), 42 U.S.C. 1395dd   

42 C.F.R. 482.55 and 413.89  

American Hospital Associations Charity Guidelines   

California Hospital Association Charity Guidelines  

California Alliance on Catholic Healthcare Charitable Services Guidelines  

Providence Commitment to the Uninsured Guidelines  

Provider Reimbursement Manual, Part I, Chapter 3, Section 312  
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จดัแสดง A - รายการสิง่อํานวยความสะดวกทีค่รอบคลุม  
  

Providence Hospitals in Southern California  

Providence Saint Joseph Medical Center  Providence Holy Cross Medical Center  

Providence Little Company of Mary Medical 

Center San Pedro   

Providence Saint John’s Health Center  

Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical 

Center  
Providence Little Company of Mary Medical 

Center Torrance  

Providence St. Joseph Hospital Orange  Providence St. Jude Medical Center  

Providence St. Mary Medical Center  Providence Mission Hospital Laguna Beach  

Providence Mission Hospital Mission Viejo    

  

Providence Hospitals in Northern California 

Providence St. Joseph Hospital Providence Redwood Memorial Hospital 

Providence Santa Rosa Memorial Hospital Providence Queen of the Valley Medical Center 

 

NorCal Health Connect Hospitals  

Petaluma Valley Hospital Healdsburg Hospital 
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นิทรรศการ B - คุณสมบตัริายไดสํ้าหรบัโรงพยาบาลพรอวเิดนซใ์นแคลฟิอรเ์นียตอนใต  ้  
 

ถา้    แลว้    

รายไดข้องครอบครวัประจําปีซึง่ปรบัตามขนาดครอบครวัอยู่

ทีห่รอืตํ่ากว่า 300% ของแนวทาง FPL ปัจจุบนั  

ผูป่้วยจะถูกพิจารณาว่าไมม่ีตวัตนทางการเงนิและมีคุณสมบตัสิํ

าหรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 100% 

ตดัจําหน่ายในจํานวนความรบัผิดชอบของผูป่้วย 

รายไดข้องครอบครวัต่อปีซึง่ปรบัตามขนาดครอบครวั

อยู่ระหว่าง 301% ถงึ 400% ของแนวทาง FP ปัจจุบนั  

ผูป่้วยมีสทิธิไ์ดร้บัส่วนลด 81% 

จากค่าใชจ่้ายเดมิสําหรบัจํานวนความรบัผิดชอบของผูป่้วย  

หากรายไดข้องครอบครวัต่อปีซึง่ปรบัตามขนาดครอบครวัอ

ยู่ทีห่รอืตํ่ากว่า 400% FPL และ 

ผูป่้วยตอ้งเสยีค่ารกัษาพยาบาลทัง้หมดทีโ่รงพยาบาลพรอวเิ

ดนซใ์นชว่ง 12 เดอืนก่อนหนา้เกินกว่า 20% 

ของรายไดค้รอบครวัประจําปีซึง่ปรบัตามขนาดครอบครวัสํา

หรบับรกิารภายใตน้โยบายนี ้ 

ผูป่้วยมีสทิธิไ์ดร้บัผลประโยชนก์ารกุศล 100% 

จากจํานวนความรบัผิดชอบของผูป่้วย   

  

คุณสมบตัริายไดสํ้าหรบัโรงพยาบาลโพรวเิดนซใ์นแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือและโรงพยาบาล 

NorCal Health Connect ในแคลฟิอรเ์นียตอนเหนือ 
 

ถา้    แลว้    

รายไดข้องครอบครวัประจําปีซึง่ปรบัตามขนาดครอบครวัอยู่

ทีห่รอืตํ่ากว่า 300% ของแนวทาง FPL ปัจจุบนั  

ผูป่้วยจะถูกพิจารณาว่าไมม่ีตวัตนทางการเงนิและมีคุณสมบตัสิํ

าหรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 100% 

ตดัจําหน่ายในจํานวนความรบัผิดชอบของผูป่้วย 

รายไดข้องครอบครวัต่อปีซึง่ปรบัตามขนาดครอบครวั

อยู่ระหว่าง 301% ถงึ 400% ของแนวทาง FP ปัจจุบนั  

ผูป่้วยมีสทิธิไ์ดร้บัส่วนลด 80% 

จากค่าใชจ่้ายเดมิสําหรบัจํานวนเงนิรบัผิดชอบของผูป่้วย  

หากรายไดข้องครอบครวัต่อปีซึง่ปรบัตามขนาดครอบครวัอ

ยู่ทีห่รอืตํ่ากว่า 400% FPL และ 

ผูป่้วยตอ้งเสยีค่ารกัษาพยาบาลทัง้หมดทีโ่รงพยาบาลพรอวเิ

ดนซใ์นชว่ง 12 เดอืนก่อนหนา้เกินกว่า 20% 

ของรายไดค้รอบครวัประจําปีซึง่ปรบัตามขนาดครอบครวัสํา

หรบับรกิารภายใตน้โยบายนี ้ 

ผูป่้วยมีสทิธิไ์ดร้บัผลประโยชนก์ารกุศล 100% 

จากจํานวนความรบัผิดชอบของผูป่้วย   

 


