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ชือ่นโยบำย : นโยบำยสนิเชือ่และกำรตดิตำมหนี้ รหสันโยบำย : 4834 

ค ำส ำคัญ สนิเชือ่ กำรตดิตำมหนี้ หนีส้ญู 

 
1.  วัตถปุระสงคข์องนโยบำย 

 
เพ่ือก ำหนดวิธีกำรที่ Conifer Revenue Cycle Solutions (“Conifer”) 

ท ำกำรติดตำมและยอดคงเหลือในบัญชีกำรช ำระหนี้ของผู้รับกำรรกัษำ 

ในฐำนะของตัวแทนที่ท ำสัญญำกับ Dartmouth-Hitchcock Health 

 
2.  ขอบเขตของนโยบำย 

 
นโยบำยนี้ใช้กบัพนักงำนทุกคนที่รับผิดชอบกระบวนกำรสินเช่ือและกำรติดตำมหนี้ 

และยอดเงินทั้งหมดที่เรียกเก็บผ่ำน Dartmouth-Hitchcock Health 

 
3. ค ำนยิำม 

 
ตัวแทนกำรตดิตำมหนี้ : บุคคลภำยนอกผู้ติดตำมทวงยอดเงินที่ได้พิจำรณำวำ่ผิดสัญญำกำรช ำระเงิน 

 
ลกูหนี้ : ผู้ที่ติดหน้ี 

 
ระดบักำรทวงหนี้ : 

ระดับกำรส่ือสำรกับผู้รับกำรรักษำที่เกีย่วข้องกับบญัชีของเงินที่เป็นหนี้ของผู้รับกำรรักษำ 

ระดับกำรทวงหนี้ยิ่งสูงขึ้นเท่ำไร 

ยอดคงเหลือนั้นก็ยิ่งใกล้ทีจ่ะถูกพิจำรณำว่ำผดินัดช ำระเงินมำกขึ้นเท่ำนั้น 

 
กำรไมช่ ำระหนี้ : ยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้ช ำระตำมก ำหนดเวลำกำรช ำระเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด 

ไม่มีกำรช ำระเงินตำมข้อตกลงที่ก ำหนดไว้และ 

และได้ถูกย้ำยจำกบัญชีลูกหนี้ที่มีควำมเคลื่อนไหวไปยังตัวแทนติดตำมหนี้ 

 
ผูค้้ ำประกนั : ผู้รับกำรรกัษำรำยใดที่อำยุเกิน 18 ปจีะได้รับกำรระบุว่ำเป็นผู้ค้ ำประกัน 

โดยไม่ค ำนึงว่ำผู้รับกำรรักษำนั้นได้รับเอำประกันภำยใต้ผู้ใด ส ำหรับผู้รับกำรรักษำรำยใดที่อำยุต่ ำกวำ่ 

18 ป ีบิดำหรือมำรดำหรือผู้ปกครองตำมกฎหมำยจะต้องเป็นผู้เอำประกัน 

 
ECA : กำรด ำเนินกำรติดตำมหนี้แบบสำมัญพิเศษ 

 
Dartmouth-Hitchcock Health : เพ่ือวัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้ สมำชิกของ Dartmouth-

Hitchcock Health System Members (D-HH) คือ โรงพยำบำล Alice Peck Day Memorial 

Hospital, ศูนย์กำรแพทย์ Cheshire Medical Center, Mt. โรงพยำบำลและศูนย์สุขภำพ Ascutney, 
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โรงพยำบำลนิวลอนดอน, 

และพยำบำลผู้ดูแลผู้รับกำรรักษำที่บำ้นและบ้ำนพักรับรองส ำหรับเวอร์มอนต์และนิวแฮมป์เชียร์ (VNH)  

โรงพยำบำลอื่น ๆ ทั้งหมดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์และรัฐเวอร์มอนต์ถือเป็นสถำนพยำบำลที่ไมใ่ช่สมำชิก 

 
นโยบำยนี้จะมีผลบังคับใช้กับ Dartmouth-Hitchcock Clinic, โรงพยำบำล Mary Hitchcock 

Memorial, โรงพยำบำล Alice Peck Day Memorial และศูนย์กำรแพทย์ Cheshire ต้ังแต่วันที่ 11 

พฤษภำคม 2019 เป็นต้นไป 

 
นโยบำยนี้มีผลบังคับใช้กบัโรงพยำบำลนิวลอนดอน ต้ังแต่เดือนพฤษภำคม 2020 เป็นต้นไป  

 
4. ค ำแถลงนโยบำย 

 
 D-HH พยำยำมรวบรวมขอ้มูลกำรประกันล่ำสุดของผู้ค้ ำประกันของผู้รับกำรรกัษำเป็นประจ ำ 

และตรวจสอบยืนยันควำมคุ้มครองและค่ำใช้จำ่ยที่ต้องรับผิดชอบช ำระเอง 

ผ่ำนเครื่องมือกำรประกันภัยและและตรวจสอบผลประโยชน์ที่มีอยู่ 

 ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระเอง เช่น กำรประกันภัยร่วม และจ ำนวนเงินค่ำหักลดหยอ่น 

จะได้รับกำรประเมินและเตรียมกำรช ำระเงินที่จ ำเป็นก่อนให้กำรบริกำรหรือในเวลำที่ให้กำรบรกิำ

ร 

o ผู้รับกำรรักษำอำจมีตัวเลือกในกำรช ำระค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระเองได้หลังจำกกำรบริกำร 

o กำรบริกำรบำงอย่ำงอำจต้องมีกำรช ำระเงินล่วงหน้ำ (เช่น เครื่องส ำอำง เครื่องช่วยฟัง ฯลฯ ) 

 ส ำหรับยอดเงินที่ค้ำงช ำระใด ๆ D-HH 

จะออกใบแจ้งรำยกำรเรียกเก็บเงินและขอให้มีกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวน 

 สำมำรถยอมรับกำรช ำระเงินแต่เพียงบำงส่วนได้ตรำบใดที่ด ำเนินกำรตำมควำมคำดหวังในกำรช ำ

ระเงินขั้นต่ ำดังที่ระบุไว้ในขั้นตอนกำรวำงแผนงบประมำณ ด“ู 

กำรช ำระงบประมำณและขั้นตอนกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรทดแทน : ฝำ่ยบริหำรรำยได้” 

(ดูลิงก์ที่ด้ำนล่ำง) 

 รำยกำรยอดคำ้งช ำระอำจถูกย้ำยไปให้ตัวแทนกำรติดตำมหนี้เมื่อพิจำรณำว่ำยอดคำ้งช ำระน้ันไม่

สำมำรถเรียกเกบ็ได้ 

และเมื่อนั้นรำยกำรยอดคำ้งช ำระจะถูกยำ้ยไปให้ตัวแทนกำรติดตำมหนี้สินพิจำรณำวำ่มีกำรผิดนัด

ช ำระเงินหรือมิฉะนั้นยอดค้ำงช ำระเงินอำจถกูจ ำแนกไปเป็นหนี้สูญ 

 
ก. ยอดคงเหลอืทีช่ ำระดว้ยตนเอง 

 
 ยอดคงเหลือที่ช ำระด้วยตนเอง หมำยถึงค่ำใช้จ่ำยทีเ่ป็นควำมรับผิดชอบของผู้ค้ ำประกัน 

 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ 

o ยอดคงเหลือในบัญชีส ำหรับบุคคลที่ไม่มกีำรประกัน 

o ยอดคงเหลือหลังกำรช ำระเงินของประกันหรือบุคคลที่สำม รวมถึง 

 ค่ำใช้จ่ำยที่ถอืเป็นกำรบรกิำรที่ไม่คุ้มครอง 

ดังที่ก ำหนดไวใ้นแผนกำรประกันภัยของผู้รับกำรรกัษำ 

 กำรร่วมจ่ำย 

 กำรประกันร่วม 
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 จ ำนวนเงินค่ำหักลดหย่อน 

o ผู้ค้ ำประกันที่เรียกเกบ็เงินประกันของตัวเอง และเลือกที่จะไม่มอบหมำยให้ D-HH 

ด ำเนินกำร 

o รำยกำรส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกผู้รับกำรรกัษำ 

 
ข. โอนไปยงัรำยกำรช ำระดว้ยตนเอง 

 
 ยอดคงเหลือจะถกูยำ้ยไปยังผู้ค้ ำประกัน 

และใบแจ้งรำยกำรจะถูกส่งไปหลังจำกที่คำ่บริกำรนั้นมีกำรช ำระจำกผูจ้่ำยบคุคลที่สำม 

เวันเสียแต่เมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขต่อไปนี้ : 

o D-HD-HH ไม่ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรให้ผู้ช ำระเงินตัดสินกำรเรียกร้องค่ำสิน 

ไหมทดแทน แม้ว่ำจะมีกำรพยำยำมติดตำมทวงถำมกำรช ำระเงินซ้ ำหลำยครั้งแล้ว 

o D-HH 
ได้รับแจ้งจำกบริษัทรับประกันบุคคลที่สำมว่ำผู้ค้ ำประกันไม่ตอบรับกำรรอ้งขอข้อมูลที่จ ำเป็

น 

ในกำรตัดสินกำรเรียกรอ้งค่ำสินไหมทดแทน 

o ผู้ค้ ำประกันให้ข้อมูลกำรประกันที่ไม่ถูกต้อง 

ใบแจ้งรำยกำรที่จดัขึ้นครัง้แรกให้ผู้รับกำรรกัษำจะแจ้งหมำยเลขโทรศัพท์ของฝ่ำยกำรบริ

กำรลูกค้ำและกำรร้องขอให้อัปเดตข้อมูลกำรประกนัหำกข้อมูลไมถู่กต้อง 

 
ค. ใบแจง้รำยกำรเรยีกเกบ็เงนิผูร้บักำรรกัษำ 

 
 ผู้ค้ ำประกันได้รบัใบแจ้งรำยกำรดังนี้ : 

o กำรเรียกเกบ็เงินของโรงพยำบำล Resolute 

 กำรบริกำรของโรงพยำบำลทั้งหมดและกำรตรวจในห้องแพทย์ในโรงพยำบำลทุกครั้งที่

พบแพทย์  

o กำรเรียกเกบ็เงินค่ำวิชำชีพของ Resolute 

 ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพส ำหรับผู้ให้บริกำร 

(ไม่รวมถึงกำรบรกิำรผู้รับกำรรักษำนอกโรงพยำบำล รวมถึงบริกำรทันตกรรม) 

 ค ำแนะน ำทั่วไปส ำหรับกำรจัดท ำใบแจ้งรำยกำรส ำหรับโรงพยำบำลและบริกำรคลินิกมีดังต่อไ

ปนี้ : 

1.  ใบแจ้งรำยกำรจะจัดท ำเปน็รำยเดือนตำมปกติ 

2.  ใบแจ้งรำยกำรทั้งหมดไดจ้ัดท ำขึ้นในระดับผูค้้ ำประกัน 

หมำยควำมว่ำมกีำรเข้ำรบักำรตรวจหลำยครั้งหรือใบเรียกเกบ็เงินหลำยรำยกำร 

ได้ลงรำยกำรไวใ้นใบแจง้รำยกำรใบเดียว 

3.  วันที่ใบแจ้งรำยกำรถดัไป 

และระดับกำรทวงหนี้จะถกูก ำหนดขึ้นกอ่นใบแจ้งรำยกำรจำกกำรช ำระเงินทีส่่งไป 

4.  เพ่ือระงับกำรทวงหนี้ 

จะต้องท ำกำรช ำระเงินขั้นต่ ำซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนงบประมำณที่ก ำหนดไว้ 

5.  ผู้ค้ ำประกันที่มีคุณสมบัติตรงตำมข้อก ำหนดกำรช ำระขั้นต่ ำภำยในก ำหนดเวลำ 

จะไม่ถูกยกระดับกำรทวงหนี้ให้เป็นระดับถัดไป 
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ง. กำรสง่เรือ่งไปยงัตวัแทนกำรตดิตำมหนี้ 

 
 D-HH จะไม่ใช้กำรด ำเนินกำรติดตำมหนี้แบบไม่ปกติ (ECA) เช่น 

กำรรำยงำนไปยังหน่วยงำนรำยงำนสินเช่ือ 

ก่อนที่จะด ำเนินกำรตำมสมควรเพ่ือพิจำรณำว่ำผู้รับกำรรักษำมีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือทำงก

ำรเงินหรือไม่ 

ผู้รับกำรรักษำจะถกูส่งไปยังตัวแทนกำรติดตำมหนี้เฉพำะหลังจำกที่ด ำเนินกำรตำมสมควรเพ่ือ

ตร 

วจสอบว่ำผู้รับกำรรักษำนัน้มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือไม่ 

(ซึ่งรวมถึงกำรใช้กำรมีคณุสมบัติเหมำะสมที่อำจเปน็ไปได้) ขอ้ยกเว้นใด ๆ 

จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยกำรเงิน 

ส ำหรับข้อมูลกำรด ำเนินกำรเร่ืองกำรมีสิทธิ์รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน โปรดดูที่ 

“นโยบำยควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินส ำหรับกำรบรกิำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพ” ของเรำ 

(ดูลิงก์ที่ด้ำนล่ำง) มีส ำเนำบริกำรให้ทำงออนไลน์ 

หรือสำมำรถขอส ำเนำไดท้ี่ส ำนักงำนบริกำรทำงกำรเงินของผู้รับกำรรักษำ 

หรือสำมำรถจัดส่งทำงไปรษณีย์ให้คุณโดยโทรไปที่ 844-808-0730 

 D-HH จะยังไม่ให้มีกำรด ำเนินกำรของตัวแทนติดตำมหนี้อย่ำงน้อย 120 

วันหลังจำกมีกำรส่งใบแจง้รำยกำรเรียกเก็บเงินฉบบัแรก และ D-HH 

จะส่งหนังสือแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันก่อนส่งไปด ำเนินกำรติดตำมหนี้ 

 
จ. เงินบรจิำคทีอ่ำจเปน็ไปได้ 

 
D-HH 
อำจใช้บุคคลที่สำมเพ่ือตรวจสอบข้อมูลของผู้รับกำรรักษำเพ่ือประเมินควำมจ ำเป็นทำงกำรเงิน 

กำรตรวจสอบนี้ใช้แบบจ ำลองกำรคำดกำรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสำหกรรมด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 

ซึ่งอ้ำงอิงฐำนข้อมูลสำธำรณะ 

แบบจ ำลองน้ีรวมข้อมูลบนัทึกสำธำรณะเพ่ือค ำนวณคะแนนควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจสังคมและกำ

รเงิน ซึ่งรวมถึงกำรประเมินรำยได้ ทรัพยำกร และควำมคล่องตัว 

ชุดกฎเกณฑ์ของรูปแบบจดัขึ้นเพ่ือท ำกำรประเมินผู้รับกำรรักษำแต่ละรำยให้ได้มำตรฐำนเดียวกัน 

และได้รับกำรปรับเทียบกบักำรอนุมัติควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงินในอดีตของระบบ Dartmouth-

Hitchcock Health 
 
D-HH อำจน ำข้อมูลจำกแบบจ ำลองกำรคำดกำรณ์มำใช้โดย 

เพ่ืออนุญำตกำรมีคุณสมบติัเหมำะสมที่อำจเป็นไปได้ 

ในกรณีที่ไม่มีขอ้มูลที่ผู้รับกำรรักษำให้มำโดยตรง ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่อำจเป็นไปได้ 

ไม่สำมำรถท ำได้ส ำหรับยอดคงเหลือหลังจำก Medicare 

 
มีกำรใช้กำรคัดกรองที่อำจเป็นไปได้ 

ถูกน ำมำใช้โดยไม่ขึ้นกับยอดค้ำงช ำระในบัญชีที่มคีุณสมบัติซึ่งเกิน 120 

วนัหลังจำกส่งใบแจ้งรำยกำร หลังส่งหนังสือแจ้งกำรติดตำมหนี้ 
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และก่อนที่จะส่งต่อบัญชีไปยังตัวแทนติดตำมหนี้ภำยนอกเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้รับก

ำรรักษำทีไ่ม่ตอบหนังสือแจ้งทำงเลือกในกำรกรอกใบสมัครขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

บัญชีภำคทัณฑ์ที่เกินก ำหนดเวลำจะมีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำคัดกรองที่อำจเป็นไปได้ 

 
ไม่สำมำรถทดแทนกระบวนกำร FAP แบบดั้งเดิมด้วยเงินบริจำคที่อำจเป็นไปได้ 

หำกแต่ใช้เพ่ือเสริมควำมพยำยำมเหล่ำนี้ 

และมีเจตนำเพ่ือใช้ส ำหรับผู้รับกำรรักษำที่ไม่ตอบรบัต่อกระบวนกำร FAP แบบดั้งเดิม 

เพ่ือขจัดอุปสรรคส ำหรับผู้รับกำรรักษำเหล่ำนี้และปรับปรุงผลประโยชน์ต่อผู้รับกำรรักษำของเรำ 

โรงพยำบำลจะใช้ขั้นตอนกำรคัดกรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกก่อนกำรจัดกำรหนี้สูญ 

ผู้รับกำรรักษำที่พบว่ำมีคณุสมบัติในกำรรับเงินบริจำคที่อำจเป็นไปได้ 

จะไม่ถูกส่งไปยังตัวแทนกำรติดตำมหนี้สูญ 
 

กำรรวมเข้ำในโปรแกรมนี้จะขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมกำรให้คะแนนโดยใช้ข้อมลูบันทึกสำธำรณะ 

และโดยทั่วไปจะไม่ใช้อัตรำเลื่อนค่ำธรรมเนียม  

ไม่อนุญำตกำรให้ส่วนลดบำงส่วนกับเงินบริจำคทีอ่ำจเป็นไปได้ 

จุดมุ่งหมำยในกำรรวมประชำกรศำสตร์โดยเฉพำะไว้ มีดังนี ้: 

 
 กำรเสียชีวิตโดยไม่มีมรดกหรือครอบครัวที่ทรำบ 

 บุคคลที่ไม่มีที่อยู่ถำวร ไรท้ี่อยู ่

 บุคคลที่เหินห่ำงจำกครอบครัวซึ่งไม่มีกลุ่มให้ควำมช่วยเหลือ 

 ผู้รับกำรรักษำที่ไม่ตอบสนองหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมขั้นตอนแบบเดิมให้ส ำเร็จได้ 

 
กำรให้คะแนนเงินบริจำคที่อำจเป็นไปได้ จะรวมปัจจัยทำงเศรษฐกิจสังคม และข้อมูลที่ไม่ใช่สินเช่ือ 

ใช้ฐำนข้อมูลสำธำรณะในขั้นตอนกำรคัดกรองที่มขี้อมูลต่อไปนี้ : 

 
 ธุรกรรมของผู้บริโภค 

 บันทึกของศำล 

 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

 กำรเป็นเจ้ำของบ้ำนเทียบกับกำรเช่ำบ้ำน 

 ประชำกรเศรษฐศำสตร์ เศรษฐกิจของภูมิภำค 

 สถำนภำพกำรจำ้งงำน 

 ไฟล์อรรถประโยชน์ 

 ภำครัฐ 

 ไฟล์ (ล้มละลำย, หมำยเลขประกันสังคม (SSN), ผู้เสียชีวิต 

 
เงินบริจำคที่อำจเป็นไปได้ ไม่เกี่ยวกับขอ้มูลกำรรำยงำนของส ำนักสินเช่ือ 

และไม่มีผลกระทบต่อกำรรำยงำนสินเช่ือ 

ข้อมูลที่ได้รับประกอบด้วยคะแนนเงินบริจำคที่อำจเป็นไปได้ จำก 0 (ขดัสนมำกที่สุด) ถึง 1,000 

(ขัดสนน้อยที่สุด) ข้อมูลท ำนำยควำมจ ำเป็นของผู้ค้ ำประกันตำมปัจจัยที่ทรำบ 

รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะรำยได้ สินทรัพย์ และสภำพคล่องตัว 
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กำรระบบุญัชทีีม่ีสทิธิ ์

 
 จะเพ่ิมค่ำสถำนะกำรเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีที่มีสิทธิ์ 

 จะไม่รวมถึงคุณสมบัติด้ำน Medicare  

 หำกได้รับอนุมัติ รหัสกำรปรับตั้ง EPIC จะน ำมำใช้เพ่ือระบุบัญชีที่มีสิทธิ์ 

o 5027 กำรดูแลฟรีที่อำจเปน็ไปได้ หลังจำกกำรประกันและหลักปฏิบัติ 

o 5026 กำรดูแลรักษำฟรีที่อำจเป็นไปได้ 

 
ฉ. นโยบำยสนิเชือ่ของผูใ้หบ้รกิำร 

 
 D-HH มีบัญชีลูกค้ำ/ผูใ้ห้บริกำรสำมประเภทดังต่อไปนี้ : 

o บัญชีกำรศึกษำวจิัย 

o บัญชีลูกค้ำเชิงพำณิชย์ (เช่น บ้ำนพักรับรอง, SNF, บัญชีเมือง, ห้องปฏิบัติกำร ฯลฯ) 

o บัญชีอำชีวอนำมัยที่มีสัญญำกำรให้บริกำรที่นำยจำ้งต้องกำรโดยเป็นเงื่อนไขส ำหรับกำรจ้

ำงงำน จะได้รับกำรช ำระเงินจำกนำยจ้ำง 

 ใบแจ้งรำยกำรประจ ำเดือนจะจัดท ำและมีก ำหนดกำรช ำระเงินเต็มจ ำนวนภำยใน 30 

วันนับจำกวันทีใ่นใบแจ้งรำยกำร 

 จะไม่มีกำรจัดท ำงบประมำณกับบัญชีเหล่ำนี้ 

 บัญชีที่มีอำยุเกิน 30 

วันจะถูกส่งจดหมำยระบุจ ำนวนเงินที่เลยก ำหนดช ำระและหนังสือแจ้งว่ำกำรไม่ช ำระเงินต่อไป 

อำจส่งผลให้มีกำรคิดดอกเบี้ยในอัตรำ 1.5% ต่อเดอืนส ำหรับยอดค้ำงช ำระทัง้หมด 

 D-HH สงวนสิทธิ์ในกำรส่งบัญชีที่ผิดนัดช ำระไปยังหน่วยงำนติดตำมหนี้ 

 
ช. บญัชลีม้ละลำย 

 
 ศำลล้มละลำยส่งค ำส่ังศำลล้มละลำยทั้งสองประเภท : 

o หนังสือแจ้งเตือนเกี่ยวกับกำรเร่ิมกำรยื่นค ำร้อง 

o หนังสือแจ้งปลด/ประกำศกำรไมอ่นุญำตของลูกหนี ้

 เมื่อ D-HH ได้รับแจ้งถึงกำรล้มละลำย จะต้องยุติควำมพยำยำมทั้งหมดในกำรติดตำมหนี้ 

 D-HH ได้รับหนังสือแจ้งเตือนกำรเร่ิมต้น 

o กำรยื่นค ำรอ้งสำมำรถเปน็ได้ทั้งกำรยื่นรำยบุคคลหรือกำรยื่นร่วมกัน และจะต้องไม่รวมลูก 

ๆ อยูใ่นรำยกำรนั้น 

o ต้องระบุตัวสมำชิกทุกคนในครอบครัว และในแต่ละบัญชีจะต้องบันทึกว่ำ 

เริ่มกำรด ำเนินคดีล้มละลำยแล้ว และวันที่ใดที่ท ำกำรยื่นค ำร้อง  

o หำกบัญชีใดถกูส่งไปยังตัวแทนภำยนอกเพ่ือกำรติดตำมหนี้ จะต้องมีกำรแจ้งไปยังบัญชี 

แจ้งไปยังตัวแทน และส่งส ำเนำของกำรยื่นค ำร้องไปยังยังศำลล้มละลำยเพ่ือกำรบันทึก 

o ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่ระบุไวใ้นประกำศจะถกูรวมไว้เพ่ือกำรล้มละลำย 

o ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดควรปรับเป็นระดับล้มละลำยทำงกำรเงิน 

 เมื่อกำรล้มละลำยสิ้นสุดลง ศำลจะส่งประกำศกำรไม่อนุญำตหรือหนังสือแจ้งปลดลูกหนี้ 

 
ในกรณีกำรไม่อนุญำต D-HH สำมำรถกลับมำท ำกำรติดตำมหนี้ต่อได้ 
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o หำก D-HH ได้รับหนังสือแจ้งกำรปลดลูกหนี้ เรำจะต้องปรับสมดุลในระบบ Epic 

o ต้องบันทึกบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำรล้มละลำยไว้ในผลสุดท้ำย 

o ตัวแทนกำรติดตำมหนี้จะได้รับกำรแจ้งเตือนและส่งเอกสำรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องไปให้ 

 
ซ. กำรฟอ้งรอ้งด ำเนนิคด ี

 
 เมื่อได้รับจดหมำยคุ้มครอง (LOP) 

ที่ทนำยควำมซึ่งเป็นตัวแทนของผู้รับกำรรกัษำจดัส่งไปให้โดยระบุว่ำคูค่วำมจะปกป้องผลประโ

ยชน์ D-HH ในกำรเจรจำตกลงใด ๆ D-HH 

จะลดกำรติดตำมยอดคงเหลือที่ต้องช ำระด้วยตนเองหรือเรียกร้องยอดคงเหลอืในกำรระงับบัญ

ชีส ำหรับบัญชีที่ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดี  

 หำกมีกำรปฏิเสธกำรช ำระเงิน ยอดคงเหลือจะคืนกลับไปยังผู้ค้ ำประกัน 

และมีกำรนัดหมำยท ำกำรช ำระเงิน 

 D-HH 
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยื่นฟ้องภำระรับผิดชอบในกรณีควำมรับผิดเพ่ือผลประโยชน์ของโรงพยำบ

ำล 

 
5. เอกสำรอำ้งองิ - ไม่มีข้อมลู 

 
เจำ้ของกรณผีูร้ับผดิชอบ : ฝ่ำยกำรบริหำรรำยได้ ผู้ตดิต่อ : Kimberly Mender 

อนมุตัโิดย : 

 
 

คณะกรรมกำรมูลนิธิ; 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ - ฝ่ำยกำรเงิน; 

ส ำนักงำนสนับสนุนนโยบำย - 

กำรเร่งรัด; Naimie, Tina 

เวอรช์นัที ่
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วันทีท่ีอ่นมุัตใินปจัจุบนั : 25 พฤศจิกำยน 2019 รหสัเอกสำรเก่ำ : RMD.0025 

วันทีท่ีน่โยบำยจะมีผลบงัคบัใช้ : 25 พฤศจิกำยน 2019 

นโยบำยและขั้นตอนกำรด ำเนนิก

ำรที่เกีย่วขอ้ง : 

กำรช ำระเงินงบประมำณและขั้นตอนกำรวำงแผนกำรจัดทดแทน : ฝ่ำยกำรบริหำรรำยได้ 

นโยบำยควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินส ำหรับกำรบริกำรสุขภำพ 

เครือ่งมอืช่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง :  
 

 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=34945
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=35935

