
 
ส ำเนำฉบบัพมิพม์ไีวเ้พือ่กำรอำ้งองิเทำ่นัน้ โปรดอำ้งอิงส ำเนำอเิลก็ทรอนกิส ำหรบัเวอรช์นัลำ่สดุ 

หมำยเลขรหสัอำ้งอิง #179, เวอรช์นั #9 

วนัทีอ่นมุตัิ : 12 พฤศจกิำยน 2019 

หนำ้ 1 จำก 19  

 

 
 

ชือ่นโยบำย : นโยบำยควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิส ำหรบั 

กำรบรกิำรสขุภำพ 

รหสันโยบำย : 179 

ค ำส ำคัญ ผูร้ับกำรรกัษำ, กำรเงิน, ควำมช่วยเหลอื, เงนิบรจิำค, กำรดแูล, ควำมจ ำเป็น, บรกิำร, NSA, ไดร้ับกำรยกเวน้, 

กำรยกเวน้ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงิน, FAA 

 
1. วัตถปุระสงคข์องนโยบำย 

 
เพ่ือก ำหนดนโยบำยส ำหรบักำรบริหำรโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินด้ำนสุขภำพส ำหรับ 

Dartmouth-Hitchcock Heallth 
นโยบำยนี้มีรำยละเอยีดทีค่ ำนึงถึงกำรดูแลกกรณีฉกุเฉินหรือกำรดูแลทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็นอื่น ๆ 

ทั้งหมดที่จัดเตรียมโดยสถำนพยำบำล D-HH ซึ่งมีดังน้ี : 

 
 เกณฑ์คณุสมบัติส ำหรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 วิธีกำรที่ผู้รับกำรรักษำอำจใช้ขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 พ้ืนฐำนส ำหรับกำรค ำนวณจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บจำกผู้รับกำรรักษำที่มีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือทำ

งกำรเงินภำยใต้นโยบำยนี้ 

และข้อจ ำกัดของกำรเรียกเก็บเงินส ำหรับกรณีฉุกเฉินหรือกำรดูแลทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็นอื่น ๆ 

 มำตรกำรของ D-HH เพ่ือเผยแพร่นโยบำยภำยในชุมชนที่เปิดให้บริกำร 

 
นโยบำยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของ NH RSA 151: 12-b, ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 

501 (r) และกฎหมำยประกันสุขภำพ ปี 2010 และจะปรับปรุงเป็นระยะตำมขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนด 

 
2. ขอบเขตของนโยบำย 

 
นโยบำยนี้ใช้กบัผู้ให้บริกำร D-HH ที่ท ำงำนในสถำนพยำบำลใด ๆ ของ D-HH 

ที่รับผิดชอบในกำรให้บรกิำรฉุกเฉินและกำรดูแลรกัษำที่จ ำเป็นทำงกำรแพทย์อื่น ๆ 

และเรียกเก็บเงินโดยผู้ให้บริกำร D-HH 

 
ส ำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้ ค ำขอ “ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน” 

เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรฉุกเฉินและกำรดูแลทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็นอื่น ๆ 

ตำมที่ให้บริกำรในสถำนพยำบำล  
D-HH ใด ๆ โดยผูใ้ห้บริกำรที่ D-HH เรียกใช้ 

 
3. ค ำนยิำม 

 
ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ (หรือที่รู้จักกันในนำมของ “กำรบริจำคเงินเพ่ือกำรดูแล”) : 

กำรให้บริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพแบบไม่เสียค่ำใช้จ่ำยหรือเสียค่ำใช้จ่ำยในอัตรำลดหย่อน 

ให้แก่บุคคลที่ตรงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ตำมนโยบำยนี้ 
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ครอบครวั ถกูจ ำกัดควำมตำม ส ำนักงำนกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรของสหรัฐอเมริกำ 

ให้เป็นกลุ่มคนสองคนหรือมำกกว่ำทีอ่ำศัยอยู่ด้วยกนัและเกี่ยวข้องกับกำรเกดิ กำรสมรส 

หรือกำรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม 

 
 ใช้กฎหมำยของรัฐเกี่ยวกบักำรสมรสหรือกำรครองคู่แบบที่กฎหมำยรับรอง 

และแนวทำงของสหพันธรัฐในกำรพิจำรณำผู้ซึ่งอยู่รวมกันในครอบครัว 

 
 ในกรณีของผู้สมัครที่มีรำยได้จำกกำรดูแลผูใ้หญ่ที่ทุพพลภำพในบ้ำนของพวกเขำ 

ผู้ใหญ่ที่ีีทุพพลภำพจะถูกนับเป็นสมำชิกคนหนึ่งในครอบครัว 

และรำยได้จะน ำมำรวมไวใ้นกำรพิจำรณำ 

 
 กฎของกำรบริกำรสรรพำกรภำยใน ทีจ่ ำกัดควำม 

ผู้ที่อำจเรียกร้องโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทำงภำษี 

ถูกน ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบขนำดครอบครัวในกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 
ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิโดยสันนษิฐำน : 

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินส ำหรับบริกำรที่จ ำเป็นทำงกำรแพทย์แก่ผู้รบักำรรักษำที่ยังไมไ่ด้กรอ

ก 

แบบฟอร์มกำรขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน D-HH ให้สมบูรณ์ 

เน่ืองจำกขำดเอกสำรสนับสนุนหรือกำรตอบรับจำกผู้รับกำรรกัษำ 

กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมส ำหรับควำมช่วยเหลือ 

ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคลที่มีควำมจ ำเป็นทำงกำรเงินต่ำงกัน 

ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินโดยสันนิษฐำนไม่สำมำรถท ำได้ส ำหรับยอดคงเหลือหลังจำก Medicare 

 
ครวัเรอืน : กลุ่มบุคคลทีอ่ำศัยส่วนใหญ่อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน 

ซึ่งมีกำรรับรองกำรอยู่ร่วมกันตำมกฎหมำย (ทำงสำยเลือด กำรสมรส กำรรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม) 

รวมถึงผู้ปกครองของเด็กหรือเด็ก ๆ ที่มีผู้ปกครองรว่มกันแต่ไม่ได้สมรสกัน ครัวเรือนของผู้รับกำรรกัษำ 

ได้แก่ ผู้รับกำรรกัษำ, คู่สมรส, บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ, 

คู่สมรสที่ยังไม่ได้แต่งงำนและมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะซึ่งอำศัยอยู่ร่วมกันภำยใต้หลังคำเดียวกัน, 

คู่สมรสเพศเดียวกัน (คู่สมรสหรือกำรครองคู่ตำมที่กฎหมำยรับรอง), 

และผู้ปกครองอำ้งสิทธิ์ในกำรคืนภำษีของบุตรที่เป็นผู้ใหญ่ 

 
รำยไดข้องครอบครวั : ตำมที่ได้นิยำมไว้ภำยใต้แนวทำงระดับควำมยำกจนของสหพันธรัฐ (FPL) 

ที่ตีพิมพ์เป็นประจ ำทุกปีโดย กรมอนำมยัและบริกำรมนุษย์ สหรัฐอเมริกำ อ้ำงอิงจำก : 

 
 รำยรับ, เงินชดเชยกำรตกงำน, เงินชดเชยผู้ใช้แรงงำน, ประกันสังคม, รำยได้เสริมควำมมั่นคง, 

กำรสงเครำะห์จำกรัฐ, กำรจ่ำยเงินแก่ทหำรผ่ำนศึก, เงินชดเชยผู้รอดชีวิต, 

เงินบ ำนำญหรือรำยไดจ้ำกกำรเกษียณอำยุ, ดอกเบีย้, เงินปันผล, ค่ำเช่ำ, ค่ำลิขสิทธิ์, 

รำยไดจ้ำกนิคมอุตสำหกรรม, กองทุน, ควำมช่วยเหลือทำงกำรศึกษำ, ค่ำเลี้ยงดูสมรส, 

ค่ำเลี้ยงดูบุตร, ควำมช่วยเหลือจำกนอกครัวเรือน และแหล่งเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
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 จะ ไม่ น ำสวัสดิกำรทีไ่ม่ใช่เงินสดมำนับรวมอยู่ด้วย (เช่น แสตมป์อำหำรและเงินอุดหนุนที่อยู่อำศัย)  

 
 รำยไดก้่อนหักภำษ ี

 
 รำยได้ของสมำชิกทุกคนในครอบครัว (ไม่นับผู้ทีไ่ม่ใช่ญำติ เช่น เพ่ือนที่ร่วมอำศัยอยูใ่นบ้ำน) 

 
ผูร้บักำรรกัษำทีไ่มม่กีำรประกนัสขุภำพ : 

ผู้รับกำรรักษำที่ไม่มีกำรประกันสุขภำพหรือแหล่งที่มำของบุคคลภำยนอกอื่น ๆ 

ในกำรช ำระเงินส ำหรับกำรรักษำพยำบำลของตน 

 
ผูร้บักำรรกัษำทีม่กีำรประกนัสขุภำพแตม่กีำรครอบคลมุทีไ่มเ่พยีงพอ : 

ผู้รับกำรรักษำที่มีประกันหรือแหล่งที่มำของบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ในกำรช ำระเงิน 

ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระเอง แม้ว่ำจะไม่เกินควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินของผู้รับกำรรักษำ 

ดังที่พิจำรณำตำมนโยบำยนี้ 

 
คำ่ใชจ้ำ่ยสทุธ ิ: 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในอัตรำเต็มขององค์กรส ำหรับบริกำรด้ำนกำรดูแลสุขภำพของผู้รับกำรรกัษำ 

 
ภำวะฉกุเฉนิทำงกำรแพทย์ : ตำมค ำนิยำมในควำมหมำยของมำตรำ 1867 

ของกฎหมำยวำ่ด้วยกำรประกันสังคม (42 U.S.C. 1395dd) 

คือภำวะทำงกำรแพทย์ที่แสดงออกโดยอำกำรเฉียบพลันที่มีควำมรุนแรงมำกเพียงพอ (รวมถึง 

อำกำรปวดอย่ำงรุนแรง) ซึ่งหำกไม่ได้รับกำรรกัษำพยำบำลในทันที อำจจะส่งผลให้ : 

 
 กำรจัดวำงสุขภำพของแต่ละบุคคล (หรือ ด้วยกำรค ำนึงถึงสตรีที่ต้ังครรภ์ 

สุขภำพของสตรีหรือเด็กในครรภ์) ในเหตุอันตรำยร้ำยแรง 

 
 ควำมอ่อนแอผิดปกติอยำ่งรุนแรงในกำรท ำงำนของร่ำงกำย 

 
 ควำมผิดปกติอย่ำงร้ำยแรงของอวัยวะหรือส่วนใด ๆ ของร่ำงกำย 

 
 ด้วยกำรค ำนึงถึงต่อสตรีที่ต้ังครรภ์ : 

 
o เวลำไม่เพียงพอที่จะมีผลต่อกำรส่งตัวอย่ำงปลอดภยัไปยังโรงพยำบำลอื่นกอ่นกำรคลอด 

o ภัยคุกคำมต่อสุขภำพหรือควำมปลอดภยัของสตรีหรือเด็กที่ยังไม่เกิด 

ในกรณีที่มีกำรโอนสถำนพยำบำลหรือออกจำกสถำนพยำบำล 

 
ควำมจ ำเปน็ทำงกำรแพทย์ : ตำมทีก่ ำหนดโดย Medicare 

ในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรหรือกำรบริกำรทำงกำรแพทย์ที่มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรวินิจฉัย 

หรือกำรรักษำควำมเจ็บปว่ย หรือกำรบำดเจ็บ 

หรือเพ่ือยกระดับกำรท ำงำนของร่ำงกำยที่ผิดรูปแบบของสมำชิก 
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ตัวเลอืก : รำยกำรดูแลสุขภำพหรือบริกำรที่ไมถ่ือว่ำจ ำเป็นในทำงกำรแพทย์ 

 
กำรยกเวน้ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ : 

กำรบริกำรที่ถอืว่ำไม่เป็นควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์หรือถูกพิจำรณำว่ำเป็นตัวเลือก 

นโยบำยนี้มีผลบังคับใช้กบักำรดูแลทีจ่ัดให้ที่สถำนพยำบำล D-H, APD หรือ CMC 

โดยผู้ให้บริกำรรำยใด ๆ ที่ D-HH เรียกใช้ นอกจำกนี ้ผู้ให้บริกำรอำจให้กำรดูแลในพ้ืนที่ของ D-H, 

APD หรือ CMC โดยเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ไม่ใช่ D-HH 

บริกำรเหล่ำนี้ไม่ครอบคลมุอยู่ในนโยบำยควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ D-HH 

 
Dartmouth-Hitchcock Health : เพ่ือวัตถุประสงค์ของนโยบำยนี้ สมำชิก Dartmouth-Hitchcock 

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

ศูนย์กำรแพทย์ Cheshire Medical Center, Mt. โรงพยำบำลและศูนย์สุขภำพ Ascutney, 

โรงพยำบำลนิวลอนดอน, 

และพยำบำลผู้ดูแลผู้รับกำรรักษำที่บำ้นและบ้ำนพักรับรองส ำหรับรัฐเวอร์มอนต์และรัฐนิวแฮมป์เชียร์ 

(VNH) โรงพยำบำลอื่น ๆ 

ทั้งหมดในรัฐนิวแฮมป์เชียร์และรัฐเวอร์มอนต์ถือเป็นสถำนพยำบำลทีไ่ม่ใช่สมำชิก 

 
ต้ังแต่วันที ่11 พฤษภำคม 2019 เป็นต้นไป นโยบำยนี้จะมีผลบังคับใช้กับ Dartmouth-Hitchcock 

Clinic, โรงพยำบำล Mary Hitchcock Memorial, โรงพยำบำล Alice Peck Day Memorial 

และศูนย์กำรแพทย์ Cheshire 

 
ต้ังแต่เดือนพฤษภำคม 2020 เป็นต้นไป นโยบำยนี้จะมีผลบังคับใช้กับโรงพยำบำลนิวลอนดอน 

 
4. ค ำแถลงนโยบำย 

 
Dartmouth-Hitchcock Health (D-HH) 
มุ่งม่ันที่จะให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ที่มีควำมจ ำเป็นด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 

แต่ไม่มีวิธีกำรทำงกำรเงินเพ่ือช ำระค่ำบริกำรหรือยอดคงเหลือที่เป็นควำมรับผิดชอบของพวกเขำ 

 
D-HH มุ่งม่ันที่จะสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ 

ศักยภำพทำงกำรเงินของผู้ที่จ ำเป็นต้องรับกำรบรกิำรด้ำนสุขภำพไม่ไดก้ีดกนัพวกเขำจำกกำรแสวงหำ

หรือ 

กำรได้รบักำรดูแล ผู้รับกำรรักษำสำมำรถสมัครขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินได้ทุกเวลำ ทั้งก่อน 

ระหว่ำง และหลังกำรให้บริกำร รวมถึงหลังจำกที่บญัชีถูกส่งต่อไปยังตัวแทนติดตำมหนี้ภำยนอกแล้ว 

 
D-HH 
จะให้กำรดูแลสภำวะทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินและบริกำรที่จ ำเป็นทำงกำรแพทย์ให้กับบุคคลโดยไม่ขึ้นกบั 

ว่ำควำมสำมำรถในกำรช ำระเงินหรือกำรมีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือจำกรัฐบำล 

และไม่ขึ้นกับอำยุ เพศ เช้ือชำติ สถำนะทำงสังคมหรือสถำนะคนเข้ำเมือง รสนิยมทำงเพศ 

หรือควำมเช่ือทำงศำสนำ ตำมกฎหมำยแรงงำนและกำรรักษำกรณีฉกุเฉินทำงกำรแพทย์ (EMTALA) 

ห้ำมมิให้คัดกรองผู้รับกำรรักษำเพ่ือตรวจสอบควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือข้อมูลกำรช ำระเงินก่อนก
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ำรให้ 

บริกำรส ำหรับภำวะฉุกเฉนิทำงกำรแพทย์ 

 
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินไม่ถือเป็นส่ิงทดแทนควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล 

ผู้รับกำรรักษำได้รับกำรคำดหวังว่ำจะร่วมมือกบักระบวนกำรของ D-HH 

เพ่ือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือกำรช ำระเงินรูปแบบอื่น ๆ 

และเพ่ือช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลของพวกเขำตำมควำมสำมำรถส่วนบคุคลในกำรช ำระเงิน 

บุคคลที่มีควำมสำมำรถทำงกำรเงินในกำรซื้อประกนัสุขภำพจะต้องท ำเช่นน้ันเพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงบริก

ำร 

ด้ำนสุขภำพ เพ่ือสุขภำพโดยรวมของพวกเขำและเพ่ือปกป้องสินทรัพย์ส่วนบุคคลของพวกเขำ 

 
D-HH จะไม่เรียกเกบ็เงินส ำหรับผู้รับกำรรักษำรำยใดก็ตำมโดยไม่ได้ใช้ควำมพยำยำมที่เหมำะสมใน 

กำรพิ 

จำรณำวำ่ ผู้รับกำรรักษำรำยนั้นมีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินหรือไม่ ข้อยกเว้นใด ๆ 

จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน ส ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร D-HH 

อำจด ำเนินกำรในกรณีที่ไม่มีกำรช ำระเงิน โปรดดูนโยบำยสินเช่ือและกำรติดตำมหนี้ของเรำ 

ส ำเนำของ  นโยบำยสินเช่ือและกำรติดตำมหนี้ มีพร้อมให้อ่ำนทำงออนไลน์ 

สำมำรถขอรับได้ที่ส ำนักงำนบริกำรทำงกำรเงินของผู้รับกำรรักษำ 

หรือสำมำรถจัดส่งไปให้คณุทำงไปรษณยี์ โดยโทรไปที่ 844-808-0730 

 
ก.  เกณฑก์ำรมสีทิธิ์รบัควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิส ำหรบัผูร้บักำรรกัษำโรค HIV 

เพ่ือให้มีคุณสมบัติส ำหรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินภำยใต้นโยบำยนี้ 

ผู้รับกำรรักษำจะต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ต่อไปนี้ : 

 
 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ (NH) หรือรัฐเวอร์มอนต์ (VT) 

หรือผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งได้รับกำรรักษำฉุกเฉินที่ศูนย์ D-HH 

 
 ไม่มีกำรประกันสุขภำพหรือไม่ได้รับสิทธิ์ภำยใต้โครงกำรดูแลสุขภำพของรัฐบำล 

และไม่สำมำรถช ำระเงินส ำหรับกำรดูแลตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยสินเช่ือและกำรติดตำมหนี้ 

ตำมกำรก ำหนดควำมจ ำเป็นทำงกำรเงินภำยใต้นโยบำยนี้  

 
 มีรำยได้รวมของครอบครวั รวมถึงสมำชิกทุกคนในครัวเรือนของผู้รับกำรรักษำในช่วง 12 

เดือนที่ผ่ำนมำ เป็นจ ำนวนน้อยกว่ำ 300% ของ FPL 

 
 มีรำยได้สุทธิของครอบครวัเกินกว่ำ 300% ของ FPL 

และยอดรวมที่ค้ำงช ำระส ำหรับกำรบริกำรที่  
D-HH เกินกว่ำ 10% ของรำยได้ครอบครัวในระยะ 2 ปี รวมทั้ง 10% 

ของมูลค่ำทรัพย์สินในครัวเรือนที่เกินกว่ำจ ำนวนทีคุ่้มครองไว้ (ดังค ำอธิบำยที่ด้ำนล่ำง) 

 
 โครงกำร NH Cares HIV ส ำหรับส่วน ค และส่วน ง เพ่ือให้มีคุณสมบัติส ำหรับรัฐนิวแฮมป์เชียร์ 

(กองทุน NH Cares) ผู้รับกำรรักษำจะต้องสมัคร NH Medicaid กอ่นและถกูปฏิเสธ 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=35955
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หำกถูกปฏิเสธและรำยไดต่้ ำกว่ำ 300% ของ FPL 

และหำกผู้รับกำรรกัษำมีสิทธิ์และจัดเตรียมเอกสำรที่จ ำเป็นแล้ว 

เงินช่วยเหลือจะครอบคลมุบริกำรผู้รับกำรรักษำนอกส ำหรับกำรดูแลผู้ติดเช้ือโรค HIV เท่ำนั้น 

กำรบริกำรคนไขใ้นน้ันไม่ได้รับกำรคุ้มครองโดยเงนิทุนนี้ อย่ำงไรก็ตำม 

ค่ำใช้จ่ำยเหล่ำนี้จะน ำไปรวมเข้ำกับคำ่ใช้จ่ำยที่ต้องช ำระเอง 

ข้อก ำหนดกำรให้ทุนต้องมีขีดจ ำกัดหรือระดับวงเงินสูงสุดของค่ำใช้จ่ำย 

ขึ้นอยู่กับรอ้ยละของรำยได้ของผู้รับกำรรักษำ ค่ำใช้จ่ำยที่มีต่อระดับวงเงินสูงสุด 

รวมถึงกำรดูแลทำงกำรแพทย์ กำรดูแลที่บ้ำน ใบสัง่ยำ แม้ว่ำจะไม่ได้รับจำกผู้ให้บริกำรของ D-

HH ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ D-HH 

นั้นจะถูกน ำมำใช้เสมอก่อนมีกำรก ำหนดวงเงินสูงสุดของค่ำใช้จ่ำย 

จะไม่น ำสินทรัพย์มำค ำนวณส ำหรับวงเงินค่ำใช้จ่ำยสูงสุดของส่วน ค และส่วน ง : 

 
ข้อก ำหนดส ำหรับโครงกำร : 

o กำรวินิจฉัยโรค HIV (ส่วน ค) 

o กำรวินิจฉัยโรค HIV หรือสมำชิกในครอบครัวของสตรี/เด็กที่ติดเช้ือ HIV 

 
ข้อก ำหนดส ำหรับโครงกำร NH State HAB (NH CARES): 

 ผู้อำศัยอยูใ่นรัฐนิวแฮมป์เชียร์   

 กำรวินิจฉัยโรค HIV 

 รำยได้ที่ต่ ำกว่ำ 300% FPL 

 ต้องสมัคร Medicaid อยำ่งน้อยปีละครั้ง 

 

แผนภูมิด้ำนล่ำงน้ีอธิบำยค่ำร้อยละของรำยได้ที่ผู้รบักำรรักษำที่คำดหวังว่ำจะช ำระด้วยตัวเองก่อ

นที ่ 
D-HH จะหยุดเรียกเก็บเงนิใด ๆ (กำรร่วมจ่ำย กำรประกันภัยร่วม ค่ำหักลดหย่อน 

หรือค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำตรวจ) ส ำหรับกรณีเพ่ิมเติมใด ๆ 

 
รำยไดส้ว่นบคุคล คำ่ใชจ้ำ่ยสูงสุด 

อยู่ท่ีหรือต่ ำกวำ่ 100% 

ของแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

ในปัจจุบัน 

$0 

101% ถึง 200% 

ของแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

ในปัจจุบัน 

ไม่เกิน 5% ของรำยได้รวมต่อปี 

(ตัวอย่ำงเช่น รำยได้ $18,000; 

ค่ำใช้จ่ำยสูงสุด $500) 

201% ถึง 300% 

ของแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

ในปัจจุบัน 

ไม่เกิน 7% ของรำยได้รวมต่อปี 

(ตัวอย่ำงเช่น รำยได้ $33,000; 

$2,310 

มำกกว่ำ 300% 

ของแนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจน

ในปัจจุบัน 

ไม่เกิน 10% ของรำยได้รวมต่อปี 

(ตัวอย่ำงเช่น รำยได้ $49,000; 

$4,900 
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o  ต้องได้รับเอกสำรรำยไดจ้ำกผู้รับกำรรักษำทุกคนภำยใต้ส่วน ค  

หรือส่วน ง ที่ได้รับทุนอยำ่งน้อยปีละครั้ง และตรวจสอบรำยได้ทกุ ๆ 6 

เดือนหำกกำรตัดสินใจของ D-H FAA ยำวนำนกว่ำ 6 เดือน 

ข้อมูลสนับสนุน รวมถึงหนึ่งในส่ิงต่อไปนี้ : 

 
o  กำรคืนภำษีลำ่สุด 

o  ต้นขั้วจ่ำยล่ำสุด 

o  ประกำศกำรตรวจสอบยืนยันกำรว่ำงงำน 

o  กำรจัดสรรแสตมป์อำหำร 

o  รำยได้ประกันสังคม 

 
o  ต้องกำรให้ผู้รับกำรรักษำกรอกใบสมัครทำงกำรเงินของผู้ได้รับเช้ือ HIV 

เป็นพิเศษ แต่ก็ยอมรับใบสมัคร D-HH ด้วยเช่นกัน  

จะต้องได้รับและติดตำมข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในที่พัก 

 
 เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรก ำหนดมูลค่ำของสินทรัพย์ สินทรัพย์รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ: 

เงินออม, ค่ำเลี้ยงดคูู่สมรส, ใบรับรองกำรฝำกเงิน, IRA, หุ้น, พันธบัตร, 401K และกองทุนรวม 

ในกำรค ำนวณจ ำนวนสินทรัพย์เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรคัดเลือกผู้รับกำรรักษำส ำหรับเงินบริจำ

คข้ำงต้น : 

 
o  เงินออม (ซึ่งรวมถึงบัญชีออมทรัพย์ ค่ำเลี้ยงดคูู่สมรสู 

หรือใบรับรองเงินฝำก) ได้รับกำรคุ้มครองสูงถึง 100% ของ FPL 

 
o   บัญชีเกษียณอำยุ (ซึ่งรวมถึง IRA หุ้นพันธบัตร 401K และกองทุนรวม) 

ได้รับกำรคุ้มครองสูงถึง $100,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้นในที่อยูอ่ำศัยหลักจะได้รบักำรคุ้มครองสูงถึง $200,000 

ส ำหรับผู้สมัครอำยุ 54 ปขีึ้นไป 

และส่วนที่อยู่อำศัยหลักจะได้รับกำรคุ้มครองสูงถึง $250,000 

ส ำหรับผู้สมัครอำยุ 55 ปขีึ้นไป 

 
o   เมื่อมีกำรบันทึกเงินปันผลจำกกำรคืนภำษี 

จะต้องแจ้งแหล่งที่มำของเงินปันผลพร้อมกับใบแจ้งรำยกำรมูลคำ่ของตลำดลำ่

สุด 

 
o   ต้องมีเอกสำรของกำรจ่ำยเงินกองทุนและควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงเงินทุน 

 
 แสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่จะใช้ส ำหรับกำรครอบคลุมแผนประกันสุขภำพที่มีคุ

ณสมบัติ 

ตำมโครงกำร Healthcare Exchange ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์หรือรัฐเวอร์มอนต์ 

หำกมีสิทธิ์ส ำหรับโครงกำรเหล่ำนี้ 
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ข้อยกเว้นส ำหรับข้อก ำหนดนี้อำจได้รับกำรอนุมัติจำกผู้น ำระดบัสูงด้วยเหตุผลที่ดีเป็นรำย ๆ ไป 

“เหตุผลที่ดี” จะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ และอำจรวมถึง : 

 
o  ผู้ที่พลำดกำรสมัครในช่วงกำรเปิดรับสมัครและไมต่กอยู่ในหมวดหมู่กิจกรร 

มที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนอกกำรรับสมัครแบบเปิด 

 
o  ส ำหรับผู้ที่มีภำระทำงกำรเงินมำกจะเหมำะสมยิ่งขึ้นส ำหรับผู้รับกำรรักษำที ่

จะลงทะเบียนในแผนสุขภำพตำมเกณฑ์คุณสมบัติ    

 
ข. วธิกีำรทีผู่ร้บักำรรกัษำอำจใชข้อควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ 

 
หำกไม่มีกำรโต้ตอบกับผู้รบักำรรักษำเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

หรือผู้รับกำรรักษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรสมัครที่จ ำเป็นภำยใต้นโยบำยนี้ 

ผู้รับกำรรักษำดังกลำ่วอำจไม่ได้รบักำรพิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ว่ำมีคณุสมบัติเหมำะสมส ำหรับค

วำมช่วย 

เหลือทำงกำรเงินน้ี 

 
1.  D-HH 

จะส ำรวจแหล่งที่มำอื่นของควำมคุ้มครองและ/หรือกำรช ำระเงินจำกโครงกำรของสหพันธรัฐ 

รัฐ หรืออื่น ๆ และช่วยเหลือผู้รับกำรรกัษำเพ่ือสมัครในโครงกำรดังกล่ำว 

ด้วยกำรค ำนึงถึงยอดคงเหลือใด ๆ ที่เหลืออยู่หลังจำกแหล่งที่มำของเงินดังกล่ำวหมดลง D-

HH จะด ำเนินกำรประเมินควำมต้องกำรดำ้นกำรเงินของผู้รับกำรรกัษำเป็นรำยบุคคล 

เพ่ือพิจำรณำว่ำบุคคลนั้นมีคุณสมบัติเหมำะสมที่จะได้รับควำมช่วยเหลือภำยใต้นโยบำยนี้หรื

อไม ่

 
o  ผู้รับกำรรักษำหรือผู้ค้ ำประกันจะต้องส่งใบสมัครในแบบฟอร์มที่ได้รับกำรอนมุัติโด 

ยฝ่ำยบริหำรของ D-HH และให้ข้อมูลและเอกสำรส่วนบุคคล เอกสำรกำรเงิน และอื่น ๆ 

ตำมที่จ ำเป็นส ำหรับ D-HH 

เพ่ือพิจำรณำว่ำบุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติเหมำะสมส ำหรับควำมช่วยเหลือ 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จ ำกัดไว้เพียงเอกสำรประกอบ 

เพ่ือกำรตรวจสอบรำยไดข้องครอบครัวและสินทรัพย์ที่มีอยู่หรือทรัพยำกรอืน่ ๆ หำก D-

HH 
ไม่สำมำรถรับใบสมัครหรือเอกสำรประกอบที่จ ำเป็นจำกผู้รับกำรรักษำหรือผู้ค้ ำประกันข

องผู้รับ 

กำรรักษำ D-HH 

อำจพิจำรณำว่ำผู้รบักำรรกัษำมีสิทธิ์ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่เป็นไปได้ 

o  ในกำรทดแทนใบสมัครและเอกสำรประกอบจำกผู้รบักำรรักษำ 

เจ้ำหน้ำที่อำจใช้ส่ิงใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้เพ่ือสนับสนุนค ำแนะน ำเพ่ือขออนุมัติใบสมัครค

วำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน : 

o  D-HH อำจใช้ผู้ให้บริกำรอย่ำงน้อยหน่ึงรำยหรือมำกกว่ำ เพ่ือคัดกรองบุคคลเข้ำรับสิทธ์ิ 

โดยใช้แหล่งข้อมูลสำธำรณะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถและแนวโน้มของผู้รับกำร
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รักษำ 

หรือผู้ค้ ำประกัน  

o  สิทธิ์ปัจจุบันส ำหรับ Medicaid 

o  ค ำประกำศปจัจุบันจำกหน่วยงำนกำรเคหะของสหพันธรัฐหรือของรัฐ   

o  กำรตรวจสอบยืนยันจำกสถำนพักพิงผู้ไร้ที่อยู่อำศัย 

หรือศูนย์สุขภำพที่ผ่ำนกำรรับรองจำกสหพันธรัฐ 

o  กำรยืนยันกำรถูกคุมขังโดยไม่มีแหล่งกำรช ำระเงินจำกสถำนจองจ ำ 

o  ส ำหรับผู้รับกำรรักษำรำยบุคคล 

กำรยืนยันรำยได้และทรัพย์สินด้วยวำจำของผู้รับกำรรักษำแทนกำรตรวจสอบรำยได้เป็

น 

ลำยลักษณ์อกัษร อำจยอมรับเฉพำะบัญชีหนึ่ง (1) เท่ำนั้น 

โดยมีเงื่อนไขวำ่ยอดเงินในบัญชีดังกล่ำวต่ ำกวำ่ $1,000 

 
2.  กำรขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินและกำรก ำหนดควำมต้องกำรทำงกำรเงินจะต้องเกิดขึ้น 

ก่อนมีกำรตีควำมหมำยในกำรให้บริกำรที่จ ำเป็นทำงกำรแพทย์แต่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน 

ซึ่งถือว่ำเป็นควำมจ ำเป็นแต่ไม่ใช่กำรก ำหนดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม 

ผู้รับกำรรักษำอำจได้รับกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ณ 

จุดใดก็ไดใ้นรอบกำรติดตำมหนี้ 

ใบสมัครขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่ได้รับกำรอนุมัติจะใช้กับยอดคงเหลือทั้งหมดที่ผู้

รับ 

กำรรักษำไดใ้ช้ส ำหรับเงินบริจำค 

นอกเหนือจำกกำรดูแลฉุกเฉินและกำรรักษำพยำบำลที่จ ำเป็นอื่น ๆ ตำมระยะเวลำ 

วันที่ให้บริกำรกอ่นที่จะได้รับกำรช่วยเหลือทำงกำรเงิน รวมถึงยอดคงเหลือที่อยู่ ณ 

ตัวแทนติดตำมหนี้และบริกำรใด ๆ 

ที่ให้ไว้กอ่นหรือในวันหมดอำยุที่ระบไุว้ในจดหมำยตอบรับ 

ตรำบใดก็ตำมที่บริกำรไมไ่ด้อยูใ่นรำยกำรด้ำนลำ่งนี้ 

หลังจำกเวลำนั้นหรือเมื่อใดก็ตำมที่ทรำบขอ้มูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกับกำรมีสิทธิ์ของผู้รับกำร

รักษำ 

เพ่ือขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน D-HH 

จะประเมินควำมต้องกำรทำงกำรเงินของบุคคลตำมนโยบำยนี้อกีครั้ง 

 
D-HH 
ตระหนักถึงกำรตัดสินใจที่ท ำโดยโครงกำรควำมช่วยเหลือต่อไปนี้โดยไม่ต้องขอส ำเนำ 

ใบสมัคร D-HH ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยอมรับหรือปฏิเสธกำรตัดสินใจนอกแนวทำง D- HH 

ที่กระท ำโดยองค์กรได้ระบุไว้ที่ด้ำนลำ่ง 

กำรร่วมจ่ำยที่ท ำได้หรือจ ำนวนเงินที่เป็นควำมรับผิดชอบของผู้รับกำรรักษำอื่น ๆ 

ควรได้รับกำรร้องขอตำมข้อก ำหนดของโครงกำรดงักล่ำว 

 
 บัตรเครือข่ำยกำรเข้ำถึงสุขภำพของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ 

เฉพำะส ำหรับผู้รับกำรรักษำที่ประกันตนเท่ำนั้น 
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 คลินิกสุขภำพส ำหรับเพ่ือนบ้ำนที่ดี (Good Neighbor Health Clinic)  

 ศูนย์สุขภำพชุมชนแมนเชสเตอร์ (Manchester Community Health Center)  

 คลินิกสุขภำพในเขตนำชัว   

 ศูนย์สุขภำพชุมชนเคลื่อนที่ 

 คลินิกสุขภำพส ำหรับวัยรุ่น 

 กำรมีคุณสมบัติตำม Medicaid ในปจัจุบัน 

หำกไม่ย้อนหลังเพ่ือครอบคลุมบริกำรที่ผ่ำนมำ 

 ผู้รับกำรรักษำที่เสียชีวิตซึ่งไม่มีอสังหำริมทรัพย์ 

(ตำมที่ได้รับกำรยืนยันจำกผู้บริหำรหรือรัฐ) 

 
3.  เป้ำหมำยของ D-HH ในกำรประมวลผลใบสมัครทำงกำรเงิน 

คือแจ้งให้ผู้รับกำรรักษำทรำบถึงกำรตัดสินใจเป็นลำยลักษณ์อักษรภำยใน 30 

วันหลังจำกได้รบัใบสมัครที่ครบถ้วน 

 
4.  กระบวนกำรพจิำรณำดำ้นอทุธรณ์ : หำก D-HH 

ปฏิเสธควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินบำงส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับกำรรักษำ 

(หรือตัวแทนบุคคลผู้นั้น) สำมำรถยื่นค ำอุทธรณ์กำรตัดสินได้ภำยใน 30 วัน 

ผู้รับกำรรักษำจะต้องเขียนจดหมำยถึงกรรมกำรฝ่ำยกำรมีสิทธิ์และกำรลงทะเบียนเพ่ืออธิบำ

ยว่ำ 

เพรำะเหตุใดกำรตัดสินใจของ D-HH จึงไม่เหมำะสม  D-HH 

จะท ำกำรตรวจสอบจดหมำยอุทธรณ์นั้น 

และกำรตัดสินใจขั้นสุดท้ำยจะถกูส่งไปยังผู้รับกำรรักษำภำยใน 30 

วันหลังจำกได้รบัค ำร้องขออุทธรณ์ 

 
ค. กำรก ำหนดจ ำนวนเงินควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ 

 
กำรช ำระเงินประกันและกำรปรับตำมสัญญำรวมถึงส่วนลดที่ไม่มีประกันจะถกูน ำมำใช้กอ่นที่จะมีกำ

รปรับใช้ 

ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดูนโยบำยส่วนลดผู้รับกำรรักษำทีไ่ม่มีประกันสุขภำพของ D-HH: 

ฝ่ำยกำรบริหำรรำยได้ (ดลูิงก์ที่ด้ำนล่ำง) 

 
หำกบุคคลใดได้รับกำรอนุมัติส ำหรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

จ ำนวนควำมช่วยเหลือดังกล่ำวที่จะจัดให้มีกำรดูแลที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้: 

 
 รำยได้ของครอบครัวที่ต่ ำกว่ำ 225% ของ FPL จะได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 100% 

 รำยได้ของครอบครัวระหว่ำง 226% - 250% ของ FPL จะได้รับส่วนลด 75% 

 รำยได้ของครอบครัวระหว่ำง 251% - 275% ของ FPL จะได้รับส่วนลด 50% 

 รำยได้ของครอบครัวระหว่ำง 276% - 300% ของ FPL จะได้รับส่วนลด 25% 

 ตำมที่กล่ำวไวข้้ำงต้น ผู้รับกำรรักษำที่มีรำยได้ครอบครัวมำกกว่ำ 300% ของ FPL 

อำจมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดตำมยอดกำรช ำระด้วยตนเอง ส่วนลดต่ำง ๆ เช่น 
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ใบแจ้งค่ำใช้จ่ำยแบบช ำระด้วยตนเองจ่ำยรวมกันไม่เกิน 10% ของรำยได้รวมกัน 2 ปีบวก 10% 

ของสินทรัพย์ในส่วนที่เกินจะได้รับทั้งน้ีจำกกำรค ำนวณสินทรัพย์ที่คุ้มครองที่อธิบำยไว้กอ่นหน้

ำแล้วใน 

นโยบำยนี้ ส่วนลดใด ๆ 

ที่นอกเหนือจำกที่อธิบำยไว้ข้ำงต้นจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์เ

พ่ือควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

โดยขึ้นอยูก่ับกำรขออุทธรณ์ที่เป็นลำยลักษณ์อกัษรจำกผู้รับกำรรักษำหรือบคุคลที่รับผิดชอบ 

 เกณฑก์ำรประชุมผู้รับกำรรักษำส ำหรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่เป็นไปได้จะได้รบัควำมช่ว

ยเหลือ 

ทำงกำรเงิน 100% 

 
ผู้รับกำรรักษำที่ไม่มีประกนั 

รวมถึงผู้รับกำรรักษำที่ไมม่ีประกันซึ่งมีคุณสมบัติได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินภำยใต้นโยบำยนี้ 

อำจไม่ถูกเรียกเก็บเงินเกนิกว่ำจ ำนวนเงินที่เรียกเก็บโดยทั่วไปส ำหรับผู้รับกำรรักษำที่มีประกันครอ

บคลุมกำรดูแลเดยีวกัน Dartmouth-Hitchcock 

ใช้ส่วนลดกับค่ำใช้จ่ำยรวมกับยอดคงเหลือทั้งหมดส ำหรับผู้รับกำรรักษำทีไ่มม่ีประกัน 

ส่งผลให้ยอดคงเหลือลดลงซึ่งผู้รับกำรรักษำคำดวำ่จะช ำระได้ 

 
ส่วนลดจะขึ้นอยู่กับวิธกีำร “Medicare แบบมองย้อนกลับส ำหรับบริกำรและผู้ช ำระเงินส่วนตัว” 

ตำมที่อธิบำยไว้ภำยใต้ข้อบังคับที่บังคับใช้ตำมมำตรำ 501 (r) ของประมวลรษัฎำกร 

ส่วนลดนี้จะน ำมำใช้ก่อนกำรเรียกเกบ็เงินผู้รับกำรรักษำ 

และก่อนที่จะใช้กำรปรับเปลี่ยนควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินใด ๆ 

ส่วนลดนี้ไม่น ำไปใช้กบักำรร่วมจ่ำย กำรประกันภัยร่วม ค่ำหักลดหย่อน กำรช ำระเงินล่วงหน้ำ 

หรือบริกำรแพ็กเกจใด ๆ ที่มีกำรหักส่วนลดที่จ ำเปน็แล้ว หรือกับบริกำรประเภทอื่น ๆ 

ที่ถูกจ ำแนกว่ำไม่ได้รบักำรครอบคลุมจำกบริษัทประกันภัยทั้งหมด 

 
ส ำหรับปีบัญชี 1 กรกฎำคม 2019 - 30 มิถุนำยน 2020 จะใช้อัตรำลดหย่อนดังนี้ : 

 
Dartmouth-Hitchcock Clinic 58.2% 
โรงพยำบำล Mary Hitchcock Memorial 58.2% 

ศูนย์กำรแพทย์ Cheshire 64.8% 

โรงพยำบำล Alice Peck Day Memorial 64.8% 

โรงพยำบำลนิวลอนดอน 50.0% 

 
ง. กำรสือ่สำรเกีย่วกบันโยบำยควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิของ D-HH 

ส ำหรบัผูร้บักำรรกัษำและภำยในชมุชน 

 
 กำรส่งต่อผู้รับกำรรักษำเพ่ือขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

อำจท ำโดยพนักงำนหรือตัวแทนของ D-HH รวมถงึแพทย์ พยำบำล ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

นักสังคมสงเครำะห์ ผู้จัดกำรคดี ผู้คุมกำรภำคทณัฑ์ และผู้สนับสนุนทำงศำสนำ 
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ค ำร้องขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินอำจกระท ำโดยผู้รับกำรรักษำหรือสมำชิกในครอบครัว 

เพ่ือนสนิท หรือผู้ร่วมงำนของผู้รับกำรรกัษำ ภำยใต้กฎหมำยควำมเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ 

 
 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำก D-HH รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงแค่นโยบำยนี้ 

สรุปควำมทั่วไปของนโยบำยนี้ แบบฟอร์มใบสมัคร 

และข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับนโยบำยและขั้นตอนกำรเกบ็ข้อมูลผู้รับกำรรักษำของ D-HH 

จะเปิดเผยต่อสำธำรณะและผู้รับกำรรักษำของ D-HH 

ผ่ำนกลไกที่อยำ่งน้อยไดอ้ธิบำยไว้ที่ด้ำนลำ่ง : 

 
o  บนเว็บไซต์ D-HH 

o  โพสต์ในพ้ืนที่กำรดูแลผู้รับกำรรักษำ 

o  มีอยู่ในบัตรข้อมูล ในแผนกทะเบียนและกำรเข้ำรบักำรรักษำ 

o  มีอยู่ในพ้ืนที่สำธำรณะอื่น ๆ ตำมที่ D-HH ก ำหนด 

o  มีให้ในภำษำหลักทีป่ระชำกรพูดตำมกลุ่มประชำกรที่ D-H/CMC ที่ให้บริกำร 

บริกำรกำรแปลภำษำจะใช้ตำมที่จ ำเป็น 

 
 หำกยอดเงินผ่ำนกำรอนุมัติ ผู้รับกำรรักษำจะได้รับจดหมำยแจ้งกำรอนุมัติ 

 
จ.  ควำมชว่ยเหลอืในกำรกรอกใบสมคัร 

 
คุณสำมำรถรับควำมช่วยเหลือในกำรกรอกใบสมัครนี้เป็นรำยบุคคลตำมสถำนที่ต่อไปนี้ : 

 

Dartmouth-Hitchcock  

One Medical Center Drive  

เมืองเลบำนอน รฐันิวแฮมป์เชียร์ 03756 

(603) 650-8051 

Dartmouth-Hitchcock Clinic  
Concord 

253 Pleasant Street  

เมืองคองคอร์ด รัฐนิวแฮมปเ์ชียร์ 03301  

(603) 229-5080 

Dartmouth-Hitchcock Clinic 
แมนเชสเตอร ์

100 Hitchcock Way 

เมืองแมนเชสเตอร์ รัฐนิวแฮมปเ์ชียร์ 03104  

(603) 695-2692 

Dartmouth-Hitchcock Nashua 

2300 Southwood Drive 

เมืองนำชัว รัฐนิวแฮมปเ์ชียร์ 03063  

(603) 577-4055 

Dartmouth-Hitchcock Keene 

580-590 Court Street 

เมืองคีน รฐันิวแฮมป์เชียร์ 03431  

(603) 354-5454 ต่อ: 4444 

ศนูยก์ำรแพทย์ Cheshire 

580 Court Street 

เมืองคีน รฐันิวแฮมป์เชียร์ 03431  

(603) 354-5430 

โรงพยำบำล Alice Peck Day Memorial 

10 Alice Peck Day Drive  

เมืองเลบำนอน รฐันิวแฮมป์เชียร์ 03766  

(603) 443-9579 

โรงพยำบำลนวิลอนดอน 

273 County Road  

เมืองนิวลอนดอน รัฐนิวแฮมป์เชียร ์03257  

(603) 526-2911 

 

 
คุณจะยังคงต้องรับผิดชอบทำงกำรเงินต่อไปส ำหรบับริกำรใด ๆ 

ที่คุณได้รับจนกว่ำเรำจะได้รับใบสมัครที่สมบูรณ์ของคุณ 

 
สำมำรถรับตัวเลือกเพ่ิมเติมได้ผ่ำนเครือขำ่ยกำรเข้ำถึงสุขภำพของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ 

(https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html) 
  

https://www.healthynh.com/nh-health-access-network.html
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ฉ. กระบวนกำรขอควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ 

 
 หำกยอดเงินไมไ่ด้รับกำรอนุมัติผู้รับกำรรักษำจะถูกส่งจดหมำยปฏิเสธหรือหำกมีกำรร้องขอส ำเ

นำของใบสมัครที่เน้นเหตุผลของกำรไม่อนุมัติ  

จดหมำยสรุปกระบวนกำรอุทธรณ์อย่ำงเป็นทำงกำรจะถูกส่งไปให้คุณพร้อมกบัจดหมำยปฏิเสธทุ

กฉบับ หรือจดหมำยทีใ่ห้กำรลดหย่อนเพียงบำงส่วนเท่ำนั้น 

 คณะกรรมกำรของผู้น ำ D-HH สำมนำยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนกำรดั้งเดิม 

จะตรวจสอบกำรอุทธรณแ์ละให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรปฏิเสธกำรอุทธรณ์ทั้งหมด 

 
ช.  กำรมคีณุสมบตัเิหมำะสมทีเ่ปน็ไปไดเ้พือ่ขอควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ 

 
D-HH 
อำจใช้บุคคลที่สำมเพ่ือตรวจสอบข้อมูลของผู้รับกำรรักษำเพ่ือประเมินควำมต้องกำรทำงกำรเงิน 

กำรตรวจสอบนี้ใช้แบบจ ำลองกำรท ำนำยที่เป็นที่ยอมรับในอุตสำหกรรมด้ำนกำรดูแลสุขภำพ 

ซึ่งอ้ำงอิงฐำนข้อมูลสำธำรณะ 

แบบจ ำลองน้ีรวมข้อมูลบนัทึกสำธำรณะเพ่ือค ำนวณคะแนนควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจสังคมและกำ

รเงิน ซึ่งรวมถึงกำรประเมินรำยได้ ทรัพยำกร และสภำพคล่องตัว 

ชุดกฎของแบบจ ำลองได้รบักำรออกแบบมำเพ่ือประเมินผู้รับกำรรักษำแต่ละรำยให้ได้มำตรฐำนเดีย

วกัน และได้รับกำรปรับเทยีบกับกำรอนุมัติควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในอดตีของระบบ 

Dartmouth-Hitchcock Health 
 
ข้อมูลจำกแบบจ ำลองกำรคำดกำรณ์อำจถกูน ำมำใช้โดย D-HH 

เพ่ืออนุมัติกำรมีคุณสมบัติที่เป็นไปได้ตำมเหมำะสม 

ในกรณีที่ไม่มีขอ้มูลที่ผู้รับกำรรักษำให้มำโดยตรง 

ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินโดยสันนิษฐำนไม่สำมำรถท ำได้ส ำหรับยอดคงเหลือหลังจำก Medicare 

 
จะมีกำรใช้กำรคัดกรองโดยสันนิษฐำนถูกน ำมำใช้โดยไม่ขึ้นกบัยอดค้ำงช ำระในบัญชีที่มีคุณสมบัติ

ซึ่งเกิน 120 วันหลังจำกส่งใบแจ้งรำยกำร หลังส่งหนังสือแจ้งกำรติดตำมหนี้ 

และก่อนที่จะส่งต่อบัญชีไปยังตัวแทนติดตำมหนี้ภำยนอกเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้รับ

กำรรักษำที่ไม่ตอบหนังสือแจ้งทำงเลือกในกำรกรอกใบสมัครขอรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

บัญชีภำคทัณฑ์ที่เกินก ำหนดเวลำมีสิทธิ์เป็นไปได้ทีจ่ะได้รับกำรพิจำรณำคัดกรอง  

 
กำรคำดกำรณ์ด้ำนเงินบรจิำคสำมำมำรถน ำมำใช้แทนที่กระบวนกำร FAP แบบดั้งเดิม 

หำกแต่ใช้เพ่ือเสริมควำมพยำยำมเหล่ำนี้ 

และมีเจตนำเพ่ือใช้ส ำหรับผู้รับกำรรักษำที่ไม่ตอบรบัต่อกระบวนกำร FAP แบบดั้งเดิม 

เพ่ือขจัดอุปสรรคส ำหรับผู้รับกำรรักษำเหล่ำนี้และปรับปรุงผลประโยชน์ต่อผู้รับกำรรักษำของเรำ 

โรงพยำบำลจะใช้กระบวนกำรคัดกรองด้วยระบบอเิล็กทรอนิกกอ่นกำรจัดกำรหนี้สูญ 

ผู้รับกำรรักษำที่ถกูพิจำรณำว่ำมีคณุสมบัติในกำรรบักำรกุศลโดยสันนิษฐำนจะไม่ถูกส่งไปยังตัวแท

นติดตำมหนี้สูญ 

 
กำรรวมเข้ำในโปรแกรมนี้จะขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมกำรให้คะแนนโดยใช้ข้อมลูบันทึกสำธำรณะ 



 
ส ำเนำฉบบัพมิพม์ไีวเ้พือ่กำรอำ้งองิเทำ่นัน้ โปรดอำ้งอิงส ำเนำอเิลก็ทรอนกิส ำหรบัเวอรช์นัลำ่สดุ 

หมำยเลขรหสัอำ้งอิง #179, เวอรช์นั #9 

วนัทีอ่นมุตัิ : 12 พฤศจกิำยน 2019 

หนำ้ 14 จำก 19  

 

และโดยทั่วไปจะไม่ใช้กำรวัดขนำดค่ำธรรมเนียมแบบเลื่อน 

ไม่อนุญำตให้มีกำรให้ส่วนลดบำงส่วนกับเงินบริจำคที่เป็นไปได้ ประชำกรศำสตร์โดยเฉพำะ 

มีเจตนำรวมดังนี ้: 

 
 กำรเสียชีวิตโดยไม่มีมรดกหรือครอบครัวที่ทรำบ 

 ผู้ที่มีที่อยู่อำศัยช่ัวครำว ผูไ้ร้ที่อยู่อำศัย 

 บุคคลที่เหินห่ำงจำกครอบครัวโดยไม่มกีลุ่มให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุน 

 ผู้รับกำรรักษำที่ไม่ตอบรับหรือไม่สำมำรถด ำเนินกำรแบบเดิมให้ส ำเร็จได้ 

 
กำรให้คะแนนเงินบริจำคที่เป็นไปไดจ้ะรวมถึงปัจจยัทำงเศรษฐกิจสังคม 

และข้อมูลที่ไม่ใช่สินเช่ือ กระบวนกำรคัดกรองจะใช้ฐำนข้อมูลสำธำรณะที่มีข้อมูลต่อไปนี้ : 

 
 ธุรกรรมของผู้บริโภค 

 บันทึกของศำล 

 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

 ควำมเป็นเจ้ำของบ้ำนเทียบกับผู้เช่ำ ประชำกรศำสตร์ เศรษฐกิจของภูมิภำค 

สถำนะกำรจำ้งงำน 

 ไฟล์อรรถประโยชน์ 

 ภำครัฐ 

 เอกสำร (ล้มละลำย, ประกนัสังคม (SSN), ตัวบุคคลที่เสียชีวิต) 

 
เงินบริจำคที่เป็นไปได้ ไมเ่กี่ยวกับขอ้มูลกำรรำยงำนของส ำนักงำนสินเช่ือ 

และไม่มีผลกระทบต่อกำรรำยงำนสินเช่ือ ข้อมูลที่ได้รับประกอบดว้ยคะแนนเงินบริจำคที่เป็นไปได้ 

จำก 0 (ขัดสนมำกที่สุด) ถึง 1,000 (ขัดสนน้อยที่สุด)  

ข้อมูลท ำนำยควำมต้องกำรของผู้ค้ ำประกันตำมปจัจยัที่ทรำบ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะ รำยได ้

สินทรัพย์ และสภำพคล่องตัว 

 
กำรคืนเงิน : 

 
หำกผู้รับกำรรกัษำช ำระยอดค้ำงช ำระและส่งใบสมัครควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินที่ผ่ำนกำรแข่งขัน

ซึ่งได้รับ 

กำรอนุมัติส ำหรับขอควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินผ่ำนขั้นตอนกำรสมัคร 

โรงพยำบำลจะคืนเงินตำมจ ำนวนที่บุคคลนั้นช ำระมำแล้วส ำหรับกำรดูแลรักษำ 

 
ซ. ระดบักำรตดัสินเงนิบรจิำค 

 
 ระดับกำรอนุมัติมีดังนี้ : 

 
ต ำแหนง่ Dartmouth-Hitchcock โรงพยำบำลสมำชกิ 

รองประธำน/ 

CFO / ประธำน 

>$350,000 >$100,000 
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กรรมกำรฝ่ำย 

บริหำรรำยได ้

>$50,0000 >$50,0000 

กรรมกำร - Conifer สูงถึง $50,000 สูงถึง $50,000 

ผู้จัดกำร - Conifer สูงถึง $5000 สูงถึง $5000 

หัวหน้ำงำน - Conifer สูงถึง $1000 สูงถึง $1000 

ตัวแทนบัญชี - Conifer สูงถึง $500 สูงถึง $500 

 
1.  กำรยกเวน้ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ - บรกิำร  

 
ก. ขอ้ควรพจิำรณำเปน็กรณพีิเศษ 

 
 ขั้นตอนทำงกำรแพทย์ที่ดำ้นล่ำงไม่ได้หมำยควำมวำ่จะรวมทุกอย่ำงแล้ว 

 สำมำรถยกเว้นบรกิำรที่ไม่เกี่ยวข้องกบัทำงกำรแพทย์ตำมที่ผู้ให้บริกำรเห็นชอบได้ 

ควำมพยำยำมทั้งหมดที่ดทีี่สุดจะแจ้งให้ผู้รับกำรรักษำทรำบกอ่นที่จะให้บริกำรกำรรักษำให

ม่ ๆ ที่ไมอ่ยู่ในโครงกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

 
ข. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำรตกแตง่แบบเลอืกได้ (ไมค่รอบคลมุ) 

 
 กำรปลกูถ่ำย/กำรแก้ไขพังผืดศัลยกรรมเต้ำนม 

 หน้ำอกหย่อนคล้อย (ยกกระชับเต้ำนม) 

 Gynecomastiz (ก ำจัดเต้ำนมชำย)  

 กำรผ่ำตัดมะเร็งเต้ำนม (กำรตกแต่ง) 

 Ryhtidectomy (กำรกระชับใบหน้ำ)  

 กำรตัดปีกจมกู (เปลือกตำ) 

 กำรยกกระชับคิ้ว (สลำยไขมัน / ริ้วรอยบนหน้ำผำก)  

 กำรเสริมเต้ำนม (กำรปลูกถ่ำยเต้ำนม) 

 กำรลดขนำดเต้ำนม (ลดขนำดเต้ำนมหำกไม่ได้รับกำรคุ้มครอง)  

 กำรเสริมจมูก (จมูก) 

 ขั้นตอนกำรรักษำโรคผิวหนัง 

 Abdominoplasty (หน้ำท้อง) 

 กำรดูดไขมันทุกชนิด (กำรดูดไขมัน) - 

สำมำรถระบุได้วำ่เป็นกำรก ำจัดผวิหนังส่วนเกินหรือไขมันซึ่งไม่ถือเป็นควำมจ ำเป็นทำงกำร

แพทย์ 

 
หมำยเหตุ : 

ขั้นตอนข้ำงต้นมักได้รับกำรคัดเลือกและตรวจสอบโดยผู้ประสำนงำนข้อมูลทำงกำรเงิน 

 
ค.  กำรผสมเทยีม 

 
 Microreanastomosis (กำรกลับท่อน ำไข่)  
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 Vasovasostomy (กำรพลิกกลับท ำหมัน) 

 กำรส่องกลอ้งเพ่ือรักษำภำวะมีบุตรยำก (โครงกำร IUI - IVF - GIFT)  

 กำรรักษำภำวะมีบุตรยำก 
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ง. อืน่ ๆ 

 
 กำรฝังเข็ม  

 บริกำรแพทย์จัดกระดูก  

 เครื่องช่วยฟังและซ่อมแซม  

 แว่นสำยตำ 

 กำรนวดบ ำบัด 

 ยำที่ต้องส่ังโดยแพทย์และยำที่ต้องส่ังโดยจุดบรกิำรทำงกำรแพทย์ 

 คลินิกนักเดินทำง  

 กำรศึกษำด้ำนเส้นเลือดขอด  

 กำรค้ำปลีก 

 กำรบริกำรที่จัดท ำโดย Renaissance Psychiatry of New England, LLC 

 
จ.  ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิหลงัจำกไดร้บัอนมุตัคิวำมจ ำเปน็ดำ้นกำรแพทยแ์ลว้เทำ่นัน้ 

 
 กำรผ่ำตัดลดควำมอ้วน 

 
ฉ.  เฉพำะฝำ่ยแมนเชสเตอร์ และนำชวัเทำ่นัน้ 

 
 กำรทดสอบสำยตำตำมปกติ 

 
o  คุ้มครองเฉพำะในกรณีทีพิ่จำรณำว่ำมีควำมจ ำเป็นทำงกำรแพทย์และ / 

หรือมีเง่ือนไขพื้นฐำนทำงกำรแพทย์ 

o  ในกรณีที่ไม่มีเงื่อนไขเหล่ำนี้ 

ผู้จัดตำรำงเวลำจะแจ้งผู้รบักำรรักษำว่ำจะไม่มีควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

o  จักษุวิทยำ Keene และ Lebanon ขีดฆำ่ส่ิงเหล่ำนี้ออก 

 
ช. ไดร้บักำรยกเวน้ 

 
 บริกำรบำงประเภทที่อยู่ในหมวดตัวเลือกและไม่จ ำเป็นต้องใช้ในทำงกำรแพทย์ 

อำจได้รับควำมคุ้มครองภำยใต้นโยบำยควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ D-HH 

ส ำหรับบริกำรทั้งหมดหรือบำงส่วนที่เกี่ยวข้องกบัตอนของกำรดูแล 

 จะระบุนโยบำยและระเบียบปฏิบัติไว้ส ำหรับบริกำรที่เป็นที่รู้จัก 

และดูแลโดยทีมข้อมูลเขำ้ถึงผู้รับกำรรกัษำ 

 ส่ิงเหล่ำนี้จะได้รับกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทกุปีส ำหรับกำรแกไ้ขที่จ ำเป็น 

 จะตรวจสอบแต่ละกรณีโดยกลุ่มผู้น ำกำรเข้ำถึงของผู้รับกำรรักษำ 

และรองประธำนฝ่ำยบริหำรรำยได ้เพ่ือขออนุมัติขอ้ยกเว้น 
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ซ. กำรยกเวน้ควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงนิ - ผูใ้หบ้รกิำรทีไ่มใ่ช่ D-H 

 
 เชสเชอร์ - นักรังสีวิทยำของ Keene  

 เชสเชอร์ - อุปกรณก์ำรแพทย์ Surgicare  

 เชสเชอร์ - บริกำรครอบครัว Monadnock  

 แมนเชสเตอร์ - มูลนิธิแพทย์พันธมิตร  

 แมนเชสเตอร์ - ยำระงับควำมรู้สึก Amoskeag  

 แมนเชสเตอร์ - บริกำรนักโภชนำกำร 

 แมนเชสเตอร์ - พันธมิตรบริกำรสุขภำพ / ศูนย์กำรแพทย์คำทอลิก 

 เบดฟอร์ด - พันธมิตรบริกำรสุขภำพ / ศูนย์กำรแพทย์คำทอลกิ  

 นำชัว - ศูนย์สุขภำพจิต Greater Nashua (นักสังคมสงเครำะห์)  

 นำชัว - กลุ่มวิสัญญีแพทย์ที่นำชัว   

 นำชัว - โรงพยำบำลเซนต์โจเซฟ (บริกำร PT / บ ำบัดยำเสพติด)  

 คองคอร์ด - ศูนย์สุขภำพจิตชุมชนที่ริเวอร์เบนด์    

 คองคอร์ด - บริกำรจัดให้โดยโรงพยำบำลคองคอรด์  

 เลบำนอน - อุปกรณ์กำรแพทย์ Orthocare 

 Alice Peck Day - Medstream Anesthesia 
 Alice Peck Day - Upper Valley Neurology และกำรผ่ำตัดระบบประสำท (UVNN)  

 Alice Peck Day - Envision (ED & Hospitalist)* 
 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (มืออำชีพ) 

 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - โรคมือเท้ำ (มืออำชีพ)  

 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - ระบบทำงเดินปัสสำวะ (มืออำชีพ) 

 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - สมำคมผู้ให้ค ำปรึกษำ (มืออำชีพ) 

 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - ด็อกเตอร์ Richard Rosata - ศัลยกรรมช่องปำก 

ขำกรรไกรและใบหน้ำ (มอือำชีพ) 

 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - Valley Regional Healthcare (มืออำชีพ)  

 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - กลุ่มโรคผิวหนัง Peraza (มืออำชีพ)  

 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - ร้ำนแว่นตำ 

 โรงพยำบำลนิวลอนดอน - บริกำรผดุงครรภ์ (มืออำชีพ) 

 
*ส้ินสุดสัญญำ 
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5. เอกสำรอำ้งองิ       ไมม่ขีอ้มลู 

 
เจำ้ของกรณผีูร้ับผดิชอบ : ฝ่ำยกำรเงิน ผู้ตดิต่อ :  Kimberly Mender 

อนมุตัโิดย : คณะกรรมกำรมูลนิธิ; 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ - ฝ่ำยกำรเงิน; 

ส ำนักงำนสนับสนุนนโยบำย - 

นโยบำยองค์กรเท่ำนั้น; Naimie, 

Tina 

เวอรช์นัที ่ 9 

วันทีท่ีอ่นมุัตใินปจัจุบนั : 12 พฤศจิกำยน 2019 รหสัเอกสำรเก่ำ : RMD 0031 

วันทีท่ีน่โยบำยมผีลบงัคบัใช้ : อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2019 โดย คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน MHMH/DHC 

6/23/2016; คณะกรรมกำรมูลนิธิ MHMH/DHC 6/24/16 

นโยบำยและขั้นตอนกำรด ำเนนิก

ำรที่เกีย่วขอ้ง : 

นโยบำยส่วนลดผู้รับกำรรักษำที่ไม่มีประกัน : ฝ่ำยกำรบริหำรรำยได้ 

นโยบำยสินเชื่อและกำรติดตำมหนี้ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินงบประมำณ - ฝ่ำยกำรบริหำรรำยได้ 

เครือ่งมอืช่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง :  

 

http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=24366
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=24125
http://policy.hitchcock.org/docview/?docid=25912

