นโยบายของ Patient Financial Assistance Program (โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูปว ย, PFAP) ของ HFHS
นโยบาย
Henry Ford Health System (HFHS) ปฏิบัติตอผูปวยทุกรายดวยการใหเกียรติ ความเคารพและ

ความการุญ ผูปวยสามารถคาดหวังถึงการบริการทางการแพทยที่มีคารักษาพยาบาลในอัตราที่ยุติธรรมไดจาก HFHS ที่ใหบริการและความ
ชวยเหลือในการหาทางเลือกเพื่อชวยผูปวยในการจัดการคารักษาพยาบาลของตน
ผูปวยทุกรายมีสิทธิ์ที่จะไดรับการดูแลทางการแพทยฉุกเฉิน โดยไมคํานึงความสามารถในการจายคารักษาหรือมีคารักษาที่คางชําระอยูจากการ
รักษามาจากกอนหนานั้นหรือไม
ผูปวยและ/หรือผูค ้ําประกันไดรับการคาดหวังวาจะเปนผูรับผิดชอบสําหรับขอผูกพันทางดานการเงินกับ HFHS สําหรับการบริการทางแพทย
ที่ไดรับ ความรับผิดชอบสามารถแสดงไดดวยการใหขอมูลที่ถูกตองและสมบูรณ แก HFHS การชําระคารักษาพยาบาลตามกําหนด การปฏิบัติตาม
แผนการชําระเงินตามที่ไดตกลงไว และขึ้นทะเบียนในการคุมครองทางดานการแพทย ไมวา จะเปนโครงการคุมครองทางดานสุขภาพจากนายจางใน
หนวยงานเอกชน หรือโครงการคุมครองทางดานสุขภาพที่ทางรัฐเปนผูสนับสนุน เชน โครงการ Medicare (สวน ก. ข. และง. หรือ ค.) และ
โครงการ Medicaid หรือผูจายที่เปนบุคคลที่สาม ตามความเหมาะสม
การบริการที่มีการออกใบแจงหนี้ในนาม HFHS มีสิทธิ์ไดรับการชวยเหลือทางดานการเงินจาก HFHS ภายใตนโยบายนี้ รายชื่อของ
สถานพยาบาลและผูใหบริการที่เขารวมในโครงการ PFAP สามารถดูไดจากเว็บไซตของ Henry Ford Health System หรือโทรศัพทไปที่
สํานักงานของผูใหบริการไดโดยไมเสียคาใชจาย
Patient Financial Assistance Program (การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูปวย, PFAP) ของ HFHS ไดรับการออกแบบมา

เพื่อดูแลสถานการณที่ผูปวยที่มีคุณสมบัติผานเกณฑมีความจําเปนสําหรับการบริการทางการแพทยและไมมีสิทธิ์ในการรับความคุมครองจากการ
ประกันสุขภาพ หรือมีประกันแตมีวงเงินการคุมครองที่จํากัด
การผานเกณฑคุณสมบัติเพือ่ เขารวมโครงการ PFAP:
คุณสมบัติสําหรับการเขารวมโครงการ PFAP ของ HFHS จะตัดสินโดยใชเกณฑแลวแตเหตุที่ประสบเปนหลัก ผูปวยอาจผานเกณฑคุณสมบัติ
เพื่อเขารวมโครงการ PFAP ภายใตหนึ่งในสามวิธดี ังตอไปนี้
วิธีที่ (1):
•

เปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาอยางถูกตองตามกฎหมาย

•

มีที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ใหบริการหลักของ HFHS ซึ่งประกอบดวยเทศมณฑล Wayne, Macomb, และ Oakland

•

ตองการไดรับการรักษาที่มีความจําเปนทางการแพทยที่ผูใหบริการของ HFHS เปนผูทําการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลของ
HFHS

•

ไดรับการลงความเห็นจาก HFHS วาไมมีสทิ ธิ์ไดรับการคุมครองจากการประกันสุขภาพ

•

รายไดรวมของครัวเรือนตอปอยูที่หรือต่ํากวา 250% ของระดับความยากจนของสหพันธรัฐ
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ผูปวยที่เปนไปตามเกณฑผานคุณสมบัติเขารวมโครงการ PFAP ขางตนจะมีสิทธิ์ไดรับสวนลด 100% สําหรับการบริการที่
จําเปนทางการแพทยทั้งหมด
วิธีที่ (2):
•

ผูปวยที่มีหนี้คารักษาสะสมที่ HFHS เปนจํานวนมากในระยะเวลามากกวา 12 เดือนอันเนือ่ งมาจากสถานการณทางการแพทยที่
สรางความเสียหายเปนอยางมากโดยมีคาใชจายตามจริงเกินกวา 30% ของรายไดรวมทั้งปของครัวเรือน

•

เปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาอยางถูกตองตามกฎหมาย

•

มีที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ใหบริการหลักของ HFHS ซึ่งประกอบดวยเทศมณฑล Wayne, Macomb, และ Oakland

•

ตองการไดรับการรักษาที่มีความจําเปนทางการแพทยที่ผูใหบริการของ HFHS เปนผูทําการวินิจฉัยจากสถานพยาบาลของ
HFHS

ผูปวยที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการ PFAP อาจมีสิทธิ์ไดรับสวนลดอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
•

รายไดรวมของครัวเรือนตอปอยูที่หรือต่ํากวา 250% ของระดับความยากจนของสหพันธรัฐ จะมีสิทธิ์ไดรับสวนลด 100%
สําหรับการบริการที่จําเปนทางการแพทยทั้งหมด

•

รายไดรวมของครัวเรือนตอปสูงกวา 250% ของระดับความยากจนของสหพันธรัฐที่มีหนี้สินจากคารักษาพยาบาลเทียบเทา 30%
ของรายไดรวมทั้งปของครัวเรือน

วิธีที่ (3):
HFHS อาจตัดสินคุณสมบัติเขารวมโครงการ PFAP แบบดูขอมูลยอนหลังดวยใชหลักเกณฑจากการสันนิษฐานจากขอมูลที่มี

ผูปวยที่เปนไปตามเกณฑผานคุณสมบัติเขารวมโครงการ PFAP ที่สันนิษฐานจะมีสิทธิ์ไดรับสวนลด 100% สําหรับการบริการที่จําเปนทาง
การแพทยทั้งหมด
การสมัครเขารวมโครงการ PFAP:
ใบสมัครเพื่อรับความชวยเหลือสามารถทําไดโดยการติดตอเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานการเงินของ HFHS และโดยการใหขอมูลที่การเงินและ
ขอมูลประกอบที่ชัดเจน ผูปวยและ/หรือผูค้ําประกันอาจสมัครรับความชวยเหลือเมื่อใดก็ไดภายในเวลา 240 วันหลังจากที่ HFHS ไดทําการ
แจงหนี้ไปยังผูปวยและ/หรือผูค้ําประกัน ในลําดับถัดมา HFHS จะดําเนินการสําหรับใบสมัครและทําการตัดสินคุณสมบัติภายเวลา 30 วันตาม
ปฏิทินหลังจากไดรับใบสมัครที่กรอกขอมูลสมบูรณ ผูที่สมัครจะไดรับการแจงผลการตัดสินและหลักเกณฑในการตัดสินเปนลายลักษณอักษร
คุณสมบัติในการเขารวม โครงการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูปวย (PFAP) นั้นอยูภายใตเงื่อนไขการอนุมัติโดย Revenue Cycle
Management ของ HFHS ดวยความรวมมือกับทีมงานการดูแลทางคลินิก
อาจมีการอนุญาตสําหรับขอยกเวนบางประการในกรณีพิเศษ ขอยกเวนดังกลาวจะไดรับการพิจารณาเปนกรณีไป ขอยกเวนใดก็ตามที่เกิดขึ้น
ไมมีสวนในการเปลี่ยนแปลงของนโยบายหรือเปนการรับรองวาการตัดสินเกี่ยวกับกรณีดังกลาวที่อาจเกิดในอนาคตจะเปนแบบเดียวกัน
การไมผานเกณฑคุณสมบัติเพื่อเขารวมโครงการ PFAP:
ผูปวยที่ไมไดรับการประกันที่ไมผานเกณฑของ PFAP จะถูกเรียกเก็บคารักษาพยาบาลไมเกินกวาที่ จํานวนที่เรียกเก็บโดยทั่วไป (AGB) ที่เรียก
เก็บจากบุคคลที่มีการคุมครองจากประกันสุขภาพ โดยสวนมากแลวอัตรานี้เทากับ 115% ของอัตราการจายโดยโครงการ Medicare สําหรับการ
บริการที่คลายคลึงกัน
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สําหรับผูปวยรายอืน่ ที่ไมผานเกณฑของโครงการ PFAP การดําเนินการโดย HFHS สําหรับการไมชําระคารักษาพยาบาลเปนดังอธิบาย
ไวในนโยบายการแจงหนี้และการติดตามทวงถามหนี้ที่แยกตางหาก ซึ่งอาจขอขอมูลไดจากเจาหนาที่ใหคําปรึกษาดานการเงินของ HFHS หรือ
เว็บไซตของ Henry Ford Health System โดยไมเสียคาใชจาย
คํานิยาม
•

•
•

•

•

จํานวนทีเ่ รียกเก็บโดยทั่วไป (AGB) หมายถึง จํานวนเงินโดยเฉลี่ยที่ HFHS คาดวาจะไดรบั การ
จายจากผูใหการประกันเชิงพาณิชยโดยใชขั้นตอนการแจงหนี้และการใสรหัสแบบเดียวกันกับที่ใชไดกับคาใชจายของโครงการ Medicare
สําหรับการใหบริการผูปวย
ผูค้ําประกัน คือ บุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในใบแจงหนี้ของผูปวย
ผูใหบริการของ HFHS สําหรับวัตถุประสงคนี้ ประกอบดวย ผูใหบริการที่ไดรบั การจางงานทั้งหมดเชนเดียวกันกับผูใหบริการ
เอกชนที่ไดรับการรับรองในสถานพยาบาลของ HFHS เมื่อไดใหการบริการแกผูปวยของ HFHS ไมวาในสถานพยาบาลของ HFHS หรือ
ในสํานักงานสวนตัวของตน
รายไดครัวเรือน ประกอบดวย รายไดกอนหักภาษี คาชดเชยจากการวางงาน คาตอบแทนของผูที่ทํางาน ประกันสังคม รายไดความปลอดภัย
เพิ่มเติม การชวยเหลือจากภาครัฐ บํานาญหรือรายไดจากการเกษียณ ดอกเบี้ย เงินปนผล คาเชา คาลิขสิทธิ์ รายไดจากอสังหาริมทรัพย ทรัสต
ความชวยเหลือดานการศึกษา คาเลี้ยงดู คาดูแลบุตร ความชวยเหลือจากนอกครัวเรือนและจากแหลงอื่นๆ โดยไมรวมผลประโยชนที่ไม
ไดมาในรูปเงินสด เชน แสตมปแลกอาหารและเงินชวยเหลือเกี่ยวกับบานหรือการไดรับเงินทุนหรือขาดทุน หากบุคคลนั้นอาศัยอยูกับครอบครัว
ตองรวมรายไดของสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือน (รวมถึงคูสมรสที่อยูในประเทศ) เวนเสียแตวาสมาชิกในครอบครัวจายคาเชาและ/หรือไม
พึ่งพาเจาของบาน ไมตองรวมถึงผูที่ไมใชญาติ เชน ผูที่อาศัยบานเดียวกัน สถานะการเปนอิสระหรือไมตองไดรับการตัดสินเปนกรณีไป
ความตองการทางการแพทย ซึ่งมีความจําเปนทางการแพทย หรือกรณีจําเปน ทางการแพทย หมายถึง การบริการดูแลสุขภาพที่แพทยซึ่งไดทํา
การตัดสินทางคลินิกอยางรอบคอบทีใ่ หแกผูปวยเพื่อวัตถุประสงคในการตรวจประเมิน การวินิจฉัยหรือการรักษาความเจ็บปวย การบาดเจ็บ
โรคหรืออาการของโรค และเปนมาตรฐานของเวชปฏิบัติที่ยอมรับกันโดยทั่วไป การบริการเชิงปองกันหรือการคัดกรองจะไดรับการ
ครอบคลุมเฉพาะเมื่อผูใหบริการของ HFHS เปนผูสั่งดําเนินการ
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