
 
สําเนาทีจ่ดัพมิพใ์หไ้วเ้พือ่ใชอ้า้งองิเทา่นัน้ กรุณาอา้งองิสําเนาขอ้มูลฉบบัอเิล็กทรอนิกสเ์วอรช์นัล่าสุด  

เลขรหสัอา้งองิ 4834, เลขเวอรช์นั 8 

วนัทีอ่นุมตั:ิ 11/03/2020 

หน้า 1 จาก 8 

 
 

 

ชือ่นโยบาย นโยบายดา้นเครดติและการตดิตามหนี ้ รหสันโยบาย 4834 
คําคน้หา เครดติ การตดิตามหนี ้และหนีด้อ้ยคุณภาพ 

 

I. วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

กาํหนดแนวทางการดาํเนินการในวงจรรายได ้Conifer (“Conifer”) 

เพือ่การตดิตามและการชาํระหนีข้องบญัชผีูป่้วยในฐานะผูแ้ทนภายใตส้ญัญาขอ้ตกลงสาํหรบั Dartmouth-

Hitchcock Health 
 

II. ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบายนีม้ผีลใชก้บัพนักงานทกุคนทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัเครดติและกระบวนการตดิตามหนี ้

และยอดคงคา้งทัง้หมดทีเ่รยีกเก็บผ่านทาง Dartmouth-Hitchcock Health 
 

III. คาํจํากดัความ 

ตวัแทนในการตดิตามหนี:้ บุคคลภายนอกทีต่ดิตามเรยีกเก็บเงนิทีผ่ดินัดชาํระหนี ้

ลูกหนี:้ ผูท้ีเ่ป็นหนี ้

ระดบัการตดิตามหนี:้ ระดบัการสือ่สารกบัผูป่้วยทีเ่กีย่วกบับญัชลีกูหนีข้องผูป่้วย ยิง่ระดบัการตดิตามหนีส้งูขึน้ 

ยอดคงคา้งยิง่ใกลก้บัการผดินัดชาํระหนีม้ากขึน้ 

การผดินดัชาํระหนี:้ ยอดคงคา้งทีย่งัไม่ไดช้าํระหนีต้ามเงือ่นไขการชาํระเงนิทีร่ะบุในคาํแถลง 
โดยไม่มกีารจา่ยเงนิใดๆ และมกีารประสานจากฝ่ายบญัชลีกูหนีไ้ปยงัตวัแทนในการทวงหนี ้

ผูค้ํา้ประกนั: ผูป่้วยทีม่อีายมุากกวา่ 18 ปีถอืเป็นผูค้ํา้ประกนัตวัเอง ไม่วา่ผูป่้วยจะมปีระกนักบับุคคลใดก็ตาม 

สาํหรบัผูป่้วยทีม่อีายไุม่ถงึ 18 ปี พ่อแม่หรอืผูป้กครองจะถอืเป็นผูค้ํา้ประกนั 

ECA: Extraordinary Collection Action (การตดิตามหนีแ้บบพเิศษ) 

Dartmouth-Hitchcock Health: ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องนโยบายนี ้สมาชกิในระบบ Dartmouth-Hitchcock 

Health (DHH) ประกอบไปดว้ย Alice Peck Day Memorial Hospital, Cheshire Medical Center, Mt. 

Ascutney Hospital and Health Center, New London Hospital และ Visiting Nurse and Hospice for 

Vermont and New Hampshire (VNH) โรงพยาบาลอืน่ๆ ทัง้หมดใน New Hampshire และ Vermont 

ไม่ถอืเป็นสถานทีป่ฏบิตักิารทีเ่ป็นสมาชกิ 

ตัง้แตว่นัที ่11 พฤษภาคม 2019 นโยบายนีม้ผีลใชก้บั Dartmouth-Hitchcock Clinic, Mary Hitchcock 
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Memorial Hospital, Alice Peck Day Memorial Hospital และ Cheshire Medical Center 

ตัง้แตว่นัที ่10 ตลุาคม 2020 นโยบายนีย้งัมผีลใชก้บั New London Hospital ดว้ย 
 

IV. คาํแถลงนโยบาย 
 

• D-HH มกีารรวบรวมขอ้มูลการประกนัลา่สดุของผูค้ํา้ประกนัเป็นระยะๆ สาํหรบัผูป่้วย 
และมกีารตรวจสอบความคุม้ครองและการรบัผดิชอบยอดเงนิทีผู่ป่้วยจา่ยเองผา่นเคร ือ่งมอืตรวจสอบความคุม้ครอ
งประกนัและสทิธปิระโยชนต์่างๆ ทีม่อียูใ่นปัจจบุนั 

• จะตอ้งประมาณคา่ใชจ้า่ยทีผู่ป่้วยตอ้งจา่ยเอง เชน่ ยอดชาํระแบบจา่ยรว่มและยอดชาํระแบบหกัไดแ้ละ 
จดัการการเรยีกเก็บกอ่นจดับรกิารหรอืขณะจดับรกิาร 
o ผูป่้วยสามารถเลอืกจา่ยเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยเองหลงัจดับรกิารใหแ้ลว้ 
o บรกิารบางรายการอาจตอ้งมกีารชาํระเงนิลว่งหนา้ (เชน่ การศลัยกรรม เคร ือ่งชว่ยฟัง ฯลฯ) 

• สาํหรบัยอดคงคา้งทีไ่ม่ไดช้าํระเงนิใดๆ D-HH จะออกเอกสารเรยีกเก็บเงนิและขอใหม้กีารชาํระเงนิเต็มจาํนวน 

• สามารถยอมรบัการชาํระเงนิบางสว่นไดห้ากผ่านเกณฑก์ารชาํระเงนิขัน้ตํ่าตามทีก่าํหนดไวใ้นระเบยีบขัน้ตอนตา
มแผนงบประมาณ ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้าก “ระเบยีบขัน้ตอนการจา่ยเงนิงบประมาณและแผนการจดัทดแทน 

(reinstatement): แผนกการจดัการรายได”้ (ลงิคแ์สดงดา้นลา่ง) 
• ยอดคงคา้งอาจถกูยา้ยไปทีส่ถานะการตดิตามหนีเ้มือ่ยอดดงักลา่วถกูประเมนิแลว้วา่ไม่สามารถเรยีกเก็บได ้

และในสถานการณด์งักลา่ว 
ยอดจะถูกโอนไปยงัตวัแทนเรยีกเก็บหนีซ้ ึง่จะถอืเป็นยอดผดินัดชาํระหรอืยอดคงคา้งทีอ่าจจาํแนกเป็นหนีด้อ้ยคุณ
ภาพ 

 

A. ยอดเงินแบบจ่ายเอง 

• ยอดเงนิแบบจา่ยเองเป็นคา่บรกิารทีเ่ป็นสว่นความรบัผดิชอบของผูค้าํประกนั 

• ซึง่ในเบือ้งตน้ประกอบไปดว้ย: 
o ยอดชาํระของบญัชสีาํหรบับุคคลทีไ่ม่มปีระกนั 

o ยอดคงคา้งหลงัหกัประกนัหรอืการชาํระเงนิใดๆ โดยบุคคลภายนอก รวมถงึ: 
– คา่บรกิารทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรกิารทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามทีร่ะบุในแผนประกนัของผูป่้วย 
– การจา่ยเงนิรว่ม 
– ประกนัแบบจา่ยรว่ม 
– ยอดเงนิทีห่กัได ้

o ผูคํ้า้ประกนัทีอ่อกบลิเรยีกเก็บกบัประกนัของตน และเลอืกไม่ใหส้ทิธินี์แ้ก ่D-HH 

o รายการสิง่อาํนวยความสะดวกแกผู่ป่้วย 
 

B. โอนไปยงัการชาํระเงินดว้ยตวัเอง 

• ยอดจะถกูโอนไปใหแ้กผู่ค้ํา้ประกนัและรายการทางบญัชจีะถกูจดัสง่ก็ตอ่เมือ่มกีารจา่ยเงนิคา่บรกิารแลว้โดยผู ้
ชาํระเงนิจากภายนอก ยกเวน้หากเป็นกรณีตอ่ไปนี ้
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o D-HH ไม่ไดร้บัการเคลมทีพ่จิารณารบัรองแลว้โดยผูช้าํระเงนิแมว้า่จะมคีวามพยายามเรยีก 

เก็บเงนิหลายคร ัง้แลว้ 
o D-HH 

ไดร้บัแจง้โดยผูใ้หป้ระกนัจากภายนอกวา่ผูคํ้า้ประกนัไม่ตอบสนองคําขอเพือ่ใหข้อ้มูลสาํหรบัการพจิารณาร ั
บรองการเคลมดงักลา่ว 

o ผูคํ้า้ประกนัแจง้ขอ้มูลการประกนัทีไ่ม่ถูกตอ้ง รายการทางบญัชฉีบบัแรกทีจ่ดัทาํใหแ้กผู่ป่้วย 
จะมกีารระบุหมายเลขตดิต่อฝ่ายบรกิารลกูคา้และแจง้ขอใหผู้ป่้วยอปัเดตขอ้มูลประกนัใดๆ ทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
 

 

C. รายละเอยีดการเรยีกเก็บเงินผูป่้วย 

• ผูค้ํา้ประกนัปัจจบุนัจะไดร้บัรายละเอยีดทางบญัชดีงัตอ่ไปนี ้
o ขอ้มูลการออกบลิเรยีกเก็บทีร่ะบุรายละเอยีดชดัเจนจากทางโรงพยาบาล 

– บรกิารทัง้หมดของทางโรงพยาบาลและการนัดหมายกบัแพทยข์องโรงพยาบาลทัง้หมด 
o บลิรายละเอยีดการใหบ้รกิารทีช่ดัเจน 

– คา่ธรรมเนียมการใหบ้รกิารสาํหรบัผูป้ฏบิตังิานทางวชิาชพี (ไม่รวมบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉิน 

แตร่วมบรกิารดา้นทนัตกรรม)  

• คาํแนะนําทัว่ไปในการจดัทาํรายละเอยีดทางบญัชสีาํหรบัโรงพยาบาลและบรกิารทางคลนิิกมดีงัตอ่ไปนี:้ 

1. โดยปกตจิะตอ้งจดัทาํรายงานรายละเอยีดทางบญัชทีกุเดอืน 

2. รายละเอยีดทางบญัชทีัง้หมดจะมกีารจดัทาํทีร่ะดบัผูค้ํา้ประกนั 
น่ันคอืการระบุรายละเอยีดรวมหลายการนัดหมายหรอืหลายใบแจง้หนีต้อ่หน่ึงรายการทางบญัช ี

3. วนัทีจ่ดัทาํใบสรปุรายการทางบญัชแีละระดบัการตดิตามหนีถ้ดัไปจะมกีารกาํหนดไวก้อ่นทีจ่ะจดั
ทาํโดยพจิารณาตามกรอบการชาํระเงนิทีป่ระกาศไว ้

4. สาํหรบัการพกัการตดิตามหนี ้
จะตอ้งมกีารชาํระเงนิตามยอดขัน้ตํ่าตามแผนงบประมาณทีก่าํหนดไวแ้ลว้ 

5. ผูค้ํา้ประกนัทีไ่ดช้าํระเงนิตามเกณฑก์ารชาํระเงนิขัน้ตํ่าตามเวลาทีก่าํหนดจะไม่ถกูโอนยา้ยสถานะกา
รตดิตามหนีไ้ปยงัระดบัถดัไป 

 

D. การส่งตอ่ไปยงัตวัแทนในการตดิตามหนี ้

• D-HH จะไม่ใชว้ธิกีารตดิตามหนีแ้บบพเิศษ (ECA) เชน่ 

การแจง้ขอ้มูลไปยงัหน่วยงานรายงานขอ้มูลเครดติโดยจะดาํเนินการ 
อยา่งเต็มทีเ่พือ่พจิารณาวา่ผูป่้วยสามารถขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิใดไดบ้า้งหรอืไม่กอ่นแจง้ขอ้มูลดงั
กลา่ว 
ผูป่้วยจะถกูโอนยา้ยไปยงัสถานะการตดิตามหนีก็้ตอ่เมือ่ไดม้กีารดาํเนินการเบือ้งตน้อยา่งเต็มทีแ่ลว้ในการจดั
หาความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิให ้

แกผู่ป่้วย (รวมทัง้ความชว่ยเหลอืฉุกเฉินระยะสัน้) ขอ้ยกเวน้ใดๆ 
ทีม่อบใหจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัโิดยประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 
สาํหรบัรายละเอยีดการดาํเนินการเพือ่พจิารณาคณุสมบตัใินการรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ โปรดดทูี ่
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“นโยบายความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสาํหรบับรกิารดา้นการแพทย”์ (ดลูงิคด์า้นลา่ง) 

มสีาํเนาขอ้มูลเผยแพรไ่วใ้นระบบออนไลนห์รอืสามารถรอ้งขอไดจ้าก Patient Financial Services Offices 

หรอืสามารถแจง้ขอใหส้ง่ทางไปรษณียโ์ดยตดิตอ่ไปทีห่มายเลข 844-808-0730 

• D-HH จะไม่ใชบ้รกิารตวัแทนตดิตามหนีเ้รยีกตดิตามหนีจ้นถงึอยา่งนอ้ย 120 วนัหลงัจากไดจ้ดั 

สง่บลิเรยีกเก็บเงนิฉบบัแรกหลงัการปลอ่ยตวัจากโรงพยาบาล โดย D-HH จะแจง้ใหท้ราบอยา่งนอ้ย 30 

วนักอ่นสง่หนังสอืตดิตามหนี ้
 

E. ความชว่ยเหลอืดา้นการเงินเพือ่การสงเคราะห ์(Presumptive Charity) 

D-HH อาจมอบหมายใหบุ้คคลภายนอกพจิารณาขอ้มูลของผูป่้วยเพือ่ประเมนิความจาํเป็นดา้นการเงนิ 

การพจิารณาประเมนินีจ้ะดาํเนินการตามแบบจาํลองเชงิคาดการณท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัในอตุสาหกรรมการแพทยแ์ละอ ้
างองิกบัฐานขอ้มูลสาธารณะ 
แบบจาํลองดงักลา่วจะใชข้อ้มูลสาธารณะเพือ่คาํนวณคะแนนสถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ 
และความสามารถทางการเงนิ ไดแ้ก ่การประเมนิรายได ้ทรพัยากร และสภาพคลอ่งทางการเงนิ 
ชดุกฎเกณฑข์องแบบจาํลองนีอ้อกแบบมาเพือ่ประเมนิผูป่้วยแตล่ะรายภายใตม้าตรฐานเดยีวกนั 

โดยจะมกีารปรบัเทยีบกบัการอนุมตัคิวามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิอืน่ๆ ทีผ่่านมาในระบบของ Dartmouth-

Hitchcock Health 

D-HH อาจใชข้อ้มูลจากแบบจาํลองเชงิคาดการณเ์พือ่พจิารณาความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การสงเคราะห ์
หากไม่ไดร้บัขอ้มูลจากผูป่้วย โดยตรง 
ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การสงเคราะหนี์จ้ะไม่สามารถใชก้บัยอดเงนิหลงัหกัเงนิอดุหนุนจากแผน 

Medicare แลว้ 
โรงพยาบาลจะใช้ระบบการคดักรองผูร้บัความช่วยเหลือเพือ่การสงเคราะห์โดยไมค่าํนึงถงึจาํนวนยอดคา้งชาํระ
สาํหรบับญัชีผูป่้วยทีผ่า่นหลกัเกณฑ ์
และพน้ระยะเวลา 120 วนัหลงัจากการจดัทาํรายการสรปุทางบญัช ีและมกีารแจง้การตดิตามหนีแ้ลว้ 
แตย่งัไม่ไดโ้อนบญัชไีปยงัตวัแทน 
การตดิตามหนีจ้ากภายนอกโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จดัหาความชว่ยเหลอืทางการเงนิใหแ้กผู่ป่้วยทีไ่ม่มกีารตอบก
ลบัการแจง้ทางเลอืกในการขอรบั 

ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ บญัชภีาคทณัฑ ์(Probate Account) 
เกนิกรอบเวลาทีก่าํหนดมสีทิธิเ์ขา้สูก่ระบวนการคดักรองการให ้
ความชว่ยเหลอืได ้

ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การสงเคราะหนี์ไ้ม่ไดม้าแทนทีก่ระบวนการ FAP ตามปกต ิ

แตจ่ะใชเ้พือ่เป็นความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิ และจดัไวส้าํหรบัผูป่้วยทีอ่าจไม่สามารถตอบสนองตามกระบวนการ FAP 

แบบปกตไิด ้เพือ่พยายามขจดัอปุสรรคตา่งๆ สาํหรบัผูป่้วยเหลา่นี ้
และเพือ่เพิม่สทิธปิระโยชนใ์หแ้กผู่ป่้วยอยา่งเต็มทีท่างโรงพยาบาลจงึมกีารใชร้ะบบคดักรองทางอเิล็กทรอนิกสก์อ่
นทีจ่ะมกีารเสนอขายหนีด้อ้ย 
คณุภาพดงักลา่ว 
ผูป่้วยทีผ่่านเกณฑค์วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การสงเคราะหจ์ะไม่ถกูโอนไปยงัตวัแทนผูต้ดิตามหนีส้าํหรบัห
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นีด้อ้ยคณุภาพ 
การเขา้รว่มแผนงานนีจ้ะพจิารณาตามอลักอรทิมึการจดัอนัดบัคะแนนโดยใชข้อ้มูลสาธารณะและโดยปกตจิะไม่ไ
ดใ้ชเ้กณฑค์ะแนนคา่ธรรมเนียมแบบ 

ปรบัได ้(slide fee) 

ไม่อนุญาตใหจ้ดัสว่นลดบางสว่นกบัโปรแกรมความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การสงเคราะหนี์ ้

ขอ้มูลพจิารณาเฉพาะบุคคลประกอบไปดว้ย: 

• บุคคลทีเ่สยีชวีติโดยไม่มทีรพัยส์นิมรดกหรอืไม่ทราบตวัทายาท 
• บุคคลเรร่อ่นไรบ้า้น 
• บุคคลทีแ่ปลกแยกจากครอบครวัและไม่มผีูด้แูล 
• ผูป่้วยทีไ่ม่มกีารตอบสนอง หรอืไม่สามารถดาํเนินการตามกระบวนการตามปกตไิด ้

การคาํนวนคะแนนเพือ่พจิารณาความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การสงเคราะหจ์ะรวมปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิ
จเขา้กบัขอ้มูลทีไ่ม่เกีย่วกบัขอ้งกบั 

เครดติทางการเงนิ กระบวนการคดักรองจะใชฐ้านขอ้มูลสาธารณะทีม่ขีอ้มูลดงัตอ่ไปนี:้ 

• ขอ้มูลธรุกรรมการบรโิภค 
• ประวตัคิดใีนศาล 
• การครอบครองทรพัยส์นิ 
• การเป็นเจา้ของบา้นและผูใ้หเ้ชา่ทีพ่กัอาศยั 
• ขอ้มูลประจาํตวับุคคล ขอ้มูลทางเศรษฐกจิในพืน้ที ่
• สถานะการจา้งงาน 
• ขอ้มูลเกีย่วกบัสาธารณูปโภค 
• ขอ้มูลของภาครฐั 
• แฟ้มขอ้มูล (การลม้ละลาย หมายเลข SSN หรอืบุคคลทีเ่สยีชวีติ 

ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การสงเคราะหจ์ะไม่อา้งองิขอ้มูลการรายงานถงึเครดติบูโรและไม่มรีะบุขอ้มูลทีส่าํคั
ญในรายงานขอ้มูลทางเครดติ 
แตอ่ยา่งใด  

ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะนํามาคาํนวณหาคะแนนความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิเพือ่การสงเคราะหต์ัง้แต ่0 

(มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่) ถงึ 1000 (มคีวามจาํเป็นนอ้ยทีส่ดุ) 

ขอ้มูลนีเ้ป็นการคาดการณค์วามจาํเป็นของผูค้ํา้ประกนัโดยพจิารณาจากปัจจยัตา่งๆ ทีท่ราบ 
รวมถงึแตไ่ม่เพยีงจาํกดั 
ทีร่ายได ้ทรพัยส์นิ และสภาพคลอ่งทางการเงนิ 

 

การพจิารณายอดเงินทีไ่ดร้บัสทิธิ ์

• จะมกีารเพิม่ธงสถานะกาํกบัการออกบลิเรยีกเก็บเงนิไปทีย่อดเงนิทีไ่ดร้บัสทิธิ ์
• สทิธิภ์ายใต ้Medicare จะไม่ถกูพจิารณารวมอยูด่ว้ย 

• หากไดร้บัอนุมตัคิวามชว่ยเหลอื จะใชร้หสัการปรบั EPIC เพือ่ระบุยอดเงนิทีไ่ดร้บัสทิธิ ์

o 5027 บรกิารแบบไม่คดิคา่ใชจ้า่ยเพือ่การสงเคราะหห์ลงัหกัประกนัและสทิธปิร 
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ะโยชนต์า่งๆ 
o 5026 บรกิารแบบไม่คดิคา่ใชจ้า่ยเพือ่การสงเคราะห ์

 

F. นโยบายเครดติสําหรบัผูใ้หบ้รกิาร 

• D-HH มบีญัชลีกูคา้/ผูใ้หบ้รกิารอยูส่ามประเภทดงัตอ่ไปนี:้ 

o บญัชเีพือ่การศกึษาวจิยั 
o บญัชลีกูคา้เชงิพาณิชย ์(เชน่ Hospice, SNF, City Accounts, Lab ฯลฯ) 
o บญัชอีาชวีอนามยัทีม่สีญัญาการใหบ้รกิารทีน่ายจา้งกาํหนดเป็นเงือ่นไขในการจา้งงาน 

โดยนายจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 
• ขอ้มูลสรปุทางบญัชจีะมกีารจดัทาํเป็นรายเดอืนและกาํหนดใหช้าํระเงนิภายใน 30 

วนันับจากวนัทีอ่อกรายการสรปุขอ้มูลทางบญัช ี
• จะไม่มกีารจดัสรรงบประมาณสาํหรบับญัชเีหลา่นี ้

• บญัชทีีม่อีายมุากกวา่ 30 วนัจะไดร้บัจดหมายแจง้การเลยกาํหนดของการชาํระเงนิ 

และแจง้วา่หากยงัไม่ชาํระเงนิ 

อาจตอ้งเสยีดอกเบีย้เพิม่เตมิทีอ่ตัรา 1.5% ตอ่เดอืนสาํหรบัยอดคงคา้งทัง้หมด 

• D-HH สงวนสทิธิใ์นการโอนบญัชทีีผ่ดินัดชาํระทัง้หมดไปยงัตวัแทนการตดิตามหนี ้
 

G. บญัชลีม้ละลาย 

• ศาลลม้ละลายจะมกีารสง่หนังสอืแจง้กรณีการลม้ละลายสองประเภท: 

o หนังสอืแจง้การเร ิม่ตน้ของคด ี

o การปลด/การไม่ปลดจากภาระหนีข้องลกูหนี ้

• หลงัจาก D-HH ไดร้บัแจง้กรณีการลม้ละลายแลว้ การตดิตามหนีท้ ัง้หมดจะตอ้งสิน้สุดลง 

• D-HH ไดร้บัหนังสอืแจง้การเร ิม่ตน้ของคด ี

o การฟ้องคดอีาจเป็นการฟ้องเฉพาะบุคคลหรอืการฟ้องรว่ม โดยยกเวน้ผูเ้ยาว ์
o จะตอ้งมกีารระบุสมาชกิในครอบครวัทัง้หมด และลงหมายเหตกุาํกบัแตล่ะบญัชวีา่มกีารฟ้องลม้ละลายอยู ่

รวมถงึวนัทีข่องการฟ้องคด ี
o หากมกีารโอนบญัชใีดๆ ใหแ้กต่วัแทนการตดิตามหนีจ้ากภายนอก 

จะตอ้งมกีารทาํหมายเหตกุาํกบัไวส้าํหรบับญัชดีงักลา่ว และตวัแทนไดร้บัทราบ 
รวมทัง้สง่สาํเนาการฟ้องคดใีหแ้กศ่าลลม้ละลายเพือ่เก็บบนัทกึ 

o คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดทีร่ะบุในหนังสอืแจง้จะถกูรวมเพือ่วตัถปุระสงคข์องการพจิารณาในคดลีม้ละลาย 
o คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดจะตอ้งมกีารอปัเดตเป็นขอ้มูลลา่สดุตามระดบัช ัน้ทางการเงนิของคดลีม้ละลาย 

• หลงัจากมคีาํวนิิจฉัยคดลีม้ละลายแลว้ ศาลจะสง่หนังสอืแจง้การปลด/ไม่ปลดภาระหนีข้องลกูหนี ้
 

ในกรณีทีไ่ม่ปลดภาระหนี ้D-HH จะสามารถตดิตามเรยีกเก็บหนีต้อ่ไปได ้

o หาก D-HH ไดร้บัหนังสอืแจง้การปลดภาระหนี ้หน่วยงานจะตอ้งปรบัยอดคงคา้งในระบบ Epic 

o บญัชทีัง้หมดทีเ่กีย่วกบัคดลีม้ละลายจะตอ้งมกีารระบุผลลพัธท์างการเงนิไวใ้หช้ดัเจน 
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o ตวัแทนการตดิตามหนีจ้ะไดร้บัหนังสอืแจง้พรอ้มเอกสารสนับสนุนเพิม่เตมิ ถา้ม ี

 
 

 

H. การใชส้ทิธิใ์นการฟ้องคด ี

• D-HH จะจาํกดัการตดิตามเรียกเก็บเงนิยอดคงคา้งทีผู่ป่้วยตอ้งชาํระเองหรือยอดคงคา้งการเรียก 

รอ้งคา่สนิไหมใดๆ สาํหรบับญัชีทีม่กีารฟ้องคดเีมือ่ไดร้บัคาํส ั่งคุม้ครอง (LOP) 
จากทนายความตวัแทนของผูป่้วย 

ทีร่ะบวุา่คดฟ้ีองรอ้งดงักลา่วจะมกีารปกป้องผลประโยชน์ของ D-HH 
อยา่งเต็มทีใ่นขอ้ตกลงทีเ่กดิขึน้ตามมาใดๆ 

• หากขอ้ตกลงถูกปฏเิสธ ยอดคงคา้งจะถูกโอนกลบัไปทีผู่ค้ํา้ประกนัและจะมกีารตดิตามเรียกเก็บเงนิตอ่ไป 
• D-HH 

สงวนสทิธิย์ืน่คาํรอ้งขอใชส้ทิธิเ์หนือทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกเพือ่รกัษาผลประโยชนข์องทางโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. ขอ้มูลอา้งองิ - N/A 
 

เจา้ของผูร้บัผดิชอบ: แผนกจดัการรายได ้ ผูต้ดิต่อ: Kimberly Mender 

อนุมตัโิดย: คณะกรรมการอํานวยการ; ประธานเจา้หนา้ที ่- 

ฝ่ายการเงนิ; สํานักสนับสนุนดา้นนโยบาย (OPS); 

Kays, Kieran; Naimie, Tina 
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นโยบายและระเบยีบขัน้ตอนทีเ่กี่

ยวขอ้ง: 
กระบวนการจา่ยเงนิงบประมาณและแผนการจดัทดแทน (reinstatement): แผนกจดัการรายได ้ 

นโยบายความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิสําหรบับรกิารดา้นการแพทย ์

เคร ือ่งมอืชว่ยในการทํางานทีเ่กี่

ยวขอ้ง: 
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