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ชือ่นโยบาย นโยบายสว่นลดสาํหรบัผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัคุม้ครอง 
- แผนกจดัการรายได ้

รหสันโยบาย 181 

คําคน้หา การเงิน, ความชว่ยเหลอื, ไม่มปีระกนัคุม้ครอง, ส่วนลด, ผูป่้วย 

ส่วนงาน แผนกจดัการรายได ้(RMD) 

 

I. วตัถุประสงคข์องนโยบาย 

เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูป่้วยทีไ่ม่มปีระกนัคุม้ครองจะไม่ถกูเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเกนิกวา่ทีม่กีารเรยีกเก็บสาํหรบับุคคลทีม่ปีระกั
นคุม้ครองสาํหรบับรกิารทีไ่ดร้บั 

นโยบายนีเ้ป็นไปตาม NH RSA 151:12-b, Internal Revenue Code Section 501(r) และ Patient Protection 

and Affordable Care Act ปี 2009 โดยอาจมกีารปรบัปรงุเนือ้หาเป็นคร ัง้คราวตามควา 
มเหมาะสมเพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนด 

 

II. ขอบเขตของนโยบาย 

ภายใตว้ตัถปุระสงคข์องนโยบายนี ้“สว่นลดของผูท้ีไ่ม่มปีระกนัคุม้ครอง” จะใชก้บับรกิารดา้นการแพทยท์ี ่

จดัใหท้ี ่Dartmouth-Hitchcock Health (D-HH) โดยใหแ้กผู่ป่้วยทีไ่ม่มปีระกนัคุม้ครองและสาํหรบับรกิ 

ารทีโ่ดยปกตมิปีระกนัคุม้ครองแตไ่ม่ไดร้บัความคุม้ครองเน่ืองจากสาเหตบุางประการ 
 

III. คาํจํากดัความ 

ประกนัแบบจ่ายรว่ม: 

เปอรเ์ซน็ตข์องการจา่ยรว่มสาํหรบัคา่บรกิารทางการแพทยร์ะหวา่งบรษิทัประกนัและผูเ้อาประกนัมรีะบุไวใ้นกรมธรรมข์
อง 
ผูเ้อาประกนั 

การจ่ายเงินรว่ม: 

คา่บรกิารทีก่าํหนดไวค้งทีช่ดัเจนทีผู่ส้มคัรรบับรกิารของแผนบรกิารทางการแพทยจ์ะตอ้งจา่ยสาํหรบัการใชบ้รกิารทา
งการแพทยท์ีเ่จาะจง 
ทีอ่ยูภ่ายใตแ้ผนดงักลา่ว 

เงินหกัจ่ายได:้ ยอดเงนิทีผู่เ้อาประกนัจะตอ้งชาํระตามกรมธรรมป์ระกนัของตนเอง 
กอ่นทีบ่รษิทัประกนัจะจา่ยค่าใชจ้า่ยทางการแพทยใ์ห ้

คา่ใชจ้่ายรวม: 

คา่ใชจ้า่ยโดยรวมในอตัราทีก่าํหนดไวม้าตรฐานิขององคก์รสาํหรบัการจดับรกิารทางการแพทยใ์หแ้กผู่ป่้วย 
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บรกิารแบบแพคเกจ: บรกิารทีเ่ป็นทางเลอืกสาํหรบัผูป่้วยทีไ่ม่ไดร้บัความคุม้ครองจากบรษิทัประกนั 

และมกีารคาํนวณสว่นลดแลว้โดย D-HH จากคา่ใชจ้า่ยรวม และตอ้งมกีารชาํระเงนิลว่งหนา้ เชน่ 

บรกิารดา้นศลัยกรรม 

บรกิารแบบชาํระเงินล่วงหน้า: 
บรกิารทีไ่ม่มคีวามจาํเป็นทางการแพทยแ์ละตอ้งมกีารชาํระเงนิโดยผูป่้วยกอ่นจดับรกิารให ้

ผูท้ีไ่ม่มปีระกนัคุม้ครอง: ผูป่้วยไม่มปีระกนัหรอืความชว่ยเหลอืจากภายนอกเพือ่ชว่ยแบ่งจา่ยคา่ใชจ้า่ยของผูป่้วย 

ส่วนลดสําหรบัผูท้ีไ่ม่มปีระกนัคุม้ครอง: สว่นลดจะอา้งองิภายใตว้ธิกีาร “คา่ธรรมเนียมบรกิารตามหลกัเกณ 

ฑข์องแผน Medicare แบบยอ้นหลงัรวมกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัประกนัเอกชนผูจ้่ายเงนิ” 

ตามทีร่ะบุในขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งภายใต ้Section 501(r) ของ Internal Revenue Code 

สว่นลดนีจ้ะถกูคาํนวณกอ่นออกบลิเรยีกเก็บเงนิกบัผูป่้วยและกอ่นทีจ่ะปรบัยอด 

จากความชว่ยเหลอืทางการเงนิใดๆ สว่นลดนีไ้ม่สามารถใชร้ว่มกบัการจา่ยเงนิรว่ม ประกนัแบบจา่ยรว่ม เงนิหกัจา่ยได ้
เงนิชาํระลว่งหนา้ หรอืบรกิารแบบจดัแพคเกจทีม่กีารคาํนวณสว่นลดไวแ้ลว้ 
หรอืสาํหรบับรกิารทีโ่ดยปกตบิรษิทัประกนัไม่ใหค้วามคุม้ครอง 
สว่นนลดจะคาํนวณเป็นรายปีและปรบัยอดใหเ้หมาะสมเมือ่ถงึชว่งเร ิม่ตน้รอบปีงบประมาณใหม่ 

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 

Memorial Hospital, Alice Peck Day Memorial Hospital และ Cheshire Medical Center 

ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2020 นโยบายนีย้งัมผีลใชก้บั New London Hospital ดว้ย 
 

IV. คาํแถลงนโยบาย 

D-HH ยนิดรีบัผูป่้วยทีไ่ม่มปีระกนัคุม้ครอง โดยจะมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามอตัราปกตทิี ่D-HH 

เรยีกเก็บสาํหรบัผูป่้วยทีม่ปีระกนัคุม้ครอง D-HH 

จะคาํนวณสว่นลดใหแ้กผู่ป่้วยทีไ่ม่มปีระกนัคุม้ครองโดยคาํนวณจากคา่ใชจ้า่ยรวมทัง้หมดกอ่นออกบลิเรยีกเก็บสาํหร ั
บผูป่้วยสญัชาตสิหรฐัฯ สว่นลดนีไ้ม่สามารถใชก้บัการจา่ยเงนิรว่ม ประกนัแบบจา่ยเงนิรว่ม ยอดเงนิหกัจา่ยได ้
การจา่ยเงนิลว่งหนา้ หรอืบรกิารทีจ่ดัแพคเกจไวใ้ดๆ ทีค่ํานวณสว่นลดไวแ้ลว้ หรอืบรกิารใดๆ 
ทีถ่กูจาํแนกเป็นบรกิารทีไ่ม่ไดร้บัการคุม้ครองภายใตก้ารประกนัใดๆ ผูป่้วยทีไ่ม่ไดถ้อืสญัชาตสิหรฐัฯ 
และขอรบับรกิารทีไ่ม่เรง่ดว่น จะไม่ไดร้บัสทิธิใ์นสว่นลดสําหรบัผูไ้ม่มปีระกนัคุม้ครอง 



 
สําเนาทีจ่ดัพมิพใ์หไ้วเ้พือ่ใชอ้า้งองิเทา่นัน้ กรุณาอา้งองิสําเนาขอ้มูลฉบบัอเิล็กทรอนิกสเ์วอรช์นัล่าสุด  

เลขรหสัอา้งองิ 181, เลขเวอรช์นั 7 

วนัทีอ่นุมตั:ิ 10/13/2020 

หน้า 3 จาก 4 

 

ผูป่้วยทีป่ฏเิสธจะเปิดเผยสญัชาตจิะไม่มสีทิธิไ์ดร้บัสว่นลดสาํหรบัผูท้ีไ่ม่มปีระกนัคุม้ครอง 
 

วธิกีารคาํนวณเปอรเ์ซน็ต ์AGB ตามขอ้กําหนด 501(r): 

ขอ้บงัคบัของ IRS ภายใต ้Section 1.501(r)-5, Limitations on Charges 

กาํหนดใหส้ถานพยาบาลจะตอ้งคาํนวณเปอรเ์ซน็ต ์(AGB) 

“ยอดเงนิทีเ่รยีกเก็บตามมาตรฐานปกตกิบัผูป่้วยทีม่ปีระกนั” 

สถานพยาบาลสามารถใชว้ธิกีารประเมนิยอ้นหลงัเพือ่กาํหนดฐานเปอรเ์ซน็ต ์AGB 

สาํหรบัการเคลมคา่บรกิารตามหลกัเกณฑข์องแผน Medicare รว่มกบัวธิกีารของบรษิทัประกนัของเอกชน 

หรอืตามหลกัเกณฑข์อง Medicare เพยีงอยา่งเดยีว 

ขอ้บงัคบัเหลา่นีย้งัระบไุวว้า่แผนประกนัสขุภาพโดยบรษิทัประกนัสขุภาพเอกชนภายใต ้Medicare Advantage 

น้ันจะถูกพจิารณาเสมอืนเป็นแผนประกนัสขุภาพของบรษิทัประกนัสขุภาพเอกชน 

และไม่ใชค่า่ธรรมเนียมบรกิารตามหลกัเกณฑแ์ผน Medicare 

สถานทีป่ฏบิตักิารของ D-HH ทีอ่า้งองิไวข้า้งตน้จะพจิารณาฐานการคาํนวณเปอรเ์ซน็ต ์AGB 
โดยใชว้ธิกีารดยูอ้นหลงัการเคลมคา่บรกิาร 
ตามหลกัเกณฑ ์Medicare รวมกบัคา่ใชจ้า่ยทีจ่า่ยโดยบรษิทัประกนัสขุภาพเอกชนทัง้หมด 

ใชร้ะยะเวลาพจิารณายอ้นหลงัเทา่กนัคอื 12 เดอืน เพือ่รวบรวมคา่บรกิารรวมสาํหรบัคา่บรกิารตามหลกัเกณฑข์อง 

Medicare และสว่นทีบ่รษิทัประกนัจา่ยทัง้หมดรวมถงึขอ้มูลรายไดส้ทุธ ิ

จากการใหบ้รกิารผูป่้วยสาํหรบัหมวดหมู่เดยีวกนัเหลา่นี ้เปอรเ์ซน็ต ์AGB จะมกีารคาํนวณดงันี ้
 

เปอรเ์ซน็ตอ์ตัราการเรยีกเก็บทีม่ปีระสทิ
ธผิล = 

ผลรวมของคา่ใชจ้า่ย Medicare FFS 

บวกกบัรายไดสุ้ทธจิากบรกิารผูป่้วยทีจ่า่ยโดยบรษิทัประกนัเอกชน 
 ผลรวมค่าใชจ้า่ย Medicare FFS รวมกบัคา่ใชจ้า่ยสุทธขิองบรษิทัประกนั 
 

เปอรเ์ซน็ต ์AGB = 100% - เปอรเ์ซน็ตอ์ตัราการเรยีกเก็บทีม่ปีระสทิธผิล 

  



 
สําเนาทีจ่ดัพมิพใ์หไ้วเ้พือ่ใชอ้า้งองิเทา่นัน้ กรุณาอา้งองิสําเนาขอ้มูลฉบบัอเิล็กทรอนิกสเ์วอรช์นัล่าสุด  

เลขรหสัอา้งองิ 181, เลขเวอรช์นั 7 

วนัทีอ่นุมตั:ิ 10/13/2020 

หน้า 4 จาก 4 

 

V. ขอ้มูลอา้งองิ - N/A 
 

เจา้ของผูร้บัผดิชอบ: ฝ่ายการเงนิส่วนกลาง ผูต้ดิต่อ: Kimberly Mender 

อนุมตัโิดย: คณะกรรมการอํานวยการ; ประธานเจา้หนา้ที ่- ฝ่ายการเงนิ; 

คณะกรรมการสนับสนุนดา้นนโยบาย (COPS); 

สํานักสนับสนุนดา้นนโยบาย - เฉพาะนโยบายระดบัองคก์ร; 

Kays, Kieran; Mender, Kimberly; Naimie, Tina; Ten 

Haken, Jean; Willbarger, Kathryn 
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วนัทีอ่นุมตัใินปัจจุบนั: 10/13/2020 รหสัเอกสารเดมิ: RMD 0081 

วนัทีน่โยบายมผีลบงัคบัใช ้
: 

10/13/2020 

นโยบายและระเบยีบขัน้ตอ
นทีเ่กีย่วขอ้ง: 

นโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิสําหรบับรกิารดา้นการแพทย ์

เคร ือ่งมอืชว่ยในการทํางา
นทีเ่กีย่วขอ้ง: 
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