วันที่มีผลบังคับใช:้
วันที่อนุมัติขั้นสุดท้าย:
วันที่ปรับปรุงแก้ไข:
วันที่ทบทวนครั้งถัดไป:

12/1/1998
3/1/2007
10/26/15
10/26/18

เจ้าของ: นาย แพทริก แม็คเดอมอตต์ (Patrick
McDermott) รองประธานฝ่ายวงจรรายได้
ขอบเขตนโยบาย: การเงิน
่ ้ปว่ ย
อ้างอิง: การให้บริการทางการเงินแกผู

นโยบายแจง้หนแ
ี้ ละการเรยก
ี เกบ
็ เงน
ิ สาหรบ
ั โรงพยาบาลตา่งๆ ของ Sutter Health

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่อ ให้แนวทางปฏิบัติทช
ี่ ัดเจนสาหรับสถานพยาบาลต่างๆ ของโรงพยาบาล Sutter
Health ในการปฏิบต
ั ิงานด้านการแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินในลักษณะที่สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
นโยบาย
เป็นนโยบายของ Sutter Health
ที่จะแจ้งหนี้ไปยังผู้ป่วยและผู้จา่ ยใบแจ้งหนี้ที่เป็นกลุ่มบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอย่างเที่ยงตรงถูกต้อง
ตรงตามเวลาทีก
่ าหนด
และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ที่รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะประมวลกฎระเบียบด้านสุขภาพแ
ละความปลอดภัยแคลิฟอร์เนีย (California Health and Safety Code) มาตรา 127400
และที่ตามมาและกฎระเบียบต่างๆ
ที่ออกโดยกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกาภายใต้ประมวลกฎระเบียบว่าด้วยสรรพากร (Internal Revenue Code)
มาตรา 501 (r)
ขอบเขต
นโยบายนี้จะบังคับใช้กับสถานพยาบาลต่างๆ ของโรงพยาบาลทั้งหมดที่ได้รับใบอนุญาตที่ดาเนินการโดย Sutter
Health หรือ กิจการในเครือ (ได้นิยามคานี้ไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับของ Sutter Health) และโรงพยาบาลอื่นๆ
ทั้งหมดที่ซึ่ง Sutter Health และ/หรือ
กิจการในเครือมีการควบคุมด้วยการลงคะแนนเสียงในลักษณะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
มีหุ้นทุนอยู่ในจานวนมากกว่า 50% (ต่อจากนี้เรียกว่า "โรงพยาบาล" หรือ "โรงพยาบาล Sutter Health")
นโยบายนี้ยังบังคับใช้กับหน่วยงานการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่ปฏิบัติงานในนามของโรงพยาบาล
นโยบายนี้จะไม่บังคับใช้กับแพทย์หรือผู้ให้บริการเวชกรรมอื่นๆ ที่รวมถึงแพทย์ห้องฉุกเฉิน
วิสัญญีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล พยาธิแพทย์ ฯลฯ
ที่การบริการของพวกเขามิได้นามารวมไว้ในใบแจ้งหนี้ของโรงพยาบาลเว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
นโยบายนี้ไม่ ได้ทาให้เกิดเป็นหน้าที่รับผิดชอบสาหรับโรงพยาบาลที่จะจ่ายสาหรับการบริการของแพทย์ดังกล่าว หรือ
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ผู้ให้บริการทางเวชกรรมอื่นๆ
ในรัฐแคลิฟอร์เนียแพทย์ฉุกเฉินผู้ให้บริการฉุกเฉินในโรงพยาบาลจะต้องให้ส่วนลดสาหรับผู้ปว่ ยที่ไม่มีประกันสุขภาพห
รือผู้ปว่ ยที่มีค่าใช้จ่ายการรักษาที่สูงผู้ที่อยู่ในระดับความยากจนของรัฐบาลกลางที่ระดับ 350 เปอร์เซ็นต์หรือต่ากว่า

คาจากัดความ
การดาเนินการเรียกเก็บพิเศษ: "การดาเนินการเรียกเก็บพิเศษ" คือดังนี้:
1)

การดาเนินการใดๆ
เพื่อให้มีการชาระเงินจากผู้ปว่ ยที่จะต้องมีการดาเนินการทางกฎหมายหรือทางศาลที่รวมถึง
แต่ไม่จากัดเฉพาะการฟ้องร้องดาเนินคดี

2)

การขายหนี้ของผู้ปว่ ยที่เป็นหนี้โรงพยาบาลให้กับกลุ่มอื่นที่รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะหน่วยง
านด้านการเรียกเก็บเงิน

3)

การรายงานข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับผูป
้ ่วยให้กับหน่วยงานด้านการรายงานความน่าเ
ชื่อถือของผู้บริโภคหรือหน่วยงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

4)

การริบบัญชีธนาคาร

5)

ก่อให้เกิดการจับกุมที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บหนี้

6)

การอายัดค่าจ้าง

7)

การยึดที่อยู่อาศัยหรืออสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆ

8)

การยึดทรัพย์สินส่วนตัวหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จานองไว้

9)

ความล่าช้าหรือการปฏิเสธการรักษาพยาบาลที่จาเป็นทางการแพทย์โดยยึดจากการมียอดค
งเหลือที่ค้างชาระสาหรับการบริการครั้งก่อนหน้านั้น หรือ

10)

การได้รับคาสั่งให้มีการตรวจสอบ

การดาเนินการเรียกเก็บเงินพิเศษนี้ไม่รวมถึงข้อวินิจฉัยให้ยึดทรัพย์หรือการเรียกเก็บเงินที่ได้ วินิจฉัยภายใต้ป
ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 3040 หรือ 3045
นอกจากนี้การยื่นฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการพิจารณาคดีล้มละลายนั้นไม่ใช่เป็นการดาเนินการเรี
ยกเก็บเงินพิเศษนี้
ผูป
้ ว่ ย: ผู้ปว่ ยได้แก่ ผู้ที่ได้รับการบริการที่โรงพยาบาล
สาหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ผู้ป่วยได้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางการเงินสาหรับการ
ดูแลรักษาของพวกเขา
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นโยบายความช่วยเหลือทางการเงิน: "นโยบายความช่วยเหลือทางการเงิน" เป็นนโยบายของโรงพยาบาล
Sutter Health ที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (การดูแลรักษาเพื่อการกุศล)
ซึ่งเรียกว่าโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของโรงพยาบาล Sutter Health
ที่รวมถึงเกณฑ์ทผ
ี่ ู้ปว่ ยจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์เพือ
่ ที่จะมีสิทธิ์ทจ
ี่ ะได้รบ
ั ความช่วยเหลือทางการเงินและขั้นตอน
ที่ซึ่งผู้ปว่ ยจะสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ความช่วยเหลือทางการเงิน: “ความช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง
การดูแลรักษาเพื่อการกุศลแบบฟรีทั้งหมดและการรักษาพยาบาลเพื่อการกุศลสาหรับกรณีที่มค
ี ่าใช้จ่ายการรัก
ษาที่สูง ซึ่งคาต่างๆ เหล่านี้ได้ให้คาจากัดความไว้ในนโยบายของโรงพยาบาล Sutter Health
ว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงิน (การดูแลรักษาเพื่อการกุศล)
ภาษาหลักของเขตพืน
้ ทีก
่ ารบริการของโรงพยาบาล: “ภาษาหลักของเขตพื้นที่การบริการของโรงพยาบาล"
คือภาษาที่ใช้ที่มีผู้ใช้ภาษาจานวนน้อยกว่า 1,000 คน หรือ 5%
ของคนในชุมชนที่โรงพยาบาลให้บริการโดยยึดตามการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน
(Community Health Needs Assessment) เมื่อเร็วๆ นี้ที่โรงพยาบาลได้จัดทาขึ้น
ผูป
้ ว่ ยทีไ่ ม่มป
ี ระกันสุขภาพt:"ผู้ปว่ ยที่ไม่มีประกันสุขภาพ"
คือผู้ปว่ ยผู้ที่ไม่มีแหล่งชาระเงินบุคคลที่สามที่จะชาระเงินในส่วนใดส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลต่
างๆ ที่รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะประกันสุขภาพของเอกชนทั่วไปและการประกันอื่นๆ
โครงการประกันสุขภาพที่รัฐเป็นผู้สนับสนุนหรือภาระผูกพันของกลุ่มบุคคลที่สามและจะรวมถึงผู้ป่วยผู้ที่มีประ
กันสุขภาพจากแหล่งการชาระค่ารักษาพยาบาลทีอ
่ าจมีทั้งหมดนั้นได้ใช้สิทธิการประกันนั้นหมดสิ้นก่อนการรับ
เข้ารักษาในโรงพยาบาล
ผูป
้ ว่ ยทีม
่ ป
ี ระกันสุขภาพ: "ผูป
้ ่วยที่มีประกันสุขภาพ"
คือผู้ปว่ ยผู้ที่มีแหล่งชาระเงินที่เป็นบุคคลที่สามสาหรับค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของพวกเขาในบางส่วน
ความรับผิดชอบของผูป
้ ว่ ย: "ความรับผิดชอบของผู้ปว่ ย"
คือจานวนเงินที่ผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพมีหน้าที่รับผิดชอบทีจ
่ ะต้องจ่ายนอกรายการภายหลังการหักจากการป
ระกันสุขภาพที่กลุ่มบุคคลที่สามของผูป
้ ่วยได้กาหนดยอดจานวนเงินที่อยู่ภายใต้ประกันสุขภาพของผู้ป่วย
หน่วยงานเรียกเก็บเงิน: "หน่วยงานเรียกเก็บเงิน" คือกิจการใดๆ
ที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลในการติดตามหรือเรียกเก็บเงินจากผู้ปว่ ย
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ รียกเก็บ: "ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ" เป็นจานวนเงินที่ไม่ได้มีการให้ส่วนลดใดๆ
ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บเงินทั่วไปสาหรับสิ่งของและบริการต่างๆ

ขัน
้ ตอนวิธก
ี าร
ก การเรียกเก็บเงินจากผูจ
้ า่ ยทีเ่ ป็นบุคคลทีส
่ าม
1. การได้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพ:
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โรงพยาบาลจะพยายามอย่างเต็มความสามารถในการขอข้อมูลจากผูป
้ ่วยเกี่ยวกับว่าการประกันสุขภา
พหรือการสนับสนุนช่วยเหลือด้านสุขภาพจากภาครัฐหรือภาคเอกชนนั้นครอบคลุมในการบริการต่าง
ๆ ที่โรงพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยแบบทั้งหมดหรือไม่หรือว่าเพียงบางส่วน
2. การเรียกเก็บเงินจากผูจ
้ ่ายที่เป็นบุคคลที่สาม:
โรงพยาบาลจะติดตามจานวนเงินทั้งหมดที่ครบกาหนดชาระนั้นอย่างระมัดระวังจากผูจ
้ ่ายค่ารักษาพย
าบาลที่เป็นบุคคลที่สามที่รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะผู้จา่ ยที่ได้ทาสัญญาและที่ไม่ได้ทาสัญญา
ผู้จ่ายที่เป็นแบบเรียกคืนค่าสินไหม ผู้ประกันยานยนต์และประกันการรับผิด
และผูจ
้ ่ายตามโครงการประกันสุขภาพของรัฐที่อาจต้องรับผิดชอบทางการเงินสาหรับค่ารักษาพยาบา
ลของผู้ปว่ ย โรงพยาบาล Sutter Health
จะส่งในเรียกเก็บเงินไปยังผู้จ่ายที่เป็นบุคคลที่สามทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักตามข้อมูลที่ได้รับหรื
อที่ได้ยืนยันโดยผู้ป่วยหรือตัวแทนของพวกเขาในจังหวะเวลาที่เหมาะสม
3. การยุติข้อพิพาทกับผู้จ่ายค่าบริการที่เป็นบุคคลที่สาม:
ก่อนดาเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายหรือการดาเนินการทางอณุญาโตตุลาการนั้นโรงพยาบาลควรศึ
กษาทาความเข้าใจในนโยบายที่ว่าด้วยการดาเนินการฟ้องร้องทางกฎหมายหรือการดาเนินการทางอ
ณุญาโตตุลาการต่อผูจ
้ ่ายค่าบริการที่เป็นบุคคลที่สามและควรปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
ข การเรียกเก็บเงินจากผูป
้ ว่ ย:
บุคลากรของโรงพยาบาลแต่ละแห่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินหรือผู้ที่ได้รบ
ั มอบหมายควรมอบอานาจแก่
ฝ่ายบริการร่วมของโรงพยาบาล Health Sutter ในการติดตามเรียกเก็บเงินจากผู้ปว่ ย
1. การเรียกเก็บเงินจากผู้ปว่ ยที่มีประกันสุขภาพ:
โรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินโดยทันทีไปยังผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพสาหรับจานวนเงินที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของผู้ป่วยดังที่ได้คานวณไว้ในแบบรายงานชี้แจงการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Explanation of
Benefits (EOB)) และจากคาสั่งของผู้จา่ ยค่ารักษาพยาบาลที่เป็นบุคคลที่สาม
2. การเรียกเก็บเงินจากผู้ปว่ ยที่ไม่มีประกันสุขภาพ:
โรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินโดยทันทีไปยังผู้ป่วยที่ไม่มีประกันสุขภาพสาหรับสิ่งของและบริการต่างๆ
ที่ได้รับจากโรงพยาบาลโดยการใช้ค่าใช้จา่ ยเรียกเก็บของโรงพยาบาลที่ต่ากว่าส่วนลดมาตรฐานสาห
รับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ หรือ ส่วนลดสาหรับผู้ป่วยที่ไม่มีประกันสุขภาพที่อาศัยในพื้นที่ชนบท ดังนี้:
ก

ส่วนลดมาตรฐานสาหรับผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพt: การหักลด 40%
จากค่าใช้จา่ ยเรียกเก็บสาหรับการบริการผู้ปว่ ยในและ การหักลด 20%
จากค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บสาหรับการบริการผู้ปว่ ยนอก

ข

ส่วนลดสาหรับผู้ปว่ ยที่ไม่มีประกันสุขภาพในพื้นที่ชนบท: การหักลด 20%
ของค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บสาหรับการบริการผู้ปว่ ยในและผู้ปว่ ยนอกในโรงพยาบาลในชนบท
โรงพยาบาล Sutter Lakeside Hospital and Center for Health, Sutter Coast Hospital และ
Sutter Amador Hospital เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบท
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ส่วนลดสาหรับผู้ปว่ ยที่ไม่มีประกันสุขภาพไม่ได้บังคับใช้กับผู้ป่วยผู้ที่มีคุณสมบัติสาหรับโครงการ
ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือ ผู้ปว่ ยที่ได้รับการบริการต่างๆ ที่ได้ให้ส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
(นั่นคือ ส่วนลดแบบรวมสาหรับการบริการด้านความงาม)
อัตราราคาแบบรายกรณีและแบบเหมารวมจะต้องไม่ส่งผลในการจ่ายค่าบริการที่ได้กาหนดไว้ซึ่ง
ต่ากว่าจานวนที่โรงพยาบาลคาดหวังนั้นได้นามาบังคับใช้กับค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บสาหรับการบริ
การต่างๆ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงิน:
การเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่ส่งไปยังผู้ปว่ ยจะรวมถึงหนังสือชี้แจงสิทธิที่ได้แนบไว้เป็นเอกสารแนบท้าย ก
ในนโยบายฉบับนี้ซึ่งจะมีข้อมูลสรุปเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางการเงินที่ให้บริการสาหรับผูป
้ ว่ ยที่มีคุ
ณสมบัติ
4. รายงานแบบละเอียด:
ผู้ป่วยทั้งหมดอาจร้องขอรายงานแบบละเอียดสาหรับบัญชีของพวกเขาได้ทุกเมื่อ

5. ส่วนลดสาหรับการชาระเงินทันที:
ใบเอกสารเรียกเก็บเงินทั้งหมดที่จะส่งไปยังผู้ป่วยนั้นจะรวมเอาข้อมูลเกี่ยวกับส่วนลดของการจ่ายชาร
ะเงินทันที
ส่วนลดการชาระเงินทันทีนี้เป็นการหักลดเพิ่มเติมในบิลเรียกเก็บเงินของโรงพยาบาลสาหรับผูป
้ ่วยที่ไ
ม่มีประกันสุขภาพผู้ทจ
ี่ ่ายชาระค่ารักษาพยาบาลโดยทันที ส่วนลดการชาระเงินทันทีนี้เป็นส่วนลด
10% ของจานวนเงินที่ผู้ปว่ ยที่ไม่มีประกันสุขภาพต้องจ่ายภายหลังได้หักลดในส่ว นลดรายการอื่นๆ
ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
ผู้ป่วยที่ไม่มีประกันสุขภาพมีคุณสมบัติที่จะได้รับส่วนลดนี้หากจ่ายชาระเงินสาหรับค่าบริการ ณ
ช่วงการให้การบริการ หรือ ภายใน 30
วันตามปฏิทินนับจากวันที่ปรากฏบนเอกสารเรียกเก็บเงินฉบับแรกที่ส่งไปยังผู้ป่วย
6. ข้อโต้แย้ง: ผู้ปว่ ยรายใดที่อาจโต้แย้งกับรายการหรือค่าบริการบนเอกสารเรียกเก็บเงินของพวกเขา
ผู้ป่วยอาจทาการโต้แย้งในลักษณะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพั
นธ์ หากผู้ปว่ ยร้องขอเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับใบเรียกเก็บเงินเจ้าหน้าที่จะพยายามเท่าที่จะกระทาได้เพื่อให้ข้อมูลเอกสารที่รอ
้ งขอภา
ยในสิบ (10) วัน โรงพยาบาลจะระงับชัว่ คราวในบัญชีนั้นอย่างน้อยสามสิบ (30)
วันภายหลังผู้ป่วยได้โต้แย้งก่อนดาเนินการในขั้นตอนการเรียกเก็บเงินอื่นๆ ต่อไป

ค วิธป
ี ฏิบต
ั ข
ิ องการเรียกเก็บเงิน
1. วิธีปฏิบัติทั่วไปในการเรียกเก็บเงิน:
ตามนโยบายนี้โรงพยาบาลอาจใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในการเรียกเก็บเงินจากผูป
้ ่วยสา
หรับการชาระเงินค่าบริการ การดาเนินการเรียกเก็บเงินทั่วไปอาจได้แก่
การออกรายงานค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ป่วย การโทรศัพท์ตด
ิ ต่อ
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และการส่งต่อรายงานค่าใช้จ่ายไปยังผู้ปว่ ยหรือผู้รับประกัน
โรงพยาบาลต้องจัดทาขั้นตอนวิธก
ี ารต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการศึกษาและแก้ไข (หากเกี่ยวข้อง)
ในข้อสงสัยและการร้องเรียนของผู้ป่วยเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินพร้อมด้วยการติดตามผลกับผู้ปว่ ยในโ
อกาสที่เหมาะสม
2. ข้อห้ามในการดาเนินการเรียกเก็บเงินพิเศษ:
โรงพยาบาลและหน่วยงานฝ่ายเรียกเก็บเงินจะต้องไม่ใช้การดาเนินการเรียกเก็บเงินพิเศษนี้เพื่อพยาย
ามที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้ปว่ ย

3. ต้องไม่มีการเรียกเก็บเงินในระหว่างที่มีการเปิดรับสมัครสาหรับการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน :
โรงพยาบาลและหน่วยงานฝ่ายเรียกเก็บเงินจะต้องไม่ทาการเก็บเงิน
จากผู้ป่วยที่ได้ยื่นคาขอเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินและจะต้องคืนจานวนเงินที่ได้รับจากผู้ปว่ ย
ก่อน หรือ ในระหว่างช่วงเวลาที่คาขอของผู้ปว่ ยนั้นอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
4. ข้อห้ามในการใช้ข้อมูลจากใบสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน:
โรงพยาบาลและหน่วยงานฝ่ายเรียกเก็บเงินต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากผู้ปว่ ยในระหว่างขั้นตอนการส่งใ
บสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือทางการเงินนั้นไปใช้ในกระทาการเรียกเก็บเงินต่างๆ
ในหัวข้อเรื่องนี้จะไม่มีการห้ามการใช้ขอ
้ มูลที่โรงพยาบาลได้มาหรือหน่วยงานเรียกเก็บเงินโดยอิสระ
ในขั้นตอนการคัดเลือกความมีคุณสมบัติสาหรับขอความช่วยเหลือทางการเงิน
5. แผนการชาระค่าบริการ :
1) ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัต:ิ
โรงพยาบาลและหน่วยงานฝ่ายเรียกเก็บเงินที่ปฏิบัติงานในนามของโรงพยาบาลจะเสนอให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ปว่ ยผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพและผู้ปว่ ยรายใดๆ
ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าสู่การจัดทาข้อตกลงที่จะจ่ายในส่วนความรับผิดชอบของผู้ปว่ ยของพวกเข
า (สาหรับผู้ปว่ ยที่มีประกันสุขภาพ) และจานวนเงินใดๆ ที่เลยกาหนดเวลา
โรงพยาบาลยังอาจให้เข้าในแผนการชาระค่าบริการสาหรับผู้ ปว่ ยที่มีประกันสุขภาพผู้ที่แสด
งให้เห็นว่าไม่มีความสามารถที่จะจ่ายในส่วนจานวนเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปว่ ยแ
บบงวดเดียว
2) เงื่อนไขข้อกาหนดของแผนการชาระค่าบริการ:
แผนการชาระค่าบริการจะต้องปลอดดอกเบี้ย
ผู้ป่วยจะต้องมีโอกาสที่จะต่อรองในเงื่อนไขข้อกาหนดสาหรับแผนการชาระค่าบริการ
หากโรงพยาบาลและผู้ป่วยไม่สามารถเห็นพ้องในเงื่อนไขของแผนการชาระค่าบริการโรงพ
ยาบาลควรขยายเวลาในแผนการชาระค่าบริการโดยที่ผู้ปว่ ยอาจต้องทาการจ่ายชาระค่าบริ
การแบบรายเดือนที่มจ
ี านวนไม่เกินร้อยละสิบ (10%)
ของรายได้ครัวเรือนรายเดือนของผู้ปว่ ยหลังหักรายจ่ายสาคัญในการดารงชีวิตเรียบร้อยแล้
ว "รายจ่ายสาคัญในการดารงชีวต
ิ " หมายถึงรายจ่ายสาหรับรายการดังต่อไปนี้: ค่าเช่า หรือ
ค่าบ้านและการซ่อมบารุง ค่าอาหารและสิ่งของใช้ในครัวเรือน

{00427465 v.4}
DMSLIBRARY01:27342819.1

สาธารณูปโภคและค่าโทรศัพท์ ค่าเสื่อผ้า ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการด้านทันตกรรม
ค่าประกัน ค่าดูแลเด็กหรือค่าใช้จ่ายในโรงเรียน การอุดหนุนลูกหรือคู่สมรส ค่าขนส่ง
และค่ายานยนต์ ที่รวมถึงค่าประกันภัย ค่าน้ามันและค่าซ่อมบารุง ค่างวด
ค่าซักรีดและการทาความสะอาดและค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ
3) การประกาศแผนการชาระเงินกรณีที่ไม่เป็นผล:
แผนการชาระค่าบริการแบบขยายเวลานี้อาจประกาศเลิกใช้ภายหลังที่ผู้ปว่ ยไม่ชาระเงินทั้ง
หมดติดต่อกันภายในระยะเวลา 90 วัน
ก่อนการประกาศไม่ใช้แผนการชาระค่าบริการแบบขยายเวลานี้โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
ฝ่ายเรียกเก็บเงินควรจะพยายามอย่างเต็มความสามารถทีจ
่ ะติดต่อผู้ปว่ ยโดยทางโทรศัพท์แล
ะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าแผนการชาระค่าบริการที่ขยายเวลาให้นั้นจะถูกยกเลิ
กไม่ใช้และแจ้งให้ทราบว่าผู้ปว่ ยมีโอกาสที่จะทาการต่อรองอีกครั้งสาหรับแผนการชาระค่าบ
ริการแบบขยายเวลานี้
ก่อนที่จะประกาศไม่ใช้แผนการชาระค่าบริการแบบขยายเวลานี้โรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
ที่เรียกเก็บเงินควรพยายามที่จะต่อรองอีกครั้งในเงื่อนไขข้อกาหนดของแผนการชาระค่าบริ
การขยายเวลาที่ใช้อยู่หากได้รับการร้องขอจากผู้ปว่ ย
ดังนั้นอาจทาการติดต่อผู้ป่วยด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวและโทรศัพท์ติดต่อไปยังหมายเล
ขโทรศัพท์และที่อยู่ของผู้ปว่ ยล่าสุดที่ได้รับรู้
ภายหลังประกาศเลิกใช้แผนการชาระค่าบริการแล้วโรงพยาบาลหรือหน่วยงานฝ่ายเรียกเก็บ
เงินอาจเริ่มต้นการดาเนินการเรียกเก็บเงินใหม่อีกครั้งในลักษณะที่เป็นไปตามนโยบายนี้
6. หน่วยงานฝ่ายเรียกเก็บเงิน:
โรงพยาบาลอาจส่งต่อบัญชีผู้ปว่ ยไปยังหน่วยงานฝ่ายเรียกเก็บเงินภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ :
1) หน่วยงานฝ่ายเรี ยกเก็บเงิ นต้องมีการทาสัญญาข้ อตกลงที่เป็ นลายลักษณ์อักษรกับโรงพยาบาล
2) ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของโรงพยาบาลที่ได้ทาสัญญากับหน่วยงานฝ่ายเรียกเก็บเงิ
นนี้ต้องระบุวา่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานเรียกเก็บเงินจะต้องยึดมั่นตาม พันธกิจ วิสัยทัศน์
ค่านิยมหลักของโรงพยาบาล Sutter Health
เงื่อนไขข้อกาหนดของนโยบายว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงิน
นโยบายการแจ้งหนี้และการเรียกเก็บเงินนี้
และพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกาหนดค่ารักษาพยาบาลที่เป็นธรรม
ประมวลกฎข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพ มาตรา 127446 จนถึงมาตรา
127446;
3) หน่วยงานเรียกเก็บเงินต้องเห็นพ้องที่จะไม่ดาเนินการเรียกเก็บเงินพิเศษใดๆ
เพื่อเรียกเก็บหนี้จากผู้ปว่ ย
4) โรงพยาบาลต้องคงความเป็นเจ้าของในหนี้ดังกล่าว (นั่นคือ จะไม่ "ขาย"
หนี้ให้กับหน่วยงานเรียกเก็บเงิน)
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5) หน่วยงานเรียกเก็บเงินต้องมีขั้นตอนต่างๆ
ที่พร้อมที่จะทาให้รู้ว่าผู้ป่วยรายใดอาจจะมีคุณสมบัติสาหรับการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิ
น
ต้องแจ้งให้ทราบถึงการมีนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและรายละเอียดของคว
ามช่วยเหลือทางการเงินและส่งต่อผู้ปว่ ยผู้ที่กาลังต้องการความช่วยเหลือทางการเงินกลับไป
ยังฝ่ายบริการทางการเงินแก่ผู้ปว่ ยของโรงพยาบาลที่หมายเลข855-398-1633
หรือที่เว็บไซต์ sutterhealth.org
หน่วยงานการเรียกเก็บเงินต้องไม่แสวงหากการชาระจากผู้ปว่ ยที่ได้ยื่นคาขอเพื่อขอความช่
วยเหลือทางการเงินและจะต้องคืนจานวนเงินที่ได้รับจากผู้ปว่ ยก่อน หรือ
ในระหว่างช่วงเวลาที่คาขอของผู้ป่วยนั้นอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
6) ต้องจัดส่งใบเรียกเก็บเงิ นให้แก่ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็ นบุคคลที่สามทั้งหมดอย่างเหมาะสม
การจ่ายชาระค่าบริการจากผู้จ่ายค่าบริการที่เป็นบุคคลที่สามต้องไม่ใช่อยู่ในระหว่างการดาเ
นินการและยอดหนี้คงเหลือต้องเป็นจานวนส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ปว่ ย
หน่วยงานเรียกเก็บเงินจะต้องไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยในจานวนใดๆ
ที่ผู้จ่ายค่าบริการที่เป็นบุคคลที่สามต้องรับผิดชอบในการจ่ายชาระรายการนั้น

7) หน่วยงานเรียกเก็บเงินต้องส่งสาเนาเอกสารแนบ ก
ซึ่งเป็นหนังสือชี้แจงสิทธิไปให้แก่ผู้ปว่ ยทุกราย

8) ต้องให้เวลาอย่างน้อย 120
วันที่นับจากวันที่โรงพยาบาลได้ส่งใบเรียกเก็บเงินฉบับแรกไปยังผู้ปว่ ยตามบัญชี
9) ผู้ป่วยไม่มีการต่อรองในแผนการชาระค่าบริการหรือทาการจ่ายชาระเงินบางส่วนเป็นประจา
สาหรับจานวนเงินที่สมเหตุผล

ง ภาระผูกพันของบุคคลทีส
่ าม
ไม่มีข้อความใดในนโยบายนี้ที่ขัดขวางโรงพยาบาลในเครือหรือหน่วยงานเรียกเก็บเงินภายนอกในการทีจ
่ ะติ
ดตามในความรับผิดชอบของบุคคลที่สามที่ดาเนินการเป็นไปตามนโยบายการยึดทรัพย์บุคคลที่สาม
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อ้างอิง1
ประมวลกฎข้อบังคับว่าด้วยสรรพากร มาตรา 501(r)
ประมวลกฎข้อบังคับรัฐบาลกลาง 26 ประการ มาตรา 1.501(r)-1 ถึง 1.501(r)-7
ประมวลกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัยแคลิฟอร์เนีย มาตรา 124700 ถึง 127446
นโยบายนี้มุ่งหมายที่จะให้อ่านประกอบกับนโยบายการแจ้งหนี้และเรียกเก็บเงินของโรงพยาบาล Sutter Health

1กรณีการค้นคว้าศึกษาในนโยบายอื่นๆ

ที่บรรจุอยู่ใน PolicyStat นั้น
คุณจะสามารถสร้างไฮเปอร์ลิงค์ได้เพื่อสามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว
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เอกสารแนบ ก -- หนังสือชีแ
้ จงสิทธิ
ขอบคุณสาหรับการเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล Sutter Health
ได้แนบเอกสารรายงานค่าใช้จ่ายสาหรับการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของคุณ
การชาระเงินครบกาหนดชาระในทันที
คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะได้รบ
ั ส่วนลดหากคุณเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติทางการเงินบางประการซึ่งได้อธิบายไว้ด้านล่าง หรือ
อาจได้สว่ นลดหากคุณทาการชาระเงินโดยทันที
กรุณาพึงทราบว่านี่เป็นใบเรียกเก็บเงินสาหรับค่าบริการของโรงพยาบาลเท่านั้น
อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับการบริการจากแพทย์ในระหว่างการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของคุณ เช่น
ใบเรียกเก็บเงินจากแพทย์ผู้รักษา และจากวิสัญญีแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสี
การบริการรถพยาบาล หรือ นักวิชาชีพด้านการรักษาพยาบาลอื่นๆ ผู้ที่มิใช่พนักงานของโรงพยาบาล
คุณอาจได้รับใบเรียกเก็บเงินสาหรับบริการของพวกเขา
สรุปย่อสิทธิของคุณ:
กฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายรัฐบาลกลางได้บัญญัติไว้ว่าผู้เรียกเก็บหนี้จะต้องปฏิบัตก
ิ ับคุณอย่างเป็นธรรมและห้ามมิให้
ผู้เรียกเก็บหนี้จัดทารายงานค่าใช้จ่ายที่เป็นเท็จหรือคุกคามด้วยความรุนแรงโดยการใช้ถ้อยคาที่หยาบคาย หรือ
ดูหมิ่นหรือสื่อสารพูดคุยในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับบุคคลที่สามที่รวมถึงนายจ้างของคุณ
ผู้เรียกเก็บหนี้จะต้องไม่ติดต่อคุณก่อนเวลา 8 นาฬิกาตอนเช้า หรือ หลังจาก 9
นาฬิกาตอนเย็นยกเว้นในบางสถานการณ์ที่ผด
ิ ปกติ
โดยทั่วไปผู้เรียกเก็บหนี้จะต้องไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของคุณแก่ผู้อื่นนอกจากทนายหรือคู่สมรสของคุณ
ผู้เรียกเก็บหนี้อาจติดต่อผู้อื่นเพื่อยืนยันสถานที่อยู่ของคุณ หรือ เพื่อการบังคับคดี
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ
ในการเรียกเก็บหนี้คุณอาจติดต่อคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-877-FTC-HELP (3284357) หรือติดต่อทางออนไลน์ได้ที่ www.ftc.gov
หน่วยงานไม่หวังผลกาไรที่ให้บริการให้คาปรึกษาด้านหนี้สินต่างๆ เช่น
ความช่วยเหลือผู้บริโภคจากสานักงานกฎหมายท้องถิ่นนั้นอาจมีให้บริการในพื้นที่ของคุณ
กรุณาติดต่อสานักงานบริการทางการเงินของผู้ปว่ ยได้ที่หมายเลข 855-398-1633 สาหรับการส่งต่อ
โรงพยาบาล Sutter Health
มีข้อตกลงกับหน่วยงานเรียกเก็บเงินจากภายนอกเพื่อเรียกเก็บเงินค่าบริการจากผู้ป่วย
หน่วยงานเรียกเก็บเงินจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของโรงพยาบาล
นอกจากนี้หน่วยงานเรียกเก็บเงินยังต้องยอมรับและยึดมั่นในแผนการชาระค่าบริการใดๆ
ที่ได้ตกลงเห็นพ้องกันระหว่างโรงพยาบาลและผู้ป่วย

ความช่วยเหลือทางการเงิน (การดูแลรักษาเพือ
่ การกุศล): โรงพยาบาล Sutter Health
มุ่งมั่นที่จะให้ ความช่วยเหลือทางการเงิ นแก่ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติที่มีรายได้น้อยและผู้ป่วยผู้ที่มีประกันสุขภาพที่ ได้กาห
นดให้ผู้ป่วยต้องจ่ายค่ ารักษาพยาบาลในสัดส่วนที่มาก
ในส่วนด้านล่างนี้จะเป็นสรุปย่อเกี่ยวกับข้อกาหนดด้านคุณสมบัติสาหรับการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแล
ะขั้นตอนการยื่นคาขอสาหรับผู้ป่วยผู้ทต
ี่ ้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ผู้ป่วยในหมวดหมู่ต่างๆ
ดังต่อไปนี้เป็นผู้ป่วยผู้ที่มีสิทธิที่จะขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน


ผู้ป่วยผู้ที่ไม่มีผจ
ู้ ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลที่เป็นบุคคลที่สาม เช่น บริษัทประกัน หรือ โครงการรัฐบาล
สาหรับสัดส่วนของค่ารักษาพยาบาลของพวกเขา และ มีรายได้ครัวเรือนที่ระดับ 400%
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หรือต่ากว่าของระดับความยากจนตามเกณฑ์ของรัฐบาลกลาง


ผู้ป่วยผู้ที่มีประกันสุขภาพแต่มี (ก) รายได้ครัวเรือนในระดับ 400%
หรือต่ากว่าของระดับความยากจนตามเกณฑ์ของรัฐบาลกลาง และ (ข)
ค่ารักษาพยาบาลสาหรับพวกเขาหรือครอบครัวของพวกเขา (ที่ได้เกิดขึ้น ณ
โรงพยาบาลในเครือหรือที่ได้จ่ายให้กับผู้ให้บริการอื่นๆ ในช่วง 12 เดือนทีผ
่ ่านมา) ที่เกิน 10%
ของรายได้ครัวเรือนของผู้ป่วย



ผู้ป่วยผู้ที่มีประกันสุขภาพแต่ได้ใช้สิทธิการประกันสุขภาพของพวกเขาหมดสิ้นก่อนหรือในระหว่างการ
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีรายได้ครัวเรือนในระดับ 400%
หรือต่ากว่าของระดับความยากจนตามเกณฑ์ของรัฐบาลกลาง

คุณอาจยื่นคาขอเพื่อรับความช่วยเหลือทางการเงินได้โดยการใช้แบบฟอร์มคาขอที่มีให้ที่ฝ่ายบริการทางการเงิน
แก่ผู้ปว่ ยซึ่งตั้งอยู่ภายในแผนกทะเบียน/เข้าถึงผู้ป่วยของโรงพยาบาล
โทรติดต่อที่ฝา่ ยบริการทางการเงินแก่ผู้ป่วยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 855-398-1633
หรือที่เวบไซต์ของโรงพยาบาลหรือ Sutter Health (www.sutterhealth.org)
คุณยังสามารถยื่นคาขอได้โดยการติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการทางการเงินแก่ผป
ู้ ่วยผูท
้ ี่จะช่วยคุณในกา
รกรอกใบสมัคร ในระหว่างขั้นตอนการสมัครนีจ
้ ะขอให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนสมาชิกในครอบครัวของคุณ
รายได้ประจาเดือนและข้อมูลอื่นๆ
ที่จะช่วยให้โรงพยาบาลทราบในคุณสมบัติของคุณสาหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
อาจขอให้คุณให้เอกสารด้านภาษีหรือรายละเอียดค่าจ้างเพื่อช่วยให้โรงพยาบาล Sutter
ในการยืนยันรายได้ของคุณ
ภายหลังการยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้วโรงพยาบาลจะทบทวนในข้อมูลและแจ้งไปยังคุณในลักษณะเอกสารที่เป็น
ลายลักษณ์อก
ั ษรเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ
ระหว่างขั้นตอนการสมัครนี้คณ
ุ อาจติดต่อสานักงานของฝ่ายบริการการเงินแก่ผู้ปว่ ยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
(855) 398-1633
หากคุณไม่เห็นพ้องกับการตัดสินใจของโรงพยาบาลคุณอาจยื่นข้อโต้แย้งไปยัง
สานักงานของฝ่ายบริการการเงินแก่ผู้ป่วยได้
สาเนาของนโยบายว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงินของโรงพยาบาล วิธีใช้งานและสรุปที่ใช้ภาษาเรียบง่าย
เช่นเดียวกับการสมัครเข้าโครงการของรัฐบาลนั้นมีให้ที่สานักงานของการบริการทางการเงินแก่ผู้ปว่ ยในบุคคลแ
ละในหลายภาษาและมีให้ที่เว็บไซต์ www.sutterhealth.org และทางอีเมล์
นอกจากนี้เรายังสามารถส่งสาเนาของนโยบายว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงินให้คุณได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหา
กคุณติดต่อสานักงานบริการทางการเงินแก่ผู้ปว่ ยของเราที่หมายเลข 855-398-1633
ตามประมวลกฎข้อบังคับว่าด้วยสรรพากรมาตรา 1.501(r)-5 Sutter Health
จะเลือกโครงการประกันสุขภาพตามแผนสาหรับจานวนเงินที่ถก
ู เรียกเก็บ อย่างไรก็ตาม
ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ความช่วยเหลือทางการเงินจะไม่ต้องรับผิดชอบทางการเงินมากเกินกว่าจานวนที่ถูกเรียกเก็บโ
ดยทั่วไปเพราะว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์จะไม่ต้องจ่ายเงินใด ๆ
ใบสมัครอยูร่ ะหว่างการดาเนินการ:
หากได้ส่งใบสมัครสาหรับโครงการประกันสุขภาพอื่นในช่วงเวลาเดียวกับที่คุณได้ส่งใบสมัครเพื่อการรับการรักษ
าเพื่อการกุศลนี้ใบสมัครนี้จะไม่ขัดขวางต่อการมีคณ
ุ สมบัติสาหรับโครงการประกันสุขภาพอื่นแต่อย่างใด
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ความช่วยเหลือทางการเงิน/หลักประกันสุขภาพโครงการรัฐ/ประกันสุขภาพ: หากคุณมีประกันสุขภาพ โครงการ
Medicare, Medi-Cal, บริการด้านการรักษาพยาบาลสาหรับเด็กของรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือ
แหล่งการชาระค่ารักษาพยาลแหล่งอื่นสาหรับใบเรียกเก็บเงินนี้
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการการเงินแก่ผู้ปว่ ยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 855-398-1633 (หากเกี่ยวข้อง)
ฝ่ายบริการการเงินแก่ผู้ป่วยจะส่งใบเรียกเก็บเงินไปยังกิจการต่างๆ เหล่านั้นสาหรับการดูแลรักษาของคุณ
หากไม่มีการประกันสุขภาพหรือการคุ้มครองใดๆ จากหลักประกันสุขภาพของรัฐเช่น Medi-Cal หรือ Medicare
คุณอาจเข้าเกณฑ์สาหรับขอความช่วยเหลือจากโครงการรัฐ
ฝ่ายบริการการเงินแก่ผู้ป่วยจะให้แบบฟอร์มการสมัครและช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการกรอกใบสมัคร
หากคุณได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากโรงพยาบาลที่คณ
ุ เชื่อว่าจะครอบคลุมในบริการต่างๆ
ในใบเรียกเก็บนี้กรุณาติดต่อฝ่ายบริการการเงินแก่ผู้ปว่ ยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 855-398-1633
โครงการการแลกเปลีย
่ นการประกันสุขภาพแคลิฟอร์เนีย (California Health Benefit Exchange):
คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะได้รบ
ั การประกันสุขภาพจาก Covered California
กรุณาติดต่อฝ่ายธุรกิจของโรงพยาบาลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและความช่วยเหลือเพื่อที่จะทราบว่าคุณมีคุณสมบัติที่
จะได้รับการประกันสุขภาพจาก Covered California หรือไม่
ข้อมูลติดต่อ:
ฝ่ายบริการการเงินแก่ผู้ป่วยพร้อมตอบคาถามของคุณเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของคุณหรือต้องการสมัครเพื่อขอรับคว
ามช่วยเหลือหรือโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล หมายเลขโทรศัพท์คือ 855-398-1633
เวลาทาการสาหรับรับโทรศัพท์ของเราคือตั้งแต่ 8 นาฬิกาตอนเช้าถึง 5 นาฬิกาตอนบ่าย วันจันทร์ถึงวันศุกร์
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