
(DT - ໝາຍເລກຄວບຄຸມ OMB: 1545-0047/ວັນໝົດອາຍຸ: 12/31/2019)(DOL - ໝາຍເລກຄວບຄຸມ OMB: 1210-0147/ວັນໝົດອາຍຸ: 5/31/2022)  

(HHS - ໝາຍເລກຄວບຄມຸ OMB: 0938-1146/ວັນໝົດອາຍຸ: 10/31/2022) 

ໜ້າ 1 ຂອງ 6 

 

 

ຄາໍສບັຂອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປ ິ່ນປົວສຂຸະພາບ 

• ຄໍາສບັນ ີ້ກໍານົດຄໍາສບັທ ີ່ໃຊີ້ກັນຫຼາຍທົີ່ວໄປ, ແຕີ່ວີ່າບໍີ່ແມີ່ນລາຍການທັງໝດົ.  ບັນດາຄໍາສັບ ແລະ ຄໍານຍິາມເຫຼົີ່ານ ີ້ ຈຸດປະສົງແມີ່ນເພ ີ່ອໃຫີ້

ຄວາມຮ ີ້ ແລະ ອາດຈະມ ຄວາມແຕກຕີ່າງຈາກຄໍາສັບ ແລະ ຄໍານິຍາມໃນ ແຜນການຂອງທີ່ານ ຫຼ  ນະໂຍບາຍຂອງ ປະກນັສຸຂະພາບ.  ບາງ

ຄໍາສບັເຫຼົີ່ານ ີ້ຍງັອາດຈະບໍີ່ມ ຄວາມໝາຍຄ ກັນເມ ີ່ອໃຊີ້ໃນນະໂຍບາຍ ຫຼ  ແຜນຂອງທີ່ານ, ແລະ ໃນກໍລະນ ໃດກໍີ່ຕາມ, ນະໂຍບາຍ ຫຼ  ແຜນ 

ໄດີ້ຄຸີ້ມຄອງ. (ເບິີ່ງສັງລວມຂອງສະຫວັດດ ການ ແລະ ການຄຸີ້ມຄອງຂອງທີ່ານ ສາໍລບັຂໍີ້ມ ນວິທ ເອາົສາໍເນົານະໂຍບາຍ ຫຼ  ເອກະສານ ແຜນ

ຂອງທີ່ານ.) 

• ຂໍີ້ຄວາມທ ີ່ຂ ດກີ້ອງ ລະບຸຄາໍສບັທ ີ່ກໍານດົຢ ີ່ໃນລາຍການຄໍາສບັນ ີ້. 

• ເບິີ່ງໜີ້າ 6 ຍກົຕວົຢີ່າງການສະແດງວິທ  ຈໍານວນທ ີ່ຖ ກຫກັ, ປະກນັໄພຮີ່ວມ ແລະ ມ ນຄີ່າເກ ນກໍານດົ ທ ີ່ສາມາດຮີ່ວມກັນໃນສະພາບຊ ວິດຕົວຈງິ.

 

UCR (ປກົກະຕ,ິ ປະເພນ  ແລະ ສມົເຫດສມົຜນົ) 

ຈໍານວນເງນິທ ີ່ຈີ່າຍສາໍລບັການບລໍິການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບໃນ

ສະຖານທ ີ່ທ ີ່ເໝາະສົມອ ງໃສີ່ ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານ ໃນສະຖານທ ີ່ປົກກະຕິ

ແລີ້ວຈະເກບັເງນິຄີ່າບລໍິການປິີ່ນປົວເທົີ່າກນັ ຫຼ  ທຽບເທົີ່າກນັ. ຈາໍນວນ 

UCR ບາງຄັີ້ງກໍີ່ໃຊີ້ເພ ີ່ອກໍານດົ ຈໍານວນເງນິທ ີ່ໄດີ້ຮັບການອະນມຸັດ. 

ການກວດກັີ່ນຕອງ 

ປະເພດຂອງ ການດ ແລເພ ີ່ອປີ້ອງກັນ ຊ ີ່ງລວມທັງການກວດ ຫຼ  ກວດ

ສອບເພ ີ່ອຄົີ້ນຫາບາງສິີ່ງບາງຢີ່າງ, ຕາມປົກກະຕແິລີ້ວຈະປະຕິບດັ

ເມ ີ່ອທີ່ານບໍີ່ມ ອາການ, ສນັຍານ ຫຼ  ປະຫວດັທາງການແພດທ ີ່ກີ້າວໜີ້າ

ຂອງພະຍາດ ແລະ ສະພາບ.  

ການກວດບົີ່ງມະຕພິະຍາດ 

ການກວດເພ ີ່ອຊອກຫາບນັຫາທ ີ່ເກ ດຂ ີ້ນກັບສຂຸະພາບຂອງທີ່ານ. ຍົວ

ຕົວຢີ່າງ: ການສາຍລງັສ  ແມີ່ນການກວດບົີ່ງມະຕພິະຍາດເພ ີ່ອເບິີ່ງວີ່າ

ກະດ ກຂອງທີ່ານຫັກບໍີ່. 

ການເຂົີ້າປິີ່ນປວົໃນໂຮງໝ ໍ

ການດ ແລໃນໂຮງໝໍທ ີ່ຮີ້ອງຂໍໃຫີ້ມ ການເຂົີ້າພກັໃນຖານະຄົນເຈັບໃນ 

ແລະ ປກົກະຕິແລີ້ວຈະຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ນອນພກັເພ ີ່ອຕດິຕາມອາການ.  

ແຜນ ບາງຢີ່າງ ອາດຈະພຈິາລະນາໃຫີ້ນອນພັກຄີ້າງຄ ນ ເພ ີ່ອ

ຕິດຕາມອາການໃນຖານະເປັນຄນົເຈບັນອກແທນທ ີ່ຈະເປັນການດ 

ແລຄນົເຈບັໃນ. 

ການຂນົສົີ່ງປິີ່ນປວົສກຸເສ ນ 

ການບລໍິການລດົພະຍາບານສໍາລັບ ສະພາວະການປິີ່ນປົວສກຸເສ ນ. 

ປະເພດຂອງການຂນົສົີ່ງປິີ່ນປວົສຸກເສ ນອາດຈະລວມທັງ ການຂນົສົີ່ງ

ທາງເຮ ອບນິ, ພາກພ ີ້ນ ຫຼ  ທະເລ.  ແຜນ ຂອງທີ່ານ ອາດຈະບໍີ່ຄວບ

ຄຸມທຸກປະເພດຂອງການຂນົສົີ່ງປິີ່ນປົວສຸກເສ ນ, ຫຼ  ອາດຈະໄດີ້ຈີ່າຍ

ເງິນໜີ້ອຍໜ ີ່ງສາໍລັບບາງປະເພດ. 

ການຄຸີ້ມຄອງພເິສດຂັີ້ນຕໍີ່າ 

ໂດຍທົີ່ວໄປແລີ້ວການຄຸີ້ມຄອງພິເສດຂັີ້ນຕໍີ່າ ລວມມ  ແຜນ, ປະກັນ

ສຸຂະພາບ ມ ໃຫີ້ຜີ່ານ ການຕະຫາຼດ ຫຼ  ນະໂຍບາຍຕະຫາຼດສີ່ວນ

ບຸກຄົນອ ີ່ນໆ, ການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ, Medicaid, CHIP, TRICARE, 

ແລະ ການຄຸີ້ມຄອງອ ີ່ນໆ. ຖີ້າທີ່ານມ ສດິໄດີ້ຮັບປະເພດການຄຸີ້ມຄອງ

ພິເສດຂັີ້ນຕໍີ່າບາງຢີ່າງ, ທີ່ານຈະບໍີ່ມ ສດິໄດີ້ຮັບ ສນິເຊ ີ່ອອາກອນເບີ້ຍ

ປະກນັ. 

 

ການຄຸີ້ມຄອງຢາຕາມໃບສັີ່ງ 

ການຄຸີ້ມຄອງພາຍໃຕີ້ ແຜນທ ີ່ຊີ່ວຍໃນການຈີ່າຍຄີ່າ ຢາຕາມໃບສັີ່ງ. 

ຖີ້າວີ່າສ ດຢາ ຂອງແຜນນາໍໃຊີ້ “ຊັີ້ນ” (ລະດັບ), ຢາທ ີ່ມ ໃບສັີ່ງຖ ກຈັດ

ເຂົີ້າໃນກຸີ່ມດຽວກັນຕາມປະເພດ ຫຼ  ລາຄາ. ຈໍານວນເງນິທ ີ່ທີ່ານຈີ່າຍ

ໃນ ການແບີ່ງປນັລາຍຈີ່າຍ ຈະແຕກຕີ່າງໃນແຕີ່ລະ “ຊັີ້ນ” ຂອງການ

ຄຸີ້ມຄອງ ໃບສັີ່ງຢາ. 

ການຈີ່າຍຮີ່ວມໃນເຄ ອຂີ່າຍ 

ຈໍານວນເງນິທ ີ່ຕັີ້ງໄວີ້ (ຍກົຕວົຢີ່າງ: $15) ທີ່ານຈີ່າຍສາໍລບັຄີ່າບລໍກິານ

ດ ແລສຸຂະພາບທ ີ່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມຄອງໃຫີ້ກບັ ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານທ ີ່ມ ສັນຍາ

ກັບ ປະກນັໄພສຂຸະພາບ ຫຼ  ແຜນຂອງທີ່ານ. ການຈີ່າຍຮີ່ວມໃນເຄ ອ

ຂີ່າຍປກົກະຕິແລີ້ວແມີ່ນໜີ້ອຍກວີ່າ ການຈີ່າຍຮີ່ວມນອກເຄ ອຂີ່າຍ. 

ການຈີ່າຍຮີ່ວມນອກເຄ ອຂີ່າຍ 

ມ ນຄີ່າທ ີ່ຕັີ້ງໄວີ້ (ຕົວຢີ່ີ່າງ, $30) ທ ີ່ທີ່ານຈີ່າຍສໍາລບັການບໍລກິານ

ເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບທ ີ່ໄດີ້ຮບັການຄຸີ້ມຄອງຈາກ ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານ ທ ີ່ບໍີ່ ມ  

ສັນຍາກັບປະກນັໄພສຂຸະພາບ ຂອງທີ່ານ ຫຼ  ແຜນ. ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານ ທ ີ່

ບໍີ່ມ ສນັຍາກບັແຜນຂອງທີ່ານ ເພ ີ່ອໃຫີ້ບລໍກິານ. 

ການເບິີ່ງແຍງທ ີ່ຮ ບດີ່ວນ 

ການເບິີ່ງແຍງອາການເຈັບປີ່ວຍ, ການບາດເຈບັ ຫຼ  ເງ ີ່ອນທ ີ່ຮນຸແຮງ

ພຽງພໍທ ີ່ເຮັດໃຫີ້ບຸກຄົນເຂົີ້າຮບັການປິີ່ນປົວທັນທ , ແຕີ່ບໍີ່ຮຸນແຮງຈນົ

ເຖິງຂັີ້ນຕີ້ອງຂໍ ຫີ້ອງປິີ່ນປົວສກຸເສ ນ. 

ການເບິີ່ງແຍງເພ ີ່ອປີ້ອງກນັ (ການບລໍກິານເພ ີ່ອປີ້ອງກນັ) 

ການເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຕາມປກົກະຕິ, ລວມມ ການກວດກັີ່ນຕອງ, 

ການກວດຮີ່າງກາຍ, ແລະ ການໃຫີ້ຄໍາປ ກສາຄນົເຈັບ, ເພ ີ່ອປີ້ອງກນັ 

ຫຼ  ຊອກຫາອາການປີ່ວຍ, ພະຍາດ ຫຼ  ບັນຫາສຂຸະພາບອ ີ່ນໆ. 

ການບລໍກິານການພກັຟ ີ້ນ 

ການບລໍິການເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບທ ີ່ຊີ່ວຍໃຫີ້ຄົນຮກັສາ, ຮຽນຮ ີ້ ຫຼ  

ພັດທະນາທກັສະ ແລະ ການປະຕິບດັໜີ້າທ ີ່ໃນຊ ວິດປະຈໍາວັນ.  

ຕົວຢີ່າງປະກອບດີ້ວຍ ການປິີ່ນປວົເດັກນີ້ອຍທ ີ່ຍີ່າງບໍີ່ໄດີ້ ຫຼ  ເວົີ້າບໍີ່ໄດີ້

ຕາມເກນອາຍຸ.  ການບລໍິການເຫຼົີ່ານ ີ້ລວມທັງ ການບໍາບດັທາງດີ້ານ

ຮີ່າງກາຍ ແລະ ກີ່ຽວກບັອາຊ ບ,  ພະຍາດວິທະຍາພາສາໃນການປາກ

ເວົີ້າ ແລະ ການບໍລກິານອ ີ່ນໆສາໍລັບຄນົພິການແບບຫຼາກຫຼາຍທ ີ່ເປັນ

ຄົນເຈັບໃນ ແລະ  /ຫຼ  ຄົນເຈບັນອກ. 



ຄໍາສບັຂອງເງ ີ່ອນໄຂການຄຸີ້ມຄອງ ແລະ ການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ ໜ້າ 2 ຂອງ 6 

 

 

ການບລໍກິານຂອງແພດ 

ແພດປິີ່ນປວົພະຍາດທີ່ ີ່ມ ໃບອະນຸຍາດໃນການໃຫີ້ບໍລກິານເບິີ່ງແຍງ

ສຸຂະພາບ, ລວມທັງ M.D. (ທີ່ານໝໍທ ີ່ປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ) ຫຼ  D.O. 

(ທີ່ານໝໍທ ີ່ປິີ່ນປວົພະຍາດກະດ ກພຸນ), ໃຫີ້ບລໍິການ ຫຼ  ປະສານງານ. 

ການບລໍກິານທ ີ່ໄດີ້ຮບັການຍກົເວັີ້ນ 

ການບລໍິການດ ແລສຂຸະພາບທ ີ່ ແຜນຂອງທີ່ານ ບໍີ່ໄດີ້ຈີ່າຍໃຫີ້ ຫຼ  ຄຸີ້ມ

ຄອງ.  

ການບລໍກິານປິີ່ນປົວຢ ີ່ບີ້ານ 

ການບໍລໍິການເພ ີ່ອໃຫີ້ຄວາມສະດວກ ແລະ ການຊີ່ວຍເຫຼ ອຄນົເຈບັໃນ

ໄລຍະສດຸທີ້າຍກີ່ອນເຊົາປີ່ວຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂາົ.   

ການບລໍກິານຟ ີ້ນຟ ສຂຸະພາບ 

ການບລໍິການເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບທ ີ່ຊີ່ວຍໃຫີ້ຄົນຮກັສາ, ກບັຄ ນມາມ 

ສຸຂະພາບທ ີ່ດ  ຫຼ  ພັດທະນາທັກສະ ແລະ ລະບົບຂອງການໃຊີ້ຊ ວດິ

ປະຈໍາວັນທ ີ່ໄດີ້ມ ການສ ນເສຍ ຫຼ  ພິການ ເນ ີ່ອງຈາກການປີ່ວຍ, ເຈບັ 

ຫຼ  ຄວາມພກິານ.   ການບໍໍລກິານເຫຼົີ່ານ ີ້ອາດລວມທັງການບໍາບັດທາງ

ຮີ່າງກາຍ ແລະ ກີ່ຽວກບັອາຊ ບ, ການບໍາບັດດີ້ານພາສາປາກເວົີ້າ 

ແລະ ການບລໍິການຟ ີ້ນຟ ສຂຸະພາບຈດິໃຫີ້ແກີ່ຄນົເຈັບຫຼາຍປະເພດ 

ແລະ/ຫຼ  ສະຖານທ ີ່ບໍລິການຄົນເຈບັນອກ. 

ການປິີ່ນປວົຄນົເຈບັນອກຢ ີ່ໃນໂຮງໝໍ 

ການປິີ່ນປົວໃນໂຮງໝໍຊ ີ່ງປກົກະຕິແລີ້ວຈະບໍີ່ຮີ້ອງຂໍໃຫີ້ພັກຄີ້າງຄ ນ

ເພ ີ່ອຕດິຕາມອາການ.  

ການປິີ່ນປວົສຂຸະພາບທ ີ່ຈາໍເປນັ 

ການບລໍິການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ ຫຼ  ຄວາມຕີ້ອງການອປຸະກອນເພ ີ່ອ

ປີ້ອງກນັ, ບົີ່ງມະຕິພະຍາດ ຫຼ  ປິີ່ນປົວພະຍາດ, ບາດເຈັບ, ສະພາວະ, 

ພະຍາດ ຫຼ  ອາການຂອງພະຍາດ, ລວມທັງການເຮັດໃຫີ້ເກ ດຄວາມ

ຜິດພາດ ແລະ ນັີ້ນເຮດັໃຫີ້ຕີ້ອງຍອມຮບັມາດຕະຖານຂອງການ

ປິີ່ນປົວດີ້ວຍຢາ.  

ການປິີ່ນປວົສຂຸະພາບຢ ີ່ເຮ ອນ 

ການບລໍິການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ ແລະ ອປຸະກອນທ ີ່ີ່ທີ່ານໄດີ້ຮບັທ ີ່ບີ້ານ

ຂອງທີ່ານພາຍໃຕີ້ຄໍາສັີ່ງຂອງທີ່ານໝໍ.  ການບລໍິການອາດຈະມ ໃຫີ້

ໂດຍພະຍາບານ, ນັກບໍາບັດ, ພະນັກງານສັງຄົມ ຫຼ  ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍິການ

ປິີ່ນປົວສຸຂະພາບອ ີ່ນໆ ທ ີ່ມ ໃບອະນຸຍາດ. ການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບຢ ີ່

ເຮ ອນໂດຍປົກກະຕິແລີ້ວຈະບໍີ່ລວມການຊີ່ວຍເຫຼ ອທ ີ່ບໍີ່ກີ່ຽວຂີ້ອງກບັໜີ້

າທ ີ່ການປິີ່ນປົວ, ເຊັີ່ນ: ການເຮັດກິນ, ການທໍາຄວາມສະອາດ ຫຼ  ການ

ຂັບລົດ.  

ການປະກນັໄພຮີ່ວມໃນເຄ ອຂີ່າຍ 

ການແບີ່ງປັນຂອງທີ່ານ (ຍົກຕົວຢີ່າງ: 20%) ຂອງ ເງິນອດຸໜ ນ ສໍາລັບ

ການບລໍິການດ ແລສຂຸະພາບທ ີ່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມຄອງ.  ການແບີ່ງປັນ

ຂອງທີ່ານປກົກະຕິແລີ້ວແມີ່ນຕໍີ່າກວີ່າສໍາລບັການບໍລກິານທ ີ່ໄດີ້ຮບັ

ການຄຸີ້ມຄອງໃນເຄ ອຂີ່າຍ.  

ການຫຼດຸຜີ່ອນຕົີ້ນທ ນການແບີ່ງປນັ 

ສີ່ວນຫຸຼດຊ ີ່ງເປນັການຫຼດຸຈໍານວນທ ີ່ທີ່ານຈີ່າຍຄີ່າບລໍິການທ ີ່ແນີ່ນອນ 

ທ ີ່ໄດີ້ຄຸີ້ມຄອງໂດຍແຜນ ຂອງແຕີ່ລະບກຸຄົນ ທ ີ່ທີ່ານໄດີ້ຊ ີ້ຜີ່ານຕະຫາຼດ 

. ທີ່ານອາດຈະໄດີ້ຮັບສີ່ວນຫຼຸດຖີ້າວີ່າລາຍໄດີ້ຂອງທີ່ານຢ ີ່ໃນລະດບັ

ຂັີ້ນຕໍີ່າ ແລະ ທີ່ານເລ ອກເອົາແຜນການຄຸີ້ມຄອງສຸຂະພາບຂັີ້ນຊວິເວ ີ້ 

(Silver) ຫຼ  ທີ່ານເປັນສະມາຊກິຂອງຊນົເຜົີ່າທ ີ່ໄດີ້ຮັບການຍອມຮບັ

ຈາກລັດຖະບານກາງ, ຊ ີ່ງລວມເຖິງການເປັນຜ ີ້ຖ ຫຸີ້ນຢ ີ່ໃນບໍລສິັດ 

Alaska Native Claims Settlement Act. 

ການອທຸອນ 

ການສະເໜ ຂອງບໍລສິດັຜ ີ້ໃຫີ້ການປະກນັໄພຂອງທີ່ານ ຫຼ  ແຜນ ທົບ

ທວນຄາໍຕດັສນິ ທ ີ່ປະຕິເສດສະຫວັດດ ການ ຫຼ  ລາຍຈີ່າຍ (ທັງໝດົ ຫຼ  

ສີ່ວນໃດສີ່ວນໜ ີ່ງ). 

ການອະນຍຸາດລີ່ວງໜີ້າ 

ການຕດັສນິໃຈໂດຍຜ ີ້ໃຫີ້ການປະກັນສຸຂະພາບຂອງທີ່ານ ຫຼ  ແຜນ ທ ີ່

ໃຫີ້ບໍລກິານເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບ, ແຜນການປິີ່ນປວົ, ຢາຕາມໃບສັີ່ງ ຫຼ  

ອຸປະກອນການປິີ່ີ່ນປົວທ ີ່ທົນທານ (DME) ແມີ່ນ ສິີ່ງທ ີ່ຈໍາເປນັຂອງ

ການປິີ່ນປົວ. ບາງຄັີ້ງເອ ີ້ນວີ່າ “ການອະນຸມດັກີ່ອນ,” “ການຮບັຮອງ

ກີ່ອນ,” ຫຼ  “ການຢັີ້ງຢ ນໃຫີ້ກີ່ອນ.” ປະກນັສຂຸະພາບຂອງທີ່ານ ຫຼ  

ແຜນ ອາດຈະຮີ້ອງຂໃໍຫີ້ການອະນຸມັດຈີ່າຍລີ່ວງໜີ້າສໍາລບັການ

ບໍລກິານທ ີ່ແນີ່ນອນກີ່ອນຈະໄດີ້ຮັບພວກມັນ, ຍກົເວັີ້ນໃນກໍລະນ ສຸກ

ເສ ນ.  ການອະນຸມັດລີ່ວງໜີ້າບໍີ່ແມີ່ນສນັຍາ ປະກັນສຸຂະພາບຂອງ

ທີ່ານ ຫຼ  ແຜນ ຈະຄຸີ້ມຄອງລາຍຈີ່າຍ. 

ການອອກບນິຍອດຄງົຄີ້າງ 

ເມ ີ່ອ ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານ ສົີ່ງໃບບິນສໍາລັບຍອດຄງົຄີ້າງທ ີ່ລະບຸໄວີ້ໃນໃບບິນ

ຊ ີ່ງ ແຜນຄຸີ້ມຄອງ ຂອງທີ່ານບໍີ່ຄວບຄມຸ. ມ ນຄີ່ານ ີ້ແມີ່ນແຕກຕີ່າງກັນ

ລະຫວີ່າງຈໍານວນໃບບນິຕົວຈິງ ແລະ ຈໍານວນທ ີ່ອະນຍຸາດ. ຍົກ

ຕົວຢີ່າງ: ຖີ້າຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານເກບັເງິນ $200 ແລະ ຈ ານວນເງນິທ ີ່

ອະນຍຸາດແມີ່ນ $110, ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານຈະເກັບເງນິກັບທີ່ານສໍາລບັສີ່ວນ

ຕີ່າງ $90. ເຫດການແບບນ ີ້ຈະເກ ດຂ ີ້ນເລ ີ້ອຍໆເມ ີ່ອທີ່ານໄປພົບ ຜ ີ້ໃຫີ້

ບໍລກິານນອກເຄ ອຂີ່າຍ (ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍິການທ ີ່ບໍີ່ຕີ້ອງການ). ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານ

ໃນເຄ ອຂີ່າຍ (ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານທ ີ່ຕີ້ອງການ) ອາດຈະບໍີ່ອອກໃບບິນຍອດ

ຄົງຄີ້າງໃຫີ້ທີ່ານສໍາລບັການບໍລກິານທ ີ່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມຄອງ. 

ການຮີ້ອງທກຸ 

ການຮີ້ອງທກຸທ ີ່ທີ່ານສ ີ່ສານກບັຜ ີ້ປະກນັສຂຸະພາບ ຫຼ  ແຜນຂອງທີ່ານ. 

ການຮີ້ອງຮຽນ 

ການຮຽກຮີ້ອງສະຫວັດດ ການ (ລວມເຖິງການຮຽກເກັບເງນິຄ ນຂອງ

ລາຍຈີ່າຍຄີ່າປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ) ສີ້າງຂ ີ້ນໂດຍທີ່ານ ຫຼ  ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານ 

ເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຂອງທີ່ານ ໃຫີ້ກັບຜ ີ້ໃຫີ້ການປະກນັໄພຂອງທີ່ານ ຫຼ  

ແຜນ ສໍາລບັລາຍການ ຫຼ  ການບລໍິການທ ີ່ທີ່ານຄດິວີ່າມນັຄຸີ້ມຄອງ. 



ຄໍາສບັຂອງເງ ີ່ອນໄຂການຄຸີ້ມຄອງ ແລະ ການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ ໜ້າ 3 ຂອງ 6 

 

 

ຄີ່າມາດຕະຖານຕໍີ່າສດຸ 

ມາດຕະຖານພ ີ້ນຖານໃນການວດັແທກເປ ເຊນັຂອງລາຍຈີ່າຍທ ີ່ໄດີ້ຮັບ

ອະນຍຸາດທ ີ່ແຜນ ຄຸີ້ມຄອງ. ຖີ້າທີ່ານຖ ກສະເໜ ໃຫີ້ເອົາແຜນ ຂອງ

ນາຍຈີ້າງ ຊ ີ່ງຈະຕີ້ອງຈີ່າຍຢີ່າງໜີ້ອຍ 60% ຂອງລາຍຈີ່າຍຄີ່າ

ສະຫວດັດ ການທ ີ່ໄດີ້ຮັບທັງໝົດ, ແຜນ ສະເໜ ໃຫີ້ມ ນຄີ່າຕໍີ່າສຸດ ແລະ 

ທີ່ານອາດຈະບໍີ່ເໝາະສົມສາໍລບັ ສິນເຊ ີ່ອອາກອນເບີ້ຍປະກັນ ແລະ 

ສີ່ວນຫຸຼດຂອງການແບີ່ງປັນລາຍຈີ່າຍໃນການຊ ີ້ແຜນ ຈາກ ຕະຫຼາດ. 

ຄີ່າເບີ້ຍປະກນັ 

ຈໍານວນເງນິສໍາລັບທີ່ານທ ີ່ຈະຕີ້ອງຈີ່າຍຄີ່ີ່າປະກນັສຂຸະພາບ ຫຼ  ແຜນ. 

ທີ່ານ ແລະ/ຫຼ  ນາຍຈີ້າງຂອງທີ່ານປກົກະຕິແລີ້ວຈະຈີ່າຍເປັນປະຈໍາ

ທຸກເດ ອນ, ທຸກໆໄຕມາດ ຫຼ  ທຸກໆປ .  

ຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍຮີ່ວມກນັ 

ຈໍານວນເງນິທ ີ່ຕັີ້ງໄວີ້ (ຕວົຢີ່າງ, $15) ທ ີ່ທີ່ານຈີ່າຍໃຫີ້ການບລໍິການ

ເບິີ່ີ່ງແຍງສຂຸະພາບທ ີ່ໄດີ້ຮບັການຄຸີ້ມຄອງ, ປກົກະຕິເມ ີ່ອທີ່ານໄດີ້ຮບັ

ການບລໍິການ (ບາງຄັີ້ງກໍີ່ເອ ີ້ນວີ່າ “ລາຍຈີ່າຍຮີ່ວມ”). ຈໍານວນເງິນຈະ

ແຕກຕີ່າງກັນອ ງຕາມປະເພດຂອງການບລໍິການເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບທ ີ່

ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມຄອງ. 

ຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍຮີ່ວມກນັ 

ການແບີ່ງປັນຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍຂອງທີ່ານສໍາລບັການບລໍິການທ ີ່ແຜນ ຄຸີ້ມ

ຄອງ ຊ ີ່ງທີ່ານຈະຕີ້ອງຈີ່າຍເກ ນເງນິໃນວົງເງນິຂອງທີ່ານ (ບາງຄັີ້ງເອ ີ້ນ

ວີ່າ “ລາຍຈີ່າຍເກ ນວງົເງິນ”). ບາງຕົວຢີ່າງຂອງການແບີ່ງປັນຄີ່າໃຊີ້

ຈີ່າຍປະກອບດີ້ວຍ ລາຍຈີ່າຍຮີ່ວມ, ຄວາມຮບັຜິດຊອບສີ່ວນທາໍອິດ, 

ແລະ ປະກັນໄພຮີ່ວມ. ການແບີ່ງປັນລາຍຈີ່າຍຂອງຄອບຄົວແມີ່ນ

ການແບີ່ງປັນຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍສໍາລບັ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສີ່ວນທໍາອດິ ແລະ 

ລາຍຈີ່າຍເກ ນວງົເງິນ ທ ີ່ທີ່ານ ແລະ ຄ ີ່ສົມຣົດ ແລະ/ຫຼ  ລ ກຂອງທີ່ານ 

ຕີ້ອງຈີ່າຍເກ ນວງົເງິນຂອງທີ່ານ. ລາຍຈີ່າຍອ ີ່ນໆ, ລວມທັງ ຄີ່າທໍາ

ນຽມຂອງທີ່ານ, ຄີ່າປບັໄໝທ ີ່ທີ່ານອາດຈະຕີ້ອງຈີ່າຍ, ຫຼ  ຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍ

ໃນ ການດ ແລ ທ ີ່ແຜນບໍີ່ໄດີ້ຄຸີ້ມຄອງ ຊ ີ່ງປົກກະຕແິລີ້ວຈະບໍີ່

ພິຈາລະນາເປັນການແບີ່ງປັນຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍ. 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ສີ່ວນທາໍອດິ 

ຈໍານວນເງນິທ ີ່ທີ່ານຕີ້ອງ

ຮັບຜດິຊອບໃນໄລຍະຂອງການ

ຄຸີ້ມຄອງ (ປົກກະຕິແລີ້ວໜ ີ່ງປ ) 

ສໍາລບັການຄຸີ້ມຄອງການ

ບໍລກິານເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບ

ກີ່ອນທ ີ່ ແຜນການຄຸີ້ມຄອງ 

ຂອງທີ່ານຈະເລ ີ່ມຈີ່າຍ. 

ໂດຍລວມແລີ້ວຄວາມ

ຮັບຜດິຊອບສີ່ວນທໍາອດິຈະນໍາໄປໃຊີ້ກັບທຸກຄນົ ຫຼ  ລາຍການຂອງ

ການຄຸີ້ມຄອງ ແລະ ການບລໍກິານທັງໝດົ. ແຜນ ທ ີ່ມ ຄວາມ

ຮັບຜດິຊອບສີ່ວນທໍາອດິທັງໝດົ ອາດຈະຍັງໄດີ້ມ ການແຍກຄວາມ

ຮັບຜດິຊອບສີ່ວນທໍາອດິ ຊ ີ່ງນາໍໄປໃຊີ້ກັບການບລໍິການສະເພາະ ຫຼ  

ກຸີ່ມການບໍລກິານ. ແຜນ ຍັງໄດີ້ມ ການແຍກຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ສີ່ວນທໍາອດິເທົີ່ານັີ້ນ. (ຍົກຕົວຢີ່າງ: ຖີ້າຄວາມຮັບຜິດຊອບສີ່ວນທາໍ

ອິດຂອງທີ່ານແມີ່ນ $1000, ແຜນຂອງທີ່ານຈະບໍີ່ໄດີ້ຈີ່າຍຈນົກວີ່າຄີ່າ

ໃຊີ້ຈີ່າຍຂອງທີ່ານຈະຄົບ $1000 ສໍາລບັຄວາມຮບັຜິດຊອບສີ່ວນທາໍ

ອິດຂອງການຄຸີ້ມຄອງການບລໍກິານເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຂ ີ້ນຢ ີ່ກບັ

ເງ ີ່ອນໄຂຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບສີ່ວນທໍາອິດ.) 

ສນິເຊ ີ່ອອາກອນຄີ່າທາໍນຽມ 

ການຊີ່ວຍດີ້ານການເງນິທ ີ່ເຮັດໃຫີ້ອາກອນຂອງທີ່ານຫຼຸດລົງ ຈະຊີ່ວຍໃຫີ້

ທີ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທີ່ານຈີ່າຍຄີ່າ ປະກນັສຸຂະພາບສີ່ວນບກຸຄນົ. 

ທີ່ານຈະໄດີ້ຮັບການຊີ່ວຍເຫຼ ອນ ີ້ຖີ້າທີ່ານໄດີ້ຮບັ ປະກັນສຂຸະພາບ 

ຜີ່ານ ຕະຫຼາດ ແລະ ລາຍໄດີ້ຂອງທີ່ານແມີ່ນຕໍີ່າກວີ່າລະດັບທ ີ່ລະບຸ

ໄວີ້. ການຈີ່າຍເງນິລີ່ວງໜີ້າຂອງສິນເຊ ີ່ອອາກອນສາມາດໃຊີ້ໄດີ້ທັນທ 

ເພ ີ່ອໃຫີ້ຄີ່າທໍານຽມ ປະຈໍາເດ ອນຂອງທີ່ານ ຫຼຸດລງົ. 

ສນັຍະກາໍຕກົແຕີ່ງ 

ການຜີ່າຕັດ ແລະ ການຕິດຕາມການປິີ່ນປົວທ ີ່ຈໍາເປັນ ເພ ີ່ອຈະແກີ້ໄຂ 

ຫຼ  ປັບປຸງສີ່ວນໜ ີ່ງໃດໜ ີ່ງຂອງຮີ່າງກາຍຍີ້ອນຄວາມບກົພີ່ອງແຕີ່ກໍາ

ເນ ດ, ອບຸັດຕິເຫດ, ການບາດເຈບັ ຫຼ  ເງ ີ່ອນໄຂຂອງ

ການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ.  

ສະພາວະການປິີ່ນປວົສກຸເສ ນ 

ການເຈັບປີ່ວຍ, ການບາດເຈບັ, ອາການ (ລວມເຖິງການໄດີ້ຮັບການ

ເຈັບປວດ) ຫຼ  ສະພາວະຂັີ້ນຮນຸແຮງເຖິງຂັີ້ນມ ຄວາມສີ່ຽງທ ີ່

ອັນຕະລາຍຂັີ້ນຮຸນແຮງຕໍີ່ສຂຸະພາບຂອງທີ່ານ ຖີ້າທີ່ານບໍີ່ໄດີ້ຮບັການ

ປິີ່ນປົວໂດຍທັນທ . ຖີ້າທີ່ານບໍີ່ໄດີ້ຮັບການປິີ່ນປົວໂດຍທັນທ  ສິີ່ງເຫຼົີ່ານ ີ້

ອາດຈະເກ ດຂ ີ້ນກັບທີ່ານ: 1) ສຂຸະພາບຂອງທີ່ານອາດເຖິງຂັີ້ນ

ອັນຕະຫຼາຍຮີ້າຍແຮງ; ຫຼ  2) ທີ່ານອາດຈະມ ບັນຫາກີ່ຽວກບັສຂຸະພາບ

ທ ີ່ຮີ້າຍແຮງ; ຫຼ  3) ທີ່ານອາດຈະໄດີ້ຮັບອັນຕະລາຍເຖິງຂັີ້ນຮຸນແຮງຕໍີ່

ອະໄວຍະວະສີ່ວນໃດສີ່ວນໜ ີ່ງໃນຮີ່າງກາຍຂອງທີ່ານ. 

ຊີ່ຽວຊານເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຫຼກັ 

ແພດ, ລວມທັງ M.D. (ທີ່ານໝໍທ ີ່ປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ) ຫຼ  D.O. (ທີ່ານໝໍ

ທ ີ່ຊີ່ຽວຊານດີ້ານໂລກກະດ ກພຸນ), ຊ ີ່ງເປັນຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍິການ ຫຼ  ປະສານ

ງານກີ່ຽວກບັການບລໍິການເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບໃຫີ້ທີ່ານຈໍານວນໜ ີ່ງ. 

ຕະຫາຼດ 

ຕະຫຼາດສໍາລບັ ປະກນັສຸຂະພາບ ທ ີ່ເປັນສີ່ວນບກຸຄນົ, ຄອບຄວົ ແລະ 

ທຸລະກດິນີ້ອຍສາມາດຮຽນຮ ີ້ກີ່ຽວກັບ ທາງເລ ອກ ໃນແຜນຂອງພວກ

ເຂົາ; ປຽບທຽບແຜນໂດຍອ ງໃສີ່ລາຍຈີ່າຍ, ສະຫວດັດ ການ ແລະ 

ຄຸນສົມບດັທ ີ່ສໍາຄັນອ ີ່ນໆ; ສະໝກັ ແລະ ໄດີ້ຮບັການຊີ່ວຍເຫຼ ອດີ້ານ

ການເງິນໂດຍມ  ຄີ່າເບີ້ຍປະກນັ ແລະ ການແບີ່ງປັນລາຍຈີ່າຍ ອ ງໃສີ່

ລາຍຮບັ; ແລະ ເລ ອກເອົາ ແຜນ ແລະ ລົງທະບຽນໃນການຄຸີ້ມຄອງ.  

ພວກເຮົາຍັງຮ ີ້ໃນນາມ “ການແລກປີ່ຽນ.” ການຕະຫຼາດແມີ່ນການດາໍ

ເນ ນການໂດຍລດັໃນບາງລດັ ແລະ ໂດຍລັດຖະບານກາງໃນ

ບີ່ອນອ ີ່ນໆ.  ໃນບາງລັດ, ການຕະຫຼາດຍັງຊີ່ວຍໃຫີ້ຜ ີ້ບລໍິໂພກທ ີ່ໄດີ້

Jane ຈີ່າຍ

ເງິນ 

ແຜນຂອງລາວຈີ່າຍ 

100% 0% 

(ເບິີ່ງໜີ້າ 6 ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງ

ຕົວຢີ່າງ.) 



ຄໍາສບັຂອງເງ ີ່ອນໄຂການຄຸີ້ມຄອງ ແລະ ການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ ໜ້າ 4 ຂອງ 6 

 

 

ຮັບສດິ ລົງທະບຽນໃນໂຄງການອ ີ່ນໆ, ລວມທັງ Medicaid ແລະ 

ໂຄງການປະກນັສຸຂະພາບຂອງເດັກນີ້ອຍ (Children’s Health 

Insurance Program, CHIP). ມ ໃຫີ້ທາງອອນລາຍ, ໂທລະສບັ ແລະ 

ເຊິີ່ງໜີ້າ.  

ປະກນັສຂຸະພາບ 

ສັນຍາທ ີ່ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ຜ ີ້ປະກນັຕົນຕີ້ອງຈີ່າຍບາງສີ່ວນ ຫຼ  ທັງໝດົຂອງ

ລາຍຈີ່າຍຄີ່າປິີ່ນປົວສຂຸະພາບຂອງທີ່ານໃນການແລກປີ່ຽນ ຄີ່າທາໍ

ນຽມ. ສນັຍາປະກັນສຸຂະພາບ ອາດຈະຍັງຖ ກເອ ີ້ນວີ່າ “ນະໂຍບາຍ” 

ຫຼ  ແຜນ. 

ປະກນັໄພຮີ່ວມ 

ການແບີ່ງປນັຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍ

ຂອງການບລໍກິານເບິີ່ງແຍງ

ສຸຂະພາບທ ີ່ໄດີ້ຮບັການຄຸີ້ມ

ຄອງ (ຍກົຕວົຢີ່າງ: 20%) 

ຂອງ ຈໍານວນເງນິທ ີ່

ອະນຍຸາດ ສາໍລບັການ

ບໍລກິານ. ໂດຍທົີ່ວໄປແລີ້ວ

ທີ່ານຈະຈີ່າຍຄີ່າປະກນັໄພ

ຮີ່ວມ ບວກກບັ ລາຍຈີ່າຍ 

ຂອງການຮບັຜດິຊອບ

ສີ່ວນທໍາອດິ ຂອງທີ່ານ. (ຍກົຕົວຢີ່າງ: ຖີ້າວີ່າ ປະກັນສຂຸະພາບ ຫຼ  

ຈໍານວນທ ີ່ອະນຍຸາດໃຫີ້ຂອງແຜນ ສໍາລບັການຕິດຕາມການກວດ

ສຸຂະພາບແມີ່ນ $100 ແລະ ເທົີ່າກັບ ຄວາມຮບັຜດິຊອບສີ່ວນທໍາອິດ

ຂອງທີ່ານ, ລາຍຈີ່າຍຄີ່າປະກນັໄພຮີ່ວມຂອງທີ່ານແມີ່ນ 20% ຈະເທົີ່າ

ກັບ $20. ປະກັນໄພສຂຸະພາບ ຫຼ  ແຜນການຄຸີ້ມຄອງ ຈີ່າຍສີ່ວນຕີ່າງ

ຂອງເງນິອດຸໜ ນ.) 

ປະກນັໄພຮີ່ວມນອກເຄ ອຂີ່າຍ 

ສີ່ວນທ ີ່ທີ່ານຕີ້ອງຈີ່າຍ (ຍກົຕວົຢີ່າງ, 40%) ຂອງ ມ ນຄີ່າເງນິອດຸໜ ນ 

ສໍາລບັການບໍລກິານເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບໃຫີ້ກບັ ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານ ຜ ີ້ທ ີ່ບໍີ່ມ 

ສັນຍາປະກນັສຂຸະພາບ ຫຼ  ແຜນຂອງທີ່ານ. ການປະກນັໄພຮີ່ວມ

ນອກເຄ  ອຂີ່າຍປກົກະຕິແລີ້ວຈະເກັບເງນິກັບທີ່ານຫຼາຍກວີ່າການ

ປະກນັໄພຮີ່ວມໃນເຄ ອຂີ່າຍ. 

ຜ ີ້ຊີ່ຽວຊານ 

ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານ ຈະສຸມໃສີ່ພ ີ້ນທ ີ່ສະເພາະຂອງຢາ ຫຼ  ກຸີ່ມຄນົເຈບັເພ ີ່ອ

ບົີ່ງມະຕິພະຍາດ, ຈັດການ, ປີ້ອງກັນ ຫຼ  ປິີ່ນປວົປະເພດຂອງອາການ 

ແລະ ສະພາບການບາງຢີ່າງ. 

ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານ 

ສະຖານທ ີ່ທ ີ່ໃຫີ້ບໍລກິານເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຫຼ  ສີ່ວນບກຸຄົນ. ບາງ

ຕົວຢີ່າງຂອງຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານ ລວມມ : ທີ່ານໝໍ, ພະຍາບານ, ໝນໍວດ, 

ຜ ີ້ ຊີ່ວຍແພດ, ໂຮງໝໍ, ສ ນຜີ່າຕດັ, ສ ນໃຫີ້ບລໍິການພະຍາບານທ ີ່ມ 

ຄວາມຊາໍນານ ແລະ ສ ນຟ ີ້ນຟ ສຂຸະພາບ. ແຜນ ອາດຈະຮີ້ອງຂໍໃຫີ້ຜ ີ້

ບໍລກິານທ ີ່ມ ໃບອະນຍຸາດ, ໃບຢັີ້ງຢ ນ ຫຼ  ໄດີ້ຮັບການຮັບຮອງຕາມກົດ

ໝາຍຂອງລດັ.  

ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານໃນເຄ ອຂີ່າຍ (ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍ ການທ ີ່ຕີ້ອງການ) 

ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານ ຜ ີ້ທ ີ່ີ່ມ ສັນຍາ ຜ ີ້ສະຫນອງການປະກນັໄພໃຫີ້ກບັທີ່ານ 

ຫຼ  ແຜນ ຜ ີ້ທ ີ່ເຫັນດ ໃຫີ້ບລໍິການກັບສະມາຊກິຂອງ ແຜນ. ທີ່ານຈະໄດີ້

ຈີ່າຍໜີ້ອຍຖີ້າວີ່າທີ່ານເຂົີ້າໄປພບົ ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານ ໃນ ເຄ ອຂີ່າຍ. ຍງັ

ເອ ີ້ນອ ກວີ່າ “ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານທ ີ່ທີ່ານຕີ້ອງການ” ຫຼ  “ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານທ ີ່ໄດີ້

ເຂົີ້າຮີ່ວມ.” 

ຜຸີ້ໃຫີ້ບລໍກິານນອກເຄ ີ່ອຂີ່າຍ (ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານທ ີ່ບໍີ່

ຕີ້ອງການ) 

ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານ ທ ີ່ບໍີ່ມ ສນັຍາກບັແຜນຂອງທີ່ານ ເພ ີ່ອໃຫີ້ບລໍກິານ. 

ຖີ້າວີ່າ ແຜນຂອງທີ່ານຄຸີ້ມຄອງການບລໍກິານນອກເຄ ອຂີ່າຍ, ປກົກະຕິ

ແລີ້ວທີ່ານຈະຈີ່າຍເພ ີ່ມເພ ີ່ອເບິີ່ງວີ່າຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານນອກເຄ ອຂີ່າຍ ຫຼາຍ

ກວີ່າ ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍິການທ ີ່ຖ ກແນະນໍາ. ນະໂຍບາຍຂອງທີ່ານຈະອະທບິາຍ

ວີ່າລາຍຈີ່າຍເຫຼົີ່ານັີ້ນມ ຫຍັງແດີ່. ນອກນັີ້ນ ຍັງເອ ີ້ນວີ່າ “ບໍີ່ໄດີ້ແນະນໍາ” 

ຫຼ  “ບໍີ່ໄດີ້ເຂົີ້າຮີ່ວມ” ແທນ “ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານນອກເຄ ອຂີ່າຍ.” 

ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຫຼກັ 

ທີ່ານຫມ,ໍ ລວມທັງ M.D. (ທີ່ານໝໍທ ີ່ປິີ່ນປວົສຂຸະພາບ) ຫຼ  D.O. 

(ທີ່ານໝໍທ ີ່ຊີ່ຽວຊານດີ້ານໂລກກະດ ກພນຸ), ຄ ຝ ກນາງພະຍາບານ, ຜ ີ້

ຊີ່ຽວຊານດີ້ານພະຍາບານປະຈໍາຄລ ນິກ, ຫຼ  ຜ ີ້ຊີ່ວຍແພດ, ຊ ີ່ງໄດີ້ຮບັ

ອະນຍຸາດພາຍໃຕີ້ກດົໝາຍຂອງລັດ ແລະ ຂໍີ້ກາໍນດົຂອງ ແຜນ, ຜ ີ້ທ ີ່

ໃຫີ້ບໍລກິານ, ຜ ີ້ປະສານງານ ຫຼ  ຊີ່ວຍທີ່ານໃນການເຂົີ້າເຖງິການ

ເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຈໍານວນໜ ີ່ງ.  

ພະຍາບານເບິີ່ງແຍງທ ີ່ມ ທກັສະ 

ການບລໍິການທ ີ່ໃຫີ້ບໍລກິານ ຫຼ  ຫົວໜີ້າພະຍາບານທ ີ່ມ ໃບອະນຸຍາດ

ໃນເຮ ອນຂອງທີ່ານ ຫຼ  ໃນສະຖານທ ີ່ພະຍາບານຂອງທີ່ານ. ການ

ພະຍາບານທ ີ່ມ ທັກສະ ບໍີ່ຄ  ກນັກັບ “ການບລໍິການເບິີ່ງແຍງທ ີ່ມ ທັກສະ

,” ຊ ີ່ງແມີ່ນການບໍລກິານທ ີ່ດໍາເນ ນໂດຍນກັບໍາບດັ ຫຼ  ວິຊາສະເພາະ 

(ໂດຍບໍີ່ແມີ່ນພະຍາບານທ ີ່ມ ໃບອະນຸຍາດ) ໃນເຮ ອນຂອງທີ່ານ ຫຼ  

ສະຖານທ ີ່ພະຍາບານ. 

ພາວະແຊກຊີ້ອນຂອງການຖ ພາ 

ສະພາວະເນ ີ່ອງຈາກການຖ ພາ, ການເກ ດລ ກ ແລະ ການອອກລ ກ ຊ ີ່ງ

ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມ ການເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບເພ ີ່ອປີ້ອງກັນການບາດເຈບັທ ີ່

ຮຸນແຮງທາງດີ້ານຮີ່າງກາຍຂອງແມີ່ ຫຼ  ລ ກໃນທີ້ອງ. ໂດຍທົີ່ວໄປແລີ້ວ

ໝວດການແພີ້ທີ້ອງ ແລະ ການຜີ່າຕັດເກ ດລ ກແບບບໍີ່ສຸກເສ ນບໍີ່ແມີ່ນ

ພາວະແຊກຊີ້ອນຂອງການຖ ພາ.  

ມ ນຄີ່າທ ີ່ອະນຍຸາດ 

ນ ີ້ແມີ່ນລາຍຈີ່າຍສຸງສດຸ ທ ີ່ແຜນ ຈະຈີ່າຍໃຫີ້ສໍາລບັການບໍລກິານດ ແລ

ສຸຂະພາບທ ີ່ໄດີ້ຮັບການຄຸີ້ມຄອງ. ນອກນັີ້ນຍັງຮຽກວີ່າ “ລາຍຈີ່າຍທ ີ່

ໄດີ້ຮັບສິດ,” “ເງນິອດຸໜຸນ,” ຫຼ  “ອັດຕາທ ີ່ຕໍີ່ລອງໄດີ້.” 

ຢາພເິສດ 

ປະເພດຂອງ ຢາຕາມໃບສັີ່ງ ຊ ີ່ງ, ໂດຍທົີ່ວໄປແລີ້ວ, ຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້

ບໍລກິານພິເສດ ຫຼ  ມ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມ ນຢີ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ໂດຍຜ ີ້

Jane ຈີ່າຍເງິນ 

20% 

ຈີ່າຍຄີ່າແຜນການ

ຄຸີ້ມຄອງຂອງລາວ 

80% 

(ເບິີ່ງໜີ້າ 6 ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງ

ຕົວຢີ່າງ.) 



ຄໍາສບັຂອງເງ ີ່ອນໄຂການຄຸີ້ມຄອງ ແລະ ການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ ໜ້າ 5 ຂອງ 6 

 

 

ຊີ່ຽວຊານດີ້ານການເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບ ຫຼ  ຂີ້ອນຂີ້າງຫຍຸີ້ງຍາກທ ີ່ຈະ

ຈີ່າຍ. ໂດຍທົີ່ວໄປແລີ້ວ, ຢາພິເສດແມີ່ນຢາທ ີ່ມ ລາຄາແພງທ ີ່ສດຸໃນ 

ສຸດຢາ. 

ລາຍຈີ່າຍເກ ນວງົເງນິຈາໍກດັສ ງສດຸ 

ມ ນຄີ່າປະຈໍາປ ທ ີ່ລັດຖະບານກາງຕັີ້ງໄວີ້ຫຼາຍທ ີ່ສດຸເປັນລາຍບກຸຄນົ ຫຼ  

ຄອບຄວົສາມາດຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມ ການຈີ່າຍ ໃນການແບີ່ງປັນລາຍຈີ່າຍ 

ໃນໄລຍະ ແຜນ ປ ທ ີ່ຄຸີ້ມຄອງ, ການບລໍິການໃນເຄ ອຂີ່າຍ. ສະໝັກຂໍ

ທຸກປະເພດຂອງແຜນສຸຂະພາບແລະ ປະກັນໄພ. ຈໍານວນເງນິນ ີ້ອາດ

ຈະສ ງກວີ່າ ວົງເງິນຈາໍກດັ ທ ີ່ລະບຸໃນ ແຜນຂອງທີ່ານ. 

ຫີ້ອງປິີ່ນປວົສກຸເສ ນ / ການບໍລິການສກຸເສ ນ  

ການບລໍິການໃນການກວດຫາ ສະພາວະການປິີ່ນປົວສກຸເສ ນ ແລະ 

ການປິີ່ນປົວທີ່ານເພ ີ່ອບໍີ່ໃຫີ້ ສະພາວະການປິີ່ນປວົສຸກເສ ນ ຮີ້າຍແຮງ

ຂ ີ້ນ. ການບລໍກິານເຫຼົີ່ານ ີ້ອາດຈະມ ໃຫີ້ໃນຫີ້ອງສຸກເສ ນຂອງໂຮງໝທໍ ີ່

ໄດີ້ຮັບການອະນຍຸາດ ຫຼ  ສະຖານທ ີ່ອ ີ່ນໆທ ີ່ໃຫີ້ການປິີ່ນປວົສໍາລບັ 

ສະພາວະການປິີ່ນປົວສກຸເສ ນ. 

ໜັງສ ສ ດຢາ 

ລາຍການຂອງຢາທ ີ່ ແຜນຂອງທີ່ານ ຄຸີ້ມຄອງ. ໜງັສ ສ ດຢາອາດ

ຈະລວມທັງ ການແບີ່ງປັນຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍຄີ່າຢາຂອງທີ່ານແຕີ່ລະຊະນິດ

ແມີ່ນເທົີ່າໃດ.  ແຜນ ຂອງທີ່ານອາດຈະກໍານົດໃຫີ້ຢາຂອງທີ່ານຢ ີ່ໃນ 

ລະດບັຂອງການແບີ່ງປນັຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍ ຫຼ  ລໍາດັບຊັີ້ນ ທ ີ່ແຕກຕີ່າງກນັ. 

ຕົວຢີ່າງ:  ໜັງສ ສ ດຢາອາດຈະປະກອບດີ້ວຍຢາທົີ່ວໄປ ແລະ ປະເພດ

ຢາທ ີ່ມ ຊ ີ່ ແລະ ສີ່ວນແບີ່ງຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍ ທ ີ່ແຕກຕີ່າງກັນ ທ ີ່ຈະໃຊີ້ກບັແຕີ່

ລະປະເພດ.  

ອປຸະກອນດີ້ານການແພດທ ີ່ມ ຄວາມທນົທານ (DME) 

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ີ່ອງມ ທ ີ່ ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບເປນັຜ ີ້ສັີ່ງ 

ສໍາລບັທຸກໆມ ີ້ ຫຼ  ສ ບຕໍີ່ທໍາງານ. DME ອາດຈະລວມມ : ອຸປະກອນ

ອົກຊ ແຊນ (oxygen), ລົດຍຸີ້ຄນົເຈບັ, ແລະ ໄມີ້ຄີ້ອນເທົີ້າ. 

ອປຸະກອນທຽມ ແລະ ອປຸະກອນດາມຮີ່າງກາຍທຽມ 

ຂາ, ແຂນ, ຫຼັງ ແລະ ກີ້ານຄໍ, ຂາທຽມ, ແຂນ, ແລະ ຕາ, ແລະ 

ເຕົີ້ານົມທຽມ ຫຼັງຈາກມ ການຜີ່າຕດັເຕົີ້ານົມ. ການບໍລກິານເຫຼົີ່ານ ີ້ລວມ

ມ : ການແກີ້ໄຂ, ການສີ້ອມແຊມ ແລະ ການປີ່ຽນແທນເນ ີ່ອງຈາກ

ການແຕກຫກັ, ໃສີ່, ເສຍ ຫຼ  ປີ່ຽນແປງເງ ີ່ອນໄຂທາງດີ້ານຮີ່າງກາຍ

ຂອງຄນົເຈບັ.   

ເກ ນວງົເງນິ 

ສີ່ວນຫຼາຍທີ່ານ ຈະ ຈີ່າຍໃນ

ໄລຍະທ ີ່ມ ການຄຸີ້ມຄອງ 

(ປກົກະຕິແລີ້ວໜ ີ່ງປ ) ສາໍລບັ

ການແບີ່ງປັນຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍຂອງ

ການບລໍິການທ ີ່ໄດີ້ຄຸີ້ມຄອງ. 

ຫຼັງຈາກທ ີ່ທີ່ານຮອດວງົ

ເງິນຈໍາກດັຂອງ ແຜນນ ີ້ 

ປົກກະຕິແລີ້ວຈະຈີ່າຍ 100% 

ຂອງ ຈໍານວນເງນິອດຸໜ ນ. 

ວົງເງິນຈໍາກັດນ ີ້ຊີ່ວຍໃຫີ້ທີ່າງວາງແຜນລາຍຈີ່າຍຄີ່າເບິີ່ງແຍງ

ສຸຂະພາບ. ວົງເງິນຈາໍກດັນ ີ້ບໍີ່ໄດີ້ລວມ ຄີ່າເບີ້ຍປະກັນຂອງທີ່ານ, ການ

ເກັບເງນິໃບບນິຍອດຊໍາລະ ຫຼ  ການເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບທ ີ່ ແຜນຂອງ

ທີ່ານທ ີ່ບໍີ່ໄດີ້ຄຸີ້ມຄອງ. ແຜນບາງປະເພດ ບໍີ່ລວມການຮີ່ວມຈີ່າຍ ທັງໝົ

ດຂອງທີ່ານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບສີ່ວນທໍາອດິ, ການຈີ່າຍເງນິ ປະກນັ

ໄພຮີ່ວມ, ການຈີ່າຍເງນິນອກເຄ ອຂີ່າຍ, ຫຼ  ລາຍຈີ່າຍອ ີ່ນໆໃນ

ຈໍານວນຈໍາກດັນ ີ້. 

ເຄ ອຂີ່າຍ 

ສະຖານທ ີ່, ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານ ແລະ ຜ ີ້ສະໜອງການປະກັນສຂຸະພາບຂອງ

ທີ່ານ ຫຼ ແຜນ ໄດີ້ມ ສນັຍາກບັຜ ີ້ໃຫີ້ການບລໍິການເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບ. 

ແນະນາໍ 

ໃບສັີ່ງຈາກ ຜ ີ້ໃຫີ້ບໍລກິານເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບຫຼັກຂອງທີ່ານເພ ີ່ອທ ີ່ທີ່ານ

ຈະໄດີ້ໄປພບົກບັ ຊີ່ຽວຊານສະເພາະດີ້ານ ຫຼ  ເຂົີ້າຮັບການບໍລກິານ

ເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບທ ີ່ແນີ່ນອນ. ໃນອົງກອນເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຫຼາຍ

ແຫີ່ງ (Health Maintenance Organizations, HMOs), ທີ່ານຈໍາເປັນຈະ

ຕີ້ອງໄດີ້ຮບັຄໍາແນະນາໍ ກີ່ອນທ ີ່ທີ່ານຈະໄດີ້ຮບັບລໍກິານເບິີ່ງແຍງ

ສຸຂະພາບຈາກໃຜກໍໄດີ້ຍກົເວັີ້ນ ຜ ີ້ໃຫີ້ບລໍກິານເບິີ່ງແຍງສຂຸະພາບຫຼັກ

ຂອງທີ່ານ. ຖີ້າທີ່ານຍງັບໍີ່ທັນໄດີ້ຮບັຄໍາແນະນໍາໃຫີ້ໄປຫາກີ່ອນ, ແຜນ 

ອາດຈະບໍີ່ຈີ່າຍຄີ່າບໍລກິານ.  

ແຜນ 

ການຄຸີ້ມຄອງສຂຸະພາບໄດີ້ອອກໃຫີ້ແກີ່ທີ່ານໂດຍກົງ (ແຜນສີ່ວນ

ບຸກຄົນ) ຫຼ  ຜີ່ານນາຍຈີ້າງ, ສະຫະພັນ ຫຼ  ກຸີ່ມຜ ີ້ອປຸະຖາໍອ ີ່ນໆ (ແຜນ

ກຸີ່ມນາຍຈີ້າງ) ຊ ີ່ໃຫີ້ການຄຸີ້ມຄອງສໍາລບັລາຍຈີ່າຍຄີ່າເບິີ່ງສຂຸະພາບ

ບາງຢີ່າງ.  ນອກຈາກນັີ້ນຍັງເອ ີ້ນວີ່າ “ແຜນການປະກັນສຂຸະພາບ,” 

“ນະໂຍບາຍ,” “ນະໂຍບາຍປະກນັສຂຸະພາບ,” ຫຼ  “ປະກັນສຸຂະພາບ.” 

ໃບສັີ່ງຢາ 

ຢາ ແລະ ການປິີ່ນປົວດີ້ວຍຢາທ ີ່ກົດໝາຍຮຽກຮີ້ອງໃຫີ້ມ ໃບສັີ່ງຈາກ

ແພດ.  

Jane ຈີ່າຍ 

0% 

ແຜນຂອງລາວຈີ່າຍ 

100% 

(ເບິີ່ງໜີ້າ 6 ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂອງ

ຕົວຢີ່າງ.) 



ຄໍາສບັຂອງເງ ີ່ອນໄຂການຄຸີ້ມຄອງ ແລະ ການປິີ່ນປົວສຂຸະພາບ ໜ້າ 6 ຂອງ 6 

 

 

ວນັທ ີ1ມງັກອນ ວນັທ ີ31ທນັວາ 
ໄລຍະການຄຸ້ມຄອງເລີິ່ມຕົ້ນ ໄລຍະການຄຸ້ມຄອງສ ນ້ສດຸ 

 

 

ລາຍຈິ່າຍເ

ພີິ່ມເຕມີ 

 

ລາຍຈິ່າຍເ

ພີິ່ມເຕມີ 

 

  
Jane ຈີ່າຍ 

100% 

ແຜນ ຂອງລາວ ຈີ່າຍໃຫີ້ 

0% 

Jane ຈີ່າຍ 

20% 

ແຜນ ຂອງລາວ ຈີ່າຍໃຫີ້ 

80% 

Jane ຈີ່າຍ 

0% 

ແຜນ ຂອງລາວ ຈີ່າຍໃຫີ້ 

100% 

  

 

 

ຄາໍຖະແຫຼງການເປດີເຜຍີ PRA: ອີງໃສິ່ກົດໝາຍວິ່າດ້ວຍການຫຸຼດຜິ່ອນເອກະສານປີ 1995, ບໍິ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບກິ່ຽວກັບການຮວບຮວມຂ້ໍມູນ ຍົກເວ້ັນມັນສະແດງໃນໝາຍເລກຄວບຄຸມຫ້ອງບໍລ ຫານ ແລະ ງົບປະມານ (Office of Management and 

Budget, OMB). ໝາຍເລກຄວບຄຸມຫ້ອງບໍລ ຫານ ແລະ ງົບປະມານ (Office of Management and Budget, OMB) ທີິ່ຖືກຕ້ອງສໍາລັບການຮວບຮວມຂ້ໍມູນແມິ່ນ 0938-1146. ໄລຍະເວລາໃນການປະກອບແບບຟອມນ້ີໃຫ້ສໍາເລັດແມິ່ນປະເມີນໂດຍສະເລິ່ຍ 

0.08 ຊົິ່ວໂມງຕໍິ່ໜ ິ່ງຄໍາຕອບ, ລວມທັງເວລາໃນການທົບທວນຄໍາແນະນໍາ, ຄ້ົນຫາແຫຼິ່ງຂ້ໍມູນທີິ່ມີຢູິ່, ຮວບຮວມຂ້ໍມູນທີິ່ຈໍາເປັນ, ແລະ ຕອບ ແລະ ທົບທວນຂ້ໍມູນທີິ່ໄດ້ຮວບຮວມ. ຖ້າທິ່ານມີຄໍາເຫັນກິ່ຽວກັບຄວາມຊັດເຈນຂອງການປະເມີນເວລາ ຫືຼ 

ຄໍາແນະນໍາໃນການປັບປຸງແບບຟອມນ້ີ,  ກະລຸນາຂຽນມາໄດ້ທີິ່: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850. 

ທິ່ານ ແລະ ຜູສ້ະໜອງປະກັນໄພຂອງທິ່ານແບິ່ງປັນຄິ່າໃຊ້ຈິ່າຍແນວໃດ - ຍກົຕົວຢິ່າງ 

ຄວາມຮບັຜດິຊອບສີ່ວນທໍາອດິຂອງແຜນຂອງ Jane : $1,500   ປະກັນໄພຮີ່ວມ: 20% ເກ ນວງົເງິນທ ີ່ຈໍາກັດ: $5,000 

Jane ຍງັບໍີ່ຮອດວງົເງນິ $1,500 ຄວາມຮບັຜດິຊອບ

ສີ່ວນທາໍອດິຂອງລາວ ເທ ີ່ອ 

ແຜນ ຂອງລາວ ບໍີ່ໄດີ້ຈີ່າຍຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍໃດໆ. 

ຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍໃນການເຂົີ້າຫີ້ອງການ: $125  

Jane ຈີ່າຍ: $125 

ແຜນຂອງລາວຈີ່າຍ: $0 

Jane ຄົບຈໍານວນ $1,500 ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ສີ່ວນທໍາອິດຂອງລາວ, ປະກນັໄພຮີ່ວມ ເລ ີ່ມຕົີ້ນ 

Jane ໄດີ້ໄປພົບທີ່ານໝໍ ເປັນເວລາຫຼາຍຄັີ້ງ ແລະ 

ຈີ່າຍເງິນລວມທັງໝົດ $1,500, ຮອດຈໍານວນ ຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບສີ່ວນທໍາອິດຂອງລາວ. ດັີ່ງນັີ້ນແຜນ ຂອງ

ລາວ ຈ ີ່ງຈີ່າຍບາງສີ່ວນຂອງຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍໃນການ

ຕິດຕາມຄັີ້ງຕໍີ່ໄປຂອງລາວ. 

ຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍໃນການເຂົີ້າຫີ້ອງການ: $125 

Jane ຈີ່າຍ: 20% ຂອງ $125 = $25 

ແຜນຂອງລາວຈີ່າຍ: 80% ຂອງ $125 = $100 

Jane ຮອດຈາໍນວນ $5,000 ຂອງລາວ 

ເກ ນວົງເງິນ 

Jane ໄດີ້ໄປພົບທີ່ານໝໍເລ ີ້ອຍໆ ແລະ ໄດີ້ຈີ່າຍ 

ທັງໝົດ $5,000. ແຜນຂອງລາວຈີ່າຍຈໍານວນເຕັມຂອງ

ການບໍລິການເບິີ່ງແຍງສຸຂະພາບສໍາລັບປ ທ ີ່ຍັງເຫຼ ອ. 

ຄີ່າໃຊີ້ຈີ່າຍໃນການເຂົີ້າຫີ້ອງການ: $125  

Jane ຈີ່າຍ: $0 

ແຜນຂອງລາວຈີ່າຍ: $125 


