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อภธิานศพัทค์วามคุม้ครองสขุภาพและขอ้ก าหนดทางการแพทย ์
• อภธิานศัพทน์ีก้ าหนดค าศัพทท์ีใ่ชก้นัท่ัวไปจ านวนมาก แตไ่มใ่ชร่ายการทัง้หมด ค าศัพทแ์ละค าจ ากดัความของ

อภธิานศัพทเ์หลา่นีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่เป็นการศกึษาและอาจแตกตา่งจากขอ้ก าหนดและค าจ ากดัความในแผน หรอื
นโยบายการประกนัสขุภาพของคณุ ค าเหลา่นีบ้างค าอาจไมม่คีวามหมายเหมอืนกนัทกุประการเมือ่ใชใ้นนโยบายหรอื
แผนของคณุ และไมว่า่ในกรณีใด นโยบาย หรอืแผนจะมผีลบังคับใช ้(ดขูอ้มลูสรปุผลประโยชนแ์ละความครอบคลมุ
ของคณุส าหรับขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารขอส าเนานโยบาย หรอืเอกสารแผนของคณุ) 

• ขอ้ความทีข่ดีเสน้ใตร้ะบคุ าทีก่ าหนดไวใ้นอภธิานศัพทน์ี ้

• ดหูนา้ 6 ส าหรับตัวอยา่งทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ คา่เสยีหายสว่นแรก การประกนัภัยรว่ม และ วงเงนิคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งออก
เอง ท างานรว่มกนัอยา่งไรในสถานการณ์จรงิ

 

กายอปุกรณ์เสรมิและกายอปุกรณ์เทยีม 
โลหะดามทีข่า แขน หลังและคอ ขาเทยีม แขนและตา 
และเตา้นมเทยีมแบบเสรมิภายนอกหลังการผา่ตัดตัดเตา้
นม บรกิารเหลา่นีร้วมถงึ: การปรับ การซอ่มแซม และการ
เปลีย่นทดแทนทีจ่ าเป็นเนือ่งจากการแตกหัก การสกึหรอ 
การสญูหาย หรอืการเปลีย่นแปลงในสภาพรา่งกายของ
ผูป่้วย 

การขนสง่ทางการแพทยฉุ์กเฉนิ 
บรกิารรถพยาบาลส าหรับภาวะฉุกเฉนิทางการแพทย ์
ประเภทของการขนสง่ทางการแพทยฉุ์กเฉนิอาจรวมถงึ
การขนสง่ทางอากาศ ทางบก หรอืทางทะเล แผน ของ
คณุอาจไมค่รอบคลมุการขนสง่ทางการแพทยฉุ์กเฉนิทกุ
ประเภท หรอือาจจา่ยนอ้ยกวา่ส าหรับบางประเภท 

การคดักรอง 
การดแูลป้องกนัประเภทหนึง่ซึง่รวมถงึการทดสอบ หรอื
การตรวจเพือ่ตรวจหาบางสิง่ โดยปกตแิลว้จะท าเมือ่คณุ
ไมม่อีาการ อาการแสดง หรอืประวัตทิางการแพทยท์ีม่อียู่
ของโรค หรอือาการ 

การช าระเงนิรว่มนอกเครอืขา่ย 
จ านวนเงนิคงที ่(เชน่ 30 ดอลลารส์หรัฐฯ) ทีค่ณุจา่ย
ส าหรับบรกิารดแูลสขุภาพทีค่รอบคลมุจากผูใ้หบ้รกิารที่
ไมไ่ดท้ าสญัญากบัประกันสขุภาพหรอืแผนของคณุ การ
ช าระเงนิรว่มนอกเครอืขา่ยมักจะเป็นมากกวา่การช าระเงนิ
รว่มในเครอืขา่ย 

การช าระเงนิรว่มในเครอืขา่ย 
จ านวนเงนิคงที ่(เชน่ 15 ดอลลารส์หรัฐฯ) ทีค่ณุจา่ย
ส าหรับบรกิารดแูลสขุภาพทีค่รอบคลมุใหก้บัผูใ้หบ้รกิาร ที่
ท าสญัญากบัประกนัสขุภาพ หรอืแผนของคณุ การช าระ
เงนิรว่มในเครอืขา่ยมักจะนอ้ยกวา่การช าระเงนิรว่มนอก
เครอืขา่ย  

การดแูลเชงิป้องกนั (บรกิารการป้องกนั) 
การดแูลสขุภาพตามปกต ิรวมถงึการคัดกรอง การตรวจ
รา่งกาย และการใหค้ าปรกึษาผูป่้วย เพือ่ป้องกนัหรอื
คน้พบความเจ็บป่วย โรค หรอืปัญหาสขุภาพอืน่ๆ 

 

 
 
 

 

การดแูลผูป่้วยนอกในโรงพยาบาล 
ดแูลในโรงพยาบาลทีป่กตไิมต่อ้งพักคา้งคนื 

การดแูลหอ้งฉุกเฉนิ / บรกิารฉุกเฉนิ  
บรกิารตรวจสอบภาวะทางการแพทยฉุ์กเฉนิ และดแูลคณุ
เพือ่ไมใ่หเ้กดิภาวะทางการแพทยฉุ์กเฉนิ แยล่ง บรกิาร
เหลา่นีอ้าจใหบ้รกิารในหอ้งฉุกเฉนิของโรงพยาบาลที่
ไดร้ับใบอนุญาตหรอืสถานทีอ่ืน่ ๆ ทีใ่หก้ารดแูลส าหรับ
ภาวะทางการแพทยฉุ์กเฉนิ 

การดแูลอยา่งเรง่ดว่น 
ดแูลความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรอืสภาพทีร่า้ยแรงมาก
พอทีบ่คุคลทีเ่หมาะสมจะเขา้รับการรักษาทันท ีแตไ่ม่
รนุแรงจนตอ้งรับการรักษาในหอ้งฉุกเฉนิ 

การแบง่ปนัตน้ทนุ 
สว่นแบง่ของคา่ใชจ้า่ยส าหรับบรกิารทีเ่ป็นแผนครอบคลมุ
ซึง่คณุตอ้งจา่ยเงนิจากกระเป๋าของคณุเอง (บางครัง้
เรยีกวา่ "คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจา่ยเอง") ตัวอยา่งบางสว่นของ
การแบง่ปันตน้ทนุไดแ้ก ่คา่ใชจ้า่ยรว่ม คา่เสยีหายสว่น
แรก และประกนัภัยรว่ม การแบง่ปันคา่ใชจ้า่ยของ
ครอบครัวคอืสว่นแบง่ของคา่ใชจ้า่ยส าหรับคา่เสยีหายสว่น
แรกและ คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งจา่ยเองซึง่คณุและคูส่มรส และ/
หรอืบตุรของคณุตอ้งช าระออกจากกระเป๋าของคณุเอง 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ รวมถงึเบีย้ประกนัภัย ของคณุ บทลงโทษ
ทีค่ณุอาจตอ้งจา่ย หรอืคา่ใชจ้า่ยในการดแูลทีแ่ผนไม่
ครอบคลมุมักจะไมถ่อืวา่เป็นการแบง่ปันตน้ทนุ 

การพยาบาลทีม่ทีกัษะ 
บรกิารทีด่ าเนนิการ หรอืดแูลโดยพยาบาลทีไ่ดร้ับ
ใบอนุญาตในบา้นของคณุ หรอืในบา้นพักคนชรา การ
พยาบาลทีม่ทีักษะไมเ่หมอืนกบั "บรกิารดแูลทีม่ทีักษะ" 
ซึง่เป็นบรกิารทีด่ าเนนิการโดยนักบ าบัดโรค หรอืชา่ง
เทคนคิ (แทนทีจ่ะเป็นพยาบาลทีไ่ดร้ับใบอนุญาต) ในบา้น
ของคณุหรอืในบา้นพักคนชรา 

การรกัษาในโรงพยาบาล 
การดแูลในโรงพยาบาลทีต่อ้งเขา้รับการรักษาแบบผูป่้วย
ในและมักจะตอ้งพักคา้งคนื บาง แผน อาจพจิารณาการ
พักคา้งคนืเพือ่สงัเกตการณ์เป็นการดแูลผูป่้วยนอกแทน
การดแูลผูป่้วยใน 



อภธิานศัพทค์วามคุม้ครองสขุภาพและขอ้ก าหนดทางการแพทย ์ หนา้ 2 ของ 6 
 

 

การเรยีกเก็บเงนิคงเหลอื 
เมือ่ผูใ้หบ้รกิาร เรยีกเก็บเงนิจากคณุส าหรับยอดเงนิ
คงเหลอืในใบเรยีกเก็บเงนิทีแ่ผนของคณุไมค่รอบคลมุ 
จ านวนเงนินีค้อืสว่นตา่งระหวา่งจ านวนเงนิทีเ่รยีกเก็บจรงิ
กบัจ านวนเงนิทีอ่นุญาต ตัวอยา่งเชน่ หากคา่บรกิารของผู ้
ใหบ้รกิารคอื 200 ดอลลารส์หรัฐฯ และจ านวนเงนิที่
อนุญาตคอื 110 ดอลลารส์หรัฐฯ ผูใ้หบ้รกิารอาจเรยีกเก็บ
เงนิคณุส าหรับจ านวนเงนิทีเ่หลอื 90 ดอลลารส์หรัฐฯ สิง่นี้
เกดิขึน้บอ่ยทีส่ดุเมือ่คณุพบผูใ้หบ้รกิารนอกเครอืขา่ย (ผู ้
ใหบ้รกิารทีไ่มต่อ้งการ) ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย (ผูใ้หบ้รกิาร
ทีต่อ้งการ) อาจไมเ่รยีกเกบ็เงนิจากคณุส าหรับบรกิารที่
ครอบคลมุ 

การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมทดแทน 
การรอ้งขอผลประโยชน ์(รวมถงึการชดใชค้า่
รักษาพยาบาล) ทีค่ณุ หรอืผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพของ
คณุท ากบัผูป้ระกนัสขุภาพของคณุ หรอืแผนส าหรับ
รายการ หรอืบรกิารทีค่ณุคดิวา่ไดร้ับการคุม้ครอง 

การลดการแบง่ปนัตน้ทนุ 
สว่นลดทีล่ดจ านวนเงนิทีค่ณุจา่ยส าหรับบรกิารบางอยา่งที่
ครอบคลมุโดยแผนรายบคุคลทีค่ณุซือ้ผา่นตลาดกลาง คณุ
อาจไดร้ับสว่นลดหากรายไดข้องคณุต า่กวา่ระดับทีก่ าหนด 
และคณุเลอืกแผนประกนัสขุภาพระดับซลิเวอร ์หรอืหากคณุ
เป็นสมาชกิของชนเผา่ทีไ่ดร้บัการยอมรับจากรัฐบาลกลาง 
ซึง่รวมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษัิทตามพระราชบัญญัตกิาร
ตกลงคา่สนิไหมทดแทนของชนพืน้เมอืงอะแลสกา (Alaska 
Native Claims Settlement Act) 

การอนุมตัลิว่งหนา้ 
การตัดสนิใจโดยผูป้ระกนัตน หรอื แผน บรกิารดา้น
สขุภาพ แผนการรักษา ยาทีต่อ้งสัง่โดยแพทย ์หรอื
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นทาน (DME) เป็นสิง่จ าเป็น
ทางการแพทย ์บางครัง้เรยีกวา่ "การอนุญาตลว่งหนา้" 
"การอนุมัตลิว่งหนา้" หรอื "การรับรองกอ่น" ประกนั
สขุภาพ หรอื แผน บรกิารของคณุอาจตอ้งไดร้ับการอนุมัติ
ลว่งหนา้ส าหรับบรกิารบางอยา่งกอ่นทีค่ณุจะไดร้ับบรกิาร 
ยกเวน้ในกรณีฉุกเฉนิ การอนุมัตลิว่งหนา้ไมใ่ชส่ญัญา
ประกนัสขุภาพ หรอื แผนของคณุจะครอบคลมุคา่ใชจ้า่ย 

ความคุม้ครองข ัน้ต า่ทีจ่ าเป็น 
ความคุม้ครองทีจ่ าเป็นขัน้ต ่าโดยทั่วไป ไดแ้ก ่แผน 
ประกนัสขุภาพ ทีม่จี าหน่ายผา่นตลาดกลาง หรอืนโยบาย
การตลาดสว่นบคุคล Medicare Medicaid CHIP 
TRICARE และความคุม้ครองอืน่ ๆ หากคณุมสีทิธิไ์ดร้ับ
ความคุม้ครองขัน้ต า่บางประเภท คณุอาจไมม่สีทิธิไ์ดร้บั
เครดติภาษีเบีย้ประกนัภัย 

ความคุม้ครองยาตามใบส ัง่แพทย ์
ความคุม้ครองตามแผน ชว่ยช าระคา่ยาตามใบสัง่แพทย ์
หากสตูรของแผนใช ้"ชัน้" (ระดับ) ยาทีต่อ้งสัง่โดยแพทย์
จะถกูจัดกลุม่ตามประเภท หรอืคา่ใชจ้า่ย จ านวนเงนิทีค่ณุ
จะจา่ยในการแบง่ปันคา่ใชจ้า่ย จะแตกตา่งกนัส าหรับแต่
ละ "ชัน้" ของยาทีต่อ้งสัง่โดยแพทยท์ีค่รอบคลมุ 

ความจ าเป็นทางการแพทย ์
บรกิาร หรอือปุกรณ์ดแูลสขุภาพทีจ่ าเป็นในการป้องกนั 
วนิจิฉัย หรอืรักษาโรค การบาดเจ็บ สภาพ โรค หรอือาการ
ของมัน รวมถงึการพักฟ้ืน และเป็นไปตามมาตรฐานยาที่
ยอมรับ 

คา่ใชจ้า่ยรว่ม 
จ านวนเงนิคงที ่(เชน่ 15 ดอลลารส์หรัฐฯ) ทีค่ณุจา่ย
ส าหรับบรกิารดแูลสขุภาพทีค่รอบคลมุ โดยปกตเิมือ่คณุ
ไดร้ับบรกิาร (บางครัง้เรยีกวา่ “การจา่ยรว่ม”) จ านวนเงนิ
อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของบรกิารดแูลสขุภาพที่
ครอบคลมุ 

คา่มาตรฐานข ัน้ต า่ 
มาตรฐานพืน้ฐานในการวัดเปอรเ์ซ็นตข์องคา่ใชจ้า่ยที่
อนุญาตตามความครอบคลมุในแผน หากคณุไดร้ับ
ขอ้เสนอ แผนของนายจา้งทีจ่า่ยอยา่งนอ้ย 60 เปอรเ์ซ็นต์
ของตน้ทนุผลประโยชนท์ีอ่นุญาตทัง้หมด แผนดังกลา่วมี
มลูคา่ขัน้ต า่ และคณุอาจไมไ่ดร้ับสทิธิไ์ดร้ับเครดติภาษี
เบีย้ประกนัภัย และ การลดสว่นแบง่ตน้ทนุเพือ่ซือ้แผนจาก
ตลาดกลาง 

คา่เสยีหายสว่นแรก 
จ านวนเงนิทีค่ณุสามารถ
เป็นหนีใ้นชว่งระยะเวลา
ครอบคลมุ (โดยปกตหินึง่
ปี) ส าหรับบรกิารดา้นการ
ดแูลสขุภาพทีค่รอบคลมุ
กอ่นทีแ่ผน ของคณุจะเริม่
จา่ย คา่เสยีหายสว่นแรก
โดยรวมใชก้บัรายการและ
บรกิารทีค่รอบคลมุทัง้หมด 
หรอืเกอืบทัง้หมด แผน ทีม่ี
คา่เสยีหายสว่นแรกโดยรวม
อาจมคีา่เสยีหายสว่นแรก
แยกตา่งหากทีใ่ชก้บับรกิาร
เฉพาะ หรอืกลุม่ของบรกิาร 
แผน อาจมเีพยีงคา่เสยีหาย
สว่นแรกทีแ่ยกตา่งหาก (ตัวอยา่งเชน่หากการหักลดหยอ่น
ของคณุคอื 1,000 ดอลลารส์หรัฐฯ แผนของคณุจะไมจ่า่ย
อะไรเลยจนกวา่คณุจะไดร้ับการหักลดหยอ่น 1,000 
ดอลลารส์หรฐัฯ ส าหรับบรกิารดา้นการดแูลสขุภาพที่
ครอบคลมุภายใตก้ารหักลดหยอ่น) 

เครดติภาษเีบีย้ประกนัภยั 
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีล่ดภาษีของคณุเพือ่ชว่ยให ้
คณุและครอบครัวช าระคา่ ประกนัสขุภาพสว่นตัว คณุ
สามารถรับความชว่ยเหลอืนีไ้ดห้ากคณุท า ประกนัสขุภาพ 
ผา่น ตลาดกลาง และรายไดข้องคณุต า่กวา่ระดับทีก่ าหนด 
การช าระเงนิลว่งหนา้ของเครดติภาษีสามารถใชไ้ดทั้นที
เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ย เบีย้ประกันภัย รายเดอืนของคณุ 
 

 

Jane จา่ย แผนของเธอ
จา่ย 

100 เปอรเ์ซ็นต ์0 เปอรเ์ซ็นต ์

(ดหูนา้ 6 ส าหรับตัวอยา่ง
โดยละเอยีด) 
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เครอืขา่ย 
สิง่อ านวยความสะดวก ผูใ้หบ้รกิาร และผูผ้ลติประกนั
สขุภาพ หรอืแผนบรกิารของคณุท าสญัญาดว้ยเพือ่
ใหบ้รกิารดแูลสขุภาพ 

จ านวนเงนิทีจ่่ายส าหรับบรกิารทางการแพทยใ์นพืน้ทีท่าง
ภมูศิาสตรโ์ดยพจิารณาจากผูใ้หบ้รกิารในพืน้ทีซ่ ึง่มักจะ
เรยีกเก็บคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั 
บางครัง้จ านวนเงนิ UCR ใชเ้พือ่ก าหนดจ านวนเงนิที่
อนุญาต 

จ านวนเงนิทีอ่นุญาต 
นีค่อืจ านวนเงนิสงูสดุทีแ่ผน จะจา่ยส าหรับบรกิารดแูล
สขุภาพทีค่รอบคลมุ อาจเรยีกอกีอยา่งวา่ "คา่ใชจ้า่ยทีม่ี
สทิธิ"์ "คา่เผือ่การช าระเงนิ" หรอื "อัตราตอ่รอง" 

ดแูลสขุภาพทีบ่า้น 
บรกิารดแูลสขุภาพและอปุกรณ์ทีค่ณุไดร้ับในบา้นของคณุ
ภายใตค้ าสัง่ของแพทย ์อาจใหบ้รกิารโดยพยาบาล นัก
บ าบัด นักสงัคมสงเคราะห ์หรอืผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพที่
ไดร้ับใบอนุญาตอืน่ๆ การดแูลสขุภาพทีบ่า้นมักไมร่วมถงึ
ความชว่ยเหลอืในงานทีไ่มใ่ชท่างการแพทย ์เชน่ การ
ท าอาหาร การท าความสะอาด หรอืการขบัรถ 

ตลาดกลาง 
ตลาดกลางส าหรับ การประกนัสขุภาพ ทีบ่คุคล ครอบครัว 
และธรุกจิขนาดเล็กสามารถเรยีนรูเ้กีย่วกบัตัวเลอืก แผน
ของพวกเขา เปรยีบเทยีบแผนตามตน้ทนุ ผลประโยชน ์
และคณุสมบัตทิีส่ าคัญอืน่ๆ สมัครและรับความชว่ยเหลอื
ทางการเงนิดว้ย เบีย้ประกันภัย และ สว่นแบง่ตน้ทนุ ตาม
รายได ้และเลอืก แผนและลงทะเบยีนความคุม้ครอง หรอื
ทีเ่รยีกวา่ “การแลกเปลีย่น” ตลาดกลางด าเนนิการโดยรัฐ
ในบางรัฐและโดยรัฐบาลกลางในบางรัฐ ในบางรัฐ ตลาด
กลางยังชว่ยใหผู้บ้รโิภคทีม่สีทิธิล์งทะเบยีนในโปรแกรม
อืน่ๆ รวมถงึ Medicaid และโครงการประกนัสขุภาพเด็ก 
(CHIP) มบีรกิารทางออนไลน ์ทางโทรศัพท ์และแบบ
ปรกึษาตัวตอ่ตัว 

ทดสอบการวนิจิฉยั 
การทดสอบเพือ่หาปัญหาสขุภาพของคณุวา่เป็นอะไร 
ตัวอยา่งเชน่รังสเีอกซอ์าจเป็นการทดสอบการวนิจิฉัยเพือ่
ดวูา่คณุมกีระดกูหักหรอืไม ่

บรกิารทางการแพทย ์
แพทยท์ีม่ใีบอนุญาตบรกิารดแูลสขุภาพ รวมทัง้แพทย์
แบบดัง้เดมิ (Doctor of Medicine, M.D.) (แพทย)์ หรอื
แพทยแ์ผนออสทโีอพาธ ี(Doctor of Osteopathic 
Medicine, D.O.) แพทยแ์ผนออสทโีอพาธ ีการจัดหา 
หรอืการประสานงาน 

บรกิารทีย่กเวน้ 
บรกิารดแูลสขุภาพทีแ่ผน ของคณุไมไ่ดจ้า่ย หรอื
ครอบคลมุ 

บรกิารบา้นพกัรบัรองพระธุดงค ์
บรกิารเพือ่ใหค้วามสะดวกสบายและการสนับสนุนแก่
บคุคลในระยะสดุทา้ยของการเจ็บป่วยระยะสดุทา้ยและ
ครอบครัวของพวกเขา 

บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
บรกิารดแูลสขุภาพทีช่ว่ยใหบ้คุคลสามารถรักษา รับกลับ 
หรอืพัฒนาทักษะและการท างานในชวีติประจ าวันทีส่ญู
หาย หรอืบกพรอ่งเนือ่งจากบคุคลป่วย บาดเจ็บ หรอืพกิาร 
บรกิารเหลา่นีอ้าจรวมถงึกายภาพบ าบัดและกจิกรรมบ าบัด 
พยาธวิทิยาของภาษาพดู และบรกิารฟ้ืนฟทูางจติเวชใน
การจัดตัง้สถานพยาบาลผูป่้วยใน และ/หรอืผูป่้วยนอกที่
หลากหลาย 

บรกิารเวชศาสตรฟ้ื์นฟ ู
บรกิารดแูลสขุภาพทีช่ว่ยใหบ้คุคลสามารถรักษา เรยีนรู ้
หรอืพัฒนาทักษะและการท างานในชวีติประจ าวัน ตัวอยา่ง 
ไดแ้ก ่การบ าบัดส าหรับเด็กทีไ่มไ่ดเ้ดนิ หรอืพดูในวัยที่
คาดหวัง บรกิารเหลา่นีอ้าจรวมถงึกายภาพบ าบัดและ
กจิกรรมบ าบัด พยาธวิทิยาของภาษาพดู และบรกิารอืน่ๆ 
ส าหรับคนพกิารในการจัดตัง้สถานพยาบาลผูป่้วยในและ/
หรอืผูป่้วยนอกทีห่ลากหลาย 

เบีย้ประกนัภยั 
จ านวนเงนิทีต่อ้งจา่ยส าหรับ การประกนัสขุภาพ หรอื แผน
ของคณุ คณุและ/หรอืนายจา้งของคณุมักจะจา่ยเป็นราย
เดอืน รายไตรมาส หรอืรายปี 

ปกต ิจารตีประเพณี และสมเหตสุมผล 
จ านวนเงนิทีจ่่ายส าหรับบรกิารทางการแพทยใ์นพืน้ทีท่าง
ภมูศิาสตรโ์ดยพจิารณาจากผูใ้หบ้รกิารในพืน้ทีซ่ ึง่มักจะ
เรยีกเก็บคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่หมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั 
บางครัง้จ านวนเงนิ UCR ใชเ้พือ่ก าหนดจ านวนเงนิที่
อนุญาต 

ประกนัภยัรว่ม 
สว่นแบง่คา่ใชจ้า่ยของ
บรกิารรถเพือ่สขุภาพที่
ครอบคลมุโดยค านวณ
เป็นเปอรเ์ซน็ต ์(เชน่ 20 
เปอรเ์ซ็นต)์ ของจ านวน
เงนิทีอ่นุญาต ส าหรับ
บรกิาร โดยทัว่ไปคณุจา่ย
ประกนัภัยรว่ม บวกกบั 
คา่เสยีหายสว่นแรกใด ๆ 
ทีค่ณุเป็นตดิคา้ง 
(ตัวอยา่งเชน่ หากจ านวน
เงนิทีอ่นุญาตส าหรับ
ประกนัสขุภาพ หรอืแผน
ส าหรับการเขา้ตรวจเยีย่มคอื 100 ดอลลารส์หรฐัฯ และคณุ
มคีณุสมบัตใินสว่นคา่เสยีหายสว่นแรกของคณุ การจา่ยเงนิ
ประกนัภัยรว่มของคณุ 20 เปอรเ์ซ็นตจ์ะเทา่กบั 20 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ประกนัสขุภาพ หรอืแผนช าระสว่นทีเ่หลอืตาม
จ านวนทีอ่นุญาต) 

Jane จา่ย 

20 เปอรเ์ซ็นต ์

แผนของเธอจา่ย 

80 เปอรเ์ซ็นต ์

(ดตูัวอยา่งโดยละเอยีดในหนา้ 6) 
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ประกนัภยัรว่มนอกเครอืขา่ย 
สว่นแบง่ของคณุ (เชน่ 40 เปอรเ์ซ็นต)์ ของจ านวนเงนิที่
อนุญาตส าหรับบรกิารดแูลสขุภาพทีค่รอบคลมุใหก้บัผูใ้ห ้
บรกิารทีไ่มไ่ดท้ าสญัญากบัประกนัสขุภาพ หรอื แผนของ
คณุ ประกนัภัยรว่มนอกเครอืขา่ยมักจะเสยีคา่ใชจ้า่ย
มากกวา่การประกนัภัยรว่มในเครอืขา่ย 

ประกนัภยัรว่มในเครอืขา่ย 
สว่นแบง่ของคณุ (เชน่ 20 เปอรเ์ซ็นต)์ ของจ านวนเงนิที่
อนุญาตส าหรับบรกิารดแูลสขุภาพทีค่รอบคลมุ สว่นแบง่
ของคณุมักจะต า่กวา่ส าหรับบรกิารทีค่รอบคลมุใน
เครอืขา่ย 

ประกนัสขุภาพ 
สญัญาทีก่ าหนดใหบ้รษัิทประกนัสขุภาพตอ้งจา่ยคา่
รักษาพยาบาลบางสว่น หรอืทัง้หมดเพือ่แลกเปลีย่น
ส าหรับเบีย้ประกนัภัย สญัญาประกนัสขุภาพอาจเรยีกวา่ 
"นโยบาย" หรอื แผน 

ผูเ้ชีย่วชาญ 
ผูใ้หบ้รกิารทีเ่นน้เฉพาะดา้นยาหรอืกลุม่ผูป่้วยเพือ่วนิจิฉัย 
จัดการ ป้องกัน หรอืรักษาอาการและเงือ่นไขบางประเภท 

ผูใ้หบ้รกิาร 
บคุคลหรอืสถานบรกิารทีใ่หบ้รกิารดแูลสขุภาพ ตัวอยา่ง
ของผูใ้หบ้รกิาร ไดแ้ก ่แพทย ์พยาบาล หมอนวด ผูช้ว่ย
แพทย ์โรงพยาบาล ศนูยศ์ัลยกรรม สถานพยาบาลทีม่ี
ทักษะ และศนูยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพ แผน อาจก าหนดใหผู้ ้
ใหบ้รกิารตอ้งไดร้ับอนุญาต รับรอง หรอืรับรองตามที่
กฎหมายของรัฐก าหนด 

ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย (ผูใ้หบ้รกิารทีต่อ้งการ) 
ผูใ้หบ้รกิารทีม่สีญัญากับประกนัสขุภาพ หรอืแผนบรกิาร
ของคณุทีต่กลงทีจ่ะใหบ้รกิารแกส่มาชกิของแผน คณุจะ
จา่ยนอ้ยลงหากคณุพบผูใ้หบ้รกิารในเครอืขา่ย เรยีกอกี
อยา่งวา่ “ผูใ้หบ้รกิารทีต่อ้งการ” หรอื “ผูใ้หบ้รกิารทีเ่ขา้
รว่ม” 

ผูใ้หบ้รกิารดแูลช ัน้ปฐมภมู ิ
แพทย ์รวมทัง้ M.D. (แพทย)์ หรอื D.O. (แพทยแ์ผนออส
ทโีอพาธ)ี ผูป้ระกอบวชิาชพีพยาบาล ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ
พยาบาลคลนิกิ หรอืผูช้ว่ยแพทย ์ตามทีไ่ดร้ับอนุญาต
ภายใตก้ฎหมายของรัฐและขอ้ก าหนดของแผน ผู ้
ใหบ้รกิาร ประสานงาน หรอืชว่ยใหค้ณุเขา้ถงึบรกิารดา้น
การดแูลสขุภาพทีห่ลากหลาย 

ผูใ้หบ้รกิารนอกเครอืขา่ย (ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ม่

ตอ้งการ) 
ผูใ้หบ้รกิารทีไ่มม่สีญัญากับแผนการใหบ้รกิารของคณุ 
หาก แผน ของคณุครอบคลมุบรกิารนอกเครอืขา่ย คณุจะ
จา่ยมากกวา่เพือ่ดผููใ้หบ้รกิารนอกเครอืขา่ยมากกวา่ผูใ้ห ้
บรกิารทีต่อ้งการ นโยบายของคณุจะอธบิายวา่คา่ใชจ้า่ย
เหลา่นัน้เป็นอยา่งไร อาจถกูเรยีกวา่ "ไมต่อ้งการ" หรอื 
"ไมเ่ขา้รว่ม" แทนทีจ่ะเป็น "ผูใ้หบ้รกิารนอกเครอืขา่ย" 

ผูอ้า้งองิ 
ค าสัง่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผูใ้หบ้รกิารดแูลหลักของ
คณุเพือ่ใหค้ณุพบผูเ้ชีย่วชาญหรอืรับบรกิารดแูลสขุภาพ
บางอยา่ง ในองคก์รบ ารงุรักษาสขุภาพ (HMOs) หลาย
แหง่ คณุตอ้งไดร้ับการสง่ตอ่กอ่นทีค่ณุจะสามารถรับ
บรกิารดแูลสขุภาพจากใครก็ได ้ยกเวน้ผูใ้หบ้รกิารหลัก
ของคณุ หากคณุไมไ่ดร้ับการยนืยันกอ่น แผนอาจไมช่ าระ
คา่บรกิาร 

แผน 
ความคุม้ครองสขุภาพทีอ่อกใหแ้กค่ณุโดยตรง (แผน
รายบคุคล) หรอืผา่นนายจา้ง สหภาพแรงงาน หรอื
ผูส้นับสนุนกลุม่อืน่ๆ (แผนกลุม่นายจา้ง) ทีใ่หค้วาม
คุม้ครองส าหรบัคา่รักษาพยาบาลบางอยา่ง เรยีกอกีอยา่ง
หนึง่วา่ “แผนประกนัสขุภาพ” “นโยบาย” “กรมธรรม์
ประกนัสขุภาพ” หรอื “ประกนัสขุภาพ” 

แพทยป์ฐมภมู ิ
แพทย ์รวมทัง้ M.D. (แพทย)์ หรอื D.O. (แพทยแ์ผนออส
ทโีอพาธ)ี ซึง่เป็นผูจ้ัดหา หรอืประสานงานบรกิารดา้น
สขุภาพตา่งๆ ใหก้บัคณุ 

ภาวะฉุกเฉนิทางการแพทย ์
ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ อาการ (รวมถงึอาการปวด
อยา่งรนุแรง) หรอือาการรนุแรงพอทีจ่ะเสีย่งตอ่อันตราย
รา้ยแรงตอ่สขุภาพของคณุ หากคณุไมไ่ดร้ับการ
รักษาพยาบาลทันท ีหากคณุไมไ่ดร้ับการดแูลทาง
การแพทยใ์นทันท ีคณุอาจคาดหวังอยา่งใดอยา่งหนึง่
ตอ่ไปนี:้ 1) สขุภาพของคณุจะตกอยูใ่นอันตรายรา้ยแรง 
หรอื 2) คณุจะมปัีญหารา้ยแรงกบัการท างานของรา่งกาย 
หรอื 3) คณุจะมคีวามเสยีหายรา้ยแรงตอ่สว่นใดสว่นหนึง่ 
หรอือวัยวะของรา่งกายคณุ 

ภาวะแทรกซอ้นของการต ัง้ครรภ ์
ภาวะอันเนือ่งมาจากการตัง้ครรภ ์การคลอด และการคลอด
ทีต่อ้งรักษาพยาบาลเพือ่ป้องกนัอันตรายรา้ยแรงตอ่
สขุภาพของมารดา หรอืทารกในครรภ ์อาการแพท้อ้งและ
การผา่ตัดคลอดโดยปกตไิมใ่ชภ่าวะแทรกซอ้นของการ
ตัง้ครรภ ์

ยาตามใบส ัง่แพทย ์
ยาและยาทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งมใีบสัง่ยา 

ยาทีต่อ้งผลติขึน้พเิศษ 
ยาทีต่อ้งสัง่โดยแพทยซ์ึง่โดยท่ัวไปแลว้ตอ้งมกีารจัดการ
พเิศษ หรอืการเฝ้าตดิตามและประเมนิผลอยา่งตอ่เนือ่ง
โดยผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการดแูลสขุภาพ หรอืคอ่นขา้ง
ยากทีจ่ะจา่ยยา โดยทั่วไป ยาทีต่อ้งผลติขึน้พเิศษเป็นยา
ในสตูรเฉพาะทีร่าคาแพงทีส่ดุ 

รอ้งทกุข ์
การรอ้งเรยีนทีค่ณุสือ่สารกับผูป้ระกนัตน หรอืแผนประกนั
สขุภาพของคณุ 
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วงเงนิคา่ใชจ้า่ยที่

ตอ้งออกเอง  
จ านวนเงนิสงูสดุทีค่ณุ 
สามารถ จา่ยไดใ้นชว่ง
ระยะเวลาความคุม้ครอง 
(โดยปกตคิอืหนึง่ปี) 
ส าหรับสว่นแบง่
คา่บรกิารทีค่รอบคลมุ
ของคณุ หลังจากทีค่ณุ
ถงึขดีจ ากดันี้แลว้ โดย
ปกต ิแผน จะจา่ย 100 
เปอรเ์ซ็นตข์องจ านวน
เงนิทีอ่นุญาต ขดีจ ากดันี้
ชว่ยใหค้ณุวางแผน
ส าหรับคา่รักษาพยาบาล
ได ้ขดีจ ากดันีไ้มร่วมถงึคา่บรกิารแบบพรเีมยีม ยอดเงนิ
คงเหลอื หรอืคา่รักษาพยาบาลที ่แผน ของคณุไม่
ครอบคลมุ บางแผน ไมนั่บคา่ใชจ้า่ยประกนัภัยจา่ยรว่ม 
คา่เสยีหายสว่นแรก ประกนัภัยรว่ม คา่ใชจ้า่ยนอก
เครอืขา่ย หรอืรายจา่ยอืน่ๆ ตามวงเงนินี้ 

วงเงนิสงูสดุของคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งออกเอง 
จ านวนเงนิรายปีทีร่ัฐบาลกลางก าหนดเป็นจ านวนเงนิ
สงูสดุทีแ่ตล่ะบคุคลหรอืครอบครัวสามารถตอ้งจา่ยในการ
แบง่ปันตน้ทนุ ระหวา่งปีของแผนส าหรับบรกิารใน
เครอืขา่ยทีค่รอบคลมุ ใชก้ับแผนประกันสขุภาพและการ
ประกนัเกอืบทกุประเภท จ านวนเงนินีอ้าจสงูกวา่ วงเงนิที่
ตอ้งจา่ยเอง ทีก่ าหนดไวใ้น แผนของคณุ 

ศลัยกรรมตกแตง่ 
จ าเป็นตอ้งท าการผา่ตัดและตดิตามผลเพือ่แกไ้ข หรอื
ปรับปรงุสว่นตา่งๆ ของรา่งกายเนือ่งจากความพกิารแต่
ก าเนดิ อบุัตเิหต ุการบาดเจ็บ หรอืสภาวะทางการแพทย ์

สตูร 
รายการยาที ่แผน ของคณุครอบคลมุ สตูรอาจรวมถงึสว่น
แบง่ของคา่ใชจ้า่ยส าหรับยาแตล่ะชนดิ แผน ของคณุอาจ
วางยาในระดับ หรอืชัน้การแบง่ปันตน้ทนุทีแ่ตกตา่งกนั 
ตัวอยา่งเชน่ สตูรอาจรวมถงึระดับชัน้ยาสามัญและยาทีม่ี
ชือ่แบรนด ์และปรมิาณการแบง่ปันตน้ทนุทีแ่ตกตา่งกนัจะ
น าไปใชก้บัแตล่ะระดับ 

อทุธรณ ์
การรอ้งขอใหบ้รษัิทประกนัสขุภาพ หรอืแผนของคณุ
ทบทวนการตดัสนิใจทีป่ฏเิสธผลประโยชนห์รอืการจา่ยเงนิ 
(ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) 

อปุกรณ์การแพทยท์ีท่นทาน (Durable 
Medical Equipment, DME) 
อปุกรณ์และวัสดสุ ิน้เปลอืงทีส่ัง่โดยผูใ้หบ้รกิาร ดา้นการ
ดแูลสขุภาพส าหรับการใชง้านทกุวันหรอืเพิม่เตมิ DME 
อาจรวมถงึ: อปุกรณ์ออกซเิจน, เกา้อีล้อ้เลือ่นและไมค้ ้า 

Jane จา่ย 
 

0 เปอรเ์ซ็นต ์

แผนของเธอ
จา่ย 

100 เปอรเ์ซ็นต ์

(ดตูัวอยา่งโดยละเอยีดในหนา้ 6) 
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วนัที่ 1 มกราคม วนัที่ 31 ธนัวาคม 
ระยะเวลาเริม่ตน้ความคุม้ครอง ระยะส ิน้สดุความคุม้ครอง 

 

 

คา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ 

 

คา่ใชจ้า่ย
เพิม่เตมิ 

 

  
Jane จา่ย  

100 เปอรเ์ซ็นต ์
แผนของเธอจา่ย 
0 เปอรเ์ซ็นต ์

Jane จา่ย 
20 เปอรเ์ซ็นต ์

แผนของเธอจา่ย 
80 เปอรเ์ซ็นต ์

Jane จา่ย 
0 เปอรเ์ซ็นต ์

แผน ของเธอจา่ย 
100 เปอรเ์ซ็นต ์

  

 

 
 

ค าชีแ้จงการเปิดเผยขอ้มูลของพระราชบญัญตักิารลดงานเอกสาร (Paperwork Reduction Act, PRA): ตามพระราชบัญญัตกิารลดงานเอกสารปี 1995 
บคุคลไมต่อ้งตอบสนองตอ่การรวบรวมขอ้มลูเวน้แตจ่ะแสดงหมายเลขควบคมุส านักงานบรหิารและงบประมาณ (Office of Management and Budget, OMB) ทีถ่กูตอ้ง หมายเลขควบคมุ OMB 
ทีถ่กูตอ้งส าหรับการรวบรวมขอ้มลูน้ีคอื 0938-1146 เวลาทีต่อ้งใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูน้ีใหเ้สร็จสิน้โดยประมาณจะอยูท่ี ่0.08 ชัว่โมงโดยเฉลีย่ตอ่การตอบสนอง รวมถงึเวลาในการตรวจสอบค าแนะน า คน้หาแหลง่ขอ้มลูทีม่อียู ่
รวบรวมขอ้มลูทีจ่ าเป็น และด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้และตรวจทานการรวบรวมขอ้มลู หากคณุมคีวามคดิเห็นเกีย่วกับความถกูตอ้งของการประมาณเวลา หรอืขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแบบฟอรม์นี ้โปรดกรอกขอ้มลูไปที:่ CMS, 7500 
Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850 

คณุและบรษิทัประกนัแบง่ปนัตน้ทนุอยา่งไร - ตวัอยา่ง 
แผนคา่เสยีหายสว่นแรกของ Jane: 1,500 
ดอลลารส์หรฐัฯ  

  ประกนัภัยรว่ม: 20 เปอรเ์ซ็นต ์ วงเงนิคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งออกเอง: 5,000 ดอลลารส์หรัฐฯ 

Jane มคีา่ใชจ้า่ยของเธอไมถ่งึ 
1,500  ดอลลารส์หรฐัฯ ทีเ่ป็น
คา่เสยีหายสว่นแรกเลย 
แผน ของเธอไมต่อ้งจา่ยคา่ใชจ้า่ยใดๆ 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ตรวจเยีย่ม: 125 
ดอลลารส์หรัฐฯ 
Jane จา่ย:125 ดอลลารส์หรัฐฯ 
แผนของเธอจา่ย:  0 ดอลลารส์หรัฐฯ 

Jane มคีา่เสยีหายสว่นแรกถงึ  
1,500 ดอลลารส์หรัฐฯ  ประกนัภัยรว่มเริม่
คดิตัง้แตท่ี ่Jane ไดพ้บแพทยห์ลายครัง้
และจา่ยเงนิทัง้หมด 1,500 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึง่เป็นคา่เสยีหายสว่นแรกของเธอ
ดังนัน้แผนของเธอจงึจ่ายคา่ใชจ้า่ย
บางสว่นส าหรับการมาเขา้เยีย่มครัง้ตอ่ไป
ของเธอ 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ตรวจเยีย่ม:  125 
ดอลลารส์หรัฐฯ  
Jane จา่ย: 20 เปอรเ์ซ็นตข์อง 125 
ดอลลารส์หรัฐฯ = 25 ดอลลารส์หรัฐฯ 
แผนของเธอจ่าย:80 เปอรเ์ซ็นต ์ของ 
125 ดอลลารส์หรัฐฯ = 100 ดอลลาร์
สหรัฐฯ 

Jane มคีา่ใชจ้า่ยสงูถงึ 5,000 ดอล
ลา่รส์หรฐัฯ 
วงเงนิคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งออกเอง  
Jane พบหมอบอ่ยแลว้จา่ยเงนิ 
ทัง้หมด 5,000 ดอลลารส์หรัฐฯแผนของ
เธอจา่ยคา่ใชจ้่ายทัง้หมดส าหรับบรกิาร
ดแูลสขุภาพทีค่รอบคลมุตลอดชว่งเวลาที่
เหลอืของปี 
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้เยีย่มส านักงาน: 
125 ดอลลารส์หรัฐฯ 
 Jane จา่ย: 0 ดอลลารส์หรัฐฯ 
แผนของเธอจา่ย: 125 ดอลลารส์หรัฐฯ 


