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นโยบายของ 

MEMORIAL HERMANN SURGICAL HOSPITAL FIRST COLONY 

 

 

ช่ือนโยบาย: นโยบายการเรยีกเกบ็เงนิและการเรยีกเกบ็หน้ี 

 

วนัท่ีตีพิมพ:์ 10/1/2018 

ฉบบัท่ี: 1 

             

 

วตัถปุระสงคข์องนโยบาย: 

 

นโยบายน้ีช่วยสรา้งกระบวนการทีส่มเหตุสมผลเกีย่วกบัการทวงถามหน้ีของผูป่้วย รวมถงึการดาํเนินการต่าง ๆ ของ 

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony ("MHSHFC”) หรอืบรษิทัเรยีกเกบ็หน้ีภายนอกทีว่่าจา้ง 

ขอบเขต: 

 

นโยบายน้ีใชบ้งัคบักบั Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 

 

ถ้อยแถลงนโยบาย:  

 

1. MHSHFC มนีโยบายในการเรยีกเกบ็หน้ีจากผูป่้วยทีม่คีวามสามารถในการชาํระค่าบรกิาร 

นโยบายน้ีอธบิายวธิปีฏบิตัขิอง MHSHFC ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายของโรงพยาบาล และ / หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 

สาํหรบับรกิารทีส่ง่มอบแก่ผูป่้วยของ MHSHFC 

นโยบายยงัอธบิายถงึกระบวนการและกรอบระยะเวลาของกจิกรรมการเรยีกเกบ็หน้ีต่าง ๆ การดาํเนินการของ 

MHSHFC ในกรณีทีผู่ป่้วยไม่ชาํระเงนิ และความพยายามตามสมควรของ MHSHFC 

ในการกาํหนดว่าผูป่้วยมสีทิธิเ์ขา้รบับรกิารความช่วยเหลอืดา้นการเงนิหรอืไม่   

2. นโยบายน้ีนิยามวธิทีี ่MHSHFC สือ่สารกบัผูป่้วยเกีย่วกบัจาํนวนเงนิค่าบรกิารของ MHSHFC ทีค่า้งชาํระ 

  

3. MHSHFC จะใชค้วามพยายามตามสมควรในการกาํหนดผูป่้วยทีม่สีทิธิข์อรบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ 

  

4. นโยบายน้ียงักาํหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ในกรณีที ่MHSHFC 

อาจจะตดับญัชขีองผูป่้วยเป็นหน้ีสญูและขัน้ตอนการควบคุมและตรวจสอบการตดับญัชขีองผูป่้วย   
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5. MHSHFC จะไม่เกบ็เงนิเป็นกรณีพเิศษดงัทีไ่ดร้ะบุไวใ้น § มาตรา 501(r) 

ของประมวลรษัฎากรรวมถงึขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

  

6. นโยบายและกระบวนการต่าง ๆ ทีไ่ดร้ะบุในทีน้ี่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของรฐัเทก็ซสั § 

มาตรา 501(r) ของประมวลรษัฎากรรวมถงึแนวทางทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย  

  

7. อาํนาจเดด็ขาดในการพจิารณาวา่ MHSHFC 

ไดใ้ชค้วามพยายามตามสมควรแลว้หรอืไม่ในการพจิารณาผูท้ีม่สีทิธิข์อรบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิขึน้อยู่กบั 

MHSHFC เอง 

 

คาํศพัทแ์ละคาํนิยาม: 

  

1. ใบสมคัร: ใบสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิทีผู่ป่้วยตอ้งดาํเนินการใหเ้สรจ็สมบรูณ์  

 

2. ระยะเวลาการสมคัร: ในระหว่างระยะเวลาการสมคัร MHSHFC 

จะยอมรบัและดาํเนินการกบัใบสมคัรขอรบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ 

ระยะเวลาการสมคัรเริม่ตน้ในวนัทีบุ่คคลไดร้บัการรกัษาพยาบาล และสิน้สดุ 240 

วนัหลงัจากวนัทีม่ใีบแจง้หน้ีเรยีกเกบ็เงนิค่ารกัษาพยาบาลฉบบัแรก 

 

3. การตดัหน้ีสญู: การปรบัปรุงรายการบญัชขีองผูป่้วยสาํหรบัจาํนวนทีถ่อืว่าไม่อาจเรยีกเกบ็ได ้

แต่ผูป่้วยมคีวามสามารถในการชาํระยอดคงคา้งทีเ่หลอือยู่ 

การพจิารณาน้ีขึน้อยู่กบัการใชเ้กณฑใ์นการเรยีกเกบ็เงนิทีม่อียูแ่ละจะเกดิขึน้หลงัจากทีม่กีารเรยีกเกบ็เงนิจากบญัช ี

และมคีวามพยายามในการตดิตามการเกบ็เงนิทีเ่หมาะสมแลว้เท่านัน้ 

 

4. การปรบัสญัญา: 

การปรบัปรุงรายการบญัชขีองผูป่้วยเพื่อแสดงถงึความแตกต่างระหว่างค่าธรรมเนียมทัง้หมดของผูป่้วยตามอตัราทีก่าํห

นด 

และการชาํระเงนิคนืตามจรงิทีค่าดหวงัจากผูช้าํระเงนิภายนอกตามขอ้บงัคบัหรอืการตกลงกนัทางสญัญาทีช่อบดว้ยกฎ

หมาย 

 

5. การเกบ็เงนิเป็นกรณีพเิศษ (“ECAs”): 

กจิกรรมเหล่าน้ีคอืการเรยีกเกบ็เงนิทีต่อ้งเขา้สูก่ระบวนการทางกฎหมายหรอืกระบวนการศาล 

และอาจมคีวามเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมอื่น ๆ เช่น การขายหน้ีใหแ้ก่อกีบุคคลหน่ึง 

หรอืการรายงานขอ้มลูเชงิลบแก่บรษิทัสนิเชื่อหรอืศนูยข์อ้มลูสนิเชื่อ MHSHFC 
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ไม่มีส่วนในการเกบ็เงินเป็นกรณีพิเศษ (ECAs) และไม่อนุญาตให้ผูเ้กบ็เงินเจ้าต่าง ๆ 

ของตนมีส่วนเรียกเกบ็เงินเป็นกรณีพิเศษ  

 

6. ความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ: ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ หมายถงึ ความชว่ยเหลอืที ่MHSHFC 

เสนอใหแ้ก่ผูป่้วยทีม่คุีณสมบตัดิา้นการเงนิทีก่าํหนดและเกณฑก์ารมสีทิธิอ์ื่น ๆ ดงัทีร่ะบุไวใ้นโครงการ FAP 

เพื่อช่วยใหพ้วกเขาไดร้บัความชว่ยเหลอืดา้นแหล่งทรพัยากรทางการเงนิทีจ่าํเป็นในการชาํระค่าบรกิารฉุกเฉินหรอืค่าดู

แลสขุภาพทีจ่าํเป็นทางการแพทยท์ีใ่หบ้รกิารโดย MHSHFC ผูป่้วยทีม่สีทิธิอ์าจรวมถงึผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนั 

ผูป่้วยทีม่รีายไดน้้อย และผูป่้วยทีม่กีารคุม้ครองเพยีงบางสว่น 

แต่ไม่สามารถทีจ่ะชาํระค่าบรกิารทางการแพทยท์ีค่า้งชาํระอยู่ ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด 

ความช่วยเหลอืดา้นการเงนิไม่รวมถงึสว่นต่างของบลิโรงพยาบาลกบัเงนิทีไ่ดร้บัจากบรษิทัประกนัภยัและความคุม้ครอ

งดา้นสขุภาพของบุคคลภายนอกอื่น ๆ 

 

7. สรุปใจความแบบเขา้ใจง่าย (“PLS”): สรุปใจความแบบเขา้ใจง่ายของโครงการ FAP มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

(ก) คาํอธบิายโดยยอ่ของคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิแ์ละความชว่ยเหลอืทีม่อบให ้(ข) 

รายชื่อเวบ็ไซตแ์ละสถานทีต่ัง้จรงิทีส่ามารถสมคัรรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ (ค) 

คาํชีแ้จงเกีย่วกบัวธิรีบัสาํเนาเอกสารโครงการ FAP ฟร ี(ง) ขอ้มลูตดิต่อเพื่อขอความช่วยเหลอืในขัน้ตอนการสมคัร (จ) 

บรกิารขอ้มลูโครงการ FAP และเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นภาษาต่าง ๆ และ (ฉ) 

หลกัฐานทีย่นืยนัว่าผูป่้วยทีไ่ดร้บัการพจิารณาใหม้สีทิธิเ์ขา้รบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิจะถูกเรยีกเกบ็เงนิไม่เกนิไปก

ว่าจาํนวนทีเ่รยีกเกบ็โดยทัว่ไปสาํหรบัค่าบรกิารฉุกเฉนิหรอืค่าบรกิารทีจ่าํเป็นทางการแพทย ์

 

8. ความพยายามตามสมควร: MHSHFC จะใชค้วามพยายามตามสมควรในการแจง้ผูป่้วยเกีย่วกบัโครงการ FAP ของ 

MHSHFC โดยนําเสนอเป็นสรุปใจความโครงการ FAP แบบเขา้ใจง่ายใหแ้ก่ผูป่้วยโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะทาํได ้

นอกจากน้ี MHSHFC จะปฏบิตัติามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ีเพื่อแจง้ใหผู้ป่้วยทราบเกีย่วกบัโครงการ FAP ของ MHSHFC  

 

ก. ใบสมคัรทีไ่ม่สมบรูณ์: หากผูป่้วยและ / หรอืครอบครวัสง่ขอ้มลูการสมคัรเขา้ร่วมทีไ่ม่สมบรูณ์ MHSHFC 

จะแจง้เตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบวุ่าตอ้งการขอ้มลูหรอืเอกสารเพิม่เตมิใด  

 

ข. ใบสมคัรทีส่มบรูณ์: หากผูป่้วยและ / 

หรอืสมาชกิในครอบครวัของผูป่้วยสง่ใบสมคัรขอรบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิทีส่มบรูณ์ MHSHFC 

จะแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าเอกสารต่าง ๆ 

นัน้กาํลงัอยู่ในระหว่างการพจิารณาว่าผูป่้วยมสีทิธิร์บัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิหรอืไม่อย่างทนัท่วงท ี

และจะแจง้ผูป่้วยใหท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัผลการพจิารณา 

(รวมถงึความช่วยเหลอืในดา้นทีผู่ป่้วยมสีทิธิไ์ดร้บั หากม)ี และเกณฑก์ารพจิารณาในครัง้น้ี 

การแจง้น้ีจะยงัรวมถงึจาํนวนรอ้ยละของความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ (สาํหรบัใบสมคัรทีไ่ดร้บัการอนุมตั)ิ 
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หรอืเหตุผลในการปฏเิสธความชว่ยเหลอื และการชาํระเงนิทีค่าดหวงัจากผูป่้วยและ / 

หรอืครอบครวัทีเ่ป็นไปได ้ผูป่้วยและ / 

หรอืครอบครวัจะไดร้บัหนงัสอือย่างต่อเน่ืองในระหว่างการประเมนิใบสมคัรทีส่มบรูณ์ 

 

ค. ใบแจง้ยอดของผูป่้วย: MHSHFC จะสง่ชุดใบแจง้ยอดต่าง ๆ 

ทีม่รีายละเอยีดบญัชแีละจาํนวนคา้งชาํระของผูป่้วย 

ใบแจง้ยอดของผูป่้วยจะมคีาํรอ้งขอใหผู้ป่้วยรบัผดิชอบในการแจง้ MHSHFC 

ใหท้ราบหากมกีารคุม้ครองจากประกนัสขุภาพทีม่ใีด ๆ หนงัสอืบอกกล่าวของโครงการ FAP ของ 

MHSHFC หมายเลขโทรศพัทเ์พื่อขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ 

และทีอ่ยู่เวบ็ไซตท์ีส่ามารถดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ FAP   

 

ง. เวบ็ไซตข์อง MHSHFC: เวบ็ไซตข์อง MHSHFC 

จะโพสตป์ระกาศในตําแหน่งทีม่องเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนว่าพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ 

พรอ้มกบัคาํอธบิายขัน้ตอนการสมคัรขอรบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ MHSHFC จะโพสตโ์ครงการ 

FAP พรอ้มรายชื่อผูใ้หบ้รกิารผูท้ีอ่ยู่ภายใตแ้ละไม่ไดอ้ยู่ภายใตโ้ครงการ FAP 

สรุปใจความแบบเขา้ใจง่าย การสมคัรขอรบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิและบนเวบ็ไซตข์อง MHSHFC: 

http://www.memorialhermannFirstColony.com/financial-assistance-program/ MHSHFC 

จะมสีาํเนาเอกสารต่าง ๆ เหล่าน้ีแจกฟรเีมื่อมกีารขอ ทีแ่ผนกฉุกเฉินและบรเิวณจุดลงทะเบยีน   

 

เกณฑก์ารตรวจสอบ:  

 

1. การสือ่สารกบัผูป่้วย: ในขัน้ตอนวงจรรายไดใ้นระยะแรก 

ผูป่้วยจะไดร้บัแจง้ทางวาจาหรอืเป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัยอดเงนิทีค่า้งชาํระของตนรวมถงึความคาดหวงัดา้นการ

ชาํระเงนิของ MHSHFC การสือ่สารทัง้หมดกบัผูป่้วยจะรวมถงึประกาศเกีย่วกบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโครงการ 

FAP หมายเลขโทรศพัทเ์พื่อโทรตดิต่อขอขอ้มลูเพิม่เตมิ และทีอ่ยู่เวบ็ไซตท์ีส่ามารถรบัสาํเนาเอกสารต่าง ๆ 

ของโครงการ FAP และเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง MHSHFC จะใหส้าํเนาเอกสารสรุปใจความเกีย่วกบัโครงการ FAP 

แบบเขา้ใจง่ายแก่ผูป่้วยทุกคน 

 

ก. ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัคุม้ครองตอ้งร่วมมอืกบั MHSHFC 

ในการพยายามหาแหล่งเงนิทุนผ่านโครงการของรฐับาลกลางและรฐัเพื่อใหคุ้ม้ครองค่าใชจ้่ายดา้นสขุภา

พของตน ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัคุม้ครองจะไดร้บัใบแจง้ยอดรายเดอืนซึง่ระบุถงึยอดคงคา้งของตนและของ 

FAP ไม่เกนิ 150 วนัหลงัวนัทีเ่ขา้รบับรกิาร 

หากผูป่้วยไม่สามารถปฏบิตัติามแผนการชาํระเงนิหรอืชาํระคนืยอดคงคา้งของตนไม่ได ้MHSHFC 

จะใหส้าํนกังานเรยีกเกบ็หน้ีภายนอกเรยีกเกบ็เงนิแทน   

 

http://www.memorialhermannfirstcolony.com/financial-assistance-program/


หน้าที ่5 จาก 7 

ข. ผูป่้วยทีม่ปีระกนัคุม้ครองตอ้งร่วมมอืกบั MHSHFC 

เพื่อใหไ้ดร้บัการชาํระเงนิจากผูใ้หบ้รกิารประกนัของผูป่้วย นอกจากน้ี ผูป่้วยควรเขา้ใจว่าการที ่

MHSHFC 

ออกใบเรยีกเกบ็เงนิแก่บรษิทัประกนัของผูป่้วยนัน้เป็นไปตามธรรมเนียมและไม่เป็นการปลดเปลือ้งความ

รบัผดิชอบของผูป่้วยในการชาํระเงนิค่าบรกิารของ MHSHFC ดงันัน้ ในหลาย ๆ ครัง้ MHSHFC 

จะขอใหผู้ป่้วยทีท่าํประกนักบัผูใ้หบ้รกิารประกนัของตนแกไ้ขการชาํระเงนิล่าชา้หรอืแกไ้ขปัญหาดา้นการ

จดัการอื่น ๆ ทีข่ดัขวางการชาํระเงนิค่าบรกิาร เมื่อ MHSHFC 

ไดร้บัการชาํระเงนิค่าบรกิารและจาํนวนเงนิเพิม่ตามสญัญาทีเ่หมาะสมไดถู้กเรยีกเกบ็ไปยงับญัชขีองผูป่้ว

ยแลว้ ผูป่้วยจะไดร้บัใบแจง้ยอดรายเดอืนซึง่ระบุเกีย่วกบัยอดคงคา้งของตนและของโครงการ FAP 

ไม่เกนิ 120 วนัหลงัจากการชาํระเงนิของผูใ้หบ้รกิารประกนั 

หากผูป่้วยไม่สามารถปฏบิตัติามแผนการชาํระเงนิหรอืชาํระคนืยอดคงคา้งของตนไม่ได ้MHSHFC 

จะใหส้าํนกังานเรยีกเกบ็หน้ีภายนอกเรยีกเกบ็เงนิแทน 

 

2. ความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ: เป็นขอ้ปฏบิตัขิอง MHSHFC 

ในการช่วยเหลอืผูป่้วยในการไดร้บัเงนิคนืจากแหล่งใหบ้รกิารภายนอกต่าง ๆ ทีม่ ี

จะมบีรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นการเงนิแกผู้ป่้วยเพื่อชว่ยระบโุครงการคุม้ครองการดแูลสขุภาพของรฐับาลกลางหรอืของรั

ฐ ซึง่ผูป่้วยอาจมสีทิธิใ์ชบ้รกิาร รวมถงึเพื่อพจิารณาสทิธิภ์ายใตโ้ครงการ FAP 

การเกบ็เงนิจะถูกชะลอเพื่อรอผลการพจิารณาเขา้ร่วมโครงการ แต่ยงัจะมกีารสง่ใบแจง้ยอดของผูป่้วยต่อไป 

สาํหรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิผ่านทาง MHSHFC เกณฑท์ีใ่ชใ้นการคาํนวณสว่นลด มาตรการที ่MHSHFC 

จะดาํเนินการเผยแพร่โครงการ FAP ในวงกวา้งภายในชมุชนทีใ่หบ้รกิารโดย MHSHFC ขัน้ตอนที ่MHSHFC 

ใชใ้นการพจิารณาสทิธิข์อรบัความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ และขัน้ตอนการสมคัรเขา้ร่วม 

ทัง้หมดมรีายละเอยีดอธบิายไวใ้น นโยบายความช่วยเหลือด้านการเงินของ MHSHFC    

 

3. แผนการชาํระเงนิ: MHSHFC 

เสนอแผนการชาํระเงนิทีย่าวนานและปลอดดอกเบีย้แก่ผูป่้วยทีค่าดว่าจะประสบปัญหาในการชาํระบลิของตน 

ผูป่้วยสามารถเขา้ร่วมแผนการชาํระเงนิโดยการพดูกบัเจา้หน้าทีล่งทะเบยีนในวนัทีร่บับรกิาร หรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 

เมื่อใดกไ็ดก่้อนหรอืหลงัจากวนัทีเ่ขา้รบับรกิาร 

ผูป่้วยจะตอ้งทาํการชาํระเงนิอยา่งน้อยเป็นรายเดอืนเพื่อคงรกัษาแผนการชาํระเงนิใหด้าํรงอยู่ไดต่้อไป 

หากผูป่้วยไม่สามารถดาํเนินการชาํระเงนิตามกาํหนด จะถอืว่าผูป่้วยผดินดัชาํระเงนิยอดคงคา้งในบญัชขีองตน 

จะใชค้วามพยายามตามสมควรในการจดัทาํแผนการชาํระเงนิของผูป่้วยขึน้ใหมห่ลงัจากทีม่กีารผดินดัชาํระเงนิครัง้แรก 

หากผูป่้วยไม่สามารถจดัทาํแผนการชาํระเงนิขึน้ใหม่และ / หรอืผดินดัชาํระเงนิเป็นครัง้ทีส่อง MHSHFC 

จะใหส้าํนกังานเรยีกเกบ็หน้ีภายนอกเรยีกเกบ็เงนิแทน เมื่อใหส้าํนกังานเรยีกเกบ็หน้ีภายนอกเรยีกเกบ็เงนิแลว้ 

ผูป่้วยจะตอ้งดาํเนินการโดยตรงกบัสาํนกังานเรยีกเกบ็หน้ีภายนอกเพื่อชาํระคนืยอดคงคา้งของตน 

ผูป่้วยจะไมม่สีทิธิเ์ขา้ร่วมแผนการชาํระเงนิอื่น ๆ กบั MHSHFC อกี      
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4. การเรยีกเกบ็หน้ีในกรณีทีไ่มม่กีารชาํระเงนิ: ในกรณีทีไ่ม่มกีารชาํระเงนิ 

จะมกีารใชว้ธิกีารเรยีกเกบ็หน้ีทีห่ลากหลายตามยอดคงคา้งในบญัช ีภาระการจ่ายเงนิคนืของผูช้าํระเงนิภายนอก 

สทิธิข์องผูป่้วยในเงนิทุนของรฐับาลหรอืในการไดร้บัช่วยเหลอืดา้นการเงนิความร่วมมอืของผูป่้วย 

การชาํระเงนิหรอืประวตัหิน้ีสญู และ / หรอืความไม่สามารถในการตามหาผูป่้วย 

การเรยีกเกบ็หน้ีอาจรวมถงึการเรยีกเกบ็หน้ีทีม่กีารปฏเิสธของผูช้าํระเงนิภายนอก 

การสือ่สารตดิตามกบัผูช้าํระเงนิภายนอก ใบแจง้หน้ี จดหมาย 

และการโทรศพัทห์าผูป่้วยเพื่อเสนอความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ และ / หรอืรอ้งขอใหม้กีารชาํระเงนิ 

และการแจง้เตอืนครัง้สดุทา้ยแก่ผูป่้วยหรอืผูค้ํ้าประกนัว่ามกีารผดินดัชาํระหน้ีและกาํลงัพจิารณาใหส้าํนกังานเรยีกเกบ็

หน้ีภายนอกดาํเนินการไม่น้อยกว่า 120 วนัจากวนัทีอ่อกใบแจง้เตอืนใหช้าํระยอดคา้งชาํระฉบบัแรกแก่ผูป่้วย 

เวน้เสยีแต่ว่าผูป่้วยไดผ้ดินดัชาํระเงนิตามแผนการชาํระเงนิทีต่กลงกนัไวล่้วงหน้าตามขอ้ 3 ขา้งตน้ MHSHFC 

อาจมกีารรเิริม่ดาํเนินการตามกฎหมายกบับุคคลภายนอกทีร่บัผดิชอบ (ความรบัผดิของบุคคลภายนอก) 

ใหร้บัผดิชอบชาํระหน้ีคงคา้งของบญัช ี  

 

5. หน้ีสญู: 

บญัชจีะถูกลงเป็นหน้ีสญูหลงัจากไดม้กีารสง่บลิเรยีกเกบ็เงนิครัง้สดุทา้ยไปยงัผูช้าํระเงนิภายนอกทีม่แีละแก่ผูป่้วย / 

ผูค้ํ้าประกนั หลงัจากไดด้าํเนินการเรยีกเกบ็เงนิและสือ่สารตดิตามทวงหน้ีแลว้ 

หลงัจากทีไ่ดด้าํเนินความพยายามตามสมควรเพื่อแจง้ใหผู้ป่้วยทราบเกีย่วกบัความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ 

หลงัจากกรอบเวลาการชาํระเงนิไดส้ิน้สดุลง 

และหลงัจากบญัชไีดร้บัการพจิารณาว่าไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิไดแ้ลว้เท่านัน้   

 

6. การเรยีกเกบ็หน้ีจากภายนอก: เพื่อใหแ้น่ใจว่าบญัชทีีเ่หมาะสมเท่านัน้ทีถู่กลงเป็นหน้ีสญู 

และหลงัจากทีไ่ดม้คีวามพยายามในการเรยีกเกบ็เงนิและทวงถามหน้ีแลว้เท่านัน้ 

รวมถงึหลกัฐานอา้งองิทีเ่หมาะสมจากบรษิทัการเรยีกเกบ็หน้ีภายนอก 

ทมีงานฝ่ายบรกิารลกูคา้จะตรวจสอบการลงบญัชหีน้ีสญูเพื่อการอนุมตั ิ

การใชป้ระโยชน์จากเกณฑก์ารเรยีกเกบ็หน้ีทีก่าํหนดและขดีจาํกดัการอนุญาตใหต้ดัหน้ีสญูทีไ่ดร้บัอนุมตั ิ

(ดนูโยบายการปรบับริการธรุกิจแก่ผูป่้วยของ MHSHFC) 

ผูจ้ดัการสาํนกังานธุรกจิสามารถอนุมตัใิหต้ดัหน้ีสญูหรอืแนะนําใหม้กีารดาํเนินงานทีเ่หมาะสมแก่ผูอ้าํนวยการฝ่ายการเ

งนิของโรงพยาบาลได ้นอกจากน้ี 

อาจยงัมกีารถ่ายโอนบญัชโีดยอตัโนมตัไิปยงับรษิทัภายนอกเพือ่การเรยีกเกบ็หน้ีโดยระบบบญัชขีองผูป่้วย 

ตามผูช้าํระค่าใชจ้่าย ยอดคงคา้ง และปัจจยัการชาํระเงนิต่าง ๆ ทีม่ ี

 

7. การดาํเนินการ: สาํนกังานธุรกจิของผูป่้วย MHSHFC และสาํนกังานเรยีกเกบ็เงนิกลาง (CBO) 

ตอ้งรบัผดิชอบในการใชน้โยบายน้ีและจดัทาํกระบวนการดาํเนินการทีเ่หมาะสมกบัแต่ละฝ่าย  
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รายการโยง: 

 

ก. นโยบายการโอนยา้ยผูป่้วย (การปฏบิตัติามกฎหมาย EMTALA และกฎหมายว่าดว้ยการโอนยา้ยผูป่้วยแหง่รฐัเทก็ซสั)   

ข. นโยบายความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ    

ค. สรุปความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแบบเขา้ใจง่าย  

ง. การสมคัรขอรบับรกิารความช่วยเหลอืดา้นการเงนิ  
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