
สรปุบรกิารชว่ยเหลอื 
ดา้นการเงนิแกผู่ป่้วย
สรปุใจความแบบเขา้ใจงา่ย

ค�าตอบของค�าถามส�าคญัตา่ง ๆ :

•  บรกิารครอบคลมุเรือ่งใดบา้ง

•   ฉันสามารถสมคัรขอรับความชว่ยเหลอืได ้

อยา่งไร

•   ใครบา้งทีม่คีณุสมบตัขิอรับความชว่ยเหลอื

•  จ�ากดัรายไดเ้ทา่ใด

•   ตอ้งท�าอยา่งไรหากฉันไมต่รงตามเกณฑ์

การจ�ากดัรายได ้

•   ฉันสามารถรับใบสมคัรเพือ่ขอรับบรกิาร

ไดท้ีใ่ด

4412305-5/19

Memorial Hermann Surgical Hospital 
First Colony 
หากตอ้งการทราบวา่คณุมคีณุสมบตัขิอ
ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ เขา้รว่มโครงการ
ประกนัสขุภาพของรัฐบาล สวสัดกิารสงัคม 
หรอืโครงการอืน่ ๆ หรอืไม ่และหากตอ้งการ
ขอรับบรกิารความชว่ยเหลอืในการสมคัร
โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยและเป็นความลบั โปรด
ตดิตอ่

Patient Business Services (PBS) 
Attention: Financial Assistance
16906 Southwest Freeway
Sugar Land, TX 77479

หมายเลขโทรศพัท:์ 281.243.1073 หรอื
281.243.1000 ตอ่ 9

วนัศกุร:์ 8:00 - 17:00 น.
วนัจันทร ์- วนัพฤหสับด:ี 8:00 - 19:00 น.

ปรับปรงุเนือ้หาเมือ่วนัที:่ 1 ตลุาคม 2018

สามารถขอรับส�าเนาเอกสารใบสมคัรเขา้รว่ม
โครงการความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ นโยบาย
การใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ สรปุใจความ
แบบเขา้ใจงา่ย รวมถงึนโยบายการเรยีกเกบ็เงนิ
และการเรยีกเกบ็หนี ้ฉบบัภาษาองักฤษ ภาษา
สเปน และภาษาอืน่ ๆ ทีต่รงตามเกณฑท์ีร่ะบไุวใ้น
นโยบายใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิไดฟ้รโีดย

•   ตดิตอ่ทีแ่ผนกรับผูป่้วยของโรงพยาบาล / 
แผนกลงทะเบยีน

•  โทร 281.243.1073 หรอื
 281.243.1000 ตอ่ 9

•  ขอรับใบสมคัรทางไปรษณีย:์ 
 Attn: Financial Assistance
 16906 Southwest Freeway
 Sugar Land TX 77479

•  ดาวนโ์หลดใบสมคัรจากเว็บไซตข์อง Memorial 
Hermann Surgical Hospital First Colony: 
http://www.memorialhermannfirstcolony.com/
financial-assistance-program/

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


นโยบายใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ (FAP)

บรกิารครอบคลมุเรือ่งใดบา้ง
นโยบายใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ (FAP) 
ครอบคลมุถงึบรกิารฉุกเฉนิและบรกิารทางการ
แพทยท์ีจ่�าเป็นที ่Memorial Hermann Surgical 
Hospital First Colony ใหบ้รกิาร

นโยบายใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิไม่
ครอบคลมุกระบวนการทางเวชส�าอาง บรกิาร
ตา่ง ๆ ของแพทยแ์ละผูใ้หบ้รกิารอืน่ ๆ ทีรั่กษา
คณุ ที ่Memorial Hermann Surgical Hospital First 
Colony แตไ่มใ่ชพ่นักงานของโรงพยาบาล หรอื
ผูใ้หบ้รกิารทีอ่อกบลิคา่บรกิารของตนแยกตา่ง
หากจากโรงพยาบาล

วธิกีารสมคัร
สามารถขอรับนโยบายใหค้วามชว่ยเหลอื
ทางการเงนิและใบสมคัรดว้ยตวัเอง ทาง
ไปรษณีย ์ทางโทรศพัท ์และจากเว็บไซตข์อง 
Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 
กรอกใบสมคัรใหค้รบถว้น โดยตอ้งยืน่เอกสาร
ตา่ง ๆ ทีจ่�าเป็น และสง่มาทีแ่ผนกรับผูป่้วย
ของโรงพยาบาล / แผนกลงทะเบยีนประจ�า
โรงพยาบาล หรอืสง่มายงัทีอ่ยูท่ีร่ะบไุวห้ลงั
แผน่พับนี้

ส�าหรับครอบครัว / ครัวเรอืนทีม่สีมาชกิมากกวา่ 8 คน 
ใหเ้พิม่ 4,420 ดอลลารส์หรัฐส�าหรับแตล่ะบคุคลทีเ่พิม่
เขา้มา

ผูท้ ีม่คีณุสมบตัไิดร้บัความชว่ยเหลอื
ดา้นการเงนิ
จ�านวนเงนิชว่ยเหลอืขึน้อยูก่บัรายได ้ขนาด
ครอบครัว และระดบัความยากจนทีรั่ฐบาล
กลางก�าหนดไวข้องคณุ ผูป่้วยทีม่รีายไดต้อ่
ครอบครัวไมเ่กนิ 200% จากระดบัความยากจน
ทีรั่ฐบาลกลางก�าหนดไว ้อาจจะมสีทิธิไ์ดรั้บ
สว่นลด 100% ผูป่้วยทีม่รีายไดต้อ่ครอบครัว
เกนิ 200% จากระดบัความยากจนทีรั่ฐบาล
กลางก�าหนดไว ้อาจมสีทิธิไ์ดรั้บสว่นลด

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

ผูป่้วยทีม่สีทิธิจ์ะไมถ่กูเรยีกเกบ็เงนิเพิม่เตมิ
ส�าหรับการดแูลรักษาฉุกเฉนิหรอืการดแูลรักษา
ทางการแพทยท์ีจ่�าเป็นอืน่ ๆ เกนิจ�านวนเงนิที่
เรยีกเกบ็โดยทัว่ไป (AGB) ทีเ่รยีกเกบ็จากผูป่้วย
ทีม่ปีระกนั

สามารถใชเ้อกสารทีม่รีปูถา่ยดงัตอ่ไปนีเ้พือ่
พสิจูนต์วัตน:
•  ใบขบัขีท่ีรั่ฐออกใหห้รอืบตัรประจ�าตวั

ประชาชน
• บตัรประจ�าตวันักเรยีน / นักศกึษา
•  หนังสอืเดนิทาง (ของสหรัฐฯ หรอืตา่ง

ประเทศ)
• เอกสารอนุญาตเพือ่อยูใ่นสหรัฐอเมรกิา
•  บตัรประจ�าตวัประชาชนทีส่ถานกงสลุตา่ง

ประเทศออกให ้
• บตัรเครดติ (ทีม่ภีาพถา่ย)

เกณฑว์ดัความยากจนประจ�าปี 2019

บคุคลใน 
ครอบครัว / ครัวเรอืน
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รายได ้
ตอ่ปี

$ 12,490

$ 16,910

$ 21,330

$ 25,750

$ 30,170

$ 34,590

$ 39,010

$ 43,430

 

Memorial Hermann Surgical Hospital First Colony 

มบีรกิารใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่ ้
ป่วยทีม่สีทิธิต์ามรายได ้ขนาดครอบครัว และ
ระดบัความยากจนทีรั่ฐบาลกลางก�าหนดไว ้

เพือ่พจิารณาวา่ผูป่้วยจะไดรั้บสว่นลดการดแูล
รักษาพยาบาลทีจ่�าเป็นจากโรงพยาบาลหรอื
ฉุกเฉนิบางสว่นหรอืทัง้หมด ผูป่้วยทีก่�าลงั
แสวงหาความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิจะตอ้ง
สมคัรเขา้โครงการทีส่รปุไวใ้นเอกสารฉบบันี้

ขดีจ�ากดัรายได้
หนึง่ในคณุสมบตัติา่ง ๆ คอืรายไดต้าม
ตารางดา้นลา่ง:

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

