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จดุประสงค:์ 

 
 นโยบายนีบ้ังคับใชก้ับ Loma Linda University Medical Center, Loma Linda University East Campus 

Hospital, Loma Linda University Surgical Hospital and Loma Linda University Health Beaumont-

Banning (hereinafter collectively “LLUMC”), ควบคูก่ับนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิ (Financial 

Assistance Policy, FAP) ทีม่เีจตนาเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายรัฐบาลกลาง 

รัฐและทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะในมาตรา 501(r) ของประมวลรัษฎากร (Internal 

Revenue Code, IRC) ปี 1986 ฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ และระเบยีบขอ้บังคับทีม่อียู ่
นโยบายนีว้างแนวทางปฏบิัตทิีอ่าจน าไปใชใ้นกรณีของการไมช่ าระคา่รักษาพยาบาลทีจั่ดหาใหโ้ดย 
LLUMC ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่ ากัดเฉพาะ การด าเนนิการเรยีกเก็บหนีพ้เิศษ (extraordinary collection actions, 

ECA)  LLUMC จะไมป่ฏเิสธการดแูลรักษาฉุกเฉนิหรอืการดแูลรักษาทีจ่ าเป็นทางการแพทยอ์ืน่ๆ 
ซึง่องิตามความสามารถในการช าระ หลักการชีน้ าทีเ่ป็นพืน้ฐานของนโยบายนีค้อืเพือ่รักษาผูป่้วยทกุคน 
และบคุคลทีรั่บผดิชอบดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรตอิยา่งเสมอภาคกัน 
และเพือ่รับรองวา่มกีารปฏบิัตติามกระบวนการแจง้หนีแ้ละการเรยีกเก็บหนีท้ีเ่หมาะสม 
รวมทัง้รับรองวา่ไดม้คีวามพยายามอยา่งสมเหตผุลในการพจิารณาตัดสนิวา่บคุคลทีรั่บผดิชอบในการช าระเงิ
นจากบัญชขีองผูป่้วยในบางสว่นหรอืทัง้หมดนัน้มสีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืภายใตโ้ครงการ FAP หรอืไม ่

 
 

LLUMC 

มุง่มั่นทีจ่ะชว่ยเหลอืผูป่้วยทีม่ปีระกันสขุภาพและไมม่ปีระกันสขุภาพใหบ้รรลพัุนธะผกูมัดดา้นการช าระเงนิของ
ตน 
และใชแ้นวทางปฏบิัตดิา้นการแจง้หนีแ้ละการเรยีกเก็บหนีท้ีส่ม า่เสมอและสอดคลอ้งกันกับผูป่้วยทกุคนทีม่สีทิ
ธไิดรั้บความชว่ยเหลอืภายใตโ้ครงการ FAP  

 
 

A. การพจิารณาดา้นการแจง้หนีแ้ละการเงนิ 
 
1. LLUMC จะไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วใน ECA 

ไมว่า่จะโดยทางตรงหรอืผา่นผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ 
กอ่นจะพยายามอยา่งสมเหตผุลในการพจิารณาตัดสนิวา่ผูป่้วยมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บความชว่ยเหลื
อภายใตโ้ครงการ LLUMC FAP. 
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2. ผูป่้วยหรอืผูค้ ้าประกัน (เรยีกในทีน่ีว้า่ “ผูป่้วย”) 
มหีนา้ทีผ่กูมัดในการใหท้ีอ่ยูท่างไปรษณียท์ีถ่กูตอ้ง และหมายเลขโทรศัพทท์ีถ่กูตอ้ง 
ในเวลาทีรั่บบรกิาร หรอืเมือ่มกีารยา้ย หากบัญชไีมม่ทีีอ่ยูห่รอืโทรศพัทท์ีใ่ชก้ารได ้
อาจสง่ผลกระทบตอ่การพจิารณาก าหนดการใชค้วามพยายามทีส่มเหตผุล  

 
3. เพือ่การเอือ้เฟ้ือตอ่ผูป่้วยทีม่ปีระกันสขุภาพ 

การเรยีกรอ้งคา่สนิไหมเบือ้งตน้จะยืน่กับบรษัิทประกันภัยของพวกเขา 
ผูช้ าระเงนิล าดับทีส่องและ/หรอืสามจะไดรั้บค ารอ้งขอคา่สนิไหมจาก LLUMC 

หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบอ านาจของตนในนามของผูป่้วยหลังจากการด าเนนิการดา้นคา่สนิ
ไหมกับผูจ้า่ยประกันหลกัไดเ้สร็จสิน้ลง 
สว่นผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกันสขุภาพจะไดรั้บการแจง้หนีโ้ดยตรงส าหรับการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมจาก 
LLUMC 

 
4. เมือ่การแกปั้ญหาการเรยีกรอ้งคา่สนิไหมจากผูป้ระกันหลักและรองเกดิขึน้ 

บัญชทัีง้หมดไมว่า่จะมปีระกันหรอืไมม่ปีระกันจะตอ้งผา่นกระบวนการเรยีกเก็บหนีแ้บบเดยีวกั
นส าหรับยอดคงเหลอืของผูป่้วยทีถ่งึก าหนดช าระกบั LLUMC 

 
4.1 LLUMC หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบอ านาจของตนจะไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วใน ECA 

จนกระท่ัง 150 วนัหลังวนัทีข่องใบแจง้หนีค้รัง้แรกหลังการจ าหน่ายผูป่้วยออก 

และกอ่นทีจ่ะด าเนนิการพจิารณาก าหนดวา่ผูป่้วยมสีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเ
งนิภายใตโ้ครงการ FAP หรอืไม ่

 
4.2 LLUMC หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบอ านาจของตนจะออกใบแจง้หนีส้ ี ่(4) 

ครัง้ใหแ้กผู่ป่้วยผา่นทางไปรษณีย ์ซึง่รวมถงึ 
หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
และความพยายามในการโทรตดิตอ่อยา่งนอ้ยหนึง่ (1) ครัง้ของ LLUMC 

หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบอ านาจเพือ่แจง้ผูป่้วยเกีย่วกับโครงการ FAP 
 
4.3 อยา่งนอ้ยทีส่ดุสามสบิ (30) วนักอ่นการเริม่ด าเนนิการ  ECA ใดๆ, LLUMC 

หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบอ านาจจะ: 
 

a. ออกหนังสอืแจง้ตอ่ผูป่้วยเรือ่ง ECA ที ่LLUMC 
ตัง้ใจทีจ่ะด าเนนิการเพือ่เรยีกเก็บคา่รักษาพยาบาล 

 
b. ใหเ้อกสารสรปุยอ่ในภาษาทีเ่รยีบงา่ยของโครงการ FAP แกผู่ป่้วย 

 
c. พยายามตดิตอ่กับผูป่้วยทางโทรศัพทผ์า่นหมายเลขโทรศัพทท์ีท่ราบลา่สดุ 

 
4.4 ในกรณีของการไมช่ าระเงนิ 

และหลังจากไดม้คีวามพยายามอยา่งสมเหตผุลในการแจง้ตอ่ผูป่้วยเกีย่วกับความชว่ย
เหลอืทางการเงนิทีม่ ี LLUMC 
หรอืผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบอ านาจอาจเริม่ด าเนนิการเรยีกเก็บหนีท้ี ่150 

วนัหลังวนัทีข่องใบแจง้หนีค้รัง้แรกหลังการจ าหน่ายผูป่้วยออก 
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4.5 ในกรณีทีไ่ดรั้บใบสมัครขอความชว่ยเหลอืทางการเงนิ (Financial Assistance 

Application, FAA) ทีส่มบรูณ์ในระหวา่งชว่งการรับสมัคร LLUMC จะระงับ ECA 

ชัว่คราวในขณะทีพ่ยายามอยา่งสมเหตผุลทีจ่ะพจิารณาตัดสนิวา่ผูป่้วยมสีทิธทิีจ่ะไดรั้
บความชว่ยเหลอืทางการเงนิภายใตโ้ครงการ FAP หรอืไม ่ในกรณีทีไ่ดรั้บใบสมัคร 
FAA ทีไ่มค่รบถว้นในระหวา่งชว่งการสมัคร ECA 

จะถกูระงับชัว่คราวเป็นเวลาไมเ่กนิสามสบิ (30) วนัในขณะที ่LLUMC 

จะใหห้นังสอืแจง้ตอ่ผูป่้วยวา่ อาจมกีารรเิริม่ด าเนนิการ ECA หรอืเริม่ด าเนนิการใหม ่
หากใบสมัคร FAA ไมส่มบรูณ์ 

กจิกรรมการเรยีกเก็บหนีจ้ะเริม่ด าเนนิการใหมใ่นสถานการณ์ตอ่ไปนี้: (i) 

มกีารปรับเปลีย่นบางสว่นเกดิขึน้ (ii) 
ผูป่้วยไมใ่หค้วามร่วมมอืกับกระบวนการความชว่ยเหลอืทางการเงนิ หรอื (iii) 

ผูป่้วยไมม่สีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

 
4.6 หากผูใ้หบ้รกิารฝ่ายทีส่าม หรอืหน่วยงานเรยีกเก็บหนี ้ระบวุา่ 

ผูป่้วยมคีณุสมบัตติรงตามเกณฑก์ าหนดในการรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ 
LLUMC 

บัญชขีองผูป่้วยอาจไดรั้บการพจิารณาใหไ้ดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิโดย ECA 

จะถกูระงับไมเ่กนิสามสบิ (30) วันในขณะที ่LLUMC จะใหห้นังสอืแจง้ตอ่ผูป่้วยวา่ 

อาจมกีารรเิริม่ด าเนนิการ ECA หรอืเริม่ด าเนนิการใหม ่หากใบสมัคร FAA ไมส่มบรูณ์ 
กจิกรรมการเรยีกเก็บหนีจ้ะเริม่ด าเนนิการใหมใ่นสถานการณ์ตอ่ไปนี:้ (i) 

มกีารปรับเปลีย่นบางสว่นเกดิขึน้ (ii) 

ผูป่้วยไมใ่หค้วามร่วมมอืกับกระบวนการความชว่ยเหลอืทางการเงนิ หรอื (iii) 
ผูป่้วยไมม่สีทิธไิดรั้บความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

 
5. ในเวลาใดก็ตามในระหวา่งรอบการเรยีกเก็บหนี ้

ผูป่้วยสามารถยืน่ขอ้มลูทางการเงนิเพือ่การพจิารณาความชว่ยเหลอืทางการเงนิตอ่โครงการ 
FAP ของ LLUMC ได ้แหลง่ความชว่ยเหลอืทัง้หมดทีม่ ี

และการช าระเงนิจากผูจ้า่ยทีเ่ป็นบคุคลทีส่ามจะตอ้งถกูใชใ้หห้มดกอ่นทีจ่ะมกีารพจิารณาควา
มชว่ยเหลอืดังกลา่ว 

 
6. ผูป่้วยจะไดรั้บการสนับสนุนผา่นทางเว็บไซตข์อง LLUMC 

และตดิตอ่สือ่สารเพือ่การจัดการดา้นการช าระเงนิตามโครงการ LLUMC FAP 

ในกรณีทีก่ารช าระเงนิเต็มจ านวนไมส่ามารถท าได ้

 

B. มาตรการในการเผยแพรน่โยบายการแจง้หนีแ้ละการเรยีกเกบ็หนี ้
 

1. ส าเนาของนโยบายการแจง้หนีแ้ละการเรยีกเก็บหนี,้ นโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
(FAP), เอกสารสรปุยอ่ในภาษาทีเ่รยีบงา่ยของ FAP 

และใบสมัครขอรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ  (FAA) จะไดรั้บการเผยแพรอ่ยา่งกวา้งขวาง 

และสามารถขอรับไดโ้ดยวธิกีารตอ่ไปนี้ 

 
1.1 ทางออนไลนท์ีเ่ว็บไซดข์อง LLUMC, 
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https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc 

 
1.2 ทางโทรศพัทท์ีแ่ผนกบรกิารลกูคา้ของ LLUMC ทีห่มายเลข (909) 651-4177 

 
1.3 ทางไปรษณียท์ี ่LLUMC Customer Service: 

 

 P.O. Box 700 

 Loma Linda, CA 92354 

 
1.4 โดยการปิดประกาศ และส าเนาทีเ่ป็นกระดาษ หรอืโบรชวัร ์ในแผนกฉุกเฉนิ 

บรเิวณสว่นรับผูป่้วย และส านักงานธรุกจิในโรงพยาบาลทัง้หมดของ LLUMC 

ในภาษาทีเ่หมาะสมกับพืน้ทีบ่รกิารของโรงพยาบาล 

 

1.5 ดว้ยตนเอง โดยพบกับทีป่รกึษาทางการเงนิเทา่ทีจ่ าเป็น อกีทัง้กับผูป่้วยตา่งๆ 
ทีโ่รงพยาบาลของ LLUMC และการสนทนากับเจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมาย 

เมือ่เหมาะสม 

 
1.6 ในใบแจง้หนี ้

จะมหีมายเลขโทรศัพทส์ าหรับสอบถามเกีย่วกับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

 
C. ค าจ ากดัความ 
 

ชว่งเวลาของการสมัคร:   
ชว่งเวลาทีบ่คุคลสามารถสมัครขอรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
ชว่งเวลาของการสมัครสิน้สดุในวนัที ่240 หลังจากที ่LLUMC 
สง่ใบแจง้หนีค้า่รักษาพยาบาลครัง้แรกใหแ้กบ่คุคลโดยทางไปรษณีย ์หรอืทางอเิล็กทรอนคิส ์แต ่
LLUMC อาจขยายเวลาใหโ้ดยขึน้อยูก่ับสภาพการณ์พเิศษ 

 
ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ดรั้บมอบอ านาจ:  
เหลา่ผูใ้หบ้รกิารที ่LLUMC อาจมสีญัญาดว้ยเพือ่ใหจั้ดท าและสง่จดหมาย หนังสอืบอกกลา่ว 
ใบแจง้หนี ้และ/หรอืใบแจง้คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ แกผู่ป่้วยเกีย่วกับจ านวนเงนิทีผู่ป่้วยเป็นหนี ้
และเพือ่ใหต้ดิตอ่ผูป่้วยเกีย่วกับการช าระหนีท้ีย่ังคงคา้งอยู ่

 
การด าเนนิการเรยีกเก็บหนีพ้เิศษ (ECA):  

การด าเนนิการที ่LLUMC 
กระท าตอ่บคุคลซึง่เกีย่วขอ้งกับการขอรับการช าระเงนิส าหรับคา่รักษาพยาบาลภายใตน้โยบายความ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิของ LLUMC และอาจรวมถงึสิง่ตอ่ไปนี:้ (a) 

การขายหนีข้องบคุคลใหก้ับฝ่ายอืน่ 
เวน้แตจ่ะมกีารก าหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้โดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง; (b) 

การรายงานขอ้มลูในทางลบของบคุคลตอ่ส านักงานขอ้มลูเครดติผูบ้รโิภค; และ (c) 

การด าเนนิการบางอยา่งทีต่อ้งใชก้ระบวนการทางกฎหมาย 
หรอืศาลตามทีร่ะบใุนกฎหมายของรัฐบาลกลาง ซึง่รวมถงึ สทิธยิดึหน่วงบางอยา่ง 
การยดึทรัพยท์ีเ่ป็นอสงัหารมิทรัพย ์การอายัดทรัพยส์นิ/การยดึทรัพย ์

https://medical-center.lomalindahealth.org/financial-assistance#llumc
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การฟ้องรอ้งทางแพง่ซึง่จะสง่ผลใหบ้คุคลถกูศาลสัง่ยดึทรัพย ์และอายัดคา่แรงของบคุคล  ECA 

ไมร่วมถงึสทิธยิดึหน่วงใดๆ ทีโ่รงพยาบาลมสีทิธภิายใตก้ฎหมายของรัฐอันเป็นผลจากการตัดสนิ 
การช าระหนี ้หรอืการประนปีระนอมหนีต้อ่บคุคล (หรอืตัวแทนของเขาหรอืเธอ) 
อันเป็นผลมาจากบาดเจ็บของบคุคลซึง่โรงพยาบาลไดใ้หก้ารดแูลรักษา 

 
นโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิ:  
นโยบายซึง่ก าหนดขึน้โดย LLUMC 

เพือ่จัดหาความชว่ยเหลอืทางการเงนิใหแ้กผู่ป่้วยทีม่สีทิธไิดรั้บซึง่ตอ้งการความชว่ยเหลอืทางการเงิ
น โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากโครงการ LLUMC FAP 

 
Internal Revenue Code 501(r):  

ประกอบดว้ยระเบยีบขอ้บงัคับตา่ง ๆ ทีน่ าไปบังคับใชก้ับโรงพยาบาลเพือ่การกศุล 

 

การดแูลรักษาทีจ่ าเป็นทางการแพทย:์  

บรกิารดา้นการดแูลสขุภาพตามทีน่ยิามไวใ้นประมวลกฎหมายสวสัดกิารและสถาบันของรัฐแคลฟิอรเ์
นยี (California Welfare & Institutions Code) §14059.5  

การบรกิารถอืเป็นสิง่จ าเป็นในทางการแพทย ์หรอืมคีวามจ าเป็นในทางการแพทย ์
เมือ่มคีวามสมเหตผุลและจ าเป็นในการปกป้องชวีติ เพือ่หลกีเลีย่งความเจ็บป่วยทีส่ าคัญ 
หรอืความพกิารทีส่ าคัญ หรอืเพือ่บรรเทาความเจ็บปวดรนุแรง 
บรกิารทีไ่มอ่ยูใ่นค านยิามนีไ้ดแ้กก่ารบรกิารเฉพาะตา่ง ๆ 
ทีม่ใีหใ้นรปูแบบการบ าบัดรักษาทีเ่ป็นทางเลอืกและมปีระสทิธภิาพในทางการแพทย ์ตัวอยา่งไดแ้ก:่  
1) การบรกิารดา้นความงาม และ/หรอืศัลยกรรมพลาสตกิ; 2) บรกิารดา้นภาวะความมบีตุรยาก; 3) 
การแกไ้ขสายตา; 4) การบ าบัดรักษาดว้ยอนุภาคโปรตอน; 5) การบ าบัดรักษาทีใ่ชหุ้น่ยนต;์ 6) 

กายอปุกรณ์เสรมิ/กายอปุกรณ์เทยีม;  7) การตัง้ครรภแ์บบอุม้บญุ; หรอื 8) บรกิารอืน่ ๆ 

ทีเ่ป็นไปเพือ่ความสะดวกสบาย และ/หรอือ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ป่้วยเป็นหลัก 

 
สรปุยอ่ในภาษาทีเ่รยีบงา่ย:   
เอกสารสรปุนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีง่า่ยตอ่การอา่น 
งา่ยตอ่ความเขา้ใจและงา่ยตอ่การน าไปใช ้

 
การอา้งองินโยบาย 
การดแูลรักษาเพือ่การกศุล/การช าระเงนิโดยใหส้ว่นลด (Charity Care/Discount Payment) (C-22)  

 
 
ผูอ้นุมัต:ิ  คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาล, คณะกรรมการ LLUMC, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของ LLUMC,             

รองประธานอาวโุสฝ่ายการเงนิ LLUMC, Carolyn Marovitch 

https://llu.policytech.com/docview/?docid=12669

