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สรปุผลประโยชนแ์ละความคุม้ครอง: แผนน้ีครอบคลมุอะไรบา้ง & สิง่ทีค่ณุจา่ยส าหรับบรกิารทีค่รอบคลมุ ระยะเวลาครอบคลมุ: [ดคู าแนะน า] 
 :   ครอบคลมุส าหรบั:   | ประเภทแผน:   
 

 

เอกสารสรปุผลประโยชนแ์ละความคุม้ครอง (Summary of Benefits and Coverage, SBC) จะชว่ยคณุเลอืกแผนประกนัสขุภาพ SBC 
แสดงใหค้ณุเห็นถงึวธิที ีค่ณุและ แผน จะแบง่ปนัคา่ใชจ้า่ยส าหรบับรกิารดแูลสขุภาพทีค่รอบคลมุไดอ้ยา่งไร หมายเหต:ุ 
ขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยของแผน นี ้(เรยีกวา่เบีย้ประกนัภยั) จะมใีหแ้ยกตา่งหาก นีเ่ป็นเพยีงบทสรปุ ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความคุม้ครองของคณุ 

หรอืหากตอ้งการรับส าเนาเงือ่นไขความคุม้ครองฉบับสมบรูณ์ โปรด [ใสข่อ้มลูตดิตอ่] ส าหรับค าจ ากดัความทั่วไปของค าศัพทท์ั่วไป เชน่ จ านวนทีอ่นุญาต  
การเรยีกเก็บเงนิยอดคงเหลอื  ประกนัภยัรว่ม  ประกนัสขุภาพแบบมสีว่นรว่มจา่ย  คา่เสยีหายสว่นแรก ผูใ้หบ้รกิาร หรอืขอ้ก าหนดทีข่ดีเสน้ใตอ้ืน่ๆ โปรดดทูีอ่ภธิานศัพท ์
คณุสามารถดอูภธิานศัพทไ์ดท้ี ่www.[insert].com หรอืโทร 1-800-[insert] เพือ่ขอส าเนา 

 

ค าถามส าคญั ค าตอบ ท าไมถงึถามเรือ่งนี:้ 

คา่เสยีหายสว่นแรกโดยรวม
มอีะไรบา้ง 

ดอลลารส์หรฐัฯ  

มบีรกิารทีค่รอบคลมุกอ่นทีคุ่
ณจะหกั 

คา่เสยีหายสว่นแรกหรอืไม ่
  

มคีา่เสยีหายสว่นแรก อืน่ ๆ 
ส าหรบับรกิารเฉพาะหรอืไม ่

ดอลลารส์หรฐัฯ  

วงเงนิ คา่ใชจ้า่ยทีอ่อกเอง 

ส าหรบัแผนนีค้อือะไร 
ดอลลารส์หรฐัฯ  

อะไรไมร่วมอยูใ่น  
วงเงนิคา่ใชจ้า่ยทีอ่อกเอง  

  

คณุจะจา่ยนอ้ยลงถา้คณุใช ้
ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยหรอืไม ่

  

คณุตอ้งการ ผูอ้า้งองิ 

เพือ่ดผููเ้ชีย่วชาญหรอืไม ่
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คา่ใชจ้า่ยประกนัสขุภาพแบบมสีว่นรว่มจา่ย และ ประกนัภยัรว่มทัง้หมดทีแ่สดงในแผนภมูนิีห้ลังจากทีห่ักคา่เสยีหายสว่นแรกของคณุแลว้ 
หากมกีารหักคา่เสยีหายสว่นแรก 

 

เหตกุารณท์างการแพทย์
ท ัว่ไป 

บรกิารทีค่ณุอาจตอ้งการ 

สิง่ทีค่ณุจะตอ้งจา่ย  

ขอ้จ ากดั ขอ้ยกเวน้ และขอ้มลูส าคญัอืน่ๆ ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 
(คณุจะจา่ยนอ้ยทีส่ดุ) 

ผูใ้หบ้รกิารนอกเครอืขา่ย 
(คณุจะจา่ยมากทีส่ดุ)  

หากคณุไปทีส่ านกังาน 
หรอืคลนิกิของ 
ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ 

การดแูลเบือ้งตน้เพือ่รักษาอาการ
บาดเจ็บ หรอืเจ็บป่วย 

   

การเขา้ตรวจเยีย่มของ 
ผูเ้ชีย่วชาญ 

   

การดแูลป้องกนั/คัดกรอง/ 

การฉดีวัคซนี 
   

หากคณุมกีารเขา้ทดสอบ 

ตรวจวนิจิฉัย (เอ็กซเ์รย ์
ตรวจเลอืด) 

   

การถา่ยภาพ 
(การตรวจดว้ยเครือ่งเพ็ท/ซทีสีแ
กน [PET/CT] 
การตรวจคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า 
[Magnetic Resonance 
Imaging, MRI]) 

   

หากคณุตอ้งการยารกัษา
โรคหรอือาการป่วยของคุ
ณ 

ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 
ความคุม้ครองยาทีต่อ้งส ัง่
โดยแพทย ์ไดท้ี ่
www.[insert].com 

ยาสามัญ    

ยายีห่อ้ทีต่อ้งการ    

ยาทีไ่มต่อ้งการยีห่อ้    

ยาทีม่รีะบบควบคมุพเิศษ    

หากคณุเขา้รบัการผา่ตดั
ผูป่้วยนอก 

คา่ธรรมเนยีมสิง่อ านวยความสะด
วก (เชน่ 
ศนูยศ์ลัยกรรมผูป่้วยนอก) 

   

คา่ธรรมเนยีมแพทย/์ศัลยแพทย ์    

หากคณุตอ้งการการรกัษ
าพยาบาลทนัท ี

การดแูลหอ้งฉุกเฉนิ    

การขนสง่ทางการแพทยฉุ์กเฉนิ    

การดแูลฉุกเฉนิ     

หากคณุตอ้งพกัรกัษาตวัใ
นโรงพยาบาล 

คา่สิง่อ านวยความสะดวก (เชน่ 
หอ้งพยาบาล) 

   

คา่แพทย/์ศัลยแพทย ์    

หากคณุตอ้งการบรกิารด้
านสขุภาพจติ พฤตกิรรม 

บรกิารผูป่้วยนอก    
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เหตกุารณท์างการแพทย์
ท ัว่ไป 

บรกิารทีค่ณุอาจตอ้งการ 

สิง่ทีค่ณุจะตอ้งจา่ย  

ขอ้จ ากดั ขอ้ยกเวน้ และขอ้มลูส าคญัอืน่ๆ ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย 
(คณุจะจา่ยนอ้ยทีส่ดุ) 

ผูใ้หบ้รกิารนอกเครอืขา่ย 
(คณุจะจา่ยมากทีส่ดุ)  

หรอืการใชส้ารเสพตดิ 
บรกิารผูป่้วยใน 

 
 
 

  

หากคณุก าลงัต ัง้ครรภ ์

การเขา้ตรวจเยีย่ม    

บรกิารคลอดบตุร/การท าคลอดอ
ยา่งมอือาชพี 

    

บรกิารสิง่อ านวยความสะดวกของ
การคลอดบตุร/การท าคลอดอยา่
งมอือาชพี 

   

หากคณุตอ้งการความชว่
ยเหลอืในการฟ้ืนฟ ู
หรอืมคีวามตอ้งการดา้นสุ
ขภาพพเิศษอืน่ๆ 

การดแูลสขุภาพทีบ่า้น    

บรกิารดา้นการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ    

บรกิารดา้นทีอ่ยูอ่าศัย    

การพยาบาลทีม่ทีักษะ    

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นทาน    

บรกิารบา้นพักรบัรองพระธดุงค ์    

หากบตุรของทา่นตอ้งกา
รการดแูลทนัตกรรม 
หรอืดวงตา 

ตรวจวัดสายตาเด็ก    

แวน่ตาเด็ก    

ตรวจสขุภาพฟันเด็ก    

บรกิารทีย่กเวน้และบรกิารทีค่รอบคลมุอืน่ๆ: 

บรกิารใน แผน ของคณุโดยท ัว่ไปไมค่รอบคลมุ (ตรวจสอบนโยบาย หรอืเอกสารแผน ของคณุเพือ่ดขูอ้มลูเพิม่เตมิและรายการบรกิารทีย่กเวน้อืน่ๆ ) 

•  •  •  

 

บรกิารทีค่รอบคลมุอืน่ๆ (ขอ้จ ากดัอาจน าไปใชก้บับรกิารเหลา่นี ้นีไ่มใ่ชร่ายการทีส่มบรูณ์ โปรดดเูอกสารประกอบ แผน ของคณุ) 

•  •  •  

สทิธิข์องคณุในการใหค้วามคุม้ครองตอ่ไป: มหีน่วยงานทีส่ามารถชว่ยเหลอืไดห้ากคณุตอ้งการใหค้วามคุม้ครองตอ่ไปหลังจากสิน้สดุ ขอ้มลูตดิตอ่ส าหรบัหน่วยงานเหลา่นัน้คอื: 
[ใสข่อ้มลูรัฐ กระทรวงสขุภาพและบรกิารมนุษยส์หรัฐ (U.S.  Department of Health and Human Services, HHS) กระทรวงแรงงานสหรัฐ (U.S. Department of Labor, DOL) 
และ/หรอืขอ้มลูตดิตอ่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ] คณุอาจมตีวัเลอืกความคุม้ครองอืน่ๆ เชน่กนั รวมถงึการซือ้ความคุม้ครองแบบรายบคุคลผา่นตลาด การประกนัสขุภาพ  
ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั ตลาดกลาง โปรดเขา้ไปดไูปที ่www.HealthCare.gov หรอืโทร 1-800-318- 2596 

สทิธิใ์นการรอ้งทกุขแ์ละอทุธรณ์ของคณุ: มหีน่วยงานทีส่ามารถชว่ยเหลอืไดห้ากคณุมขีอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัแผน การปฏเิสธการเรยีกรอ้งของคณุ การรอ้งเรยีนนีเ้รยีกวา่การรอ้งทกุข ์ 
หรอื การอทุธรณ์  ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธิข์องคณุ โปรดดคู าอธบิายเกีย่วกบัผลประโยชนท์ีค่ณุจะไดร้ับส าหรับการเรยีกรอ้งคา่รักษาพยาบาลนัน้  เอกสารแผน 
ของคณุยังใหข้อ้มลูทีส่มบรูณ์เกีย่วกบัการยืน่ค ารอ้ง  อทุธรณ ์ หรอื ขอ้ขอ้งใจ ดว้ยเหตผุลใดๆ ตอ่แผนของคณุ ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธิข์องคณุ ประกาศนี ้
หรอืความชว่ยเหลอื ตดิตอ่: [ใสข่อ้มลูตดิตอ่ทีเ่กีย่วขอ้งจากค าแนะน า] 

แผนนีใ้หค้วามคุม้ครองข ัน้ต า่ท ีจ่ าเป็นหรอืไม ่[ใช/่ไมใ่ช]่ 
ความคุม้ครองทีจ่ าเป็นขัน้ต า่ โดยทั่วไปประกอบดว้ยแผน ประกนัสขุภาพทีม่ใีหผ้า่น ตลาดกลาง หรอืนโยบายตลาดสว่นบคุคลอืน่ ๆ Medicare Medicaid CHIP TRICARE 
และความคุม้ครองอืน่ ๆ บางอยา่ง หากคณุมสีทิธิไ์ดร้ับความคุม้ครองขัน้ต า่บางประเภท  คณุอาจไมม่สีทิธิไ์ดร้ับเครดติภาษีพรเีมยีม 
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แผนนีเ้ป็นไปตามมาตรฐานมลูคา่ข ัน้ต า่หรอืไม ่[ใช/่ไมใ่ช/่ไมเ่กีย่วขอ้ง] 
หาก แผน ของคณุไมเ่ป็นไปตาม มาตรฐานมลูคา่ขัน้ต า่  คณุอาจมสีทิธิไ์ดร้บัเครดติภาษีพรเีมยีม เพือ่ชว่ยคณุช าระคา่แผน ผา่นตลาดกลาง  

บรกิารการเขา้ถงึดา้นภาษา: 

[ภาษาสเปน (Español): Para obtener asistencia en Español, llame al [ใสห่มายเลขโทรศัพท]์ ] 

[ภาษาตากาล็อก (Tagalog): Kung kailangan ninyo ang tulong sa Tagalog tumawag sa [ใสห่มายเลขโทรศัพท]์ ]  

[ภาษาจนี (中文): 如果需要中文的帮助, 请拨打这个号码[ใสห่มายเลขโทรศัพท]์ ] 

[ภาษานาวาโฮ (Dine): Dinek'ehgo shika at'ohwol ninisingo, kwiijigo holne' [ใสห่มายเลขโทรศัพท]์ ]  

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

  

หากตอ้งการดูตวัอย่างวา่ แผนนี ้จะครอบคลุมคา่ใชจ้า่ยส าหรบัสถานการณท์างการแพทยต์วัอย่างอย่างไร ใหดู้ส่วนถดัไป 
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เกีย่วกบัตวัอยา่งความคุม้ครองเหลา่นี:้ 

นีไ่มใ่ชเ่ครือ่งประมาณราคา การรักษาทีแ่สดงเป็นเพยีงตวัอยา่งวา่ แผนนีจ้ะครอบคลมุการรักษาพยาบาลอยา่งไร 
คา่ใชจ้า่ยตามจรงิของคณุจะแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัการดแูลจรงิทีค่ณุไดร้บั ราคาทีผู่ใ้หบ้รกิารของคณุเรยีกเก็บ และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย 
เนน้ทีจ่ านวนการแบง่ปันตน้ทนุ (คา่เสยีหายสว่นแรก, ผูเ้อาประกนัรว่มจา่ยเป็น % คงที ่และ ประกนัภยัรว่ม) และไมร่วมบรกิารภายใตแ้ผนนี ้
ใชข้อ้มลูนีเ้พือ่เปรยีบเทยีบสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีค่ณุอาจจา่ยภายใตแ้ผนประกนัสขุภาพตา่งๆ 
โปรดทราบวา่ตวัอยา่งความครอบคลมุเหลา่นีอ้งิตามความครอบคลมุในตนเองเทา่นัน้ 

 

◼ คา่เสยีหายสว่นแรกท ัง้หมดของแผน 
ดอลลารส์หรฐัฯ 

◼ ผูเ้ชีย่วชาญ [การแบง่ปนัตน้ทนุ]
 ดอลลารส์หรฐัฯ 
◼ โรงพยาบาล (สิง่อ านวยความสะดวก)  

[การแบง่ปนัตน้ทนุ] % 
◼ อืน่ๆ [การแบง่ปนัตน้ทนุ] % 

เหตกุารณต์วัอยา่งนีร้วมถงึบรกิารตา่งๆ เชน่: 
การเขา้ตรวจเยีย่มของ ผูเ้ชีย่วชาญ 
(การดแูลกอ่นคลอด) 
บรกิารการคลอดบตุร/การท าคลอดอยา่งมอือาชพี 
การท าคลอด/บรกิารจดัหาสิง่อ านวยความสะดวกการค
ลอดบตุร 
การตรวจวนิจิฉัน (อัลตราซาวนดแ์ละการตรวจเลอืด) 
การเขา้ตรวจเยีย่มของผูเ้ชีย่วชาญ (ดมยาสลบ) 

ตน้ทนุตวัอยา่งท ัง้หมด 
12,700 

ดอลลารส์หรฐัฯ 

ในตวัอยา่งนี ้Peg 
จะจา่ย: 

 

การแบง่ปันตน้ทนุ 

คา่เสยีหายสว่นแรก ดอลลารส์หรัฐฯ 

ประกนัสขุภาพรว่มจา่ย ดอลลารส์หรัฐฯ 

ประกนัภยัรว่ม ดอลลารส์หรัฐฯ 

สิง่ทีไ่มค่รอบคลมุ 

ขอ้จ ากดัหรอืขอ้ยกเวน้ ดอลลารส์หรัฐฯ 

ยอดรวม Peg จะจา่ยคอื ดอลลารส์หรฐัฯ 

 

◼ คา่เสยีหายสว่นแรก โดยรวมของแผน  
ดอลลารส์หรฐัฯ 

◼ ผูเ้ชีย่วชาญ [การแบง่ปนัตน้ทนุ]
 ดอลลารส์หรฐัฯ 
◼ โรงพยาบาล (สิง่อ านวยความสะดวก) 

[การแบง่ปนัตน้ทนุ] % 
◼ อืน่ๆ [การแบง่ปนัตน้ทนุ] % 

เหตกุารณต์วัอยา่งนีร้วมถงึบรกิารตา่งๆ เชน่: 
การเขา้ตรวจเยีย่มของ 
แพทยป์ฐมภมู(ิรวมทัง้การใหค้วามรูโ้รค) 
การตรวจวนิจิฉัย (การตรวจเลอืด) 
ยาทีต่อ้งสัง่โดยแพทย ์ 
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นทาน  (เครือ่งวัดน ้าตาล) 

ตน้ทนุตวัอยา่งท ัง้หมด 
5,600 

ดอลลารส์หรฐัฯ 

ในตวัอยา่งนี ้Joe 
จะจา่ยเงนิ: 

 

การแบง่ปันตน้ทนุ 

คา่เสยีหายสว่นแรก ดอลลารส์หรัฐฯ 

ประกนัสขุภาพรว่มจา่ย ดอลลารส์หรัฐฯ 

ประกนัภยัรว่ม ดอลลารส์หรัฐฯ 

สิง่ทีไ่มค่รอบคลมุ 

ขอ้จ ากดัหรอืขอ้ยกเวน้ ดอลลารส์หรัฐฯ 

ยอดรวมที ่Joe จะจา่ยคอื ดอลลารส์หรฐัฯ 

 

◼ คา่เสยีหายสว่นแรก โดยรวมของแผน 
ดอลลารส์หรฐัฯ 

◼ ผูเ้ชีย่วชาญ [การแบง่ปนัตน้ทนุ]
 ดอลลารส์หรฐัฯ 
◼ โรงพยาบาล (สิง่อ านวยความสะดวก) 

[การแบง่ปนัตน้ทนุ] % 
◼ อืน่ๆ [การแบง่ปนัตน้ทนุ] % 

เหตกุารณต์วัอยา่งนีร้วมถงึบรกิารตา่งๆ เชน่: 
การดแูลหอ้งฉุกเฉนิ (รวมถงึเวชภัณฑ)์ 
การตรวจวนิจิฉัย (เอ็กซเรย)์ 
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นทาน (ไมค้ ้ายัน) 
บรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (กายภาพบ าบัด) 

ตน้ทนุตวัอยา่งท ัง้หมด 
2,800 

ดอลลารส์หรฐัฯ 

ในตวัอยา่งนี ้Mia 
จะจา่ยเงนิ: 

 

การแบง่ปันตน้ทนุ 

คา่เสยีหายสว่นแรก ดอลลารส์หรัฐฯ 

ประกนัสขุภาพรว่มจา่ย ดอลลารส์หรัฐฯ 

ประกนัภยัรว่ม ดอลลารส์หรัฐฯ 

สิง่ทีไ่มค่รอบคลมุ 

ขอ้จ ากดัหรอืขอ้ยกเวน้ ดอลลารส์หรัฐฯ 

Mia จะจา่ยท ัง้หมดคอื ดอลลารส์หรฐัฯ 

 

แผน จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ของบรกิารทีค่รอบคลมุตัวอยา่งเหลา่นี ้

กระดกูหกัแบบสามญัของ Mia 

(เขา้ตรวจเยีย่มหอ้งฉุกเฉนิในเครอืขา่ยและตดิตา

มดแูล) 

การจดัการโรคเบาหวานประเภท 2 

ของ Joe 

(หนึง่ปีของการดแูลในเครอืขา่ยเป็นประจ าส า

หรับสภาวะทีม่กีารควบคมุอย่างด)ี 

 Peg ก าลงัจะมบีตุร 

(9 

เดอืนของการดแูลกอ่นคลอดในเครอืขา่ยและการส่

งมอบในโรงพยาบาล) 
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