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ស�� នុ្រកម���� បរ់ងសខុ�ព និង�ក្យរបស់េពទ្យ 
• ស�� នុ្រកមេនះ�ន�ក្យរបស់េពទ្យ�េ្រចើនែដលគនិយមេ្របើ្រ�ស់ ែត�មិន�ន�យល័ក�ខ័ណ� �ងំអស់េ�ះេឡើយ។ ស�� នុ

្រកមនិងអត�ន័យ�ងំេនះ គឺេរៀបចំេឡើងសំ�ប់អប់រ� េហើយ�ចខុស�ក្យនុងនិយមន័យេ�ក� �ងគំេ�ងរបស់អ�ក។ �ក្យរបស់
េពទ្យខ� ះៗ ក៏�ច�នអត�នយ័ខុស��  េ�ករណីេ្របើ្រ�ស់�មេ�ល�រណ៍ និងគំេ�ង ែដល�នែចងេឡើងេ�ក� �ងែផ�ក
្រគប់្រគងេ�ល�រណ៍ និងគំេ�ង។ (សូម�នេសចក� ីសេង�បអំពីអត�្របេ�ជន៍ និង�រ���� ប់រង  វ �ធីទទួលឯក�រចំលង
មួយច�ប់ៃនេ�ល�រណ៍ ឬ គំេ�ង���� ប់រងរបស់អ�ក។)  

• អក្សរពណ៌េខៀវដិត ប�� ក់�ក្យេពទ្យែចងេឡើងេ�ក� �ងស�� នុ្រកមេនះ។ 
• សូម�នទំព័រទី៤ ែដលប�� ញនូវឧ�រហណ៍អំពចំីែណកតៃម�េស�របស់អ�កជម� ឺ(ឌី�ក់េតប៊ល) ្រ�ក់បង់���� ប់រង     កំ

 រ �ត ៃថ�េចញ�� ល់ខ� �ន ែដលេ្របើេឡើងរមួ�� េ�ក� �ង�� ន�ពជីវ �តពិត។ 

កំរ �តអនុ�� តិ 
កំរ �តអតិបរ ��ក� �ង�របង់ៃថ�េ�ងេ��មេស���
�� ប់រងសុខ�ព។  េនះ�ចេ��ន� “�រចំ�យ្រតឹម្រត�វ 
“�របង់ៃថ�ែដលអនុ�� តិឲ្យ” ឬ “អ្រ�តៃម�ែដល�ន្រពម
េ្រព�ងរចួ “ េបើសិន�េពទ្យរបស់អ�កយកៃថ�េ្រចើនេលើសពីកំ
 រ �តអនុ�� តិ អ�ក�ច្រត�វបង់ៃថ�ែដលេលើសេ�ះ (សូម�ន    
 វ �ក័យប័្រតតុល្យ�ព) 

 
សំេណើរសំុ 
សំេណើរសុំឲ្យអ�ក���� ប់រងសុខ�ព ឬគំេ�ង ពិនិត្យ
េឡើងវ �ញេ�េលើ�រសំេរច ឬបណ� ឹង។ 

 
 វ �ក័យប័្រតតុល្យ�ព 
េ�េពលែដលេពទ្យ េផ�ើ វ �ក័យប័្រតឲ្យេ�កអ�កបង់ៃថ�្រ�ក់
ែដលេ�ខ�ះពី�រទូ�ត់រ�ងតៃម�េស�របស់្រគ�េពទ្យ និងកំ
 រ �តអនុ�� តិ។      ឧ�ហរណ៍េពទ្យយកៃថ�១០០ដុ�� រ េហើយកំ
 រ �ត        អនុ�� តិ េចញែត៧០ដុ�� រ េពទ្យនឹងេចញវ �ក័យប័
្រតឲ្យអ�កបង់បែន�មចំនួន៣០ដុ�� រ។   េពទ្យខ� ះពុំ�រៃថ�
បង់បែន�មពីអ�កេ�េលើេស����� ប់រងេឡើយ។

ៃថ�បង់បែន�ម 
ចំនួនែដល�នកំណត់�ក់�ក់ឧ�ហរណ៍ ចំនួន១៥ដុ�� រ) 
អ�កបង់ៃថ�េ�េលើេស�សុខ�ព���� ប់រង �ទូេ�េ�
េពលែដលអ�កទទួលេស�។ កំរ �ត�ចខសុ�� េ�ងេ��ម
្របេភទេស����� ប់រងសុខ�ព។  

 
ចំែណកតៃម�េស�របស់អ�កជម� (ឺឌ�ីក់េតប៊ល) 
ចំនួន្រ�ក់ជំ�ក់េ�េលើេស�
សុខ�ព ែដលអ�ក្រត�វបង់មុន
ែផ�ក���� ប់រងសុខ�ព ឬគំ
េ�ង�ប់េផ�ើម�� ប់រងេចញែថ�។ 

  ឧ�ហរណ៍េបើសិន�ចំែណកតៃម�  
 េស�របស់អ�កជម� ឺ �នចំនួន 
  ១០០០ដុ�� រ      
       េជនបង់ៃថ�     គំេ�ងបង់ៃថ� 
                                                 ១០០%                     ០% 

(សូម�នទំព័រ៤សំ�ប់ពត៌�នលំអិត) 
  គំេ�ងរបស់អ�កមិនបង់ៃថ�អ� ី�ងំអស់ លុះ្រ�ែតអ�ក�នបង់ 
  ៃថ� ចែណកតៃម�  េស�របស់អ�កជម� ឺ ្រគប់ចំនួន១០០០ដុ�� រ�ម 
  កំណត់។ ចែណកតៃម� េស�របស់អ�កជម� ឺែដល្រត�វបង់។ ចែណក 
  តៃម�េស�របស់ អ�កជម� ឺពុំអនុវត� ្រគប់េស��ងំអស់េឡើយ។ 
 

ៃថ�បង់បែន�ម���� ប់រង

ៃថ�បង់បែន�មរបស់អ�ក 
េ�េលើេស����� ប់រង 
សុខ�ព ្រត�វ�នគតិ��គ 
រយ (ឧ�រហណ៍២០%)�ម 
កំរ �តអនុ�� តិេ�េលើេស�។   
 
 
                                         េជនបង់ៃថ�     គំេ�ងបង់ៃថ�                    
                                           ២០%                     ៨០% 

                      (សូម�នទំព័រ៤សំ�ប់ពត៌�នលំអិត) 
អ�កបងៃ់ថ�បែន�ម ���� ប់រង្រពម�ងំចែណកតៃម� េស� 
របស់អ�កជម� ឺ     (ឌី�ក់េតប៊ល) ែដលអ�កជំ�ក់។ ឧ�រហណ៍   
េបើសិន��រ���� ប់រងសុខ�ព ឬកំរ �តអនុ�� តិ   គំេ�ង              
សំ�ប់�រេ�ជួប្រគ�េពទ្យ�នចំនួន១០០ដុ�� រេហើយអ�ក�ន
បង់ចែណកតៃម� េស�របស់អ�កជម� ឺ  ្រគប់ចំនួន ៃថ�បង់បែន�ម
របស់អ�កចំនួន២០% េស� ើនិង២០ដុ�� រ។  �រ���� ប់រងសុខ
�ព ឬគំេ�ងបង់ៃថ�អនុ�� តិែដលេ�សល់�ងំប៉ុ�� ន។

ស�� រៈបរ ��� រេពទ្យDurable Medical Equipment (DME) 
េ្រគ�ង្រប�ប់ និងស�� រៈេផ្សងៗ ែដលទិញេ�យេពទ្យសំ�ប់
េ្របើ្រ�ស់្រប�ំៃថ� ឬយូរលង់។  �រេចញៃថ�សំ�ប់    ស�� រៈ
�ច�នរមួ�ងំ ធុងអុកសុីែហ្សន េ�អុីរុញ េឈើ្រចត់ បន�ះ
េ�ះ�មេ�គទឹកេ�មែផ�ម។ 
 
�� ន�ពសុខ�ពែដល្រត�វសេ��� ះប�� ន ់
ជម�  ឺរបួស េ�គស��  ឬ�� ន�ពែដលបុគ�លរក�រព��ល
សមេហតុផល�ប�� ន់េដើម្ីបទប់�� ត់�ពធ�ន់ធ�រ 

 
រថយន�សេ្រ�ះប�� ន ់

 េស��នដឹកអ�កជម� ឺ�� ន�ពសុខ�ពែដល្រត�វសេ��� ះ
ប�� ន់

ប�� សុខ�ពេពល�នគភ៌ 
�� ន�ពេ�េពល�នគភ៌ េ�ករណីឈឺ និងសំ�លបុ្រត 
ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�រព��លេដើម្ីបទប់�� តប់��  
សុខ�ពធ�ន់ធ�រចំេ�ះ�� និង�រក។  �ពក� �តចេ�� រ
�ញ់កូន និង�រវះ�ត់�រក�ទូេ�(មិនែមន��ពស
េ��� ះប�� ន់) ពុំែមន�ប�� សុខ�ពេ�េពល�នគភ៌េទ។  

  

េស�បន�ប់សេ��� ះប�� ន់ 
េស�ព��លែដលអ�កទទួលេ�ក� �ងបន�ប់សេ��� ះប�� ន់ 
 
 

េស�សេ��� ះប�� ន ់
�រ�យតៃម�អំពី�� ន�ពសុខ�ពែដល្រត�វសេ��� ះ
ប�� ន់ និង�រព��លប�� កុំឲ្យ�ន�ពធ�ន់ធ�រ 





ប�� ី�យ�រ���� ប់រងសខុ�ព នងិល័ក�ខណ័� ែផ�កសខុ�ព 
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 គំេ�ង 
 បំ�ច់របស់និេ�ជក(កែន�ងេធ� ើ�រ) សហជីព ឬ្រក �ម
��ផ�ល់ជូនអ�កេដើម្ីបេចញៃថ�េស� 
សុខ�ពជូនអ�ក។ 
 

�រអនុ�� តិ�មនុ 
េសចក� ីសំេរចេ�យែផ�ក���� ប់រងសុខ�ព ឬគំេ�ងេ�
េលើេស�សុខ�ព គំេ�ងព��ល �� េំពទ្យ ឬស�� រៈបរ ���
េពទ្យែដល��ព�ំ�ច់សំ�ប់សុខ�ព។ េពលខ�ះេ��
�រអនុ�� តិទុក�មុន �រយល់្រពមទុក�មុន ឬ�រ
អះ�ងទុក�មុន។ែផ�ក���� ប់រងសុខ�ព ឬគំេ�ងរបស់
អ�ក�ចត្រម�វឲ្យ�ន�រអនុ�� តិទុក�មុនេ�េលើេស�
ខ�ះៗ មុននឹងអ�កទទួលេស�េ�ះ េលើកែលងែតករណី�ស
ន�។ �រអនុ�� តិ�មុនពុំែមន��រសន��ែផ�ក��
�� ប់រងសុខ�ព ឬគំេ�ងនឹងេចញៃថ�េស�េឡើយ។  

 
េពទ្យជេ្រមើស 
េពទ្យែដលចុះកិច�សន��មួយនិងែផ�ក���� ប់រងសុខ
�ព ឬគំេ�ងេដើម្ីបផ�ល់េស�ជូនអ�ក�កំរ �តចុះៃថ�។ សូម
�ន្រកិត្រកមេដើម្ីបឲ្យដឹង�អ�ក�ចេ�    ពិនិត្យេពទ្យ
ជេ្រមើស ឬែផ�ក���� ប់រង ឬគំេ�ងរបស់អ�ក�ន “ទំ�ក់
ទំនង”  ប�� យ េហើយអ�ក្រត�វែតបង់ៃថ�បែន�មេដើម្ីបេ�ជួប
េពទ្យខ� ះ។ែផ�ក���� ប់រងសុខ�ព ឬគំេ�ងរបស់អ�ក�ច
�នេពទ្យជេ្រមើសែដល�េពទ្យ” ចូលរមួ”។  េពទ្យចូលរមួក៍
�នចុះកិច�សន��មួយនិងែផ�ក���� ប់រងសុខ�ព ឬ
គំេ�ងែតកំរ �តចុះៃថ��ច�នកំរ �តតិច េហើយអ�ក្រត�វបង់
ៃថ� 
េ្រចើន។ 

 
បង់ៃថ�បែន�ម (្រពីេញ�មpremium) 
ចំនួនែដលអ�ក្រត�វែតបង់ៃថ�សំ�ប់�រ���� ប់រង សុខ�ព 
ឬគំេ�ង។ របូអ�កនិង ឬនិេ�ជក(កែន�ងេធ� ើ�រ)របស់អ�ក
�ទូេ�បង់ៃថ�្រប�ំែខ ្រតី�ស ឬ្រប�ំ�� ំ។ 

 
���� ប់រង�� េំពទ្យ�នេវជ�ប��  
ែផ�ក���� ប់រងសុខ�ព ឬគំេ�ងែដលេចញៃថ��� េំពទ្យ�ន
េវជ�ប�� ។  

 
�� េំពទ្យ�នេវជ�ប��  
�� េំពទ្យត្រម�វឲ្យ�នេវជ�ប�� េ�ង�មច�ប់។ 

 
េវជ�បណ� ិត្រប�ខំ� �ន 
�េវជ�បណ� ិត  (M.D. េវជ�បណ� ិតសុខ�ព ឬD.O.េវជ�បណ� តិ
អដ� ិវ ���  (ស�� ក់ �ច់ដុំ)�េពទ្យែដលផ�ល់េស�ស្រមបស្រម�ល
េស�សុខ�ពជូនអ�កជម� ឺេ�យ�� ល់។  

 
 េពទ្យ្រប�ខំ� �ន 
�េវជ�បណ� ិត  (M.D. េវជ�បណ� ិតសុខ�ព ឬD.O.េវជ�បណ� តិ
អដ� ិវ ���  (ស�� ក់ �ច់ដុំ) េពទ្យឯកេទស ជំនួយេវជបណ� ិត
ទទួល�រអនុ�� តិ�មច�ប់ផ�ល់េស� ស្រមបស្រម�ល ឬជួយ 
អ�កជម� ឺទទួលេស�សុខ�ព     ��។  

េពទ្យ 
�េវជ�បណ� ិត  (M.D. េវជ�បណ� ិតសុខ�ព ឬD.O.េវជ�បណ� តិអដ� ិ
 វ ���  (ស�� ក់ �ច់ដុំ) �េពទ្យវ ��� ជីវៈ ឬមណ� លសុខ�ពែដល
�ន��� ប័ណ�  ទទួល�� ល់ ឬ��អះ�ង េ�ង�មច�ប់
ត្រម�វរបស់រ�� ភិ�លេខត�។ 
 
�រវះ�ត់ែករលំអរ 
�រវះ�ត់ �រ�មពិនិត្យ និង�រព��ល�ំ�ច់េដើម្ីបែករ
ត្រម�វែផ�កៃន�ង�យ�ករណីកំេណើត េ្រ�ះ�� ក់ របួស ឬ
�� ន�ពសុខ�ព។ 

 
េស�ហ� ឹកហ� ឺន 
េស�សុខ�ពជួយអ�កជម� ឺរក� េរៀន ឬបេង� ើនជំ�ញ និង
្របកប�ររស់េ�្រប�ំៃថ�ែដល�ន�ត់បង់ ឬ   ខូត�ត
េ�យអ�កជម� ឺឈឺ របួស ឬពិ�រ។  េស��ងំ េនះ�ច�ន
រមួប�� �ល�ងំេស�និតិសម្ប� និងកិច��រស់េ�្រប�ំៃថ� 
ែផ�កនិ�យស� ី និងសតិ�រម�ណ៍�ែបបបទសំ�កក� �ងមន� ីរ
េពទ្យ និង/ឬមន� ីរពិនិត្យសុខ�ព។ 

 
េស�ជំ�ញគិ�នុប្ប�� ក 
េស�ផ�ល់េឡើងេ�យ��� ប័ណ� គិ�នុប្ប�� កយិ�រេ�ទី
លំេ�របស់អ�កឬេ�មណ� លែថ�។ំ េស�ជំ�ញផ�ល់េឡើង
េ�យអ�កបេច�កេទស នងិអ�កហ� ឹកហ� ឺនេ�ក� �ងទីលំេ�របស់
អ�ក ឬមណ� លែថ�។ំ  

 
អ�កឯកេទស 
េវជ�បណ� ិតឯកេទសពិនិត្យជម� ឺជំ�ញជូនអ�កជម� ឺ ឬ�្រក �ម
េដើម្ីបវ �និច� ័យេ�គ �ត់ែចង ប�� រ ឬព��ល្របេភទស��
េ�គ និង�� ន�ពេ�គ។េវជ�បណ� ិតមិនឯកេទស �េពទ្យ
ែដលទទួល�រហ� ឹកហ� ឺនែផ�កសុខ�ព្របេភទេផ្សងៗ។  

 
�ទូេ� ត្រម�វ�ម សមេហតុផល UCR (Usual, 
Customary and Reasonable) 
កំរ �តបង់ៃថ�េស�សុខ�ព្រប�ំតំបន់េ�ងេ��ម�រ�រ
ៃថ��ទូេ�របស់េពទ្យ្រប�ំតំបន់ េ�េលើេស�សុខ�ព
្របេភទដូច��  ឬ្រប�ក់្របែហល�� ។ កំរ �ត UCR េនះេ�
ក� �ងករណីខ� ះេ្របើេឡើងេដើម្ីបប�� ក់កំរ �តអនុ�� តិ។  

 
�រែថ�បំ�� ន ់
��រែថ�ជំម� ឺ ឬរបួស ឬ�� ន�ពធ�ន់ធ�រ ែដលអ�ក ជម� ឺ
្រត�វរកេស��ប�� ន់ ែត�ពុំែមន�ករណី�សន� េ�បន�ប់
សេ��� ះប�� ន់។  




