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แบบฟอรม์ใบสมคัรเพื/อรบัคว
ามชว่ยเหลอืทางการเงิน 
 
สาํคญั:  คณุอาจมสีทิธไิดร้บัการรกัษาฟรหีรอืไดร้บัสว่นลดคา่รกัษา:  การกรอกใบสมคัรนี=จะชว่ยให ้AdventHealth 
สามารถพจิารณาไดว้า่คณุมสีทิธไิดร้บัการรกัษาฟร ีไดร้บัสว่นลดคา่รกัษา หรอืโปรแกรมสาธารณะอืFน ๆ 
ทีFอาจชว่ยชาํระคา่รกัษาพยาบาลของคณุได ้ กรณุาสง่ใบสมคัรนี=ไปยงัทีFอยูท่ีFระบไุวใ้นจดหมายปะหนา้ 

 
หากคณุไม่มปีระกนั ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกหมายเลขประกนัสงัคมเพืFอรบัสทิธิ Oการดแูลรกัษาฟรหีรอืไดร้บัสว่นลด  อยา่งไรก็ตาม 
จาํเป็นตอ้งใชห้มายเลขประกนัสงัคมสาํหรบัโปรแกรมสาธารณะบางโปรแกรม รวมถงึ Medicaid  
หมายเลขประกนัสงัคมไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ก็ได ้แตก็่จะชว่ยให ้AdventHealth 
สามารถประเมนิไดว้า่คณุมคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัโปรแกรมสาธารณะใดหรอืไม่ สาํหรบัคาํถามในใบสมคัรทีFมถีอ้ยคาํประกอบวา่ 
"ไม่บงัคบั" คาํตอบของคณุ (หรอืจะเลอืกไม่ตอบก็ได)้ จะไม่มผีลกระทบตอ่ผลการสมคัรแตอ่ยา่งใด  

  
โปรดกรอกแบบฟอรม์นี=และสง่ให ้AdventHealth ดว้ยตนเอง ทางไปรษณีย ์ทางอเิล็กทรอนิกส ์หรอืทางโทรสาร 
เพืFอสมคัรรบัการดแูลรกัษาฟรหีรอืไดร้บัสว่นลดโดยเรว็ทีFสดุหลงัจากวนัทีFใหบ้รกิาร  เรายอมรบัใบสมคัรของคณุไดน้านถงึ 240 
วนัหลงัจากใบแจง้คา่บรกิารคร ั=งแรกสาํหรบัการดแูลรกัษาของคณุ  โดยการสง่ใบสมคัรนี= 
เราถอืวา่คณุไดพ้ยายามใหข้อ้มูลทั=งหมดทีFเราขอในใบสมคัรโดยสจุรติเพืFอชว่ยให ้AdventHealth 
สามารถพจิารณาไดว้า่ผูป่้วยมสีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืไม่  หากคณุมปัีญหาใด ๆ เกีFยวกบักระบวนการสมคัร 
โปรดตดิตอ่แผนกทีFปรกึษาดา้นการเงนิของ AdventHealth พรอ้มคาํถามหรอืขอ้กงัวลใจไดท้ีFหมายเลข 844-652-0600 
 
สามารถรายงานขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้กงัวลใจใดๆ 
เกีFยวกบักระบวนการสมคัรเพืFอขอรบัสว่นลดหรอืเพืFอขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิจากโรงพยาบาลสาํหรบัผูป่้วยไม่มปีระกนัไ
ปยงัสาํนักงานดแูลสขุภาพแหง่อยัการสงูสดุอลิลนิอยส ์(Health Care Bureau of the Illinois Attorney General)  
สายดว่นของสาํนักงานดแูลสขุภาพคอื 1-877-305-5145 (TTY 1-800-964-3013) 
 
ขอ้มูลผูป่้วย 

(กรณุาพมิพแ์ละกรอกขอ้มูลใหค้รบทุกชอ่ง ระบุ N/A หากไม่มขีอ้มูลที ;สอดคลอ้งกบับรรทดัใดในใบสมคัร) 

วนัที;   หมายเลขบญัช ี   
 

ชื;อ (ชื;อ-สกลุ)           

วนัเกดิ   สถานภาพสมรส    หมายเลขโทรศพัท ์      

ไม่บงัคบั - เพศสภาพ – คณุคดิวา่ตวัเองเป็น: ☐ เพศชาย ☐ เพศหญงิ ☐ ชายจากการแปลงเพศ/ผูช้ายขา้มเพศ/หญงิเป็นชาย (FTM) 

☐ เพศหญงิจากการแปลงเพศ/หญงิขา้มเพศ/ชายเป็นหญงิ (MTF) ☐ ไม่มเีพศสภาพที;เป็นชายหรอืหญงิโดยเฉพาะ 

☐ เพศสภาพเพิ;มเตมิ (หรอือื;น ๆ)   

ไม่บงัคบั - เพศสภาพ: สตูบิตัรของคณุระบุวา่คณุมเีพศอะไร? : ☐ เพศชาย ☐ เพศหญงิ   

ไม่บงัคบั - เชื Pอชาตทิางกาย::  ☐ ชนผวิขาว ☐ ชนผวิดําหรอืแอฟรกินั-อเมรกินั ☐ อเมรกินัอนิเดยีนหรอืชนพื Pนเมอืงอลาสกา้ ☐ ชาวอนิเดยี ☐ ชาวจนี  

☐ ชาวฟิลปิปินส ์☐ ชาวญี;ปุ่น ☐ ชาวเกาหล ี☐ ชาวเวยีดนาม ☐ ชาวเอเชยีชาตอิื;น ☐ ชนพื Pนเมอืงฮาวาย ☐ ชาวเกาะกวมหรอืชารม์อรโ์ร ☐ ชาวซามวั  

☐ ชาวเกาะแปซฟิิกอื;น ๆ 
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ไม่บงัคบั – เชื Pอชาตทิางวฒันธรรม: ☐ มพีื Pนเพฮสิแปนิก ลาตนิ หรอืสเปน ☐ เม็กซกินั เม็กซกินัอเมรกินั ชคิาโน่/ชคิาน่า ☐ เปอรโ์ตรโิก ้

☐ ควิบา ☐ พื Pนเพฮสิแปนิก ลาตนิ หรอืสเปนอื;น ๆ  

ไม่บงัคบั – ภาษา - ที ;บา้นคณุใชภ้าษาอื ;นนอกจากภาษาองักฤษหรอืไม่?:  ☐ ใช ่☐ ไม่ 

       หากใช ่คณุใชภ้าษาอะไร?:_______________________________________________________ 

 

ที;อยู่ไปรษณีย ์    เมอืง    รฐั   รหสัไปรษณีย ์   

ไม่บงัคบั - หมายเลขประกนัสงัคม          

นายจา้ง      สถานะจา้งงาน        

หมายเลขโทรศพัทข์องนายจา้ง      
 

 
ขอ้มูลของผูร้บัผดิชอบ/ขอ้มูลผูป้กครองตามกฎหมาย 
(หากผูป่้วยขา้งตน้เป็นคนเดยีวกนักบัผูร้บัผดิชอบ ใหเ้วน้ส่วนนี Pไว)้ 

ชื;อ (ชื;อ-สกลุ)                            

วนัเกดิ   สถานภาพสมรส     หมายเลขโทรศพัท ์     

ที;อยู่ไปรษณีย ์   เมอืง    รฐั   รหสัไปรษณีย ์  

หมายเลขประกนัสงัคม (ไม่บงัคบั)        

นายจา้ง      สถานะจา้งงาน       

 
ขอ้มูลคูส่มรสที<เป็นผูร้บัผดิชอบ 
(หากผูป่้วยเป็นบุคคลเดยีวกบัผูร้บัผดิชอบ ใหก้รอกขอ้มูลคูส่มรสสําหรบัผูป่้วย) 

ชื;อ (ชื;อ-สกลุ)           

วนัเกดิ   สถานภาพสมรส     หมายเลขโทรศพัท ์     

ที;อยู่ไปรษณีย ์   เมอืง    รฐั   รหสัไปรษณีย ์  

หมายเลขประกนัสงัคม (ไม่บงัคบั)        

นายจา้ง      สถานะจา้งงาน      

หมายเลขโทรศพัทข์องนายจา้ง       
 

ผูอ้ยู่ในความอปุการะของผูร้บัผดิชอบ 
(หากผูป่้วยเป็นบุคคลเดยีวกบัผูร้บัผดิชอบ ใหก้รอกขอ้มูลคูส่มรสสําหรบัผูป่้วย) 

ชื;อ   วนัเกดิ   ความสมัพนัธก์บัผูร้บัผดิชอบ   

ชื;อ   วนัเกดิ   ความสมัพนัธก์บัผูร้บัผดิชอบ   

ชื;อ   วนัเกดิ   ความสมัพนัธก์บัผูร้บัผดิชอบ   

ชื;อ   วนัเกดิ   ความสมัพนัธก์บัผูร้บัผดิชอบ   

จาํนวนผูใ้หญ่และเด็กที;อาศยัอยู่ในครวัเรอืน  
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รายไดต้อ่เดอืน 
(กรอกจาํนวนเงนิสําหรบัรายการแต่ละรายการดา้นล่าง ระบุจาํนวนเงนิต่อเดอืนสําหรบัแต่ละรายการ)

รายไดท้ี;ผูร้อ้งขอไดร้บั  

รายไดข้องคูส่มรส  

สวสัดกิารประกนัสงัคม   

รายไดจ้ากเงนิชดเชยเกษียณอายุ  

รายไดจ้ากเงนิชว่ยเหลอืผูทุ้พพลภาพ  

เงนิชว่ยเหลอืผูไ้ม่มงีานทํา   

เงนิชดเชยสําหรบัแรงงาน   

ดอกเบี Pย/เงนิปันผล    

เงนิค่าเลี Pยงดบุูตรที;ไดร้บั  

เงนิค่าเลี Pยงดทูี;ไดร้บั   

รายไดจ้ากค่าเชา่   

บตัรอาหาร   

เงนิปันผลจากกองทุนทรสัต ์  

รายไดอ้ื;น   

รายไดโ้ดยรวมต่อเดอืน $  

 

คา่ดาํรงชพีรายเดอืน 
ผูป่้วยที;ไดร้บัการสนันิษฐานว่ามสีทิธไิดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิตามที;ระบุในนโยบายความชว่ยเหลอืทางการเงนิของ AMTIA Health 
แลว้ไม่จาํเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลส่วนนีP

ค่าผ่อน/ค่าเชา่บา้น  เคร ื;องใช ้

  โทรศพัท ์

(โทรศพัทพ์นืฐาน)   

โทรศพัทม์อืถอื  

ของชาํ/อาหาร  

โทรทศันเ์คเบลิ/อนิเตอรเ์น็ต/ดาวเทยีม   

ค่าใชจ้า่ยเกี;ยวกบัรถยนต ์  

ค่าดูแลบุตร   

เงนิค่าเลี Pยงดบุูตร/ค่าเลี Pยงด ู  

บตัรเครดติ   

ค่าใชจ้า่ยทางการแพทย/์โรงพยาบาล   

ประกนัรถยนต ์  

ประกนับา้น/อสงัหารมิทรพัย ์  

ประกนัสขุภาพ   

ประกนัชวีติ   

ค่าใชจ้า่ยรายเดอืนอื;นๆ   

รวมค่าใชจ่้ายรายเดอืนสุทธ ิ$  

สนิทรพัย ์

บญัชเีงนิสด/ออมทรพัย/์เชค็   

หุน้/ตราสาร/การลงทุน/ใบรบัรองเงนิฝาก  

อสงัหารมิทรพัยอ์ื;น/ที;อยู่สํารอง   

เรอื/รถบา้น/จกัรยานยนต/์พาหนะสําหรบัพกัผ่อน    

รถยนตส์ะสม/รถยนตท์ี;เกนิความจาํเป็น   

ยานพาหนะจากบญัชเีงนิออมสําหรบัสขุภาพ/เงนิใชจ้า่ยที;ยดืหยุ่น    

 

 

ขา้พเจา้อนุญาตให ้ADVENTHEALTH รบัขอ้มูลจากหน่วยงานรายงานเครดติภายนอก  

ขา้พเจา้รบัรองว่าขอ้มูลในใบสมคัรนีPเป็นความจรงิและถกูตอ้งที;สดุเท่าที;ขา้พเจา้ทราบ ขา้พเจา้จะขอความชว่ยเหลอืจากรฐั สหพนัธรฐั 
หรอืหน่วยงานทอ้งถิ;นใดๆ ที;ขา้พเจา้อาจมสีทิธิ \รบัการชว่ยเหลอืในการชาํระค่ารกัษาพยาบาล  ขา้พเจา้เขา้ใจว่าขอ้มูลที;ใหไ้ปนีPอาจมกีารตรวจสอบโดย 
ADVENTHEALTH และขา้พเจา้อนุญาตให ้ADVENTHEALTH ตดิต่อบุคคลที;สามเพื;อตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูลที;ใหไ้วใ้นใบสมคัรนีP  

ขา้พเจา้เขา้ใจว่าหากขา้พเจา้ใหข้อ้มูลที;ไม่เป็นความจรงิในใบสมคัรนีP ขา้พเจา้จะไม่มสีทิธิ \ไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 

และความชว่ยเหลอืทางการเงนิใดๆ ที;ขา้พเจา้ไดร้บัอาจถกูยกเลกิ และขา้พเจา้จะเป็นผูร้บัผดิชอบในการชาํระเงนิ  
 
 

ลายมอืชื;อของผูส้มคัร   

วนัที;   
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ความคดิเหน็   
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

จดหมายสนบัสนุน 
หมายเลขบนัทกึทางการแพทยข์องผูป่้วย/หมายเลขบญัช ี    

 

ชื>อผูอ้ปุการะ    
 

ความสมัพนัธก์บัผูป่้วย/ผูส้มคัร    
 

ที>อยูข่องผูอ้ปุการะ    
 

ถงึ AdventHealth: 
 

จดหมายฉบบันีHเขยีนขึ Hนเพื>อรบัรองวา่ (ชื>อผูป่้วย)   
ไดร้บัรายไดน้อ้ยหรอืไม่ไดร้บัรายไดเ้ลย ขา้พเจา้กาํลงัใหค้วามชว่ยเหลอืแกเ่ขา/เธอในดา้นคา่ครองชพี 
เขา/เธอ/พวกเขามภีาระหนา้ที>ตอ่ขา้พเจา้นอ้ยมากหรอืไม่มเีลย 

 

โดยการลงนามในคาํแถลงนีH ขา้พเจา้เห็นพอ้งวา่ขอ้มูลที>ใหเ้ป็นจรงิและถกูตอ้งที>สดุเท่าที>ขา้พเจา้ทราบ 
 

ลายมอืชื>อของผูอ้ปุการะ   

วนัที>  



 

ADVENTHEALTH Financial Assistance Application.THAI.December 2021 

 
 
 
 
 
 
 

เรยีน ผูป่้วย/ผูส้มคัร 

AdventHealth ขบัเคลื>อนดว้ยความเห็นอกเห็นใจและทุม่เทใหก้บัการดแูลเป็นรายบคุคลสาํหรบัทกุคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ>งกบัผูท้ี>ตอ้งการความชว่ยเหลอืมากที>สดุ  
เป็นภารกจิและโอกาสของเราที>จะใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิแกผู่ป่้วยของเรา  
ความชว่ยเหลอืทางการเงนิมไีวส้าํหรบัการดแูลในกรณีฉุกเฉินและการดแูลที>จาํเป็นทางการแพทยอ์ื>น ๆ เท่านัHน 
ขอบพระคณุทไีวว้างใจใหเ้ราไดด้แูลความตอ้งการทางการแพทยใ์หก้บัคณุและครอบครวั 

เราสง่จดหมายนีHและใบสมคัรขอรบัความชว่ยเหลอืทางการเงนิที>แนบมาดว้ยเนื>องจากเราไดร้บัคาํขอของคณุ  
หากคณุไม่ไดส้ง่คาํขอ โปรดเพกิเฉยตอ่จดหมายฉบบันีH  โปรดกรอกขอ้มูลทัHงสองดา้นใหส้มบรูณ ์
รวมถงึลงลายมอืชื>อของคณุและวนัที>กอ่นสง่คนื  หากคณุเคยกรอกใบสมคัรภายในชว่งเวลาหกเดอืนที>ผ่านมา 
และไดร้บัอนุมตัคิวามชว่ยเหลอืทางการเงนิแลว้ โปรดแจง้ใหเ้ราทราบ  คณุอาจไม่จาํเป็นตอ้งกรอกใบสมคัรใหม่  
เราจะไม่พจิารณาใบสมคัรกอ่นหนา้นีHที>มอีายมุากกวา่หกเดอืน 

โปรดแนบสาํเนาของรายการตอ่ไปนีHอย่างนอ้ยหนึ>งรายการเป็นหลกัฐานดา้นรายรบัของคณุ พรอ้มกบัใบสมคัร  
หากคณุแตง่งานหรอือาศยัอยูก่บัคูค่รองเป็นเวลา 6 เดอืนหรอืนานกวา่นัHน 
พวกเขาจะตอ้งแสดงสาํเนาของรายการตอ่ไปนีHอย่างนอ้ยหนึ>งรายการเพื>อเป็นหลกัฐานถงึรายไดข้องพวกเขา 
กอ่นที>จะสามารถประมวลผลใบสมคัรได ้

• สาํเนาเชค็เงนิคา่จา้ง 3 เดอืนลา่สดุจากนายจา้ง 

• สาํเนาของการคนืภาษปีระจาํปีลา่สดุ (หากประกอบอาชพีอสิระ รวมถงึตารางทัHงหมด) 

• จดหมายเงนิประกนัสงัคมและ/หรอืเงนิบํานาญเกษยีณอาย ุ

• การคนืภาษรีายปีลา่สดุของพ่อแม่หรอืผูป้กครอง 
หากผูส้มคัรเป็นผูอ้ยูใ่นความอปุการะตามที>ระบใุนแบบฟอรม์ภาษขีองพวกเขา และอายตุํ>ากวา่ 25 ปี 

• เอกสารตรวจสอบรายไดอ้ื>นๆ 

• รายการเงนิฝากถอนในบญัชธีนาคารยอ้นหลงั 3 เดอืน 

• สาํเนาใบเสรจ็เงนิชดเชยการวา่งงาน 

หากคณุไดร้บัความชว่ยเหลอืจากหรอือาศยัอยูใ่นบา้นรว่มกบัครอบครวัหรอืเพื>อนฝูง 
โปรดใหพ้วกเขากรอกแบบฟอรม์ที>มขีอ้ความระบวุา่ "จดหมายอปุการะ"  
จดหมายนีHจะไม่ทําใหพ้วกเขาตอ้งรบัผดิชอบคา่รกัษาพยาบาลของคณุ  
จดหมายนีHจะชว่ยแสดงใหเ้ห็นวา่คณุสามารถจา่ยคา่ครองชพีไดเ้พยีงใด  
หากคณุไม่ไดร้บัความชว่ยเหลอืจากครอบครวัและเพื>อนฝูง คณุไม่จาํเป็นตอ้งกรอกแบบฟอรม์จดหมายอปุการะ 

ทา้ยที>สดุ โปรดเตรยีมเอกสารเพื>อเป็นหลกัฐานคา่รกัษา/คา่ยาประจาํเดอืนที>คา้งชาํระของคณุ
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ใบสมคัรจะไดร้บัการพจิารณาก็ตอ่เมื>อเราไดร้บัใบสมคัรที>สมบรูณพ์รอ้มทัHงหลกัฐานรายไดข้องคณุแลว้  
พวกเราจะไม่สามารถดาํเนินการหรอืพจิารณาใบสมคัรที>ไม่สมบรูณไ์ด ้

โปรดทราบวา่การสื>อสารทางอเีมลผ่านอนิเทอรเ์น็ตนัHนไม่ปลอดภยั  แมว้า่จะไม่น่าเป็นไปได ้
แตก็่มคีวามเป็นไปไดท้ี>ขอ้มูลที>คณุรวมไวใ้นอเีมลอาจถกูดกัและอา่นโดยบคุคลอื>นนอกเหนือจากบคุคลที>ระบไุว ้

เราตอ้งการปกป้องขอ้มูลสว่นบคุคลของคณุ และมั>นใจวา่ขอ้มูลนัHนปลอดภยั  
เนื>องจากใบสมคัรนีHมหีมายเลขประกนัสงัคมของคณุและขอ้มูลสว่นตวัอื>นๆ เราขอแนะนําใหค้ณุหลกีเลี>ยงการสง่อเีมล 

 
โปรดพมิพแ์ละสง่ใบสมคัรที>สมบรูณแ์ลว้ของคณุมายงัที>อยูด่งันีH: 

 
AdventHealth PFS 
Attention: Financial Assistance Department 
1000 Remington Blvd., Suite 110 
Bolingbrook, IL 60440 

 
  หากคณุมปัีญหาใดๆ เกี>ยวกบัใบสมคัรนีH โปรดโทรหาตวัแทนผูป่้วยของเรา ที>หมายเลข 888-693-2252 

 
ขอแสดงความนับถอื, 

 
บรกิารดา้นการเงนิสาํหรบัผูป่้วย 
AdventHealth 

 


