คําถามที่พบบ่อย
้ จาก Medi-Cal
เกี่ยวกับประโยชน์ ที่เพิ่มขึน
1.

ั นยังได้รบ
ั ความคุ้มครองจาก Medi-Cal ใช่หรือไม่
้ คุณจะมี
ใช่ คุณยังมี Medi-Cal อยู่ รัฐได้ให้ประโยชน์ จากกรมธรรม์ Medi-Cal ของคุณเพิ่มขึน
้ จากการคุม้ ครองทุกประการของ Medi-Cal
ผลประโยชน์ เพิ่มขึน

2.

ทําไม Medi-Cal ของั นถึงเปลี่ยนแปลง
ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 มกราคม 2020 กฎหมายใหม่ใน California กําหนดให้กรมธรรม์คมุ้ ครองแบบทุกประการ
ุ สมบัตไิ ด้รบั ความคุม้ ครองจาก Medi-Cal และมีอายุตาํ่
ของ Medi-Cal สําหรับผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งมีคณ
กว่า 26 ปี สถานะการเข้าเมืองไม่มีผลใด ๆ ในเรือ่ งนี ้

3.

การคุ้มครองทุกประการของ Medi-Cal คืออะไร
Medi-Cal ให้ความคุม
้ ครองด้านสุขภาพแบบทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยหรือมีคา่ ใช้จา่ ยเล็กน้ อยสําหรับบาง
คนทีอ่ าศัยใน California การคุม้ ครองทุกประการของ Medi-Cal ไม่ได้มีเพียงแค่บริการทางการแพทย์
ุ กเิ นเท่านั ้น แต่ยงั คุม้ ครองการดูแลทางการแพทย์ ทันตกรรม สุขภาพจิต และการมองเห็น (ตา)
ทัง้ นี ้ การคุม้ ครองทุกประการของ Medi-Cal ยังครอบคลุมถึงการบําบัดผู้ตดิ สุราหรือสารเสพติด ยาที่
แพทย์ของคุณสั่ง ฯลฯ และยังรวมถึงการนํ าส่งตัวคุณให้ถงึ แพทย์ ทันตแพทย์ หรือสถานทีร่ บั ยา คุณ
จะมีแพทย์ทใ่ี ห้การดูแลคุณเบือ้ งต้นและส่งตัวไปยังแพทย์เพาะทางหากจําเป็ น เพื่อเรียนรูเ้ พิ่มเติม
เกี่ยวกับผลประโยชน์ จาก Medi-Cal ทุกประการ โปรดเยีย่ มชม
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-Cal_EHB_Benefits.aspx

การคุม้ ครองทุกประการของ Medi-Cal จะต่างจากการคุม้ ครองทีม่ ีขอบเขตของ Medi-Cal ทีค่ ุณมีอยู่
ตอนนี ้ การคุม้ ครองทีม่ ขี อบเขตของ Medi-Cal จะครอบคลุมการคุม้ ครองทีจ่ าํ กัด แต่จะไม่ครอบคลุม
บริการประเภทยาหรือการบริการแบบปฐมภูมิ หากคุณมีข้อจํากัดเรือ่ งความคุม้ ครองทีจ่ าํ กัดซึ่งเกี่ยวกับ
การตัง้ ครรภ์ของ Medi-Cal ตอนนี ้คุณจะได้รบั การบริการทีไ่ ม่มีข้อจํากัดจาก Medi-Cal หากการบริการ
ดังกล่าวมีความจําเป็ นทางการแพทย์

4.

ถ้าั นกําลังจะมีอายุ 26 ปี ล่ะ
้ อยูก่ ับเขตปกครองที่
คุณจะได้รบั ความคุม้ ครองทุกประการจาก Medi-Cal จนกว่าคุณจะมีอายุ 26 ปี ขึน
คุณอาศัยอยู่ หากคุณมีอายุ 26 ปี ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2020 และ 30 มิถุนายน 2020 คุณอาจยังคง
เลือกใช้ fee-for-service Medi-Cal หรือลงทะเบียนในแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal

5.

ั นจะใช้ประโยชน์ จากการคุ้มครองทุกประการของ Medi-Cal ได้อย่างไร
ยกเว้นหากคุณมีอายุครบ 26 ปี ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2020 และ 30 มิถุนายน 2020 คุณจะต้อง
ลงทะเบียนในแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal เมื่อคุณได้รบั สิทธิประโยชน์ ทุกประการจาก Medi่ ุณจะลงทะเบียนในแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal คุณจะได้รบั ผลประโยชน์ ทุก
Cal ก่อนทีค
ประการแบบ fee-for-service เพื่อบริการ (ทัว่ ไป) ของ Medi-Cal
่ี าํ งานร่วมกับแผนสุขภาพของคุณ คุณอาจ
ในแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal คุณอาจพบแพทย์ทท
ตรวจสุขภาพ พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้รบั การรักษาโรคเรือ้ รังเช่น โรคเบาหวาน หรือได้รบั การผ่าตัด
แผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal จะครอบคลุมบริการทีจ่ าํ เป็ นทางการแพทย์ทุกประการ

6.

แผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal คืออะไร
แผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal เป็ นแผนประกันสุขภาพทีค่ รอบคลุมบริการต่าง ๆ ของ Medi-Cal
โดยฝ่ ายแผนประกันสุขภาพจะทํางานกับผู้ให้บริการทางการแพทย์เพื่อให้แน่ ใจว่าคุณจะมีสุขภาพทีด่ ี
ฝ่ ายแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal จะร่วมทํางานกับแพทย์เพื่อจัดการการดูแลของคุณ เมือ่ คุณ
ได้รบั ความคุม้ ครองจากแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal แผนของคุณจะให้บริการด้านสุขภาพของ
คุณอย่างเต็มที่

7.

ั นจะเลือกแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal ได้อย่างไร
้ อยูก่ บั เขตทีค่ ุณอาศัยอยู่ หลังจากคุณเปลี่ยนมาใช้แผน
แผนประกันสุขภาพ Medi-Cal ของคุณขึน
ประกันสุขภาพทุกประการของ Medi-Cal คุณจะได้รบั จดหมายทีเ่ มลของคุณ โดยจดหมายดังกล่าวจะ
ระบุถงึ ตัวเลือกต่าง ๆ ในแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal ของคุณและวิธกี ารลงทะเบียน หากคุณมี
แพทย์หรือคลินิกแล้ว ให้ถามพวกเขาว่าเขาร่วมงานกับแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal ในเขตที่
คุณอาศัยอยูห
่ รือไม่ หากคุณต้องการใช้แพทย์หรือคลินิกเดิม คุ๕สามารถเลือกแผนประกันสุขภาพของ
Medi-Cal ได้
่ ับซ้อนและพบแพทย์หรือไปคลินิกซึ่งไม่รว่ มงานกับแผนประกันสุขภาพ
หากคุณมี�ญหาสุขภาพทีซ
ของ Medi-Cal ในเขตทีค่ ุณอาศัยอยู่ ให้กรอก และส่งแบบฟอร์ม “คําขอเพื่อการยกเว้นด้านการแพทย์”
ซึ่งมาพร้อมกับหนั งสือแจ้ง คุณสามารถได้รบั ความช่วยเหลือจากแพทย์และคลินิกของคุณผ่านทนาย
หากคุณอาศัยอยูใ่ นเขตทีใ่ ห้บริการ Medi-Cal ผ่าน County Organized Health System (COHS) คุณ
จะไม่สามารถขอการยกเว้นด้านการแพทย์ได้ เป็ นเพราะว่าไม่มีผู้ให้บริการแบบ fee-for-service ฝ่ าย
แผน COHS จะติดต่อคุณเพือ่ ส่งเอกสารเพือ่ การลงทะเบียน
หากคุณไม่ได้เลือกแผนสุขภาพ Medi-Cal, Medi-Cal จะเลือกแผนสุขภาพ Medi-Cal ในเค้าทีข่ องคุณ
ในแต่ละเดือนคุณมีสิทธิท
์ จ่ี ะเปลี่ยนแปลงแผนสุขภาพ Medi-Cal

หากคุณต้องการเปลี่ยนแผนประกัน โปรดโทรศัพท์ไปที่ Health Care Options ทีเ่ บอร์
1-800-430-4263 (แฟกซ์ 1-800-430-7077) หรือไปที่
่ นแปลงแผนประกันของ Medi-Cal คุณ
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov หากคุณเปลีย
จะต้องลงทะเบียนแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal แผนใหม่ในเขตเดียวกัน คุณไม่สามารถ
ย้อนกลับไปใช้บริการแบบ fee-for-service
8.

ั นจะได้รบ
ั การดูแลสุขภาพอย่างไรก่อนที่ั นจะได้รบ
ั การคุ้มครองโดยแผนประกันสุขภาพของ
Medi-Cal

ในเดือนทีค่ ณ
ุ จะได้รบั บริการจาก Medi-Cal แบบทุกประการ คุณจะต้องชําระตามบริการ Medi-Cal ที่
คุณได้รบั จนกว่าคุณจะลงทะเบียนในแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal คุณสามารถไปพบแพทย์ของ
Medi-Cal แบบ fee-for-service ในการพบแพทย์ ให้ตด
ิ ต่อเจ้าหน้ าทีส่ วัสดิการของรัฐเพื่อทราบ
รายชื่อผู้ให้บริการทางการแพทย์ เมื่อคุณโทรติดต่อไปยังคลินิกของแพทย์ หากผู้ให้บริการให้บริการแก่
คนไข้ทรี่ บั บริการ Medi-Cal แบบ fee-for-service คุณสามารถใช้รายชื่อแพทย์ออนไลน์ ทอ่ี ยูใ่ น
โปรแกรม Medi-Cal แบบ fee-for-service
9.

ใครจะมาเป็ นแพทย์ของั นเมื่อั นได้รบ
ั ความคุ้มครองโดยแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal
เมื่อคุณลงทะเบียนในแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal คุณจะต้องเลือกแพทย์ผู้ให้บริการเบือ้ งต้น
่ าํ งานร่วมกับแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal ของคุณ คุณสามารถถามแพทย์ทร่ี กั ษาคุณอยูใ่ น
ทีท
�จจุบน
ั ว่าเขาทํางานกับฝ่ ายแผนประกันสุขภาพของ
่ ุณอาศัยอยูห
Medi-Cal ในเขตทีค
่ รือไม่ หากแพทย์ทาํ งานกับ ฝ่ ายแผนประกันสุขภาพของ
่ ุณอาศัย คุณอาจสามารถรับการรักษาจากแพทย์คนเดิมโดยการเลือกแผนประกัน
Medi-Cal ในเขตทีค
สุขภาพของ Medi-Cal ที่แพทย์คนดังกล่าวทํางานร่วมอยู่ แล้วเลือกนายแพทย์คนนั ้นเมื่อลงทะเบียน
ในแผนประกันสุขภาพ
หากคุณต้องการพบแพทย์ แผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal จะแจ้งคุณว่าคุณสามารถรับรายชื่อ
แพทย์ออนไลน์ ได้ทใ่ี ดบ้าง คุณอาจขอให้เจ้าหน้ าทีส่ ่งเมลรายชื่อแพทย์ให้คุณ หากคุณไม่เลือกแพทย์
ฝ่ ายแผนจะเลือกแพทย์หนึ่ งคนให้คน คุณสามารถเปลี่ยนแพทย์ในเวลาใดก็ได้ เพือ่ หาแพทย์หรือ
เปลี่ยนแพทย์ ให้โทรหาฝ่ ายบริการสมาชิกของแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal หากคุณอยูใ่ นเขตทีม่ ี
COHS คุณสามารถติดต่อฝ่ ายให้บริการสมาชิกของแผนประกันสุขภาพ COHS Medi-Cal ในเขตที่
คุณอาศัย โปรดสอบถามว่าคุณยังสามารถพบแพทย์ได้หรือไม่เมื่อคุณลงทะเบียนแผนประกันสุขภาพ
ของ Medi-Cal

10. ั นสามารถรับการรักษากับแพทย์คนเดิมได้หรือไม่ หากแพทย์ของั น

ประกันสุขภาพ Medi-Cal

ไม่ได้ทํางานกับแผน

หากคุณพบแพทย์ในระยะเวลา 12 เดือนทีผ่ ่านมา และแพทย์ไม่ได้ทาํ งานกับแผนประกันสุขภาพของ
Medi-Cal คุณสามารถขอรับบริการต่อเนื่ องได้ หากแพทย์และแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal ตก
ลงทํางานร่วมกัน จึงหมายความว่าคุณอาจพบแพทย์คนเดิมได้อีกถึง 12 เดือน
หากคุณต้องการรับบริการต่อเนื่ อง โทรหาฝ่ ายให้บริการสมาชิกของแผนประกันสุขภาพ Medi-Cal หาก
่ บั ซ้อนและแพทย์ของคุณไม่ได้ทาํ งานกับแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal
คุณมี�ญหาสุขภาพทีซ
ในเขตทีค่ ณ
ุ อาศัยอยู่ คุณอาจต้องกรอกแบบฟอร์ม “คําขอข้อยกเว้นทางการแพทย์” คุณจึงสามารถพบ
กับแพทย์ของคุณคนเดิมได้
11. ั นจะต้อง

ร่วมชําระเงินด้วยหรือไม่
ไม่ตอ้ ง ไม่ตอ้ งร่วมชําระ แผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยทางการแพทย์ทงั ้ หมด
ซึ่งมีความจําเป็ นทางการแพทย์

12. ั นจะมี Share of cost (SOC) หรือไม่

แล้วแต่กรณี หากคุณชําระเงินให้ SOC ในตอนนี ้ คุณจะต้องชําระให้เงิน SOC ต่อไป

13. บริการอื่น ๆ ที่ั นจะได้รบ
ั มีอะไรบ้าง

บริการทางทันตกรรม
คุณสามารถรับบริการทันตกรรมผ่าน Medi-Cal ได้
•

หากคุณอยูใ่ นเขต Sacramento คุณจะได้รบั บริการผ่านแผน Medi-Cal Dental Managed Care
เพื่อเรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับแผน Medi-Cal Dental Managed Care โปรดติดต่อ Health Care
่ มายเลข 1-800-430-4263 (แฟกซ์ 1-800-430-7077) หรือคุณอาจกรอกแบบฟอร์ม
Options ทีห
การเลือกบริการทางทันตกรรมในชุดเอกสารลงทะเบียนเพื่อการเลือกบริการ

•

หากคุณอยูใ่ นเขต Los Angeles คุณจะได้รบั บริการผ่านแผน Medi-Cal Dental Managed Care
ผ่านบริการแบบ fee-for-service สําหรับบริการทางทันตกรรม เพื่อเรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับแผน
่ มายเลข
Medi-Cal Dental Managed Care โปรดติดต่อ Health Care Options ทีห
1-800-430-4263 (แฟกซ์ 1-800-430-7077) หรือคุณอาจกรอกแบบฟอร์มการเลือกบริการทางทัน
ตกรรมในชุดเอกสารลงทะเบียนเพื่อการเลือกบริการ

•

่ ๆ คุณจะได้รบั บริการแบบ fee-for-service สําหรับบริการทางทันตกรรม (เป็ น
ในประเทศอืน
บริการ Medi-Cal แบบทัว่ ไปสําหรับบริการทางทันตกรรม) ผ่าน Medi-Cal คุณจะต้องไปทีส่ ถานที่
ให้บริการทางทันตกรรมทีต่ กลงให้บริการทางทันตกรรมให้ Medi-Cal เพื่อหาผู้ให้บริการทางทันตก

่ี
ั ์ ่ี นยให้
รรม คุณสามารถโทรศพทไปทศู
์ บรการทนตกรรมของ
ิ
ั
Medi-Cal ทหมายเลข
1-800-322-6384 (แฟกซ์ 1-800-735-2922) ตงแตวนจนทรถงวนศุ
ั ้ ่ ั ั ์ ึ ั กร์ ตงแต
ั ้ ่ 8:00 a.m. ถึง
่ี Medi-Cal
ั ์ ี ้ มีคาใช้
5:00 p.m การโทรศพทนไม่
่ จาย
่ คุณสามารถดูผู้ให้บรการทางทนตกรรมท
ิ
ั
Dental Program’s Smile, California เวบไซต:
็
์ http://smilecalifornia.org/.
บริการวางแผนสําหรับครอบครัว บริการวางแผนสําหรับครอบครัวครอบคลุมการให้บริการสุขภาพ
เกี่ยวกับเพศแลการสืบพันธุ์ บริการต่าง ๆ รวมถึงการคุมกําเนิ ด การทดสอบ และการรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศ การบริการเกี่ยวกับการตัง้ ครรภ์ และการทําแท้ง ในฐานะทีเ่ ป็ นผู้รบั ประโยชน์ จาก Medi-Cal
คุณมีสิทธิเ์ ลือกผู้ให้บริการวางแผนสําหรับครอบครัว ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการทีอ่ ยูน
่ อกเหนื อแผนประกัน
สุขภาพของคุณ โปรดติดต่อฝ่ ายแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
บริการด้านสุขภาพจิต
หากคุณต้องการบริการทางสุขภาพจิต โปรดพูดคุยกับฝ่ ายแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal แผน
ใหม่ หรือแพทย์ของคุณ คุณอาจรับการบริการด้านสุขภาพจิตผ่านฝ่ ายแผนประกันสุขภาพของ MediCal แผนใหม่ หรือ ฝ่ ายแผนประกันสุขภาพอาจให้คุณอยูใ่ นการคุม
้ ครองของแผนประกันสุขภาพจิต
ของ Medi-Cal ในเขตทีค่ ุณอาศัยเพื่อรับการรักษาสุขภาพจิตดังกล่าว คุณอาจขอรับบริการด้าน
สุขภาพจิตผ่านฝ่ ายแผนประกันสุขภาพจิตในเขตทีค่ ุณอาศัย โดยไม่ตอ้ งมีใบส่งตัวผู้ป่วย
บริการเกี่ยวกับการบําบัดผู้ติดสุราหรือยาเสพติด
หากคุณมี�ญหากับการใช้แอลกอฮอล์หรือสารอื่นในทางทีผ่ ิด คุณสามารถรับการประเมินเพื่อดูวา่ คุณมี
ภาวะ substance use disorder (SUD) หรือไม่ อนึ่ ง ภาวะ SUD เป็ นโรคสมองทีเ่ ป็ นซํา้ และเรือ้ รังซึง่
สามารถรักษาได้ Medi-Cal ครอบคลุมบริการรักษาภาวะ SUD หลายประเภท ฝ่ ายแผนประกันสุขภาพ
ของ SUD แผนใหม่นี้จะช่วยคุณหาผูใ้ ห้บริการดังกล่าวได้ หรือคุณอาจติดต่อกรมพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อรับบริการได้
การขนส่งซึ่งไม่เกี่ยวกับการแพทย์
หากคุณไม่มวี ธิ เี ดินทางไปพบแพทย์ คลินิก ทันตแพทย์ หรือรับยา หรือรับบริการอื่น ๆ ของ
Medi-Cal คุณมีคุณสมบัตใิ นการรับบริการการขนส่งซึง่ ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ เมื่อคุณได้รบ
ั ความ
คุม้ ครองโดยแผนประกันสุขภาพของ Medi-Cal โปรดติดต่อฝ่ ายให้บริการสมาชิกเพื่อขอรับบริการ
ขนส่งดังกล่าว เมื่อคุณอยูใ่ นแผน Medi-Cal แบบ fee-for-service คุณสามารถดูบริษัทขนส่งได้ที่
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Transportation.aspx.

หากไม่มีรายชื่อผู้ให้บริการในเขตของคุณ คุณสามารถขอความช่วยเหลือโดยส่งอีเมลไปที่
่ อง
DHCS-Benefits@dhcs.ca.gov โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวในอีเมลบับแรก เจ้าหน้ าทีข
30

Department of Health Care Services (DHCS) จะตอบกลับด้วยอีเมลทีไ่ ด้รบ
ั การรักษาความ

ปลอดภัยแล้ว พวกเขาจะขอข้อมูลของคุณ จะเป็ นการดีหากคุณขอรับบริการล่วงหน้ าอย่างน้ อยห้าวัน
ก่อนทีจ่ ะพบ แพทย์
30

14. ั นจะได้รบ
ั ข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไร

่ มายเลข
โทรหาสายช่วยเหลือของ Department of Health Care Services (DHCS) Medi-Cal ทีห
1-800-541-5555 การโทรศัพท์นี้ไม่มค
ี า่ ใช้จา่ ย คุณอาจโทรหาสํานั กงานผูต้ รวจการของ DHCS ที่
ั จันทร์ถงึ วันศุกร์ ตัง้ แต่ 8:00 a.m. ถึง 5:00 p.m การโทรศัพท์นี้
หมายเลข 1-888-452-8609 ตัง้ แต่วน
ไม่มีคา่ ใช้จา่ ย สํานั กงานผู้ตรวจการจะช่วยคนทีอ่ ยูใ่ นความคุม้ ครองของ Medi-Cal เพื่อให้ใช้ประโยชน์
ตามสิทธิแ์ ละหน้ าที่ ของพวกตน

คุณสามารถเรียนรูเ้ พิ่มเติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ DHCS ที่

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/YoungAdultExp.aspx

15. ถ้าั นมีคําถามเกี่ยวกับประโยชน์ จาก Medi-Cal และสถานการณ์ เข้าเมืองของั นล่ะ

โปรดติดต่อ
นั กกฎหมายเรือ่ งการเข้าเมืองทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม เพือ่ สอบถามคําถามเกี่ยวกับสถานการณ์ เข้า
เมืองของคุณและประโยชน์ จาก Medi-Cal ทัง้ นี ้
่ ์
California Department of Social Services (CDSS) ให้เงินช่วยเหลือแคองคกรไม่
แสวงหากําไรที่

่ึ
ั
อยใน
ั ิ
ิ
ั California รายชือ่ ผู้ให้บรการมี
ิ
ู่
ผ่านคุณสมบตในการให้
บรการแก่
ผู้อพยพเข้าเมือง ซงอาศยในรฐ
เวบ็ไซตขอ
์ ง CDSS ที่ https://www.cdss.ca.gov/Benefits-Services/More-Services/Immigration-

Services/Immigration-Services-Contractors

่ี
ื่ ั ้ ลหรอเอกสารเพิ
ื
ิ ย่ วกับการเข้าเมือง โปรดเยยมชมเวบไซตทให้
็
์ ี่ คาแนะนาผู
ํ
ํ ้เขา้
เพอรบขอมู
่มเตมเกี
เมืองของรฐั California ที่ https://immigrantguide.ca.gov/

