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ตีพิมพ์เมอเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 

โปรแกรมการรักษาในต่างประเทศ (FMP) คืออะไร ? 
FMP คือโปรแกรมสทิธิประโยชน์ในการดแูลสขุภาพ ของกระทรวงทหารผา่นศกึประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Veterans 

Affairs หรือ VA) สําหรับทหารผา่นศกึของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีได้รับความพิการจากการปฏิบตัหิน้าท่ี ท่ีพํานกัอาศยัหรือ

เดนิทางอยูใ่นตา่งประเทศ โดยภายใต้โปรแกรม FMP นัน้ VA จะรับผิดชอบในการชําระเงินสําหรับการบริการด้านการดแูล

สขุภาพท่ีมีความจําเป็นสําหรับการรักษาความพิการท่ีเกิดจากการปฏิบตัหิน้าท่ี หรือความพิการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องและถือเป็นเหตุ

ให้เกิดความพิการจากการปฏิบตัหิน้าท่ี 

โดยสํานกังานใหญ่ Chief Business Office Purchased Care (CBOPC) ของ VA ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด คือผู้ ดําเนินการ

โครงการ FMP โดย CBOPC เป็นผู้ รับผิดชอบในทกุแง่มมุของโปรแกรม รวมไปถึงการลงทะเบียนทหารผา่นศกึ , การตรวจสอบ

คณุสมบตัิ , และการอนมุตัขิองผลประโยชน์ ตลอดจนการประมวลผลและการชําระเงินสําหรับการเรียกร้อง โดยการเรียกร้องและ

การสอบถามข้อมลูเก่ียวกบั FMP ทัง้หมดควรดําเนินการโดยตรงกบั CBOPC 

โปรแกรม FMP เก่ียวข้องกับ CHAMPUS/TRICARE อย่างไร ? 
โปรแกรมนีไ้มมี่ความเก่ียวข้องใด ๆ กบั CHAMPUS/TRICARE 

ฉันต้องเซน็ต์ลงช่ือ เพื่อทาํสัญญาหรือทาํข้อตกลงในการ ยอมรับ /เข้าร่วม กับ FMP หรือไม่ ? 
ไมต้่อง FMP ไมไ่ด้มีการทําสญัญาให้บริการ 

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าใครมีสิทธ์ิในโปรแกรม FMP ? 
ทหารผา่นศกึจะได้รับหนงัสือมอบอํานาจในการรับสิทธิประโยชน์โปรแกรม FMP ซึง่แสดงรายละเอียดของความพิการทาง

การแพทย์ท่ีครอบคลมุอยู่ในโปรแกรม 

ฉันจาํเป็นต้องได้รับการอนุมัต ิสาํหรับการอ้างอิงไปยังผู้เช่ียวชาญ หรือการทดสอบวินิจฉัยหรือไม่ ? 
การอนมุตัไิมมี่ความจําเป็น สําหรับการอ้างอิงหรือการทดสอบวินิจฉยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษาความพิการท่ีเกิดจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ี 

การจัดการกรณีและการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ประเภทใด ที่จะนํามาดาํเนินการ ? 
การเรียกร้องจะถกูตรวจสอบเพ่ือตดัสินวา่การดแูลท่ีให้บริการนัน้เก่ียวข้องกบัความพิการท่ีเกิดจากการปฏิบตัหิน้าท่ีหรือไม ่การ
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พิจารณาโดยการตรวจสอบทางการแพทย์อาจรวมถึงทางด้านกายภาพ ,การประกอบอาชีพ และการบําบดัการพดู, การดแูล

สขุภาพท่ีบ้าน, สขุภาพจิต/สารเสพตดิ, อปุกรณ์ทางการแพทย์ทนทาน, และการให้บริการรักษาพยาบาลและการฟืน้ฟู

สมรรถภาพผู้ ป่วยใน 

ยารักษาโรคประเภทใดบ้างที่ได้รับการครอบคลุมอยู่ในโปรแกรม FMP ? 
ยาตามใบสัง่แพทย์และการซือ้ยาโดยตรงโดยไมมี่ใบสัง่แพทย์จะอยูภ่ายใต้การครอบคลมุ หากยานัน้ ๆ มีความเหมาะสมตอ่การ

รักษาความพิการท่ีเกิดจากการปฏิบตัหิน้าท่ี หรือความพิการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องและถือเป็นเหตใุห้เกิดความพิการจากการปฏิบตัิ

หน้าท่ี ตามอาการท่ีกําหนด ยาทกุชนิดจะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) 

หากทา่นมีความไมม่ัน่ใจว่ายานัน้ได้รับการรับรองจาก FDA หรือไม ่ทา่นสามารถทําการตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์ 

Drugs@FDA ในเว็บไซต์ของ FDA ท่ี http://www.fda.gov หรือติดตอ่ขอคําอธิบายจากหนว่ยงาน FMP ในการท่ีจะให้ FMP 

ทําการตรวจสอบว่ายานัน้จะได้รับการครอบคลมุหรือไมน่ัน้ ทา่นจะต้องสง่ช่ือของยานัน้ และอาการความพิการท่ีต้องการรับการ

รักษาตามท่ีกําหนด และปริมาณการใช้และการใช้งานของยานัน้ 

ยาท่ีซือ้ในสหรัฐอเมริกาและสง่ทางไปรษณีย์ หรือสง่ไปยงัตา่งประเทศจะไมไ่ด้รับการครอบคลมุ 

ฉันจะได้รับการจ่ายเงนิจากการเรียกร้องด้วยวิธีการอย่างไร ? 
เม่ือทา่นย่ืนข้อเรียกร้อง ให้ส่งข้อมลูและเอกสารตอ่ไปนีไ้ปยงัท่ีอยูท่างไปรษณีย์ท่ีระบดุ้านลา่ง: 

• แบบฟอร์ม VA Form 10-7959f-2, ใบปะหน้าการเรียกร้อง FMP (FMP Claim Cover Sheet) 

• ช่ือและนามสกลุของผู้ รับการรักษา  ,ท่ีอยู่ ทางไปรษณีย์  ,หมายเลข U.S. Social Security number และหมายเลข VA File 

Number 
• ช่ือเตม็ของผู้ให้บริการ  ,ช่ือตวัยา ,ท่ีอยู่ของสํานกังานและหมายเลขโทรศพัท์ ,และท่ีอยู่ จดัสง่ใบเสร็จ ในกรณีท่ีเป็นคนละแหง่

กบัท่ีอยูข่องสํานกังาน 

• การรักษาพยาบาลตามการวินิจฉยัท่ีได้รับ 

• คําอธิบายเล่าเร่ืองการให้บริการท่ีได้รับ 

• ใบเสร็จคา่ใช้จา่ยท่ีเรียกเก็บเงิน  )ทัง้หมด(  และวนัท่ี  )ทัง้หมด(  สําหรับแตล่ะครัง้ของการบริการ 

ทหารผ่านศึกสามารถใช้ประกันสุขภาพอื่น ๆ (OHI) ได้หรือไม่ ? 
ในสถานการณ์สว่นใหญ่ โดยปกต ิFMP คือผู้ ชําระเงินหลกั สําหรับการได้รับความพิการจากการปฏิบตั ิหรือความพิการใด ๆ ท่ี

เก่ียวข้องและถือเป็นเหตใุห้เกิดความพิการจากการปฏิบตัหิน้าท่ี และสําหรับทหารผา่นศกึท่ีเข้าร่วมในโปรแกรมการฟืน้ฟู
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สมรรถภาพภายใต้ 38 USC บทท่ี 31 หากทหารผา่นศกึมี OHI จะต้องสง่ข้อมลูคําอธิบายสิทธิประโยชน์ของ OHI มาพร้อมกบั

การเรียกร้อง FMP เพ่ือประกอบการพิจารณาการชําระเงินท่ีเหลืออยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ ป่วยของทหารผา่นศกึ FMP จะไม่

คืนเงินให้แก่การให้บริการท่ีไมไ่ด้เก่ียวข้องกบัการรักษาเน่ืองจากความพิการจากการปฏิบตัหิน้าท่ีของ VA ท่ีได้รับการวินิจฉยั 

ฉันสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเตมิได้อย่างไรบ้าง ? 
• สง่จดหมายมาท่ี: Chief Business Office Purchased Care, Foreign Medical Program 

PO Box 469061, Denver CO 80246-9061 

• หมายเลขโทรศพัท์: 303-331-7590, วนัจนัทร์-วนัศกุร์, เวลา 8:05 นาฬิกา ถึง 18:30 นาฬิกา ตามเวลามาตรฐานตะวนัออก 

• อีเมล์:  ปฏิบตัติามคําแนะนําสําหรับการสง่อีเมล์ ผา่นทาง IRIS ท่ี https://iris.custhelp.com/app/ask 

• เว็บไซต์: http://www.va.gov/purchasedcare/ 
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