ใบข้ อมูล 04-20: โปรแกรมการรั กษาในต่ างประเทศ )Foreign Medical Program หรื อ FMP– ( ข้ อมูล
สําหรั บผู้ให้ บริการผู้ป่วยนอกและผู้จัดการสํานักงาน
โปรแกรมการรักษาในต่ างประเทศ (FMP) คืออะไร ?
FMP คือโปรแกรมสิทธิประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ
Affairs

ของกระทรวงทหารผ่านศึกประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Department of Veterans

หรื อ VA) สําหรับทหารผ่านศึกของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ รับความพิการจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ ที่พํานักอาศัยหรื อ

เดินทางอยูใ่ นต่างประเทศ โดยภายใต้ โปรแกรม FMP นัน้ VA จะรับผิดชอบในการชําระเงินสําหรับการบริ การด้ านการดูแล
สุขภาพที่มีความจําเป็ นสําหรับการรักษาความพิการที่เกิดจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ หรื อความพิการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องและถือเป็ นเหตุ
ให้ เกิดความพิการจากการปฏิบตั หิ น้ าที่
โดยสํานักงานใหญ่ Chief Business Office Purchased Care (CBOPC) ของ VA ในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด คือผู้ดําเนินการ
โครงการ FMP โดย CBOPC เป็ นผู้รับผิดชอบในทุกแง่มมุ ของโปรแกรม รวมไปถึงการลงทะเบียนทหารผ่านศึก ,การตรวจสอบ
คุณสมบัติ ,และการอนุมตั ขิ องผลประโยชน์ ตลอดจนการประมวลผลและการชําระเงินสําหรับการเรี ยกร้ อง โดยการเรี ยกร้ องและ
้
าเนินการโดยตรงกับ CBOPC
การสอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับ FMP ทังหมดควรดํ

โปรแกรม FMP เกี่ยวข้ องกับ CHAMPUS/TRICARE อย่ างไร ?
โปรแกรมนี ้ไม่มีความเกี่ยวข้ องใด ๆ กับ CHAMPUS/TRICARE

ฉันต้ องเซ็นต์ ลงชื่อ เพื่อทําสัญญาหรื อทําข้ อตกลงในการ ยอมรั บ เข้ าร่ วม กับ/FMP หรื อไม่ ?
ไม่ต้อง FMP ไม่ได้ มีการทําสัญญาให้ บริ การ

ฉันจะทราบได้ อย่ างไรว่ าใครมีสิทธิ์ในโปรแกรม FMP ?
ทหารผ่านศึกจะได้ รับหนังสือมอบอํานาจในการรับสิทธิประโยชน์โปรแกรม FMP ซึง่ แสดงรายละเอียดของความพิการทาง
การแพทย์ที่ครอบคลุมอยู่ในโปรแกรม

ฉันจําเป็ นต้ องได้ รับการอนุมัติ สําหรั บการอ้ างอิงไปยังผู้เชี่ยวชาญ หรื อการทดสอบวินิจฉัยหรื อไม่ ?
การอนุมตั ไิ ม่มีความจําเป็ น สําหรับการอ้ างอิงหรื อการทดสอบวินิจฉัยที่เกี่ยวข้ องกับการรักษาความพิการที่เกิดจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่

การจัดการกรณีและการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ ประเภทใด ที่จะนํามาดําเนินการ ?
การเรี ยกร้ องจะถูกตรวจสอบเพื่อตัดสินว่าการดูแลที่ให้ บริ การนันเกี
้ ่ยวข้ องกับความพิการที่เกิดจากการปฏิบตั หิ น้ าที่หรื อไม่ การ
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พิจารณาโดยการตรวจสอบทางการแพทย์อาจรวมถึงทางด้ านกายภาพ ,การประกอบอาชีพ และการบําบัดการพูด, การดูแล
สุขภาพที่บ้าน, สุขภาพจิต/สารเสพติด, อุปกรณ์ทางการแพทย์ทนทาน, และการให้ บริ การรักษาพยาบาลและการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพผู้ป่วยใน

ยารั กษาโรคประเภทใดบ้ างที่ได้ รับการครอบคลุมอยู่ในโปรแกรม FMP ?
ยาตามใบสัง่ แพทย์และการซื ้อยาโดยตรงโดยไม่มีใบสัง่ แพทย์จะอยูภ่ ายใต้ การครอบคลุม หากยานัน้ ๆ มีความเหมาะสมต่อการ
รักษาความพิการที่เกิดจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ หรื อความพิการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องและถือเป็ นเหตุให้ เกิดความพิการจากการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ตามอาการที่กําหนด ยาทุกชนิดจะต้ องได้ รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริ กา (FDA)
หากท่านมีความไม่มนั่ ใจว่ายานันได้
้ รับการรับรองจาก FDA หรื อไม่ ท่านสามารถทําการตรวจสอบได้ จากหน้ าเว็บไซต์
Drugs@FDA

ในเว็บไซต์ของ FDA ที่ http://www.fda.gov หรื อติดต่อขอคําอธิบายจากหน่วยงาน FMP ในการที่จะให้ FMP

ทําการตรวจสอบว่ายานันจะได้
้
รับการครอบคลุมหรื อไม่นนั ้ ท่านจะต้ องส่งชื่อของยานัน้ และอาการความพิการที่ต้องการรับการ
รักษาตามที่กําหนด และปริ มาณการใช้ และการใช้ งานของยานัน้
ยาที่ซื ้อในสหรัฐอเมริ กาและส่งทางไปรษณีย์ หรื อส่งไปยังต่างประเทศจะไม่ได้ รับการครอบคลุม

ฉันจะได้ รับการจ่ ายเงินจากการเรี ยกร้ องด้ วยวิธีการอย่ างไร ?
เมื่อท่านยื่นข้ อเรี ยกร้ อง ให้ ส่งข้ อมูลและเอกสารต่อไปนี ้ไปยังที่อยูท่ างไปรษณีย์ที่ระบุด้านล่าง:
•

แบบฟอร์ ม VA Form 10-7959f-2, ใบปะหน้ าการเรี ยกร้ อง FMP (FMP Claim Cover Sheet)

•

ชื่อและนามสกุลของผู้รับการรักษาที่อยู่ ,ทางไปรษณีย์ หมายเลข ,U.S. Social Security number และหมายเลข VA File
Number

•

ชื่อเต็มของผู้ให้ บริ การและที่อยู่ ,ที่อยู่ของสํานักงานและหมายเลขโทรศัพท์ ,ชื่อตัวยา ,จัดส่งใบเสร็ จ ในกรณีที่เป็ นคนละแห่ง
กับที่อยูข่ องสํานักงาน

•

การรักษาพยาบาลตามการวินิจฉัยที่ได้ รับ

•

คําอธิบายเล่าเรื่ องการให้ บริ การที่ได้ รับ

•

ใบเสร็ จค่าใช้ จา่ ยที่เรี ยกเก็บเงิน(ทังหมด
้ ) และวันที่(ทังหมด
้ ) สําหรับแต่ละครัง้ ของการบริ การ

ทหารผ่ านศึกสามารถใช้ ประกันสุขภาพอื่น ๆ (OHI) ได้ หรื อไม่ ?
ในสถานการณ์สว่ นใหญ่ โดยปกติ FMP คือผู้ชําระเงินหลัก สําหรับการได้ รับความพิการจากการปฏิบตั ิ หรื อความพิการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้ องและถือเป็ นเหตุให้ เกิดความพิการจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ และสําหรับทหารผ่านศึกที่เข้ าร่วมในโปรแกรมการฟื น้ ฟู
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สมรรถภาพภายใต้ 38 USC บทที่ 31 หากทหารผ่านศึกมี OHI จะต้ องส่งข้ อมูลคําอธิบายสิทธิประโยชน์ของ OHI มาพร้ อมกับ
การเรี ยกร้ อง FMP เพื่อประกอบการพิจารณาการชําระเงินที่เหลืออยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้ป่วยของทหารผ่านศึก FMP จะไม่
คืนเงินให้ แก่การให้ บริ การที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการรักษาเนื่องจากความพิการจากการปฏิบตั หิ น้ าที่ของ VA ที่ได้ รับการวินิจฉัย

ฉันสามารถขอรั บข้ อมูลเพิ่มเติมได้ อย่ างไรบ้ าง ?
•

ส่งจดหมายมาที่:

Chief Business Office Purchased Care, Foreign Medical Program
PO Box 469061, Denver CO 80246-9061

•

หมายเลขโทรศัพท์: 303-331-7590, วันจันทร์ -วันศุกร์ , เวลา 8:05 นาฬิกา ถึง 18:30 นาฬิกา ตามเวลามาตรฐานตะวันออก

•

อีเมล์:

ปฏิบตั ิตามคําแนะนําสําหรับการส่งอีเมล์ ผ่านทาง IRIS ที่ https://iris.custhelp.com/app/ask

•

เว็บไซต์:

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