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บทนำำา
เรั�ยนิำดท่่�จะมูอบคู่มูอืสิำ�หรับัสิมู�ช่กิ Medi-Cal Dental (คู่มูอื) ใหแ้ก่คณุ คู่มูอืน่ำ�จะอธิบิ�ยถึึงปรัะโยช่น์ำท�งทันำติกรัรัมู
ข้องคณุ วธิิก่�รัทำ�ง�นำข้องโปรัแกรัมู และวธิิก่�รัดแูลด�้นำทันำติกรัรัมู

สิขุ้ภ�พภ�ยในำช่อ่งป�กข้องคณุเป็นำสิว่นำสิำ�คัญข้องสิขุ้ภ�พโดยรัวมูข้องคณุ Medi-Cal Dental Program ครัอบคลมุู
บรักิ�รัมู�กมู�ยเพื�อรักัษ�สิขุ้ภ�พฟันัำข้องคณุใหแ้ข้ง็แรัง คณุสิ�มู�รัถึรับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำจ�กด�้นำทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal 
ข้องคณุไดอ้ย�่งเต็ิมูท่�ไดเ้มูื�อคณุ:

• พบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal เพื�อรับับรักิ�รัท่�ครัอบคลมุูท่�คณุต้ิองก�รั
• โปรัดพบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal เป็นำปรัะจำ� แมูว้�่คณุจะไมูมู่ปั่ญห�กับสิขุ้ภ�พฟันัำข้องคณุก็ติ�มู
• ปฏิิบติัิติ�มูคำ�แนำะนำำ�ข้องผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal เก่�ยวกับก�รัดแูลรักัษ�สิขุ้ภ�พฟันัำ (เช่น่ำ ก�รัแปรัง

ฟันัำ และก�รัข้ดัฟันัำ)

โปรัดอ่�นำคู่มูอืสิำ�หรับัสิมู�ช่กิฉบบัน่ำ�ทั�งหมูดอย�่งละเอ่ยด มูข่้อ้มููลสิำ�คัญเก่�ยวกับ:

• บรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�ครัอบคลมุูโดย Medi-Cal

• จะไดร้ับัก�รัดแูลรักัษ�ท�งทันำติกรัรัมูอย�่งไรั  

• จะข้อรับัคว�มูช่ว่ยเหลอืในำภ�ษ�อื�นำอย�่งไรั

• สิทิธิแิละคว�มูรับัผู้ิดช่อบข้องคณุ

• จะแจง้ข้อ้รัอ้งเรัย่นำอย�่งไรั

• ข้อ้มููลท่�สิำ�คัญอื�นำๆ เก่�ยวกับบรักิ�รัทันำติกรัรัมูภ�ยใต้ิ Medi-Cal 

คู่มูอืฉบบัน่ำ�ใช่ค้ำ�ศััพท์บ�งคำ�ท่�คณุควรัทรั�บ:

คุณุ, ของคุณุ, ของฉััน, 
ฉััน, สมาชิกิ 

บุุคุคุลท่ี่�มส่ทิี่ธิไิด้้รับัุสทิี่ธิปิรัะโยชิน์ที่างทัี่นตกรัรัมของ Medi-Cal หรัอืตัวแที่นท่ี่�
ได้้รับัุอนุญาต

เรัา, พวกเรัา, ของเรัา อ้างอิงจาก Medi-Cal Dental

ผู้้ใ้หบุ้รักิารัทัี่นตกรัรัมของ
คุณุ

ผู้้ใ้หบุ้รักิารัทัี่นตกรัรัมของ Medi-Cal ท่ี่�คุณุเลือกให ้
ด้แ้ลสขุภาพชิอ่งปากของคุณุ

กรัุณ�อ่�นำหวัข้อ้ คุำาศััพท์ี่ด้้านทัี่นตกรัรัมและคุำานิยามอื�นๆ   สิว่นำน่ำ�จะอธิบิ�ยคำ�ศััพท์มู�กมู�ยท่�มูค่ว�มูหมู�ยพเิศัษหรัอื
ท�งเทคนิำคภ�ยใต้ิทันำติกรัรัมู Medi-Cal
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California Medi-Cal Dental Program
 Medi-Cal ใหก้�รัดแูลสิขุ้ภ�พท่�ไมูเ่สิย่ค่�ใช่จ้�่ยหรัอืมูค่่�ใช่จ้�่ยติำ��ใหแ้ก่ผูู้้พำ�นัำกอ�ศััยในำรัฐัแคลฟิัอรัเ์น่ำย สิำ�นัำกง�นำบรักิ�รั
ท�งสิงัคมูปรัะจำ�เข้ติจะเป็นำผูู้้กำ�หนำดคณุสิมูบติัิสิำ�หรับั Medi-Cal Dental Program และรั�ยง�นำไปยงัรัฐั California 
ห�กต้ิองก�รัทรั�บว�่คณุมูส่ิทิธิิ�หรัอืไมู ่โปรัดโทรัติิดต่ิอสิำ�นัำกง�นำบรักิ�รัสิงัคมูในำเข้ติพื�นำท่�ข้องคณุ รั�ยช่ื�อสิำ�นัำกง�นำเข้ติ
ทั�งหมูดมูอ่ยูใ่นำเวบ็ไซต์ิข้องกรัมูบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พท่�น่ำ� คณุไมูจ่ำ�เป็นำต้ิองสิมูคัรัสิำ�หรับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำด�้นำทันำติกรัรัมูแยก
ต่ิ�งห�ก 

Medi-Cal Dental (การจ่า่ยตามบรกิารจ่รงิ) และการดููแลรกัษาทาง  
ทนัำตกรรม (เขต Sacramento และเขต Los Angeles)
โปรัแกรัมูทันำติกรัรัมู Medi-Cal ปรัะกอบดว้ยก�รัจดัสิง่ในำสิองรัะบบ: Medi-Cal Dental (ก�รัจ�่ยติ�มูบรักิ�รัจรังิ)  
และก�รัดแูลรักัษ�ท�งทันำติกรัรัมู (เข้ติ Sacramento และเข้ติ Los Angeles) ก�รัจ�่ยติ�มูบรักิ�รัจรังิเป็นำวธิิท่่� 
Medi-Cal จ�่ยใหกั้บแพทยแ์ละผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำสิขุ้ภ�พอื�นำๆ ก�รัจ�่ยติ�มูบรักิ�รัจรังิข้องทันำติกรัรัมู Medi-Cal Dental 
เป็นำโปรัแกรัมูในำเข้ติใหญ่ข้องแคลฟิัอรัเ์น่ำย ข้อ้มููลในำคู่มูอืน่ำ�มูจุ่ดปรัะสิงค์เพื�อสิมู�ช่กิในำก�รัจ�่ยติ�มูบรักิ�รัจรังิข้องทันำติ
กรัรัมู Medi-Cal 

ห�กคณุอ�ศััยอยูใ่นำเข้ติ Sacramento คณุจะต้ิองลงทะเบย่นำในำแผู้นำดแูลทันำติกรัรัมู (Dental Managed Care, 
DMC) และจะไดร้ับัก�รักำ�หนำดผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูในำเครัอืข้�่ยแผู้นำ DMC ข้องคณุ ห�กคณุพำ�นัำกอ�ศััยอยูใ่นำเข้ติ 
Los Angeles คณุสิ�มู�รัถึเลอืกลงทะเบย่นำในำแผู้นำ DMC หรัอือยูใ่นำโปรัแกรัมูทันำติกรัรัมู Medi-Cal ท่�มูก่�รัจ�่ยติ�มู
บรักิ�รัจรังิ ห�กคณุลงทะเบย่นำในำ DMC คณุจะต้ิองเลอืกแผู้นำ และแผู้นำจะสิง่บตัิรัทันำติกรัรัมูใหค้ณุ รัวมูทั�งข้อ้มููลสิทิธิิ
ปรัะโยช่น์ำข้องคณุ โปรัดไปท่�หน้ำ�เพจสิมู�ช่กิแผู้นำดแูลทันำติกรัรัมูสิำ�หรับัข้อ้มููลเพิ�มูเติิมูเก่�ยวกับ DMC

แผนำสุุขภาพของเขต San Mateo (เขต San Mateo)
เรัิ�มูตัิ�งแต่ิวนัำท่� 1 มูกรั�คมู 2565 ห�กแผู้นำสิขุ้ภ�พท�งก�รัแพทยข์้องคณุคือแผู้นำสิขุ้ภ�พข้องซ�นำมู�เทโอ (Health Plan 
of San Mateo, HPSM) คณุจะไดร้ับับรักิ�รัทันำติกรัรัมูจ�ก HPSM สิำ�หรับัคว�มูช่ว่ยเหลอืในำก�รัค้นำห�ทันำติแพทย ์
หรัอืห�กต้ิองก�รัข้อรับับรักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมู คณุสิ�มู�รัถึโทรั 1-800-750-4776 (โทรัฟัรั)่ (TTY 1-800-735-2929 
หรัอื 711) คณุสิ�มู�รัถึเย่�ยมูช่มูเวบ็ไซต์ิข้อง HPSM ไดเ้ช่น่ำกันำท่� www.hpsm.org/dental เพื�อดขู้อ้มููลเพิ�มูเติิมู

บตัรประจ่ำาตวัผู �รบัสิุทธิิประโยชินำ ์Medi-Cal
รัฐัจะเป็นำผูู้้ออกบตัิรัปรัะจำ�ตัิวผูู้้รับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำ Medi-Cal (BIC) ใหแ้ก่สิมู�ช่กิท่�มูส่ิทิธิใินำก�รัไดร้ับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำจ�ก 
Medi-Cal บตัิรั BIC ถืึอเป็นำบตัิรัปรัะจำ�ตัิว (ID) สิำ�หรับัสิมู�ช่กิ Medi-Cal คณุจะต้ิองแสิดงบตัิรั BIC ข้องคณุต่ิอผูู้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูเพื�อรับับรักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมู อย�่งไรัก็ติ�มู ก�รัมูบ่ตัิรัน่ำ�ไมูถื่ึอเป็นำก�รัรับัรัองก�รัมูค่ณุสิมูบติัิท่�จะไดร้ับั
สิทิธิปิรัะโยช่น์ำ Medi-Cal

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://dental.dhcs.ca.gov/Members/Dental_Managed_Care/
http://www.hpsm.org/dental
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เฉพ�ะสิมู�ช่กิโครังก�รับรักิ�รัสิำ�หรับัเดก็ข้องรัฐัแคลฟิัอรัเ์น่ำย (California Children’s Services, CCS) เท่�นัำ�นำท่�จะ
มูบ่ตัิรัปรัะจำ�ตัิว BIC ท่�มูร่ัหสัิปรัะจำ�ตัิว 10 หลกั สิมู�ช่กิ Medi-Cal รั�ยอื�นำๆ ทั�งหมูดจะไดร้ับับตัิรัปรัะจำ�ตัิว BIC ท่�มู่
รัหสัิปรัะจำ�ตัิว 14 หลกั ห�กคณุไมูไ่ดร้ับับตัิรัปรัะจำ�ตัิว BIC ท่�มูร่ัหสัิปรัะจำ�ตัิว 14 หลกั โปรัดติิดต่ิอสิำ�นัำกง�นำบรักิ�รัสิงัคมู
ข้องเข้ติ

ห�กคณุไมูไ่ดร้ับั BIC หรัอืสิญูห�ยหรัอืถึกูข้โมูย คณุสิ�มู�รัถึข้อ BIC จ�กสิำ�นัำกง�นำบรักิ�รัสิงัคมูในำเข้ติข้องคณุ ห�ก 
BIC ข้องคณุถึกูข้โมูย คณุต้ิองแจง้ติำ�รัวจในำท้องท่�และสิำ�นัำกง�นำบรักิ�รัสิงัคมูข้องเข้ติ คณุควรัใหข้้อ้มููลเก่�ยวกับก�รั
โจรักรัรัมูใหมู้�กท่�สิดุ ห�กคณุไดร้ับัก�รัออกบตัิรัใหมู ่บตัิรัเก่�ข้องคณุจะใช่ไ้มูไ่ดอ่้กต่ิอไป กรุัณ�ติิดต่ิอสำานักงานเขตท้ี่อง
ถิิ่�นท่�น่ำ�

ด�้นำล�่งเป็นำตัิวอย�่งข้องบตัิรัปรัะจำ�ตัิว Medi-Cal ท่�ถึกูต้ิอง: 

BIC Poppy Design: BIC Pre-Poppy Design: 

คุณุสมบุติัท่ี่�อาจเป็นไปได้้สำาหรับัุบุตัรัปรัะจำาตัว 
Medi-Cal:

บุตัรัท่ี่�ต้องการัทัี่นท่ี่:

ข�อมูลและทรพัยากรออนำไลนำ ์
ฉัันำจ่ะดููข �อมูลเก่�ยวกบัทนัำตกรรม Medi-Cal ไดู �ท่�ไห่นำ
คณุสิ�มู�รัถึดขู้อ้มููลเก่�ยวกับสิทิธิปิรัะโยช่น์ำด�้นำทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal ข้องคณุ บรักิ�รัท่�คุ้มูครัอง และข้อ้มููลอื�นำๆ 
เพิ�มูเติิมูไดท่้�เวบ็ไซต์ิสิำ�หรับัสิมู�ช่กิ SmileCalifornia.org 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.smilecalifornia.org/
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ฉัันำสุามารถคู่ �นำห่าผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมทางออนำไลนำไ์ดู �ห่รอืไม่
ได ้คณุสิ�มู�รัถึค้นำห�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูท�งออนำไลน์ำไดต้ิลอดเวล� คลกิปุ�มูค้นำห�ทันำติแพทยใ์นำหน้ำ�แรักข้อง 
SmileCalifornia.org หรัอืไปท่�หน้ำ�ค้นำห�ทันำติแพทยโ์ดยติรังและคลกิท่�ลงิค์ใดก็ได ้ตัิวเลอืกคือ: 

• ค้นำห�ไดเรักทอรัผูู้่้ใหบ้รักิ�รั - ป้อนำข้อ้มููลข้องคณุในำรั�ยช่ื�อผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู 

• คลนิิำกท่�ใหบ้รักิ�รัสิมู�ช่กิ Medi-Cal - รั�ยช่ื�อคลนิิำกแยกติ�มูเข้ติและเมูอืง เลอืกเข้ติหรัอืเมูอืงข้องคณุเพื�อค้นำห�
คลนิิำกท่�อยูใ่กลค้ณุ

• นัำกทันำติสิขุ้อนำ�มูยัท่�ลงทะเบย่นำในำก�รัปฏิิบติัิท�งเลอืก (Registered Dental Hygienists in Alternative 
Practice, RDHAP) - รั�ยช่ื�อ RDHAP ติ�มูเข้ติและเมูอืง คลกิท่�เข้ติหรัอืเมูอืงข้องคณุเพื�อค้นำห� RDHAP ท่�
อยูใ่กลค้ณุ 

• ค้นำห� InsureKidsNow - อ่กวธิิใ่นำก�รัค้นำห�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู 

โปรัด้ที่รัาบุ: ผู้ลก�รัค้นำห�ไมูไ่ดร้ับัปรัะกันำว�่ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal จะรับัผูู้้ป�วย Medi-Cal รั�ยใหมูใ่นำเวล�ท่�
คณุโทรัติิดต่ิอพวกเข้�

ม่แห่ล่งข �อมูลออนำไลนำใ์นำภาษาอื�นำห่รอืไม่
มู ่เวบ็ไซต์ิฉบบัเต็ิมูข้อง Smile, California มูใ่หบ้รักิ�รัในำภ�ษ�อังกฤษท่� SmileCalifornia.org และภ�ษ�สิเปนำ
ท่� SonrieCalifornia.org  ห�กต้ิองก�รัใช่ภ้�ษ�อื�นำ เวบ็ไซต์ิจะมูท่รัพัย�กรัท่�สิำ�คัญข้อง Medi-Cal ในำอ่ก 15 ภ�ษ� 
ปฏิิบติัิติ�มูข้ั�นำติอนำด�้นำล�่งเพื�อค้นำห�ภ�ษ�ข้องคณุ:

1. คุลิกไอคอนำรัูปโลก คณุจะเหน็ำไอคอนำท่�มุูมูบนำท�งข้ว�ข้องเวบ็ไซต์ิ Smile, California  

2. เลือกภ�ษ�จ�กรั�ยก�รัแบบเลื�อนำลง

http://smilecalifornia.org/
https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
https://smilecalifornia.org/
https://sonriecalifornia.org/
https://smilecalifornia.org/
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3. สำารัวจหน้ำ�เวบ็

 » ดขู้อ้มููลเก่�ยวกับ:

° Medi-Cal Dental Program

° เครัื�องมูอืค้นำห�ทันำติแพทย์
° ศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ 

 » ค้นำห�ทรัพัย�กรัในำภ�ษ�ข้องคณุ รัวมูถึึง: 
° ข้อ้มููลติิดต่ิอและสิื�อก�รัเรัย่นำรัูข้้อง Smile, California 
° คำ�ถึ�มูและคำ�ติอบท่�พบบอ่ย
° คู่มูอืสิมู�ช่กิ  

บนำเว็บไซต ์Smile, California ม่ข �อมูลอะไร
เวบ็ไซต์ิ Smile, California เป็นำเวบ็ไซต์ิท่�ใช่ง้�นำง่�ยและมูข่้อ้มููลและทรัพัย�กรัต่ิ�งๆ ท่�เป็นำปรัะโยช่น์ำ ซ่�งรัวมูถึึง:

• ค้นำห�ทันำติแพทย์
• บรักิ�รัท่�ครัอบคลมุู
• ข้อ้มููลก�รัเข้�้พบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู
• ข้อ้มููลติิดต่ิอ
• ข้อ้มููลก�รัดแูลสิขุ้ภ�พช่อ่งป�ก
• ปรัะก�ศัข้องสิมู�ช่กิ 
• คู่มูอืสิมู�ช่กิ 

• แบบฟัอรัม์ู 
• วด่โ่อ 
• โบรัช่วัรัแ์ละใบปลวิ
• จุลสิ�รัท่�เป็นำรูัปภ�พท่�เรัย่กว�่ “Fotonovelas” 
• กิจกรัรัมูสินุำกๆ เพื�อพมิูพส์ิำ�หรับัเดก็
• คว�มูช่ว่ยเหลอืท�งก�รัแปลภ�ษ� 
• คำ�ถึ�มูท่�พบบอ่ย 

จ่ะติดูต่อเราอย่างไร
ศููนำยบ์รกิารทางโทรศูพัท ์
โอเปอเรัเติอรัข์้องศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ (TSC) จะคอยช่ว่ยเหลอืคณุทกุวนัำจนัำทรัถึ์ึงวนัำศุักรั ์รัะหว�่งเวล� 8.00 นำ. 
ถึึง 17.00 นำ. TSC ปิดทำ�ก�รัในำวนัำหยุดข้องรัฐั ห�กคณุมูค่ำ�ถึ�มูใดๆ ท่�ไมูมู่ค่ำ�ติอบในำคู่มูอืเลมู่น่ำ� เรั�แนำะนำำ�ใหค้ณุติรัวจ
สิอบท่� SmileCalifornia.org ห�กคณุยงัคงมูค่ำ�ถึ�มูหรัอืต้ิองก�รัคว�มูช่ว่ยเหลอืในำก�รัปรัะสิ�นำง�นำก�รัดแูลรักัษ�
ข้องคณุ โปรัดโทรัติิดต่ิอเรั�ฟัรัท่่�:

ศููนำยบ์รกิารทางโทรศูพัทข์องทนัำตกรรม Medi-Cal:
1-800-322-6384: สำาหรับัุ ภาษาไที่ย ใหก้ด้ 11

เคู่รื�องพิมพด่์ูดูเทเลเท็กซ ์(TTY):
1-800-735-2922

http://smilecalifornia.org/
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ฉัันำสุามารถขอข�อมูลอะไรไดู �บ �างจ่ากศููนำยบ์รกิารทางโทรศูพัท ์
เมูื�อคณุโทรัไปท่�ศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ TSC คณุจะไดร้ับัก�รัเช่ื�อมูโยงกับรัะบบโทรัศััพท์อัติโนำมูติัิสิำ�หรับัสิมู�ช่กิ คณุจะ
เลอืกตัิวเลอืกจ�กเมูนูำ โปรัดเติรัย่มูบตัิรัปรัะจำ�ตัิวสิทิธิปิรัะโยช่น์ำ หมู�ยเลข้ปรัะกันำสิงัคมู และอุปกรัณ์จดบนัำทึก ในำรัะหว�่ง
ก�รัโทรั คณุสิ�มู�รัถึข้อคว�มูช่ว่ยเหลอืเก่�ยวกับ:

• ก�รัค้นำห�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัท�งทันำติกรัรัมู Medi-Cal (ก�รัแนำะนำำ�ผูู้้ใหบ้รักิ�รั) 

• ก�รักำ�หนำดเวล� ก�รัเปล่�ยนำแปลง หรัอืก�รัยกเลกิเวล�นัำดหมู�ยเพื�อก�รัคัดกรัองท�งคลนิิำก

• ข้อ้มููลเก่�ยวกับบรักิ�รัท่�ถึกูปฏิิเสิธิหรัอืแก้ไข้ (คำ�ข้ออนุำญ�ติทำ�ก�รัรักัษ�) 

• ข้อ้รัอ้งเรัย่นำและคำ�ข้อรัอ้ง

• จะยื�นำข้อก�รัพจิ�รัณ�จ�กรัฐัอย�่งไรั

• คำ�ถึ�มูทั�วไปเก่�ยวกับทันำติกรัรัมู Medi-Cal Dental

 » บรักิ�รัทันำติกรัรัมูใดท่� Medi-Cal ครัอบคลมุูถึึง
 » ข้อบนัำทึกทันำติกรัรัมูข้องคณุ และ
 » ก�รัรั�ยง�นำก�รัฉ้อโกงเก่�ยวกับ Medi-Cal

• ก�รัใหบ้รักิ�รัล�่มูแปลภ�ษ�

นำอกจ�กน่ำ� คณุยงัสิ�มู�รัถึพูดคยุกับตัิวแทนำ TSC ได ้พวกเข้�จะช่ว่ยใหค้ณุในำเรัื�องข้อ้มููลใดๆ ท่�คณุไมูส่ิ�มู�รัถึไดร้ับัผู้่�นำ
รัะบบก�รัโทรัอัติโนำมูติัิ TSC สิ�มู�รัถึช่ว่ยคณุในำก�รัปรัะสิ�นำง�นำก�รัดแูลห�กคณุมูผูู่้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูมู�กกว�่หนึำ�ง
รั�ยหรัอืต้ิองก�รัก�รัดแูลสิขุ้ภ�พเป็นำพเิศัษ 

คู่วามช่ิวยเห่ลือดู �านำภาษา
ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรห่ากฉัันำพูดูในำภาษาอื�นำท่�นำอกเห่นืำอจ่ากภาษาองักฤษ
ในำฐ�นำะสิมู�ช่กิ Medi-Cal คณุมูส่ิทิธิิ�ไดร้ับับรักิ�รัล�่มูโดยไมูมู่ค่่�ใช่จ้�่ย เมูื�อคณุติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ (TSC) 
ท่�หมู�ยเลข้ 1-800-322-6384 จะมูตั่ิวเลอืกภ�ษ� 10 ตัิวเลอืก เมูื�อต่ิอสิ�ย ใหฟ้ังัเมูนูำเพื�อเลอืกภ�ษ�ท่�แสิดงด�้นำล�่ง: 

• ภ�ษ�อังกฤษกด 1 
• ภ�ษ�สิเปนำกด 2
• ภ�ษ�จน่ำกล�งกด 3
• ภ�ษ�เวย่ดนำ�มูกด 4
• ภ�ษ�รัสัิเซย่กด 5
• ภ�ษ�ฟั�รัซ์ก่ด 6

• ภ�ษ�เก�หลก่ด 7
• ภ�ษ�กว�งติุ้งกด 8
• ภ�ษ�อ�หรับักด 9
• ภ�ษ�อ�รัเ์มูเน่ำยกด 10 
• สิำ�หรับัภ�ษ�ท่�ไมูอ่ยูใ่นำรั�ยก�รัใดกด 11
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นำอกจ�กน่ำ� เจ�้หน้ำ�ท่� TSC ยงัสิ�มู�รัถึช่ว่ยค้นำห�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal ท่�พูดภ�ษ�ข้องคณุได ้หรัอืมู่
พนัำกง�นำปรัะจำ�สิำ�นัำกง�นำท่�พูดภ�ษ�ข้องคณุ

จ่ะม่ผู �ทำาห่นำ�าท่�เป็นำล่ามแปลภาษาให่ �ฉัันำขณะท่�ฉัันำคู่ยุกบัผู �ให่ �บรกิาร 
ทนัำตกรรมของ Medi-Cal ทางโทรศูพัทไ์ดู �ห่รอืไม่
ได ้ห�กคณุต้ิองก�รัล�่มูแปลภ�ษ�หรัอืต้ิองก�รัคว�มูช่ว่ยเหลอืด�้นำบรักิ�รัภ�ษ� โปรัดโทรัไปท่�ศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ 
และฟังัเมูนูำเพื�อเลอืกภ�ษ�ข้องคณุ สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11 พวกเข้�จะห�ล�่มูแปลภ�ษ�ใหกั้บคณุ

จ่ะม่ผู �ทำาห่นำ�าท่�เป็นำล่ามแปลภาษาให่ �ฉัันำท่�คู่ลินิำกของผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรม
ของ Medi-Cal ไดู �ห่รอืไม่
ได ้ห�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูไมูไ่ดพู้ดภ�ษ�ข้องคณุ คณุมูส่ิทิธิท่ิ�จะข้อรับับรักิ�รัล�่มูแปลภ�ษ� รัวมูถึึงล�่มูแปลภ�ษ�มูอื 
โดยไมูมู่ค่่�ใช่จ้�่ย ห�กคณุมู�ถึึงคลนิิำกทันำติกรัรัมูและต้ิองก�รัล�่มูแปลภ�ษ� คณุหรัอืผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูสิ�มู�รัถึโทรั
ติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ TSC TSC จะเช่ื�อมูต่ิอคณุกับล�่มูแปลภ�ษ�ท่�พูดภ�ษ�ข้องคณุได ้ล�่มูแปลภ�ษ�จะอยู่
ในำสิ�ยรัะหว�่งท่�คณุพบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูนำ�นำเท่�ท่�คณุต้ิองก�รั ล�่มูแปลภ�ษ�จะไมูเ่ข้�้พบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูกับ
คณุแต่ิจะช่ว่ยเป็นำล�่มูใหค้ณุท�งโทรัศััพท์  ล�่มูจะอธิบิ�ยถึึงสิิ�งท่�ไดบ้อกคณุในำก�รันัำดติรัวจ พูดคยุเก่�ยวกับแผู้นำก�รัดแูล
รักัษ�ข้องคณุ หรัอืพูดคยุกับเจ�้หน้ำ�ท่�ทันำติกรัรัมู

ไมูส่ิ�มู�รัถึกำ�หนำดนัำดหมู�ยล�่มูแปลภ�ษ�ลว่งหน้ำ�ได ้ก่อนำวนัำนัำดหมู�ยข้องคณุ โปรัดแจง้เจ�้หน้ำ�ท่�คลนิิำกทันำติกรัรัมู ห�ก
คณุต้ิองก�รัล�่มูแปลภ�ษ�ในำวนัำท่�คณุนัำดหมู�ย หรัอืคณุจะพ�สิมู�ช่กิในำครัอบครัวัหรัอืเพื�อนำไปช่ว่ยคณุพูดคยุกับผูู้้ให้
บรักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูข้องคณุ วธิิน่่ำ�จะช่ว่ยใหพ้วกเข้�ไดเ้ติรัย่มูพรัอ้มูสิำ�หรับัวนัำนัำดหมู�ยข้องคณุ

ตวัแทนำท่�ไดู �รบัอนุำญาต 
ตวัแทนำท่�ไดู �รบัอนุำญาตคืู่ออะไร
ตัิวแทนำท่�ไดร้ับัก�รัแต่ิงตัิ�ง คือ บุคคลท่�คณุสิ�มู�รัถึรัะบุช่ื�อและใหส้ิทิธิิ�ในำก�รัเข้�้ถึึงข้อ้มููลทันำติกรัรัมูข้องคณุได ้ตัิวแทนำท่�
ไดร้ับัอนุำญ�ติสิ�มู�รัถึเป็นำสิมู�ช่กิในำครัอบครัวั เพื�อนำ องค์กรั หรัอืใครัก็ไดท่้�คณุเลอืก ตัิวอย�่งเช่น่ำ คณุอ�จต้ิองก�รัใหคู้่
สิมูรัสิหรัอืบุติรัท่�เป็นำผูู้้ใหญ่ช่ว่ยเก่�ยวกับคำ�ถึ�มูด�้นำก�รัเรัย่กเก็บเงินำ ก�รันัำดหมู�ย หรัอืรับัทรั�บสิถึ�นำะสิขุ้ภ�พข้องคณุ 

ตัิ�งแต่ิวนัำท่� 1 กรักฎ�คมู 2563 ห�กคณุต้ิองก�รัอนุำญ�ติใหบุ้คคลอื�นำโทรัติิดต่ิอ Medi-Cal และสิ�มู�รัถึเข้�้ถึึงข้อ้มููล
ทันำติกรัรัมูข้องคณุได ้คณุต้ิองรัะบุช่ื�อใหเ้ป็นำ 
ตัิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติข้องคณุ

• คณุไมูจ่ำ�เป็นำต้ิองมูตั่ิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติ

• ห�กคณุรัะบุช่ื�อใครับ�งคนำเป็นำตัิวแทนำท่�ไดร้ับัก�รัแต่ิงตัิ�งข้องคณุ คณุไมูจ่ำ�เป็นำต้ิองอยูใ่นำสิ�ยเมูื�อพวกเข้�โทรัติิดต่ิอ
ในำนำ�มูข้องคณุ
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• ห�กคณุต้ิองก�รัใหบุ้คคลอื�นำท่�ไมูใ่ช่ค่ณุติิดต่ิอเรั�เก่�ยวกับข้อ้มููลทันำติกรัรัมูข้องคณุ บุคคลนัำ�นำจะต้ิองมูช่่ื�อเป็นำ
ตัิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติ

• คณุสิ�มู�รัถึอนุำญ�ติใหตั้ิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติเข้�้ถึึงข้อ้มููลทันำติกรัรัมูข้องคณุไดบ้�งสิว่นำหรัอืทั�งหมูด คณุสิ�มู�รัถึ
รัะบุช่ื�อ ลบ หรัอืเปล่�ยนำตัิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติท่� ไดต้ิลอดเวล�

• คณุสิ�มู�รัถึมูตั่ิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติอย�่งน้ำอยหนึำ�งคนำ ตัิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติสิ�มู�รัถึเป็นำญ�ติิ เพื�อนำ หรัอืองค์กรั
ท่�ช่ว่ยดแูลคณุได้

• เรัื�องน่ำ�จะไมูเ่ปล่�ยนำแปลงวธิิท่่�เรั�ติิดต่ิอกับคณุหรัอืผูู้้ใหบ้รักิ�รัข้องคณุ

ฉัันำจ่ะแต่งตั �งตวัแทนำท่�ไดู �รบัอนุำญาตไดู�อย่างไร
ใช่แ้บบฟัอรัม์ูตัิวแทนำผูู้้มูอ่ำ�นำ�จเพื�อแต่ิงตัิ�งตัิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติ คณุต้ิองลงนำ�มูในำแบบฟัอรัม์ูทั�งหมูดและสิง่ไปท่�:

 Medi-Cal Dental Program

 Attn: Information Security/Privacy Office

 P.O. Box 15539 Sacramento, CA 95852-1539

จ่ะทำาอย่างไรถ �าฉัันำต �องการผู �ช่ิวยโทรติดูต่อกบัศููนำยบ์รกิารทาง
โทรศูพัท ์แต่ไม่ต �องการให่ �พวกเขาเป็นำตวัแทนำท่�ไดู �รบัอนุำญาตของฉัันำ
ห�กคณุต้ิองก�รัผูู้้ช่ว่ย แต่ิไมูต้่ิองก�รัเพิ�มูบุคคลเหล�่นัำ�นำเป็นำตัิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติข้องคณุ คณุยงัสิ�มู�รัถึโทรัติิดต่ิอ
ศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ (TSC) กับพวกเข้�ท�งโทรัศััพท์ไดเ้พื�อช่ว่ยคณุในำก�รัติอบคำ�ถึ�มู สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11 
คณุจะต้ิองใหค้ว�มูยนิำยอมูท�งว�จ�ต่ิอ TSC เพื�อใหบุ้คคลนัำ�นำช่ว่ยเหลอืคณุในำรัะหว�่งก�รัโทรั

การใชิ�บรกิารทนัำตกรรมภายใต � Medi-Cal

ฉัันำจ่ะทราบไดู �อย่างไรวา่ฉัันำสุามารถไดู �รบับรกิารทนัำตกรรม
คนำสิว่นำใหญ่ท่�มูส่ิทิธิเิข้�้รัว่มูโปรัแกรัมู Medi-Cal จะมูส่ิทิธิไิดร้ับับรักิ�รัท�งทันำติกรัรัมูดว้ย คณุไมูจ่ำ�เป็นำต้ิองสิมูคัรัแยก
กันำเพื�อข้อรับับรักิ�รัทันำติกรัรัมู คณุจะต้ิองแสิดงบตัิรัปรัะจำ�ตัิวผูู้้รับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำข้องคณุต่ิอผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูเพื�อ
รับัก�รับรักิ�รัท�งทันำติกรัรัมู ห�กต้ิองก�รัทรั�บว�่คณุมูส่ิทิธิิ�ไดร้ับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำด�้นำทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal หรัอืไมู ่
โปรัดติิดต่ิอสิำ�นัำกง�นำบรักิ�รัสิงัคมูข้องเข้ติพื�นำท่�ข้องคณุ คณุสิ�มู�รัถึดรูั�ยช่ื�อสิำ�นัำกง�นำเข้ติทั�งหมูดไดจ้�กเวบ็ไซต์ิข้อง
กรัมูบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พท่�น่ำ�

https://www.dental.dhcs.ca.gov/DC_documents/beneficiaries/MCD_appt_auth_rep_form.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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สิุทธิิประโยชินำข์องทนัำตกรรม Medi-Cal Dental
สิว่นำน่ำ�ใหภ้�พรัวมูเก่�ยวกับก�รัดแูลรักัษ�ด�้นำทันำติกรัรัมูท่�ครัอบคลมุูโดย Medi-Cal

ม่สิุทธิิประโยชินำท์างทนัำตกรรมใดูให่ �บ �างภายใต �โปรแกรม Medi-Cal
ด�้นำล�่งคือ คู่มูอือ้�งอิงฉบบัยอ่สิำ�หรับับรักิ�รัทั�วไปท่�มูใ่หมู้�กท่�สิดุแก่สิมู�ช่กิ สิทิธิปิรัะโยช่น์ำข้ึ�นำอยูกั่บรัหสัิก�รัช่ว่ยเหลอื
และถิึ�นำพำ�นัำกอ�ศััยข้องสิมู�ช่กิ สิ�มู�รัถึดขู้อ้มููลเพิ�มูเติิมูไดท่้� SmileCalifornia.org.

บุรักิารั ที่ารัก เด็้กเล็ก วยัรุัน่ หญิงตั�งคุรัรัภ์ ผู้้ใ้หญ่ ผู้้ส้ง้อายุ 
การตรวจ*
การฉายรงัสีเีอ็็กซเรย ์
การทำำาความสีะอ็าดฟััน
ฟัลูอู็อ็ไรดเ์คลูอื็บฟััน
การอ็ดุฟััน
การถอ็นฟััน 
การบรกิารฉุกเฉิน
การให้ย้ากดประสีาทำ 
สีารเคลูอื็บปิดห้ลูมุรอ่็งฟััน
กราม** 
รกัษารากฟััน
การจดัฟััน (เห้ล็ูกจดัฟััน)*** 
ครอ็บฟััน**** 
ฟัันปลูอ็มบางซี�แลูะฟัันปลูอ็ม
ทำั �งชุดุ
ชุดุเสีรมิฐานฟัันปลูอ็ม
การขูดูห้นิปนูแลูะการเกลูา
รากฟััน 

ข�อยกเว �นำ:

*นัำดติรัวจฟัรัห่รัอืจ�่ยน้ำอยทกุหกเดอืนำสิำ�หรับัสิมู�ช่กิอ�ยุติำ��กว�่ 21 ปีและทกุ 12 เดอืนำสิำ�หรับัสิมู�ช่กิอ�ยุมู�กกว�่ 21 ปี

**มูป่รัะกันำคุ้มูครัองค่�ใช่จ้�่ยในำก�รัท�สิ�รัเคลอืบปิดหลมุูรัอ่งฟันัำกรั�มูสิำ�หรับัเดก็และวยัรุัน่ำจนำถึึงอ�ยุ 21 ปี

***สิำ�หรับัผูู้้ท่�มูค่ณุสิมูบติัิ

****อ�จมูก่�รัครัอบฟันัำกรั�มูหรัอืฟันัำกรั�มูน้ำอย (ฟันัำหลงั) ในำบ�งกรัณ่

ดสูิว่นำคุำาศััพท์ี่ด้้านทัี่นตกรัรัมและคุำานิยามอื�นๆ เพื�อดคูว�มูหมู�ย

ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุจะแจง้ใหค้ณุทรั�บว�่บรักิ�รัใดท่�ครัอบคลมุูหรัอืไมูค่รัอบคลมุูโดย Medi-Cal ผูู้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุจะช่ว่ยคณุตัิดสินิำใจเลอืกก�รัรักัษ�ท่�ดท่่�สิดุ และบรักิ�รัท่�คณุจะสิ�มู�รัถึรับัไดภ้�ยใต้ิโปรัแกรัมู 

https://smilecalifornia.org/
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Medi-Cal ในำรัะหว�่งนัำดครัั�งแรักข้องคณุ ใหแ้สิดงบตัิรั Benefits Identification Card (BIC) แก่ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติ
กรัรัมูข้องคณุเพื�อใหพ้วกเข้�สิ�มู�รัถึเข้�้ถึึงสิทิธิปิรัะโยช่น์ำท�งทันำติกรัรัมูข้องคณุได้

ม่ข �อจ่ำากดัูวา่ Medi-Cal จ่ะจ่า่ยคู่า่บรกิารทนัำตกรรมท่�คู่รอบคู่ลุมสูุงสุุดูแคู่่
ไห่นำห่รอืไม่ในำห่น่ำ�งป่
 Medi-Cal จะครัอบคลมุูค่�บรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�อยูใ่นำคว�มูคุ้มูครัองสิงูถึึงปีละ $1,800 อย�่งไรัก็ติ�มู ไมูมู่ก่�รัจำ�กัด
วงเงินำสิำ�หรับับรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�อยูใ่นำคว�มูคุ้มูครัองท่�มูค่ว�มูจำ�เป็นำท�งก�รัแพทย ์หรัอืสิำ�หรับัสิมู�ช่กิท่�ตัิ�งครัรัภ์ หรัอื
อ�ยุติำ��กว�่ 21 ปี

ม่สิุทธิิประโยชินำใ์ดูเพิ�มเติมสุำาห่รบัผู �ป่วยท่�ม่คู่วามต�องการพิเศูษห่รอืไม่
ดว้ยข้อ้ยกเวน้ำบ�งอย�่ง บรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�ครัอบคลมุูจะเหมูอืนำกันำสิำ�หรับัทกุคนำ อย�่งไรัก็ด ่ผูู้้ป�วยท่�มูค่ว�มูต้ิองก�รั
พเิศัษอ�จมูส่ิภ�วะท�งก�ย ท�งพฤติิกรัรัมู ท�งพฒันำ�ก�รั หรัอืท�งอ�รัมูณ์ท่�จำ�กัดคว�มูสิ�มู�รัถึข้องผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติ
กรัรัมูในำก�รัติรัวจรักัษ� ในำกรัณ่เหล�่น่ำ� ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูอ�จตัิดสินิำใจว�่ผูู้้ป�วยจะต้ิองเข้�้สิูส่ิภ�วะหลบัเพื�อรับัก�รั
รักัษ�ท�งทันำติกรัรัมู จ�กนัำ�นำผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูจะข้ออนุำมูติัิจ�ก Medi-Cal ก่อนำก�รัติรัวจ

สิุทธิิประโยชินำใ์ดูม่ให่ �สุำาห่รบัเด็ูก
ห�กคณุหรัอืบุติรัหล�นำข้องคณุอ�ยุติำ��กว�่ 21 ปี คณุอ�จมูส่ิทิธิไิดร้ับับรักิ�รัทันำติกรัรัมูเสิรัมิูภ�ยใต้ิโปรัแกรัมูก�รัคัดกรัอง
ช่ว่งต้ินำและเป็นำรัะยะ ก�รัวนิิำจฉัย และก�รัรักัษ� (EPSDT) บรักิ�รัทันำติกรัรัมูภ�ยใต้ิโปรัแกรัมู EPSDT รัวมูถึึงก�รัรักัษ�
ท�งก�รัแพทยท่์�จำ�เป็นำเพื�อท่�จะแก้ไข้หรัอืปรับัปรัุงภ�วะสิขุ้ภ�พใหด้ข่้ึ�นำ 

ม่สิุทธิิประโยชินำใ์ดูให่ �สุำาห่รบับุคู่คู่ลท่�ตั �งคู่รรภบ์ �าง
เพื�อใหทั้�งคณุและลกูน้ำอยมูส่ิขุ้ภ�พท่�ด ่ข้อแนำะนำำ�ใหค้ณุไปพบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุเพื�อทำ�คว�มูสิะอ�ดและติรัวจ
รั�่งก�ยก่อนำท่�ลกูข้องคณุจะเกิด ห�กคณุเป็นำสิมู�ช่กิข้อง Medi-Cal คณุจะไดร้ับัปรัะกันำคุ้มูครัองในำช่ว่งตัิ�งครัรัภ์ และในำ
ช่ว่ง 60 วนัำหลงัจ�กคลอดบุติรั เรัิ�มูวนัำท่� 1 เมูษ�ยนำ 2565 คณุจะไดร้ับัคว�มูคุ้มูครัองรัะหว�่งก�รัตัิ�งครัรัภ์ และเป็นำเวล�
อ่ก 12 เดอืนำ หลงัจ�กท่�ลกูข้องคณุเกิด 

คณุจะไดร้ับัคว�มูคุ้มูครัองท�งทันำติกรัรัมู ไมูว่�่คณุจะมูค่ว�มูคุ้มูครัอง Medi-Cal ปรัะเภทใดก็ติ�มู 
ในำก�รัรับับรักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูท่�อยูใ่นำคว�มูคุ้มูครัอง คณุต้ิองมูค่ณุสิมูบติัิติรังติ�มูข้อ้กำ�หนำดทั�งหมูดข้อง Medi-Cal 
Dental สิำ�หรับับรักิ�รันัำ�นำๆ 
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ผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมของ Medi-Cal Dental
คณุสิ�มู�รัถึรับัก�รัดแูลทันำติกรัรัมูจ�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal โทรัไปยงัคลนิิำกทันำติกรัรัมูและถึ�มูว�่พวกเข้�
ยงัคงยอมูรับั Medi-Cal หรัอืไมูแ่ละพวกเข้�รับัผูู้้ป�วยใหมูห่รัอืไมู ่โปรัดอ่�นำสิว่นำน่ำ�เพื�อทรั�บถึึงผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�ให้
บรักิ�รัสิมู�ช่กิข้อง Medi-Cal

ฉัันำจ่ะห่าผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมของ Medi-Cal ไดู �อย่างไร
คณุสิ�มู�รัถึเลอืกผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ยใดก็ไดข้้อง Medi-Cal วธิิท่่�ดท่่�สิดุในำก�รัค้นำห�ทันำติแพทยข์้อง Medi-Cal 
คือไปท่�หน้ำ�ค้นำห�ทันำติแพทยข์้อง Smile, California 

จ่ะทำาอย่างไรถ �าฉัันำไม่สุามารถห่าผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมท่�รบัแผนำ 
ทนัำตกรรม Medi-Cal ในำเขตพื�นำท่�ของฉัันำ
ห�กคณุไมูส่ิ�มู�รัถึห�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal ในำเข้ติพื�นำท่�ข้องคณุท่�รับัผูู้้ป�วยใหมูไ่ด ้โปรัดติิดต่ิอศูันำย์
บรักิ�รัท�งโทรัศััพท์และเลอืกภ�ษ�ข้องคณุ

ศููนำยบ์รกิารทางโทรศูพัทข์องทนัำตกรรม Medi-Cal :
1-800-322-6384: สำาหรับัุ ภาษาไที่ย ใหก้ด้ 11

เคู่รื�องพิมพด่์ูดูเทเลเท็กซ ์(TTY):
1-800-735-2922

จ่ะทำาอย่างไรถ �าฉัันำต �องการผู �เช่ิ�ยวชิาญทนัำตกรรมเฉัพาะทาง
ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal ข้องคณุสิ�มู�รัถึแนำะนำำ�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal ท่�นำอื�นำท่�เป็นำผูู้้
เช่่�ยวช่�ญเฉพ�ะท�งใหค้ณุได ้เพื�อใหแ้น่ำใจว�่ผูู้้เช่่�ยวช่�ญเป็นำผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal ท่�จดทะเบย่นำ คณุสิ�มู�รัถึ
ค้นำห�ไดใ้นำหน้ำ�ค้นำห�ทันำติแพทยข์้อง Smile, California  ห�กคณุต้ิองก�รัคว�มูช่ว่ยเหลอืในำก�รัจดัก�รัก�รันัำดติรัวจ 
โปรัดติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ 

ฉัันำจ่ะไปขอรบับรกิารทนัำตกรรมของฉัันำท่�คู่ลินิำกการแพทยไ์ดู �ห่รอืไม่
ได ้คลนิิำกหล�ยแหง่จะรับัสิมู�ช่กิข้อง Medi-Cal และใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู คณุสิ�มู�รัถึข้อรับับรักิ�รัท�งทันำติกรัรัมูข้อง
คณุในำคลนิิำกได ้ห�กคลนิิำกแหง่นัำ�นำไดร้ับัก�รัอนุำมูติัิใหย้อมูรับัMedi-Cal และใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู ไปท่�สิว่นำคุำาศััพท์ี่ 
ทัี่นตกรัรัมและคุำานิยามอื�นๆ สิำ�หรับัข้อ้มููลเพิ�มูเติิมู

แล �วถ �าฉัันำไปพบผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมท่�ไม่ไดู �ลงทะเบ่ยนำเป็นำผู �ให่ �บรกิารของ
ทนัำตกรรม Medi-Cal ล่ะ
ทันำติกรัรัมู Medi-Cal จะจ�่ยเฉพ�ะค่�บรักิ�รัท่�คณุไดร้ับัจ�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูผูู้้ท่�ไดร้ับัก�รัลงทะเบย่นำในำโปรัแกรัมู
ทันำติกรัรัมู Medi-Cal เท่�นัำ�นำ ห�กคณุไปพบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�ไมูไ่ดล้งทะเบย่นำในำ Medi-Cal Dental Program 
คณุจะต้ิองจ�่ยค่�บรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�คณุรับับรักิ�รัดว้ยตัิวเอง

http://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
http://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
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ฉัันำสุามารถเปล่�ยนำผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมไดู �ห่รอืไม่
ได ้คณุสิ�มู�รัถึเข้�้พบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�นำใดก็ไดท่้�ไดล้งทะเบย่นำในำ Medi-Cal Dental Program และรับัผูู้้ป�วย
รั�ยใหมู ่ห�กคณุลงทะเบย่นำในำแผู้นำก�รัจดัก�รัดแูลด�้นำทันำติกรัรัมู (DMC) เอ�ไว ้คณุอ�จติิดต่ิอแผู้นำและทำ�เรัื�องข้อให้
กำ�หนำดผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ยอื�นำใหกั้บคณุได้

ฉัันำจ่ะเปล่�ยนำผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมของฉัันำไดู �ก่�คู่รั �ง
ไมูมู่ข่้อ้จำ�กัดในำก�รัเปล่�ยนำผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู อย�่งไรัก็ติ�มู มูข่้อ้จำ�กัดในำก�รัรับัก�รัรักัษ�แบบเดย่วกันำจ�กผูู้้ใหบ้รักิ�รั
ทันำติกรัรัมูคนำละรั�ย (ตัิวอย�่งเช่น่ำ ก�รัทำ�คว�มูสิะอ�ดฟันัำ) เรั�แนำะนำำ�ใหค้ณุเลอืกผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูปรัะจำ�ครัอบครัวั
ท่�เป็นำผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal

การเข �าพบผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมรายเดิูมจ่ะช่ิวยฉัันำอย่างไรบ �าง
ก�รัเข้�้พบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ยเดมิูเพื�อรับัก�รัติรัวจสิขุ้ภ�พและรักัษ�เป็นำปรัะจำ�เป็นำปรัะโยช่น์ำกับคณุในำหล�ยด�้นำ:

• คณุจะไดร้ับัก�รัแจง้เตืิอนำสิำ�หรับัก�รันัำดติรัวจครัั�งถัึดไป
• ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุจะช่ว่ยคณุห�ผูู้้เช่่�ยวช่�ญทันำติกรัรัมูเฉพ�ะท�งห�กคณุจำ�เป็นำต้ิองไดร้ับัก�รัรักัษ�ท่�ผูู้้

ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูปรัะจำ�ข้องคณุใหไ้มูไ่ด้
• ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุไดร้ับัทรั�บปรัะวติัิสิขุ้ภ�พข้องคณุและสิ�มู�รัถึช่ว่ยรัะบุปัญห�ไดตั้ิ�งแต่ิเนิำ�นำๆ ซึ�งจะช่ว่ย

ใหค้ณุไดร้ับัก�รัรักัษ�ก่อนำท่�ปัญห�จะแยล่ง

ฉัันำจ่ะสุามารถเปล่�ยนำผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมในำระห่วา่งท่�ทำาการรกัษาอยู่
ไดู �ห่รอืไม่
ได ้ห�กบรักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุไดร้ับัอนุำมูติัิใหเ้พย่งผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ยเดย่ว และคณุต้ิองก�รัเปล่�ยนำทันำติเเพทย์
ข้องคณุ คณุต้ิองเข้ย่นำจดหมู�ยเพื�อข้อก�รัเปล่�ยนำแปลง สิง่จดหมู�ยถึึงผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ยใหมูข่้องคณุเพื�อสิง่ไป
ยงัทันำติกรัรัมู Medi-Cal พรัอ้มูกับข้ออนุำมูติัิลว่งหน้ำ�  Medi-Cal จะออกก�รัอนุำมูติัิใหมูใ่หแ้ก่ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ย
ใหมูข่้องคณุสิำ�หรับับรักิ�รัท่�ยงัเหลอือยู่

การรบัการรกัษาทางทนัำตกรรม
ฉัันำจ่ะกำาห่นำดูการนัำดูห่มายกบัผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมอย่างไร
โทรัไปยงัสิำ�นัำกง�นำข้องผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูเพื�อกำ�หนำดก�รันัำดหมู�ย บอกเข้�ว�่คณุไดร้ับัก�รัครัอบคลมุูโดย 
Medi-Cal และถึ�มูเข้�ว�่ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�นำนัำ�นำเป็นำผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal หรัอืไมู ่ห�กคณุ
ต้ิองก�รัคว�มูช่ว่ยเหลอืในำก�รันัำดหมู�ย โทรัติิดต่ิอ TSC 
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ฉัันำต �องนำำาอะไรติดูตวัไปเมื�อไปพบผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรม
นำำ�บตัิรั Benefits Identification Card (BIC) และบตัิรัปรัะจำ�ตัิวท่�มูร่ัูปถ่ึ�ย เช่น่ำ ใบข้บัข้่�หรัอืบตัิรัปรัะจำ�ตัิวท่�ออกให้
โดยรัฐั ติิดตัิวคณุมู�ดว้ย ห�กบตัิรัปรัะจำ�ตัิวท่�มูรู่ัปถ่ึ�ยข้องคณุหมูดอ�ยุ คลนิิำกทันำติกรัรัมูจะยอมูรับัเอกสิ�รันัำ�นำไมูเ่กินำ
หกเดอืนำนัำบจ�กวนัำหมูดอ�ยุ ห�กคณุเป็นำผูู้้ปกครัองอุปถัึมูภ์ และยงัไมูไ่ดร้ับั BIC สิำ�หรับับุติรับุญธิรัรัมูข้องคณุ คณุอ�จ
ใช่ห้มู�ยเลข้ปรัะกันำสิงัคมูเพื�อยนืำยนัำสิทิธิิ�ได ้ห�กคณุมูค่ว�มูคุ้มูครัองท�งทันำติกรัรัมูอื�นำๆ ใหน้ำำ�ข้อ้มููลนัำ�นำมู�แสิดงใหผูู้้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุดว้ย

ฉัันำคู่วรไปพบผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมบ่อยแคู่ไ่ห่นำ
ก�รัติรัวจสิขุ้ภ�พปรัะจำ�ปีมูค่ว�มูสิำ�คัญต่ิอสิขุ้ภ�พฟันัำและเหงือกและสิขุ้ภ�พโดยรัวมู ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุจะแจง้
ใหค้ณุทรั�บว�่ คณุควรัไปติรัวจสิขุ้ภ�พบอ่ยแค่ไหนำ  เดก็ควรัรับัก�รัติรัวจปีละสิองครัั�ง  ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุจะ
ทำ�ก�รัว�งแผู้นำก�รัรักัษ�หรัอืนัำดติรัวจติิดติ�มูผู้ลก�รัรักัษ�ซึ�งเป็นำสิว่นำหนึำ�งข้องก�รัติรัวจสิขุ้ภ�พทั�วไปข้องคณุ

ห�กคณุมูปั่ญห�ด�้นำทันำติกรัรัมูท่�ไมูไ่ดค้�ดไวห้รัอืปัญห�ในำรัะหว�่งนัำดติรัวจติ�มูติ�รั�งปรัะจำ�ข้องคณุ โทรัไปยงัสิำ�นัำกง�นำ
ทันำติกรัรัมูเพื�อข้อคว�มูช่ว่ยเหลอื โทรัติิดต่ิอผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุทันำท่ห�กคณุไดร้ับับ�ดเจบ็หรัอืรัูส้ิกึเจบ็ปวดในำ
ช่อ่งป�ก

ทารกของฉัันำคู่วรไปพบผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมไดู �เมื�อใดู
ท�รักข้องคณุควรัไปพบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูเมูื�อฟันัำซ่�แรักข้องเข้�ข้ึ�นำ หรัอืเมูื�อครับรัอบวนัำเกิดปีแรัก ข้ึ�นำอยูกั่บว�่อะไรัมู�
ถึึงก่อนำ ภ�ยหลงัพบผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูครัั�งแรัก บุติรัข้องคณุควรัเข้�้มู�ติรัวจสิขุ้ภ�พฟันัำทกุๆ หกเดอืนำ ซึ�งรัวมูถึึงก�รั
ติรัวจและก�รัทำ�คว�มูสิะอ�ด คณุสิ�มู�รัถึดขู้อ้มููลเพิ�มูเติิมูไดท่้�เวบ็ไซต์ิ Smile, California ท่�น่ำ� 

Medi-Cal รัองรับัติ�รั�งเวล�ก�รัรับับรักิ�รัท่�แนำะนำำ�ข้องสิมู�คมูกมุู�รัแพทยแ์หง่สิหรัฐัอเมูรักิ� (AAP) สิำ�หรับัก�รัให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูเช่งิป้องกันำ เดก็สิว่นำใหญ่สิ�มู�รัถึใช่บ้รักิ�รัเหล�่น่ำ�ได ้เดก็ๆ ท่�ต้ิองก�รัก�รัดแูลสิขุ้ภ�พเป็นำพเิศัษหรัอืเป็นำ
โรัคหรัอืบ�ดเจบ็อ�จต้ิองก�รัชุ่ดบรักิ�รัและ/หรัอืกรัอบเวล�ท่�แติกต่ิ�งกันำออกไป ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องบุติรัหล�นำ
ข้องคณุจะเป็นำผูู้้พจิ�รัณ�ติ�รั�งเวล�ท่�ดท่่�สิดุสิำ�หรับับรักิ�รัเช่งิป้องกันำใหกั้บบุติรัหล�นำข้องคณุ

ภาวะฉุักเฉิันำทางทนัำตกรรมคืู่ออะไร 
กรัณ่ฉกุเฉินำท�งทันำติกรัรัมูจำ�เป็นำต้ิองไดร้ับัก�รัรักัษ�ทันำท่ กรัณ่ฉกุเฉินำท�งทันำติกรัรัมูสิ�มู�รัถึเป็นำกรัณ่ดงัต่ิอไปน่ำ�:

• เลอืดออกไมูห่ยุด
• อ�ก�รับวมูท่�เจบ็ปวดข้�้งในำหรัอืรัอบๆ ป�กข้องคณุ
• ปวดอย�่งรัุนำแรัง
• ก�รับ�ดเจบ็ท่�ใบหน้ำ� เช่น่ำ ก�รับ�ดเจบ็ท่�กรัะดกูข้�กรัรัไกรัและใบหน้ำ�
• เหงือกติิดเช่ื�อ มูอ่�ก�รัปวดหรัอืบวมู
• หลงัก�รัผู้่�ตัิด (เปล่�ยนำผู้้�พนัำแผู้ล ตัิดไหมู)

• ฟันัำหกัหรัอืหลดุออก
• ก�รัตัิดหรัอืปรับัสิ�ยไฟัในำเครัื�องมูอืจดัฟันัำท่�ทำ�ใหแ้ก้มูหรัอืเหงือกอักเสิบ

https://smilecalifornia.org/covered-services/#babies
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จ่ะทำาอย่างไรกรณ่ท่�ฉัันำต �องการบรกิารฉุักเฉิันำ
ในำช่ว่งเวล�ทำ�ก�รัปกติิ โทรัติิดต่ิอผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุและอธิบิ�ยปัญห�ข้องคณุ ห�กคณุไมูส่ิ�มู�รัถึติิดต่ิอผูู้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุได ้โทรัติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์รัะหว�่งเวล� 8.00 นำ. ถึึง 17.00 นำ. วนัำจนัำทรัถึ์ึงวนัำศุักรั ์
เพื�อข้อคว�มูช่ว่ยเหลอืในำก�รัรักัษ�ช่อ่งป�ก สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11

ห�กคณุต้ิองก�รับรักิ�รัทันำติกรัรัมูฉกุเฉินำภ�ยหลงัช่ั�วโมูงทำ�ก�รั คณุควรัปฏิิบติัิติ�มูคำ�แนำะนำำ�ในำข้อ้คว�มูติอบกลบันำอก
เวล�ทำ�ก�รัข้องผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุ ไปยงัหอ้งฉกุเฉินำท่�ใกลท่้�สิดุเพื�อรับัก�รัรักัษ�กรัณ่ท่�คณุไมูส่ิ�มู�รัถึติิดต่ิอ
สิำ�นัำกง�นำทันำติกรัรัมูข้องคณุได ้หรัอืกรัณ่ท่�คณุไมูมู่ผูู่้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal

“คู่วามจ่ำาเป็นำทางการแพทย”์ ห่มายคู่วามวา่อย่างไร
คว�มูจำ�เป็นำท�งก�รัแพทย ์หมู�ยถึึง เกณฑ์์ท่� Medi-Cal ใช่เ้พื�อตัิดสินิำว�่บรักิ�รัท่�ครัอบคลมุูนัำ�นำมูค่ว�มูจำ�เป็นำและเหมู�ะ
สิมูหรัอืไมูเ่พื�อก�รัรักัษ�ฟันัำ เหงือก และสินัำบสินุำนำโครังสิรั�้งข้องฟันัำ กฎเหล�่น่ำ�สิอดคลอ้งกับมู�ติรัฐ�นำก�รัปฏิิบติัิท่�เป็นำท่�
ยอมูรับัอย�่งมูอือ�ช่พ่ ไปท่�สิว่นำคุำาศััพท์ี่ทัี่นตกรัรัมและคุำานิยามอื�นๆ สิำ�หรับัข้อ้มููลเพิ�มูเติิมู

ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรห่ากฉัันำต�องการคู่วามคิู่ดูเห็่นำท่�สุอง
ห�กคณุต้ิองก�รัก�รัรักัษ�ท�งทันำติกรัรัมูซึ�งผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุแจง้ใหค้ณุทรั�บว�่คณุไมูมู่ค่ณุสิมูบติัิไดร้ับัก�รั
พจิ�รัณ�ว�่มูค่ว�มูจำ�เป็นำท�งก�รัแพทย ์คณุสิ�มู�รัถึข้อคว�มูคิดเหน็ำท่�สิองเก่�ยวกับก�รัรักัษ�ทันำติกรัรัมูข้องคณุได ้คณุ
สิ�มู�รัถึข้อรับัคว�มูคิดเหน็ำท่�สิองไดจ้�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูรั�ยอื�นำข้อง Medi-Cal ท่�ไมูใ่ช่ผูู่้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำ 
ทันำติกรัรัมูท่�คณุพบปรัะจำ� ผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูรั�ยอื�นำจะติรัวจฟันัำข้องคณุเพื�อยนืำยนัำหรัอืเปล่�ยนำแผู้นำก�รัรักัษ�ท่�
คณุรัอ้งข้อ ห�กมูค่ว�มูจำ�เป็นำท�งก�รัแพทย ์คณุสิ�มู�รัถึเย่�ยมูช่มูหน้ำ�ค้นำห�ทันำติแพทยข์้อง Smile, California เพื�อ
ค้นำห�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมู Medi-Cal รั�ยอื�นำท่�อยูใ่กลค้ณุ คณุสิ�มู�รัถึโทรัติิดต่ิอ TSC และข้อคว�มูช่ว่ยเหลอืเพื�อ
ค้นำห�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ยอื�นำ

ทำาไมทนัำตกรรม Medi-Cal ขอให่ �ฉัันำไปตรวจ่สุุขภาพฟัันำกบัผู �ให่ �บรกิาร 
ทนัำตกรรมอ่กราย
คณุอ�จไดร้ับัจดหมู�ย “แจง้ก�รันัำดติรัวจสิขุ้ภ�พท�งทันำติกรัรัมู” จ�กทันำติกรัรัมู Medi-Cal จดหมู�ยน่ำ�จะแจง้ใหค้ณุ
ติรัวจฟันัำติ�มูก�รันัำดหมู�ยกับผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูเพื�อก�รัคัดกรัองท�งคลนิิำก ก�รันัำดหมู�ยน่ำ�ดำ�เนิำนำก�รัในำนำ�มู
ข้องคณุเพื�อติรัวจสิอบว�่ ก�รัรักัษ�ท่�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุรัอ้งข้อนัำ�นำสิ�มู�รัถึอนุำญ�ติใหไ้ดห้รัอืไมู ่หรัอืก�รัรักัษ�
ท่�คณุไดร้ับัก่อนำหน้ำ�น่ำ�เพย่งพอหรัอืไมู ่คณุจำ�เป็นำต้ิองไปติ�มูก�รันัำดหมู�ยน่ำ�

ก�รันัำดหมู�ยน่ำ�จะใช่เ้วล�ปรัะมู�ณ 15-30 นำ�ท่ จะยงัไมูมู่ก่�รัทำ�ฟันัำจ�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัติรัวจคัดกรัองด�้นำทันำติกรัรัมู คณุ
ไมูต้่ิองจ�่ยเงินำสิำ�หรับัก�รันัำดหมู�ย เมูื�อก�รันัำดหมู�ยสิิ�นำสิดุลง ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูจะสิง่รั�ยง�นำไปท่�ทันำติกรัรัมู 
Medi-Cal รั�ยง�นำดงักล�่วจะถึกูนำำ�มู�ใช่เ้พื�อพจิ�รัณ�ว�่ บรักิ�รันัำ�นำควรัไดร้ับัอนุำญ�ติหรัอืปฏิิเสิธิ

https://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
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ห�กคณุไมูส่ิ�มู�รัถึไปติ�มูนัำด โปรัดโทรัติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ (TSC) อย�่งน้ำอยสิองวนัำก่อนำก�รันัำดหมู�ย 
สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11 ห�กคณุไมูไ่ดไ้ปติ�มูนัำด และไมูไ่ดแ้จง้ Medi-Cal บรักิ�รัท่�รัอ้งข้อน่ำ�อ�จถึกูปฏิิเสิธิ

ต่ิอไปน่ำ�เป็นำข้อ้แนำะนำำ�สิำ�คัญท่�ควรัรัะลกึไว:้

• ไปติ�มูนัำดติรังเวล� ห�กคณุมู�ถึึงสิ�ย นัำดข้องคณุอ�จถึกูกำ�หนำดเวล�ใหมู่

• ห�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุข้อฟันัำปลอมูใหมู ่ใหน้ำำ�ฟันัำปลอมูเก่�มู�ยงัก�รันัำดหมู�ยดว้ย

• โทรัติิดต่ิอคลนิิำกทันำติกรัรัมูติ�มูหมู�ยเลข้ท่�แจง้อยูใ่นำจดหมู�ยเพื�อสิอบถึ�มูเสิน้ำท�งเท่�นัำ�นำ โทรัติิดต่ิอ TSC  
ห�กมูค่ำ�ถึ�มูอื�นำๆ

• ห�กคณุโทรัติิดต่ิอ TSC กรัุณ�อ้�งอิง “Screening # (หมู�ยเลข้ก�รัคัดกรัอง)” ท่�อยูท่�งมุูมูข้ว�มูอืด�้นำล�่งข้อง
จดหมู�ย

• รั�ยง�นำก�รัคัดกรัองท�งคลนิิำกจะถึกูสิง่ไปท่�ทันำติกรัรัมู Medi-Cal เท่�นัำ�นำ คณุจะไมูไ่ดร้ับัสิำ�เนำ�รั�ยง�นำ

• ผูู้้ใหบ้รักิ�รัติรัวจคัดกรัองด�้นำทันำติกรัรัมูจะไมูไ่ดร้ับัอนุำญ�ติใหแ้จง้คณุเก่�ยวกับว�่ ก�รัรักัษ�ไดร้ับัอนุำมูติัิหรัอืปฏิิเสิธิ 
หรัอืมูค่ำ�แนำะนำำ�ใดสิำ�หรับัคณุ

ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรถ �าฉัันำต �องยกเลิกนัำดูผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรม
ห�กคณุไมูส่ิ�มู�รัถึไปติ�มูนัำดหมู�ยได ้ใหโ้ทรัไปยงัสิำ�นัำกง�นำข้องผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูอย�่งน้ำอยหนึำ�งวนัำลว่งหน้ำ� เพื�อ
ยกเลกินัำดหรัอืนัำดหมู�ยใหมู ่พนัำกง�นำท่�สิำ�นัำกง�นำทันำติกรัรัมูจะสิ�มู�รัถึช่ว่ยกำ�หนำดเวล�นัำดหมู�ยใหค้ณุไดใ้หมู่

ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรถ �าฉัันำจ่ำาเป็นำต �องไดู �รบับรกิารทนัำตกรรมเมื�อฉัันำอยู่นำอก
แคู่ลิฟัอรเ์น่ำยห่รอืนำอกประเทศู
มูผูู่้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal ปรัะจำ�อยูใ่นำบ�งรัฐัใกลเ้ข้ติเเดนำรัฐั California คณุสิ�มู�รัถึรับับรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�
ครัอบคลมุูไดจ้�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal ในำเข้ติพื�นำท่�รัอบเข้ติเหล�่น่ำ�

จะต้ิองไดร้ับัอนุำมูติัิลว่งหน้ำ�ก่อนำสิำ�หรับับรักิ�รัท่�อยูน่ำอกรัฐัทั�งหมูด ยกเวน้ำกรัณ่ฉกุเฉินำ คณุสิ�มู�รัถึโทรัติิดต่ิอศูันำย์
บรักิ�รัท�งโทรัศััพท์เพื�อข้อคว�มูช่ว่ยเหลอื สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11 Medi-Cal ไมูค่รัอบคลมุูบรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�
ดำ�เนิำนำก�รัภ�ยนำอกปรัะเทศั ยกเวน้ำบรักิ�รักรัณ่ฉกุเฉินำท่�คณุต้ิองเข้�้พกัรักัษ�ตัิวในำโรังพย�บ�ลท่�แคนำ�ด�หรัอืเมูก็ซโิก

คู่า่ใชิ �จ่า่ยของบรกิารทนัำตกรรม
ฉัันำต�องจ่า่ยอะไรสุำาห่รบัคู่า่รกัษาทนัำตกรรมของฉัันำห่รอืไม่
เวน้ำแต่ิคณุไดร้ับัก�รัคุ้มูครัองจ�ก Medi-Cal ท่�มู�พรัอ้มูกับสิว่นำแบง่ค่�ใช่จ้�่ย ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุไมูส่ิ�มู�รัถึ
ข้อใหค้ณุจ�่ยค่�ก�รัรักัษ�ใดๆ ท่�ครัอบคลมุูโดย Medi-Cal Dental คณุสิ�มู�รัถึเรัย่นำรัูเ้ก่�ยวกับสิว่นำท่�คณุต้ิองจ�่ยได้
ในำหนัำงสิอื My Medi-Cal booklet (Pub. 68) คณุจะไดร้ับัหนัำงสิอืเลมู่น่ำ�พรัอ้มูแพก็เก็ติก�รัลงทะเบย่นำ Medi-Cal 
ใหมูข่้องคณุ 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/myMedi-Cal.aspx
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คณุมูส่ิทิธิิ�ข้อรับับรักิ�รัเฉพ�ะท่� Medi-Cal คุ้มูครัอง ผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูข้องคณุต้ิองสิง่แผู้นำก�รัรักัษ�ฉบบัท่�
เป็นำล�ยลกัษณ์อักษรัหรัอือิเลก็ทรัอนิำกสิใ์หค้ณุ แผู้นำจะแสิดงว�่ Medi-Cal ใหค้ว�มูคุ้มูครัองบรักิ�รัอื�นำท่�จำ�เป็นำท�งก�รั
แพทยห์รัอืไมู ่ผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูข้องคณุจะไมูส่ิ�มู�รัถึกำ�หนำดใหค้ณุรับับรักิ�รัท่�ไมูอ่ยูใ่นำคว�มูคุ้มูครัอบข้อง 
Medi-Cal 

ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูไมูส่ิ�มู�รัถึเรัย่กเก็บเงินำจ�กคณุสิำ�หรับัจำ�นำวนำเงินำปรัะกันำสิว่นำตัิวแบบรัว่มูจ�่ย ซึ�งรัวมูถึึงก�รัรัว่มู
จ�่ยสิว่นำแรัก ก�รัปรัะกันำรัว่มู หรัอืปรัะกันำภัยสิว่นำตัิวแบบรัว่มูจ�่ย

ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุอ�จเรัย่กเก็บเงินำจ�กคณุสิำ�หรับับรักิ�รัท่� Medi-Cal Dental ไมูค่รัอบคลมุู นำอกจ�กน่ำ� 
คณุยงัอ�จถึกูเรัย่กเก็บเงินำสิำ�หรับัก�รัจดัฟันัำแบบครัอบคลมุู (ก�รัจดัฟันัำ) ห�กคณุอ�ยุ 21 ปีข้ึ�นำไป

การรว่มจ่า่ยคืู่ออะไร 
บรักิ�รัข้อง Medi-Cal บ�งบรักิ�รัมูก่�รัรัว่มูจ�่ยเลก็น้ำอย ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูจะเรัย่กเก็บเงินำรัว่มูจ�่ยจ�กคณุในำวนัำ 
นัำดหมู�ยข้องคณุ ดเูกณฑ์์ก�รัรัว่มูจ�่ยด�้นำล�่ง

เกณฑ์ก์ารรว่มจ่า่ยของ Medi-Cal

บรกิารท่�อยู่ภายใต �การรว่มจ่า่ย คู่า่ธิรรมเน่ำยม
รว่มจ่า่ย

การยกเว �นำคู่า่ธิรรมเน่ำยม

บุรักิารัท่ี่�ไมใ่ชิก่รัณ่ฉักุเฉิันท่ี่�จดั้หาใหใ้นหอ้ง
ฉักุเฉิัน: บรักิ�รัท่�ไมูใ่ช่ก่รัณ่ฉกุเฉินำหมู�ยถึึง 
“บรักิ�รัใดๆ ท่�ไมูใ่ช่เ่พื�อก�รับรัรัเท�คว�มู
เจบ็ปวดรุันำแรังหรัอืต้ิองไดร้ับัก�รัวนิิำจฉัย
โดยทันำท่ และก�รัรักัษ�สิภ�วะท�งแพทยท่์�
รัุนำแรังซึ�งห�กไมูไ่ดร้ับัก�รัวนิิำจฉัยและรักัษ�
โดยทันำท่จะสิง่ผู้ลใหท้พุพลภ�พหรัอืเสิย่
ช่ว่ติิได”้

$5.00 1. บุคคลท่�อ�ยุ 18 หรัอืติำ��กว�่

2. สิติรัท่่�ไดร้ับัก�รัดแูลรักัษ�ในำรัะหว�่งตัิ�ง
ครัรัภ์และหนึำ�งเดอืนำภ�ยหลงัคลอดบุติรั

3. บุคคลท่�อยูใ่นำสิถึ�นำพย�บ�ล (โรัง
พย�บ�ล สิถึ�นำท่�พกัฟั้� นำท่�มูพ่ย�บ�ล
ปรัะจำ�ก�รั สิถึ�นำดแูลผูู้้ป�วยรัะยะกล�ง)

4. เดก็ในำสิถึ�นำอุปถัึมูภ์ AFDC

5. บรักิ�รัใดๆ ซึ�งค่�ใช่จ้�่ยข้องโปรัแกรัมูอยู่
ท่� $10 หรัอืน้ำอยกว�่
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บุรักิารัผู้้ป้ว่ยนอก: อ�ยุรัเวท จกัษุ ไคโรั
แพรัคติิก จติิเวช่ อรัรัถึบำ�บดั โสิติสิมัูผัู้สิ 
ฝัังเข้ม็ู กิจกรัรัมูบำ�บดั กมุู�รัเวช่ ศูันำย์
ศััลยกรัรัมู โรังผูู้้ป�วยนำอกข้องพย�บ�ลหรัอื
คลนิิำก ก�ยภ�พบำ�บดั  
และทันำติกรัรัมู

$1.00 1. บุคคลท่�อ�ยุ 18 หรัอืติำ��กว�่

2. สิติรัท่่�ไดร้ับัก�รัดแูลรักัษ�ในำรัะหว�่งตัิ�ง
ครัรัภ์และหนึำ�งเดอืนำภ�ยหลงัคลอดบุติรั

3. บุคคลท่�อยูใ่นำสิถึ�นำพย�บ�ล (โรัง
พย�บ�ล สิถึ�นำท่�พกัฟั้� นำ 
ท่�มูพ่ย�บ�ลปรัะจำ�ก�รั สิถึ�นำดแูลผูู้้ป�วย
รัะยะกล�ง)

4. เดก็ในำสิถึ�นำอุปถัึมูภ์ AFDC

5. บรักิ�รัใดๆ ซึ�งค่�ใช่จ้�่ยข้องโปรัแกรัมูอยู่
ท่� $10 หรัอืน้ำอยกว�่

ใบุสั�งยา: ใบสิั�งย�หรัอืรัฟ่ัลิแต่ิละครัั�ง $1.00 ข้�้งต้ินำท่�รัะบุไวทั้�งหมูด รัวมูทั�งบุคคลท่�อ�ยุ 
65 ปีข้ึ�นำไป

จ่ะทำาอย่างไรถ �าฉัันำไม่สุามารถรว่มจ่า่ยไดู �เมื�อฉัันำไปพบแพทยต์ามนัำดู 
ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal ไมูส่ิ�มู�รัถึปฏิิเสิธิก�รัรักัษ�คณุไดห้�กคณุไมูส่ิ�มู�รัถึรัว่มูจ�่ยในำวนัำนัำดข้องคณุ ซึ�งแติก
ต่ิ�งจ�กก�รัแบง่ค่�ใช่จ้�่ย

ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรห่ากฉัันำไดู �จ่า่ยบรกิารท่�ฉัันำไม่จ่ำาเป็นำต �องจ่า่ย
ดว้ยมูอืผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal ไมูไ่ดร้ับัอนุำญ�ติใหเ้รัย่กเก็บเงินำและสิมู�ช่กิ Medi-Cal สิำ�หรับับรักิ�รัท่�
ครัอบคลมุูโดย Medi-Cal ห�กคณุช่ำ�รัะเงินำสิำ�หรับับรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�อยูใ่นำคว�มูคุ้มูครัองไปแลว้ เรั�อ�จสิ�มู�รัถึช่ว่ยให้
คณุไดร้ับัเงินำคืนำได ้ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal จะต้ิองคืนำจำ�นำวนำเงินำติ�มูท่�คณุใช่ส้ิทิธิิ�เรัย่กรัอ้งใหแ้ก่คณุ เมูื�อคณุ
แสิดงหลกัฐ�นำคว�มูคุ้มูครัอง Medi-Cal สิำ�หรับับรักิ�รัท�งก�รัแพทยท่์�จำ�เป็นำท่�คณุไดร้ับั โทรัติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�ง
โทรัศััพท์เพื�อข้อคว�มูช่ว่ยเหลอืเก่�ยวกับสิถึ�นำก�รัณ์ข้องคณุ สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11

ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุอ�จเรัย่กเก็บเงินำจ�กคณุสิำ�หรับับรักิ�รัท่� Medi-Cal ไมูค่รัอบคลมุู นัำ�นำหมู�ยคว�มูว�่ เป็นำ
เรัื�องสิำ�คัญมู�กท่�คณุจะต้ิองทรั�บว�่ Medi-Cal คุ้มูครัองสิทิธิปิรัะโยช่น์ำอะไรับ�้ง ก่อนำลงช่ื�อในำข้อ้ติกลงเพื�อช่ำ�รัะค่�
บรักิ�รั ใหส้ิอบถึ�มูผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูว�่บรักิ�รัใดบ�้งท่�ครัอบคลมุูและไมูค่รัอบคลมุูโดย Medi-Cal โปรัดติรัวจ
สิอบคู่มูอือ้�งอิงฉบบัยอ่เก่�ยวกับสิทิธิปิรัะโยช่น์ำในำสิมุูดคู่มูอืน่ำ�ไดใ้นำหวัข้อ้: มส่ทิี่ธิปิรัะโยชิน์ที่างทัี่นตกรัรัมใด้ใหบุ้า้งภายใต้
โปรัแกรัม Medi-Cal 
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ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรห่ากไดู �รบัใบแจ่ �งชิำาระเงินำจ่ากผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรม
ห�กคณุไดร้ับัใบเรัย่กเก็บเงินำจ�กสิำ�นัำกง�นำทันำติกรัรัมู ใหโ้ทรัถึ�มูว�่ทำ�ไมูพวกเข้�ถึึงสิง่ใบเรัย่กเก็บเงินำจ�กคณุ สิำ�นัำกง�นำ
ทันำติกรัรัมูจะอธิบิ�ยค่�ธิรัรัมูเน่ำยมูต่ิ�งๆ และเหติผุู้ลท่�ข้อใหค้ณุช่ำ�รัะเงินำ ห�กคณุยงัคงมูข่้อ้สิงสิยัเก่�ยวกับใบเรัย่กเก็บเงินำ 
โปรัดติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์เพื�อข้อคว�มูช่ว่ยเหลอื สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11

หลงัจ�กติรัวจสิอบคว�มูครัอบคลมุูข้อง Medi-Cal ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal ข้องคณุจะไมูส่ิ�มู�รัถึปฏิิบติัิ
ต่ิอคณุในำฐ�นำะผูู้้ป�วยท่�จ�่ยเงินำสิดได ้พวกเข้�ไมูส่ิ�มู�รัถึเรัย่กเก็บเงินำจ�กคณุสิำ�หรับัค่�ใช่จ้�่ยทั�งหมูดหรัอืบ�งสิว่นำข้อง
บรักิ�รัท่� Medi-Cal ครัอบคลมุู ยกเวน้ำก�รัเรัย่กเก็บเงินำรัว่มูจ�่ยข้อง Medi-Cal หรัอืสิว่นำท่�ต้ิองจ�่ย ตัิวอย�่งเช่น่ำ 
ห�กคณุมูส่ิว่นำท่�ต้ิองจ�่ย คณุจะต้ิองจ�่ยเงินำจำ�นำวนำนัำ�นำก่อนำท่�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal จะสิ�มู�รัถึข้อให ้
Medi-Cal จ�่ยค่�รักัษ�ให้

จ่ะเกิดูอะไรข่�นำห่ากฉัันำม่ประกนัำทนัำตกรรมอื�นำ
ห�กคณุมูป่รัะกันำทันำติกรัรัมูอื�นำๆ สิำ�นัำกง�นำผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูต้ิองสิง่ใบแจง้ช่ำ�รัะเงินำไปยงัปรัะกันำทันำติกรัรัมูอื�นำข้อง
คณุก่อนำข้อใหทั้นำติกรัรัมู Medi-Cal จ�่ยค่�รักัษ�ข้องคณุ สิำ�นัำกง�นำทันำติกรัรัมูไมูส่ิ�มู�รัถึเรัย่กเก็บเงินำจ�กคณุสิำ�หรับั
ก�รัปรัะกันำแบบแบง่จ�่ย ซึ�งรัวมูถึึงคว�มูรับัผู้ิดสิว่นำแรัก ปรัะกันำรัว่มู หรัอืก�รัรัว่มูจ�่ย

Medi-Cal ไมูจ่�่ยสิทิธิปิรัะโยช่น์ำใดๆ ท่�คณุจะไดร้ับัจ�กปรัะกันำทันำติกรัรัมูอื�นำๆ ซึ�งรัวมูถึึงโครังก�รัอื�นำๆ ข้องรัฐับ�ล 
TRICARE (CHAMPUS) หรัอืค่�ติอบแทนำคนำง�นำ คว�มูคุ้มูครัองท่�จดัห�ใหภ้�ยใต้ิ Medi-Cal ถืึอเป็นำอันำดบัรัองจ�ก
คว�มูคุ้มูครัองอื�นำๆ ทั�งหมูด

ห�กคณุมูป่รัะกันำทันำติกรัรัมูอื�นำท่�ไมูจ่�่ยในำสิว่นำบรักิ�รัท่�ครัอบคลมุูโดยทันำติกรัรัมู Medi-Cal หรัอืจ�่ยน้ำอยกว�่จำ�นำวนำท่�
จ�่ยโดยทันำติกรัรัมู Medi-Cal ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุจะสิง่ใบเคลมูไปยงัทันำติกรัรัมู Medi-Cal เฉพ�ะจำ�นำวนำท่�
ยงัไมูไ่ดจ้�่ย ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุไมูส่ิ�มู�รัถึข้อใหค้ณุจ�่ยค่�รักัษ�ใดๆ ท่�ครัอบคลมุูโดยทันำติกรัรัมู Medi-Cal 
โปรัดอ่�นำข้อ้มููลในำสิมุูดคู่มูอืน่ำ�ในำหวัข้อ้: จะที่ำาอยา่งไรัหากได้้รับัุใบุเรัย่กเก็บุเงินจากผู้้ใ้หบุ้รักิารัทัี่นตกรัรัม เพื�อเรัย่นำรัูว้�่
คณุจะทำ�อย�่งไรัห�กเกิดเหติกุ�รัณ์น่ำ�ข้ึ�นำ 

การคู่มนำาคู่มและบรกิารอื�นำๆ
ต�องทำาอย่างไรห่ากฉัันำต �องการบรกิารโดูยสุารไปยงัคู่ลินิำกของผู �ให่ �
บรกิารดู �านำทนัำตกรรม
 Medi-Cal สิ�มู�รัถึช่ว่ยในำก�รัโดยสิ�รัได ้ Medi-Cal ครัอบคลมุูก�รัโดยสิ�รัสิองปรัะเภท ปรัะเภทหนึำ�งเรัย่กว�่ 

ก�รัเดนิำท�งท่�ไมูเ่ก่�ยวกับท�งก�รัแพทย ์(NMT) ห�กคณุเดนิำท�งดว้ยรัถึยนำต์ิ รัถึปรัะจำ�ท�ง รัถึไฟั หรัอืแท็กซ่� แต่ิไมูมู่่
ย�นำพ�หนำะไปยงันัำดหมู�ยข้องคณุ สิ�มู�รัถึท่�จะรับับรักิ�รั NMT ได ้คณุสิ�มู�รัถึใช่ ้NMT ไดห้�กคณุต้ิองก�รัไปรับัย�
ติ�มูใบสิั�งหรัอืเวช่ภัณฑ์์หรัอือุปกรัณ์
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ห�กต้ิองก�รัคว�มูช่ว่ยเหลอืในำด�้นำก�รัโดยสิ�รั NMT ใหท้ำ�ติ�มูข้ั�นำติอนำด�้นำล�่ง: 

• ห�กคณุลงทะเบย่นำในำแผู้นำสิขุ้ภ�พ โปรัดติิดต่ิอฝั��ยบรักิ�รัสิมู�ช่กิข้องแผู้นำเพื�อข้อคว�มูช่ว่ยเหลอืเก่�ยวกับ 
บรักิ�รั NMT 

• ห�กคณุลงทะเบย่นำในำแผู้นำก�รัดแูลรักัษ�ข้องก�รัจดัก�รัดแูล Medi-Cal Dental (Medi-Cal Dental, DMC) 
โปรัดโทรัติิดต่ิอแผู้นำ DMC สิำ�หรับัคว�มูช่ว่ยเหลอืเก่�ยวกับบรักิ�รั NMT 

• ห�กคณุมูปั่ญห�ในำก�รัเดนิำท�งจ�กแผู้นำสิขุ้ภ�พหรัอืแผู้นำ DMC โปรัดติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ท่�  
1-800-322-6384 สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11 สิำ�นัำกง�นำ Medi-Cal ปรัะจำ�เข้ติข้องคณุอ�จช่ว่ยจดัห�รัถึ  
NMT ได้

ต้ิองก�รัข้อ้มููลเพิ�มูเติิมูเก่�ยวกับผูู้้ใหบ้รักิ�รั NMT ท่�ไดร้ับัอนุำมูติัิหรัอืไมู ่คณุสิ�มู�รัถึเข้�้ไปดรูั�ยช่ื�อไดท่้�เวบ็ไซต์ิกรัมูบรักิ�รั
ดแูลสิขุ้ภ�พ 

ก�รัโดยสิ�รัปรัะเภทอื�นำเรัย่กว�่ก�รัข้นำสิง่ท�งก�รัแพทยท่์�ไมูฉ่กุเฉินำ (NEMT)  Medi-Cal ใหบ้รักิ�รั NEMT แก่สิมู�ช่กิ
ท่�มูส่ิทิธิิ�ติ�มูคว�มูต้ิองก�รัท�งก�รัแพทย ์ผูู้้ใหบ้รักิ�รัท�งก�รัแพทยห์รัอืทันำติกรัรัมูข้องคณุสิ�มู�รัถึตัิดสินิำใจไดว้�่คณุ
ต้ิองก�รับรักิ�รั NEMT หรัอืไมู ่บรักิ�รั NEMT ครัอบคลมุูก�รัเดนิำท�งเหล�่น่ำ�:

• รัถึติู้ท่�มูว่ล่แช่รั์

• รัถึติู้รัถึพย�บ�ลไมูฉ่กุเฉินำ

• รัถึพย�บ�ล

• ก�รัข้นำสิง่ท�งอ�ก�ศั

คณุควรัข้อข้ึ�นำรัถึโดยสิ�รัก่อนำเวล�นัำดหมู�ยโดยเรัว็ท่�สิดุ ห�กคณุมูก่�รันัำดหมู�ยท่�กำ�ลงัจะมู�ถึึงหล�ยครัั�ง ผูู้้ใหบ้รักิ�รั
ท�งก�รัแพทยห์รัอืทันำติกรัรัมูข้องคณุสิ�มู�รัถึข้อบรักิ�รัรัถึโดยสิ�รัลว่งหน้ำ�เพื�อใหค้รัอบคลมุูก�รันัำดหมู�ยในำอนำ�คติ 

ห�กต้ิองก�รัคว�มูช่ว่ยเหลอืในำก�รัโดยสิ�รั NEMT ใหท้ำ�ติ�มูข้ั�นำติอนำด�้นำล�่ง:

• ห�กคณุลงทะเบย่นำในำแผู้นำ DMC โปรัดติิดต่ิอฝั��ยบรักิ�รัสิมู�ช่กิข้องคณุเพื�อข้อคว�มูช่ว่ยเหลอืเก่�ยวกับบรักิ�รั 
NEMT คณุจะต้ิองมูใ่บสิั�งย�จ�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัท่�มูใ่บอนุำญ�ติ

• ห�กคณุลงทะเบย่นำในำบรักิ�รั Medi-Cal ท่�มูค่่�ธิรัรัมูเน่ำยมู โปรัดแจง้ใหผูู้้้ใหบ้รักิ�รัข้องคณุทรั�บและพวกเข้�จะช่ว่ย
คณุใหไ้ดร้ับับรักิ�รั NEMT หรัอืโทรัติิดต่ิอสิำ�นัำกง�นำภ�คสินำ�มูข้อง Medi-Cal ท่� San Diego ท่�หมู�ยเลข้  
1-858-495-3666

https://dental.dhcs.ca.gov/Members/Dental_Managed_Care/DMC_Dental_Plan_Directory/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Transportation.aspx
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ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรถ �าฉัันำม่คู่วามบกพรอ่งทางการไดู �ยินำห่รอืการพูดู
ห�กคณุมูข่้อ้จำ�กัดในำก�รัไดย้นิำหรัอืก�รัพูด โปรัดโทรัติิดต่ิอเรั�วนัำจนัำทรัถึ์ึงวนัำศุักรั ์ตัิ�งแต่ิเวล� 8.00 นำ. ถึึง 17.00 นำ. 
ผู้่�นำท�งสิ�ย TTY ข้องเรั�ท่� 1 800 735 2922 ในำช่ว่งเวล�อื�นำๆ โปรัดโทรัติิดต่ิอบรักิ�รัรัเ่ลยแ์คลฟิัอรัเ์น่ำย TDD/TTY 
ท่� 711 เพื�อข้อรับัคว�มูช่ว่ยเหลอืท่�คณุต้ิองก�รั บรักิ�รัแปลภ�ษ�มูอือเมูรักัินำ (ASL) มูใ่หบ้รักิ�รัติ�มูกฎหมู�ย เมูื�อข้อ
คว�มูช่ว่ยเหลอืด�้นำ ASL โปรัดเติรัย่มูข้อ้มููลต่ิอไปน่ำ�ใหพ้รัอ้มู: 

• วนัำท่�นัำดหมู�ย

• เวล�เรัิ�มูต้ินำและเวล�สิิ�นำสิดุข้องก�รันัำด

• ปรัะเภทข้องก�รันัำด (เช่น่ำ: “นัำดทำ�ฟันัำ, นัำดศััลยกรัรัมู, ข้อคำ�ปรักึษ� เป็นำต้ินำ”)

• ช่ื�อบุคคลท่�ต้ิองก�รับรักิ�รั ASL และข้อ้มููลปรัะจำ�ตัิวข้องสิมู�ช่กิ

• ท่�อยูข่้องท่�ตัิ�งสิำ�นัำกง�นำและหมู�ยเลข้โทรัศััพท์

• ช่ื�อบุคคลติิดต่ิอในำสิำ�นัำกง�นำ

ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรห่ากฉัันำม่คู่วามบกพรอ่งทางสุายตา
สิมุูดคู่มูอืน่ำ�และสิื�อท่�สิำ�คัญอื�นำๆ จะไดร้ับัก�รัจดัเติรัย่มูใหใ้นำรัูปแบบต่ิ�งๆ สิำ�หรับัผูู้้มูปั่ญห�ท�งสิ�ยติ� โปรัดโทรัติิดต่ิอ
ศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์สิำ�หรับัรัูปแบบอื�นำ หรัอืเพื�อข้อใหช้่ว่ยอ่�นำคู่มูอืฉบบัน่ำ� หรัอืเอกสิ�รัอื�นำๆ ข้องทันำติกรัรัมู 
Medi-Cal สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11

จ่ะทำาอย่างไรห่ากฉัันำม่อาการทางแพทยห์่รอืปัญห่าอื�นำท่�ทำาให่ �ฉัันำไดู �รบัการ
ดููแลรกัษาทางทนัำตกรรมไดู �ยากลำาบาก
กรัุณ�โทรัติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ (TSC) สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11 ตัิวแทนำ TSC สิ�มู�รัถึช่ว่ยคณุค้นำห�ผูู้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�สิ�มู�รัถึรักัษ�คณุได ้นำอกจ�กน่ำ�พวกเข้�จะช่ว่ยปรัะสิ�นำก�รัดแูลรักัษ�ข้องคณุกับผูู้้ใหบ้รักิ�รัท�งก�รั
แพทยข์้องคณุ ห�กจำ�เป็นำ

จ่ะทำาอย่างไรห่ากฉัันำม่ข �อจ่ำากดัูทางกายภาพท่�ทำาให่ �ฉัันำไปพบผู �ให่ �บรกิารทนัำต
กรรมไดู �ยากลำาบาก
เรั�พย�ย�มูทกุวถ่ิึท�งท่�จะใหมู้ั�นำใจว�่ผูู้้ทพุพลภ�พสิ�มู�รัถึเข้�้ถึึงสิำ�นัำกง�นำและสิถึ�นำปรัะกอบก�รัข้องผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติ
กรัรัมูข้อง Medi-Cal ได ้ห�กคณุไมูส่ิ�มู�รัถึค้นำห�สิำ�นัำกง�นำทันำติกรัรัมูท่�สิ�มู�รัถึเข้�้ถึึงได ้โปรัดโทรัติิดต่ิอ TSC สิำ�หรับั
คว�มูช่ว่ยเหลอื สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11 
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การจ่ดูัูการเคู่สุ 

โปรแกรม การจ่ดูัูการเคู่สุ คืู่ออะไร
Case Management คือโปรัแกรัมูสิำ�หรับัสิมู�ช่กิท่�มูค่ว�มูทพุพลภ�พ หรัอืไดร้ับัก�รัวนิิำจฉัยว�่มูปั่ญห�ด�้นำจติิใจ 
รั�่งก�ย และ/หรัอื พฤติิกรัรัมู ท่�ไมูส่ิ�มู�รัถึเข้�้รับัก�รัรักัษ�ท่�ซบัซอ้นำกับผูู้้ใหบ้รักิ�รัตัิ�งแต่ิหนึำ�งรั�ยข้ึ�นำไปได ้ท่มู Case 
Management จะช่ว่ยสิมู�ช่กิเหล�่น่ำ�ในำก�รันัำดหมู�ยและปรัะสิ�นำง�นำกับแผู้นำก�รัรักัษ�ท่�ซบัซอ้นำ ซึ�งมูบุ่คล�กรัท�งก�รั
แพทยเ์ข้�้รัว่มูตัิ�งแต่ิหนึำ�งรั�ยข้ึ�นำไป 

ฉัันำจ่ะรบับรกิาร การจ่ดูัูการเคู่สุ ไดู �อย่างไร
ห�กต้ิองก�รัรับับรักิ�รั Case Management ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู Medi-Cal ผูู้้ใหบ้รักิ�รัท�งก�รัแพทย ์ผูู้้จดัก�รั
เคสิ เจ�้หน้ำ�ท่�เคสิ หรัอืผูู้้เช่่�ยวช่�ญด�้นำก�รัดแูลสิขุ้ภ�พอื�นำๆ จะต้ิองสิง่ก�รัแนำะนำำ�ใหกั้บคณุ เมูื�อกรัณ่ข้องคณุไดร้ับัก�รั
ติอบรับั ท่มู Medi-Cal Case Management จะช่ว่ยปรัะสิ�นำง�นำก�รัดแูลรักัษ�ข้องคณุ โปรัดปรักึษ�ผูู้้ใหบ้รักิ�รั 
ทันำติกรัรัมูหรัอืผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำก�รัดแูลสิขุ้ภ�พข้องคณุห�กคณุต้ิองก�รับรักิ�รั Case Management

บรกิาร การจ่ดูัูการเคู่สุ แตกต่างจ่ากบรกิารประสุานำงานำการดููแลห่รอืไม่
แติกต่ิ�ง มูบ่รักิ�รัปรัะสิ�นำง�นำก�รัดแูลโดยศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ (TSC) สิมู�ช่กิ 

Medi-Cal ใดๆ ท่�โทรัติิดต่ิอ TSC สิ�มู�รัถึรับับรักิ�รัปรัะสิ�นำง�นำด�้นำก�รัดแูลไดโ้ดยไมูต้่ิองคำ�นึำงถึึงสิถึ�นำะสิขุ้ภ�พข้อง
พวกเข้� บรักิ�รัปรัะสิ�นำง�นำด�้นำก�รัดแูลช่ว่ยใหส้ิมู�ช่กิ Medi-Cal สิ�มู�รัถึโทรัและเข้�้ถึึงบรักิ�รัทันำติกรัรัมูไดต้ิ�มูคำ�
แนำะนำำ�และก�รัสินัำบสินุำนำจ�กตัิวแทนำ TSC ข้องเรั�สิำ�หรับัข้อ้มููลเพิ�มูเติิมูเก่�ยวกับวธิิท่่� TSC สิ�มู�รัถึช่ว่ยคณุได ้โปรัดอ่�นำ
ท่�สิว่นำวธิิติ่ด้ต่อเรัาในำคู่มูอืน่ำ�
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ขั �นำตอนำการร �องเรย่นำ
เรั�มูข่้ั�นำติอนำเพื�อแก้ไข้ปัญห�ข้อ้รัอ้งเรัย่นำเก่�ยวกับ:

• บรักิ�รัทันำติกรัรัมู
• คณุภ�พในำก�รัรักัษ�
• ก�รัเปล่�นำนำแปลงหรัอืก�รัปฏิิเสิธิคำ�ข้ออนุำมูติัิก�รัรักัษ�
• ปรัะเภทอื�นำๆ ข้องบรักิ�รัท่�จดัห�ใหภ้�ยใต้ิโปรัแกรัมูทันำติกรัรัมู Medi-Cal

ตัิวอย�่งข้องข้อ้รัอ้งเรัย่นำ:

• คณุไมูส่ิ�มู�รัถึรับับรักิ�รั ก�รัรักัษ� หรัอืย�ท่�คณุต้ิองก�รั
• บรักิ�รัถึกูปฏิิเสิธิดว้ยเหติผุู้ลว�่ไมูมู่ค่ว�มูจำ�เป็นำท�งก�รัแพทย์
• คณุจะต้ิองรัอนัำดหมู�ยนำ�นำเกินำไป
• คณุไดร้ับัก�รัดแูลรักัษ�ท่�ไมูด่ห่รัอืไดร้ับัก�รัปฏิิบติัิอย�่งหย�บค�ย
• คณุไดร้ับัก�รัเรัย่กเก็บเงินำท่�สิำ�นัำกง�นำข้องผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูสิำ�หรับับรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�ครัอบคลมุู 
• สิำ�นัำกง�นำทันำติกรัรัมูข้องคณุสิง่ใบเรัย่กเก็บเงินำมู�เรัื�อยๆ ซึ�งคณุคิดว�่คณุไมูค่วรัจะต้ิองจ�่ย

ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรห่ากทนัำตกรรม Medi-Cal ปฏิเิสุธิห่รอืจ่ำากดัูบรกิารท่� 
ผู �ให่ �บรกิารทนัำตกรรมของฉัันำไดู �ขอไป
ห�กคณุไดร้ับัก�รัปฏิิเสิธิบรักิ�รัท่�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุไดข้้ออนุำมูติัิ โปรัดติิดต่ิอผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุ 
และถึ�มูว�่จะสิ�มู�รัถึข้อใหมู้ก่�รัปรัะเมูนิำใหมูไ่ดห้รัอืไมู ่หรัอืข้อใหพ้วกเข้�สิง่คำ�ข้ออนุำมูติัิก�รัรักัษ�ใหมู ่

ห�กมูก่�รัเปล่�ยนำแปลงหรัอืปฏิิเสิธิก�รัรักัษ�เรั�จะใหเ้หติผุู้ลกับผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูสิ�มู�รัถึข้อรับั
ก�รัรักัษ�ไดโ้ดยสิง่คืนำ NOA ใหเ้รั� ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูยงัสิ�มู�รัถึอุทธิรัณ์เปล่�ยนำแปลงหรัอืปฏิิเสิธิก�รัรักัษ�ไดโ้ดยใช่้
กรัะบวนำก�รัอุทธิรัณ์แยกต่ิ�งห�ก

ฉัันำจ่ะรู �ไดู �อย่างไรวา่ทนัำตกรรม Medi-Cal ไดู �ปฏิเิสุธิบรกิาร ห่รอื
เปล่�ยนำแปลงบรกิารห่รอืไม่
ห�กคำ�ข้อก�รัรักัษ�ท�งทันำติกรัรัมูข้องคณุถึกูปฏิิเสิธิหรัอืเปล่�ยนำแปลง คณุจะไดร้ับัปรัะก�ศัก�รัดำ�เนิำนำก�รัข้อง 
ทันำติกรัรัมู Medi-Cal  หนัำงสิอืบอกกล�่วจะแจง้ใหค้ณุทรั�บว�่ เหติใุดบรักิ�รัท�งทันำติกรัรัมูจงึถึกูเลื�อนำ เปล่�ยนำ หรัอืถึกู
ปฏิิเสิธิ นำอกจ�กน่ำ�ยงัแจง้ใหท้รั�บว�่ คณุควรัทำ�อย�่งไรัห�กไมูเ่หน็ำดว้ย

• เลื�อน - สิง่กลบัไปยงัผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูเพื�อแก้ไข้ ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูมูเ่วล� 45 วนัำในำก�รัสิง่คืนำก�รัแก้ไข้ ห�ก
ผูู้้ใหบ้รักิ�รัไมูต่ิอบกลบั เรั�จะสิง่ปรัะก�ศัเก่�ยวกับก�รัดำ�เนิำนำก�รัข้องทันำติกรัรัมู Medi-Cal อ่กฉบบัเพื�อแจง้ใหค้ณุ
ทรั�บ

https://dental.dhcs.ca.gov/DC_documents/beneficiaries/notice_of_medi-cal_dental_action_english.pdf
https://dental.dhcs.ca.gov/DC_documents/beneficiaries/notice_of_medi-cal_dental_action_english.pdf
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• เปล่�ยนแปลง - บรักิ�รัไดร้ับัก�รัอนุำมูติัิแต่ิแติกต่ิ�งไปจ�กท่�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูไดร้ัอ้งข้อ

• ปฏิิเสธิ - ไมูอ่นุำมูติัิบรักิ�รั

คณุสิ�มู�รัถึดตัูิวอย�่งแบบฟัอรัม์ูก�รัแจง้ก�รัดำ�เนิำนำก�รัท�งทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal และเหติผุู้ลสิำ�หรับัก�รัแทรัก
รัหสัิก�รัดำ�เนิำนำก�รัในำหน้ำ�ถัึดไป คณุยงัสิ�มู�รัถึค้นำห�แบบฟัอรัม์ูไดท่้�หน้ำ�สิมู�ช่กิSmile, California ในำภ�ษ�อื�นำๆ อ่ก 
16 ภ�ษ� 

เหติผุู้ลสิำ�หรับัก�รัใสิร่ัหสัิก�รัดำ�เนิำนำก�รัจะถึกูสิง่ไปพรัอ้มูกับปรัะก�ศัหรัอืหนัำงสิอืบอกกล�่วทกุฉบบัท่�คณุไดร้ับั มูค่ำ�
อธิบิ�ยสิำ�หรับัแต่ิละรัหสัิท่�รัะบุไวใ้นำปรัะก�ศัข้องคณุ คำ�อธิบิ�ยเหล�่น่ำ�จะช่ว่ยใหค้ณุเข้�้ใจก�รัดำ�เนิำนำก�รัข้องทันำติกรัรัมู 
Medi-Cal คณุควรัพูดคยุกับผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุ ห�กมูค่ำ�ถึ�มูใดๆ เก่�ยวกับก�รัแจง้ หรัอืโทรัติิดต่ิอศูันำย์
บรักิ�รัท�งโทรัศััพท์สิำ�หรับั ภ�ษ�ไทย ใหก้ด 11

โปรัดดทู่�สิว่นำกรัะบุวนการัพจิารัณาของรัฐัในำคู่มูอืน่ำ�สิำ�หรับัข้อ้มููลเก่�ยวกับสิิ�งท่�ต้ิองทำ� ห�กคณุไมูเ่หน็ำดว้ยกับก�รั
เปล่�ยนำแปลง หรัอืก�รัถึกูปฏิิเสิธิบรักิ�รั

https://smilecalifornia.org/members/
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เอกสารแจง้ขอ้มลูการดําเนนิการของ MEDI-
CAL DENTAL
และเอกสารน้ีไมใ่ชใ่บเรยีกเก็บเงนิ

ชือ่หน่วยบรกิาร:
รหัส MEDS:
DCN:
MRDCN:

หนา้ จาก
วันทีข่องคําขอ:
ชือ่สมาชกิ:

Medi-Cal Dental ไดดํ้าเนินการกับคําขอจากทันตแพทยข์องคุณสําหรับการรักษาของคุณ ตามขอ้ 22
ของรหัสระเบยีบขอ้บังคับแห่งรัฐแคลฟิอรเ์นีย มาตรา 51003, 51307 และคู่มอืกฎเกณฑแ์ลว้ ทัง้น้ี
มอีย่างนอ้ยหนึง่รายการทีไ่ม่สามารถจะอนุมัตไิด ้ หรอืจําเป็นตอ้งมกีารปรับเปลีย่น   
กรุณาดูขอ้มูลอา้งองิสําหรับคําอธบิายเหตุผลและรหัสการดําเนนิการทีร่ะบุไวจ้ากรายการทีแ่นบมาน้ี นอกจากน้ี
ยังสามารถตรวจสอบขอ้กําหนดขัน้ต่ําโดยเฉพาะไดใ้นคู่มอืผูใ้หบ้รกิารของ Medi-Cal Dental ภายใตข้อ้ที่ 5 ทีช่ือ่ว่า
“คู่มอืกฎเกณฑ”์ ภายใตห้มายเลขขัน้ตอนดําเนินการเฉพาะทีร่ะบุไวใ้นรายการดา้นล่าง
สําเนาเอกสารน้ีมอียู่ทีส่ํานักงานทันตแพทยข์อง Medi-Cal

ฟันซีท่ี่
หรอืสว่
นโคง้แ
นวฟัน

รายละเอยี
ดการรักษา

หมายเลข
ขัน้ตอน

การดําเนิ
นการขอ
ง Medi-
Cal
Dental

รหัสเหตผุลสําห
รับการดําเนนิกา

ร
(โปรดดเูอกสารแนบสําหรับคําอธบิา

ย)

• คุณสามารถปรกึษาเรือ่งแผนการรักษากับทันตแพทยข์องคุณเพือ่ใหไ้ดร้ับการดูแลรักษาทีด่ทีีส่ดุทีส่ามารถใหอ้นุญาตได ้
ภายใตโ้ปรแกรมของ Medi-Cal Dental

• หากคุณมคีําถามใดก็ตามเกีย่วกับดําเนนิการน้ี กรุณาตดิต่อทันตแพทยข์องคุณหรอื Medi-Cal Dental
ไดท้ี่
1-800-322-6384 เพือ่ขอคําอธบิายโดยละเอยีดเพิม่เตมิ

• หากคณุไม่พงึพอใจในการดําเนนิการตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นเอกสารแจง้ขอ้มูลฉบับน้ี
คณุตอ้งยืน่ขอการพจิารณาจากรัฐภายใน 90
วันนับตัง้แต่วันทีท่ีร่ะบุไวใ้นเอกสารแจง้ขอ้มูลฉบับน้ี
กรุณาอา่นขอ้มูลทีอ่ยู่ดา้นหลังของเอกสารแจง้ขอ้มูลฉบับน้ี
สําหรับขอ้มูลเรือ่งการยืน่ขอการพจิารณาคํารอ้ง

P.O.Box15539 • Sacramento, CA95852-1539 • (800)322-6384

Sam
ple
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หากคุณไม่พงึพอใจในการดําเนนิการตามรายละเอยีดทีร่ะบไุว ้
ในเอกสารแจง้ขอ้มูลฉบับน้ี คุณตอ้งยืน่ขอการพจิารณาจากรัฐภายใน 90

วันนับตัง้แต่วันทีท่ีร่ะบุไวใ้นเอกสารแจง้ขอ้มูลฉบับน้ี

วธิกีารยืน่ขอการพจิารณาคํารอ้ง:

โปรดสง่เอกสารแจง้ขอ้มูลทัง้สองสว่นไปที:่
California Department of Social Services

State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37

Sacramento, CA 94244-2430

หรอื

คุณสามารถโทรตดิต่อดว้ยหมายเลขโทรฟรทีีห่น่วยตอบรับและสอบถามเพือ่สาธารณะ (Public
Inquiry and Response Unit) 1-800-952-5253 (มเีจา้หนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในภาษาอืน่

ทีน่อกเหนือจากภาษาอังกฤษ)  
หรอื

คุณสามารถโทรตดิต่อดว้ยหมายเลขโทรฟรขีอง TDD: 1-800-952-
8349

ระเบยีบขอ้บังคับของรัฐ:

สําเนาของขอ้ 22 ของรหัสระเบยีบขอ้บังคับแห่งรัฐแคลฟิอรเ์นีย มาตรา 5095 1, 51014.1 และ
51014.2 ซึง่ครอบคลุมเกีย่วกบัการพจิารณาของรัฐ มอียู่ทีสํ่านักงานบรกิารสังคมประจําเขตเคาน์ตี
(County social services office) หรอืหอ้งสมุดทอ้งถิน่ของคุณ

ตัวแทนทีไ่ดร้ับแตง่ตัง้:

คุณสามารถเป็นตัวแทนใหแ้กต่นเองไดท้ีส่ถานทีพ่จิารณาคดี หรอืใหเ้พือ่น ทนาย หรอืบุคคลอืน่ใด
เป็นตัวแทนของคุณก็ไดคุ้ณตอ้งจัดเตรยีมตัวแทนของคุณดว้ยตนเอง
คุณสามารถสอบถามหมายเลขโทรศัพทข์ององคก์รความชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายไดโ้ดยการโทรตดิต่
อดว้ยหมายเลขโทรฟรขีองหน่วยตอบรับและสอบถามเพือ่สาธารณะ
หรอืจากสํานักงานบรกิารสังคมประจําเคานต์ขีองคุณ

ฉันตอ้งการนักแปล(ทีฉั่นไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)
   ภาษาหรอืภาษาทอ้งถิน่ของฉันคอื: _

Sam
ple
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BTN-002 10/20 OCT 

WHEN APPLICABLE, ALL SERVICES 
SUBMITTED FOR MEMBERS UNDER 

21 YEARS OF AGE HAVE BEEN 
EVALUATED FOR EPSDT CRITERIA 

รหสัเหตุผลสําหรบัการดําเนนิการ 
01 สทิธิ' (รหสัชว่ยเหลอื) ของคุณครอบคลุมเฉพาะ 

บรกิารฉุกเฉินเท่านัCน 

02 ขอ้มูลเกี:ยวกบัสภาวะในช่องปากในปัจจุบนัของ
คุณที:ทนัตแพทยข์องคุณสง่มาไมต่รงตามขอ้กํา
หนดข ัLนตํ:าของเราสําหรบัการอนุมตับิรกิารนีL 

03 คําขอสําหรับการรักษาทางทันตกรรมมกีารเปลีJยนแป
ลง การเปลีJยนแปลงนีCตั Cงอยู่บนพืCนฐานของขอ้มูลเกีJย 
วกับสภาวะในชอ่งปากในปัจจุบันของคุณทีJทันตแพท
ยข์องคุณสง่มาใหห้รอืตามแนวทางปฏบิัตขิองโปรแก
รม 

04 บนัทกึของเราระบุว่าไดเ้คยอนุมตั ิจา่ยเงนิ 
หรอืเสร็จสิLนบรกิารนีLหรอืบรกิารที:คลา้ยกนันีLแล้
ว (ตวัอยา่งเช่น ในบางกรณีมกีารจํากดัจํานวนห ั
ตถการการรกัษาไวท้ี:หนึ:งคร ัLงภายในเวลา 12 
เดอืน หรอืหนึ:งคร ัLงภายในหา้ (5) ปีและไมส่าม 
ารถอนุมตัอิกีได ้ยกเวน้ภายใตส้ภาพการณ์พ ิ
เศษซึ:งจะตอ้งมกีารบนัทกึเอกสารไวโ้ดยทนัตแ
พทยข์องคุณ) 

05 เราไม่สามารถยนืยันการลงทะเบยีนเขา้ร่วมโปรแกรม
นีCในวันทีJทีJมกีารสง่คําขอนีCจากทันตแพทยข์องคุณ 

06 บรกิารที:ผูใ้หบ้รกิารดา้นทนัตกรรมของคุณรอ้ง
ขอมานีLไมใ่ช่สทิธปิระโยชนข์องโปรแกรมนีL 
กรุณาตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคุณสําหรบัแผนการ
รกัษาอื:น 

07 ไมม่ชีืJอของคุณอยู่ในกําหนดการตรวจคัดกรองทีJระบุ
ไว ้หรอืไม่ไดนํ้าฟันปลอม (ฟันปลอมทั Cงชดุหรอืฟัน 
ปลอมบางซีJ) ทีJมอียูม่าดว้ยในการนัดตรวจของคุณ 
กรุณาตดิต่อทันตแพทยข์องคุณเพืJอการสง่คําขออกี
ครั Cง 

08 ทนัตแพทยข์องคุณไมไ่ดส้ง่ขอ้มูลที:เพยีงพอสํา
หรบัการดําเนนิการตามคําขอนีLมาใหเ้รา กรุณ 
าตดิตอ่ทนัตแพทยข์องคุณสําหรบัขอ้มูลเกี:ยวก ั
บการรกัษานีL 

09 ผลการเอ็กซเ์รยแ์สดงว่าฟันซีJนีCมคุีณสมบัตไิม่ตรงตา
มขอ้กําหนดสําหรับการครอบฟัน ฟันซีJนีCอาจรักษาได ้
ดว้ยการอุดฟัน 

10 ผลการเอ็กซเ์รยแ์สดงวา่ฟันซี:นีL/เหลา่นีLอาจมกีา
รตดิเชืLอ กรุณาตดิตอ่ทนัตแพทยข์องคุณเนื:อง 
จากอาจจะตอ้งรบับรกิารอื:นกอ่น 

11 ตามผลการเอ็กซเ์รย ์บันทกึการรักษา และ/หรอื 
ขอ้มูลทีJยนืยันโดยการตรวจคัดกรองทางคลนิกิของคุ
ณ คุณไม่จําเป็นตอ้งทําความสะอากแบบลํCาลกึ 

12 ไมส่ามารถอนุมตับิรกิารนีLไดเ้นื:องจากบรกิารนีLม ี
ความเกี:ยวขอ้งกบัหตัถการการรกัษาที:ถูกปฏเิส
ธในแผนการรกัษาเดยีวกนัซึ:งทนัตแพทยข์องคุ
ณเคยยื:นสง่ 

13 ตามขอ้มูลจากทันตแพทยข์องคุณ และ/หรอืจากการ 
ตรวจคัดกรองทางคลนิกิ สภาวะในชอ่งปากในปัจจ ุ
บันของคุณไม่เปลีJยนแปลงและบรกิารทีJรอ้งขอจงึไม่
จําเป็นสําหรับตอนนีC 

14 ตามผลการเอ็กซเ์รย ์และ/หรอืขอ้มลูที:ได ้
รบัการยนืยนัจากการตรวจคดักรองทางคลนิกิข
องคุณ ฟันซี:นีL/เหลา่นีLมกีารสกึกรอ่นตามธรรม 
ชาต ิหรอืเนื:องจากการบดกดัหรอืนอนกดัฟันข 
องคุณ บรกิารที:รอ้งขอไมใ่ช่สทิธปิระโยชนข์องโ 
ปรแกรม ยกเวน้กรณีที:มฟีันผุหรอืฟันแตกรา้ว 

15 ผลการเอ็กซเ์รยร์ะบุว่าฟันซีJนีCมกีารหักมากเกนิกว่าทีJ
จะแกไ้ขได ้ทันตแพทยข์องคุณอาจจะแนะนํารักษ 
าวธิอีืJนได ้

16 บนัทกึของเราระบุว่าฟนัซี:นีLไดร้บัการแกไ้ขแลว้ด้
วยการอุดฟันหรอืการครอบฟันดว้ยสแตนเลส 
สตลี 

17 การเอ็กซเ์รยแ์สดงผลว่าไม่สามารถอนุมัตบิรกิารทีJรอ้
งขอนีCไดเ้นืJองจากโรคเหงอืกไดท้ําลายกระดูกรอบๆ 
ฟันซีJนีCแลว้ ทันตแพทยข์องคุณอาจจะแนะนําการรัก 
ษาวธิอีืJนได ้

18 ขอ้กําหนดข ัLนตํ:าสําหรบัการรกัษาดว้ยการจดัฟั
นไมส่ามารถยนืยนัได ้

19 ฟันปลอมบางซีJอาจมปีระโยชน์เฉพาะเมืJอมฟัีนปลอม
ทั CงชดุทีJสว่นโคง้อกีดา้นหนึJงเท่านัCน 

20 การรกัษารากฟันจะตอ้งดําเนนิการเสร็จโดยเป็น
ที:นา่พงึพอใจกอ่นที:จะมกีารพจิารณาการครอบ
ฟัน 

21 ฟันยังขึCนไม่เต็มทีJ ทันตแพทยข์องคุณอาจจะแนะนํา 
การรักษาวธิอีืJนได ้

22 ไมม่คีวามจําเป็นตอ้งทําการรกัษาเนื:องจากไมม่ี
ท ัLงผลการเอ็กซเรยแ์ละเอกสารสนบัสนุนวา่มกีา
รบาดเจ็บของเสน้ประสาท 
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23 ฟันปลอมชัJวคราวอาจมปีระโยชน์เฉพาะเพืJอใชท้ดแ
ทนฟันดา้นหนา้ทีJขาดหายไปแบบถาวร 

24 ผลการเอ็กซเ์รยแ์สดงวา่จําเป็นตอ้งมกีารถอนฟั
นเพิ:มเตมิกอ่นที:จะอนุมตัแิผนการรกัษา 
กรุณาตดิตอ่ทนัตแพทยข์องคุณ 

25 ตามขอ้มูลทีJทันตแพทยข์องคุณยืJนสง่ ฟันหลายซีJขอ 
งคุณอยู่ในสภาพแยม่าก ซึJงการทําฟันปลอมบางซีJ 
ตามทีJรอ้งขอนัCนไม่ใชส่ทิธปิระโยชน์ภายใตโ้ปรแกร 
มนีC 

26 ตามขอ้มูลที:ทนัตแพทยข์องคุณยื:นสง่ ฟันหล 
ายซี:ของคุณอยูใ่นสภาพดแีละไมค่วรที:จะแทนที:
ฟันเหลา่นีLดว้ยฟันปลอมท ัLงชุด 

27  ตามขอ้มูลทีJทันตแพทยข์องคุณยืJนสง่ คุณไม่มฟัีนป 
ลอมทั CงชดุทีJอกีดา้นหนึJง ดั CงนัCนคุณจงึไมม่สีทิธิ'สําหร ั
บฟันปลอมแบบโลหะบางซีJ อย่างไรก็ตาม หากฟันด ้
านหนา้ของคุณขาดหายไป คุณก็มสีทิธิ'สําหรับฟันป 
ลอมบางซีJแบบถอดได ้

28 ตามผลการเอ็กซเรย ์บนัทกึการรกัษาและ/ 
หรอืขอ้มูลที:ไดร้บัจากการตรวจคดักรองของคุ
ณ ฟันและ/หรอืเหงอืกของคุณอยูใ่นสภาพแย ่
ซึ:งการรกัษาที:รอ้งขอไมใ่ช่สทิธปิระโยชนภ์ายใ
ตโ้ปรแกรมนีL ทนัตแพทยข์องคุณอาจจะแนะนํา 
การรกัษาวธิอี ื:นได ้

29 คําขอรับบรกิารทันตกรรมของคุณถูกสง่กลับไปยังผูใ้
หบ้รกิารทันตกรรมของคุณเพืJอขอขอ้มูลเพิJมเตมิ 
ผูใ้หบ้รกิารของคุณมเีวลา 45 วันในการสง่ขอ้ม ู
ลทีJรอ้งขออกีครั Cง คุณไม่จําเป็นตอ้งดําเนนิการใดๆ 
แต่คุณสามารถตดิต่อทันตแพทยข์องคุณเกีJยวกับคํา
ขอนีCได ้คําขอการพจิารณาจากรัฐไม่ใชท่างเลอื 
กในขณะนีC 

30 สะพานฟันแบบถาวรสามารถอนุญาตใหไ้ดใ้นกร
ณีที:สภาวะทางการแพทยทํ์าใหไ้มส่ามารถใชฟ้ั
นปลอมแบบถอดได ้

31 ฟันอยู่ในตําแหน่งผดิปกตแิละไม่สามารถซอ่มแซมไ
ดภ้ายใตโ้ปรแกรมนีC 

32 ตามขอ้มูลที:ไดร้บัจากการตรวจคดักรอง 
ฟันปลอมในปัจจุบนัของคุณมสีภาพดใีนขณะนีL 

33 ตามการตรวจคัดกรองเมืJอไม่นานมานีCของคุณ ฟันป 
ลอมไม่ใชว่ธิกีารรักษาทีJเหมาะสมสําหรับคุณ กรุณ 
าตดิต่อทันตแพทยข์องคุณสําหรับทางเลอืกอืJนๆ 

34 ฟันปลอมที:รอ้งขอไมไ่ดร้บัการอนุมตัเินื:องจากมี
ฟันเหลอือยูใ่นสว่นโคง้แนวฟันมากพอที:จะรองร ั
บฟันปลอมได ้

35 ในระหว่างการตรวจคัดกรองของคุณ คุณแจง้ว่าคุ 
ณไม่ตอ้งการรับบรกิารทันตกรรมในขณะนีC หรอืคุณ 
ตอ้งการรับการตรวจโดยทันตแพทยอ์กีราย 

36 มกีารปรบัเปลี:ยนจํานวนการนดัพบแพทยท์ี:อนุม ั
ตเินื:องจากคุณจะมอีายุครบ 21 ปีบรบูิรณ์กอ่น 
ที:การรกัษานีLจะเสร็จสิLน กรุณาตดิตอ่ทนัตแพ 
ทยข์องคุณ 

37 ฟันซีJนีCไม่แสดงอยู่ในภาพเอ็กซเ์รยท์ีJสง่มา 

38 ตามผลการเอ็กซเ์รยแ์ละ/หรอืขอ้มลูที:เราไดร้บั
จากการตรวจคดักรองของคุณ คุณจําเป็นตอ้ง 
ไดร้บัการรกัษาเพิ:มเตมิจากทนัตแพทยข์องคุณ
กอ่นที:จะมกีารพจิารณาการทําหตัถการการรกั 
ษานีL 

39 ผลการเอ็กซเ์รยแ์สดงใหเ้ห็นว่ามพีืCนทีJไมม่ากพอสํา
หรับฟันปลอมทีJรอ้งขอ 

40 โปรแกรมนีLไมค่รอบคลุมการจดัฟันขณะที:ยงัคง
มฟีันนํLานมปรากฎอยู ่

41 ตามผลการเอ็กซเรยแ์ละขอ้มูลทีJไดร้ับจากการตรวจ
คัดกรองของคุณ คุณบดกัดหรอืนอนกัดฟันของคุณ 
โปรแกรมไม่ครอบคลุมบรกิารสําหรบัสภาวะนีC 

42 หตัถการการรกัษานีLไมใ่ช่สทิธปิระโยชนส์ําหรบั
ฟันเด็กทารกหรอืฟันทารกที:ไดห้ลุดรว่งไปแลว้ 
ทนัตแพทยข์องคุณอาจจะเสนอการรกัษาวธิอี ื:น
สําหรบัสภาวะของคุณ 

43 หัตถการการรักษาทีJรอ้งขอจะไม่แกปั้ญหาทาง 
ทันตกรรมของคุณ ทันตแพทยข์องคุณอาจจะเ 
สนอการรักษาวธิอีืJนสําหรับสภาวะของคุณ 

44 ตามขอ้มูลที:ไดร้บัจากทนัตแพทยข์องคุณ บรกิา 
รที:รอ้งขอน ัLนเป็นบรกิารเนื:องจากเหตุผลทางศลั
ยกรรมตกแตง่เทา่น ัLน บรกิารเพื:อวตัถุ ประสงค ์
ทางศลัยกรรมตกแตง่เทา่น ัLนไมใ่ช่สทิธปิระโยช
นข์องโปรแกรมนีL 

45 ฟันปลอมในปัจจุบันของคุณสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการ
เปลีJยนสว่นดา้นในของฟันปลอม 

46 เราไมส่ามารถยนืยนัสทิธิcของคุณในโปรแกรมนีLได ้

47 ทันตแพทยข์องคุณจะตอ้งตดิต่อโปรแกรมหน่วยบรกิ
ารสําหรับเด็กประจํารัฐแคลฟิอรเ์นีย (California 
Children’s Services) กอ่นจะสง่หัตถการการรักษ 
านีCสําหรับการชําระเงนิหรอืการอนุมัต ิ

48 บรกิาร EPSDT ไมใ่ช่สทิธปิระโยชนส์ําหรบัผู ้
ป่วยอายุ 21 ปีขึLนไป 

49 บรกิาร EPSDT ทีJรอ้งขอไม่ใชบ่รกิารทีJเป็นความจํา 
เป็นทางการแพทย ์
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ฉัันำจ่ะทำาอย่างไรห่ากฉัันำม่ข �อร �องเรย่นำ ฉัันำจ่ะยื�นำข �อร �องเรย่นำอย่างเป็นำ
ทางการอย่างไร
ปรักึษ�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูข้องคณุก่อนำ ห�กมูเ่รัื�องรัอ้งเรัย่นำ บอ่ยครัั�งท่�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูสิ�มู�รัถึแก้ปัญห�
ข้อ้รัอ้งเรัย่นำข้องคณุไดอ้ย�่งรัวดเรัว็ ห�กคณุไมูต้่ิองก�รัพูดคยุกับผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุก่อนำ หรัอื 
ห�กพวกเข้�ไมูส่ิ�มู�รัถึแก้ไข้ข้อ้รัอ้งเรัย่นำข้องคณุได ้ทันำติกรัรัมู Medi-Cal สิ�มู�รัถึช่ว่ยคณุได ้
เรั�รับัฟังัข้อ้รัอ้งเรัย่นำท�งโทรัศััพท์หรัอืท�งล�ยลกัษณ์อักษรั

การัรัอ้งเรัย่นที่างโที่รัศััพท์ี่
ในำก�รัยื�นำเรัื�องรัอ้งเรัย่นำท�งโทรัศััพท์ โปรัดติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ (TSC) โปรัดใหข้้อ้มููลข้องคณุและช่ื�อผูู้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�เก่�ยวข้อ้ง อธิบิ�ยปัญห�ข้องคณุ รัวมูทั�งบรักิ�รัท่�เก่�ยวข้อ้งและก�รัดำ�เนิำนำก�รัหรัอืก�รัไมูไ่ดด้ำ�เนิำนำก�รั
ใดๆ เรั�จะพย�ย�มูอย�่งเต็ิมูท่�ในำก�รัแก้ไข้ปัญห�ในำรัะหว�่งก�รัโทรั คณุอ�จไดร้ับัโทรัศััพท์ติิดติ�มูผู้ลพรัอ้มูข้อ้มููลเพิ�มูเติิมู
หรัอืแหลง่ข้อ้มููลท่�เก่�ยวข้อ้งกับก�รัรัอ้งเรัย่นำ

ศููนำยบ์รกิารทางโทรศูพัทข์องทนัำตกรรม Medi-Cal:
1-800-322-6384: สำาหรับัุ ภาษาไที่ย ใหก้ด้ 11

เคู่รื�องพิมพด่์ูดูเทเลเท็กซ ์(TTY):
1-800-735-2922

การัสง่เรัื�องรัอ้งเรัย่นที่างอ่เมล หรัอืไปรัษณ่ย์
ห�กคณุเลอืกท่�จะสิง่ข้อ้รัอ้งเรัย่นำเป็นำล�ยลกัษณ์อักษรั คณุสิ�มู�รัถึด�วน์ำโหลดแบบฟัอรัม์ูรัอ้งเรัย่นำทันำติกรัรัมู  
Medi-Calไดจ้�กเวบ็ไซต์ิ Smile, California คณุสิ�มู�รัถึสิง่แบบฟัอรัม์ูท่�กรัอกข้อ้มููลครับแลว้ไปท่� 
MemberFormReturn@delta.org หรัอืสิง่ไปรัษณ่ยถึ์ึงทันำติกรัรัมู Medi-Cal ไดท่้�:

 Medi-Cal Dental Program

 Member Services Group

 P.O. Box 15539

 Sacramento, CA  95852-1539

ตัิวอย�่งแบบฟัอรัม์ูก�รัรัอ้งเรัย่นำข้องทันำติกรัรัมู Medi-Cal Dental จะอยูใ่นำหน้ำ�ถัึดไป คณุยงัสิ�มู�รัถึค้นำห�แบบฟัอรัม์ู
ไดท่้�หน้ำ�สิมู�ช่กิ Smile, California ในำภ�ษ�อื�นำๆ อ่ก 16 ภ�ษ�

กรัะทรัวงบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พปฏิิบติัิติ�มูกฎหมู�ยสิทิธิขิ้องรัฐับ�ลกล�งท่�เก่�ยวข้อ้งและไมูเ่ลอืกปฏิิบติัิโดยพจิ�รัณ�จ�กเช่ื�อ
ช่�ติิ สิผู่้ิว ช่�ติิกำ�เนิำด อ�ยุ คว�มูทพุพลภ�พ หรัอืเพศั กรัะทรัวงบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พไมูแ่บง่แยกหรัอืไมูป่ฏิิบติัิกับพวกเข้�
แติกต่ิ�งกันำเพรั�ะเช่ื�อช่�ติิ สิผิู่้ว ช่�ติิกำ�เนิำด อ�ยุ คว�มูทพุพลภ�พ หรัอืเพศั ห�กต้ิองก�รัเรัย่นำรัูเ้พิ�มูเติิมูเก่�ยวกับ 
นำโยบ�ยก�รัไมูเ่ลอืกปฏิิบติัิ โปรัดเย่�ยมูช่มูเวบ็ไซต์ิกรัมูบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พท่�น่ำ� 

https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/medi-cal_dental_complaint_form_english.pdf
https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/medi-cal_dental_complaint_form_english.pdf
mailto:MemberFormReturn%40delta.org?subject=
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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P.O Box 15539  Sacramento, CA 95852-0609  (800) 322-6384

วันที:่ 
ชือ่:  

ทีอ่ยู:่  

เมอืง:    รัฐ:  รหัสไปรษณีย:์ 

รหัสแบบฟอรม์บรกิาร: 

แบบฟอรม์คํารอ้งทกุขข์อง MEDI-CAL DENTAL 

 กรณุากรอกแบบฟอรม์ดา้นลา่ง และอธบิายขอ้สงสยั หรอืคํารอ้งทกุขข์องทา่นอยา่งครบถว้นสมบรูณ์ 
ขอ้มลูน้ีสําคัญและจําเป็นตอ่การคน้ควา้ และแกไ้ขขอ้สงสยั หรอืคํารอ้งทกุขข์องทา่น 

MEDI-CAL DENTAL แหง่รัฐแคลฟิอรเ์นีย 
หมายเลขบัตรประจําตัวผูร้ับผลประโยชน:์ ________________________________________________ 

หมายเลขโทรศัพท:์ ( )   

หมายเลขโทรศัพทส์ําหรบัสง่ขอ้ความ: ( ) 

ตัวแทนของทา่น (หากไม่ใชต่ัวทา่นเอง) 

ชือ่: 

ทีอ่ยู:่ 

เมอืง: , รัฐ: __________ รหัสไปรษณีย:์ 

หมายเลขโทรศัพท:์ ( ) 

ชือ่ของผูใ้หบ้รกิารทันตกรรมของทา่น: 

ชือ่: 

ทีอ่ยู:่ 

เมอืง: , รัฐ:   รหัสไปรษณีย:์ 

หมายเลขโทรศัพท:์ ( ) 
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P.O Box 15539  Sacramento, CA 95852-0609  (800) 322-6384 

 

 

 
 

แบบฟอรม์คํารอ้งทกุขข์อง MEDI-CAL DENTAL (หนา้ 2) 
 
 
ประเภทของคํารอ้งทกุข:์ 

_____การใหบ้รกิารของทันตแพทยไ์มค่รบถว้น หรอืไมน่่าพงึพอใจ 

_____ขัน้ตอนการคัดกรองทางการแพทยไ์มน่่าพงึพอใจ 

_____อืน่ๆ 

   ความคดิเห็น (กรณุาอธบิายขอ้สงสยั หรอืคํารอ้งทกุข/์ขอ้รอ้งเรยีนอยา่งครบถว้นในชอ่งน้ี 
โปรดใชด้า้นหลังของแบบฟอรม์น้ี หรอืกระดาษเพิม่ 
หากทา่นตอ้งการทีว่า่งในการเขยีนเพิม่เตมิ) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

กรณุาลงลายมอืชือ่และวันทีใ่นแบบฟอรม์น้ี: 

อาจมคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งขอเอกสารประวัตกิารรักษาของทา่นจากผูใ้หบ้รกิารทันตกรรมของทา่น 
ลายมอืชือ่ของทา่นดา้นลา่งน้ีหมายถงึการอนุญาตใหเ้ปิดเผยประวัตกิารรักษาดา้นทันตกรรมของทา่นตอ่  
Medi-Cal Dental  

 
 

ลายมอืชือ่ วันที ่   
 
 

สง่แบบฟอรม์น้ีกลับไปยัง: Medi-Cal Dental Program  
Member Services Group 
P.O. Box 15539  
Sacramento, CA 95852-1539 

 
 

เมือ่เราไดร้ับขอ้มลูน้ีแลว้ เราจะคน้ควา้จากขอ้สงสยั หรอืคํารอ้งทกุข/์ขอ้รอ้งเรยีนของทา่น 
และจะแจง้ผลใหท้า่นทราบ ในกรณีทีจํ่าเป็นตอ้งใหท้า่นมาตรวจรา่งกายเพือ่แกไ้ขปัญหาน้ี 
เราจะแจง้ใหท้า่นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถงึวันที ่เวลา และสถานทีส่ําหรับการนัดหมายน้ี  
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จ่ะเกิดูอะไรข่�นำห่ลงัจ่ากท่�ฉัันำยื�นำข �อร �องเรย่นำ
ห�กคณุรัอ้งเรัย่นำท�งโทรัศััพท์ เรั�จะพย�ย�มูอย�่งเต็ิมูท่�เพื�อแก้ไข้ข้อ้รัอ้งเรัย่นำในำรัะหว�่งก�รัโทรั อย�่งไรัก็ติ�มู ก�รัรัอ้ง
เรัย่นำบ�งอย�่งอ�จต้ิองใช่ห้ล�ยข้ั�นำติอนำเพื�อใหไ้ดข้้อ้ยุติิ ดว้ยเหตินุ่ำ� คณุอ�จไดร้ับัก�รัติิดต่ิอเพื�อข้อข้อ้มููลเพิ�มูเติิมู หรัอืก�รั
แจง้คว�มูคืบหน้ำ�เก่�ยวกับก�รัรัอ้งเรัย่นำข้องคณุ

ห�กคณุยื�นำเรัื�องรัอ้งเรัย่นำเป็นำล�ยลกัษณ์อักษรั คณุจะไดร้ับัภ�ยในำห�้วนัำปฏิิทินำหลงัจ�กท่�เรั�ไดร้ับั ข้อ้รัอ้งเรัย่นำเป็นำล�ย
ลกัษณ์อักษรัอ�จสิง่ถึึงท่�ปรักึษ�ด�้นำทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal พวกเข้�จะตัิดสินิำใจในำแนำวท�งดำ�เนิำนำก�รัต่ิอไป 

เรั�อ�จจะ:

• ติิดต่ิอคณุและ/หรัอืผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมู

• สิง่ต่ิอคณุไปติรัวจคัดกรัองท�งก�รัแพทย์

• สิง่เรัื�องรัอ้งเรัย่นำข้องคณุไปยงัแผู้นำกอื�นำ

เรั�จะสิง่จดหมู�ยสิรัุปข้อ้ค้นำพบและเหติผุู้ลสิำ�หรับัก�รัตัิดสินิำใจภ�ยในำ 30 วนัำท่�ไดร้ับัข้อ้รัอ้งเรัย่นำ ข้อ้รัอ้งเรัย่นำสิว่นำใหญ่จะ
ไดร้ับัก�รัแก้ไข้ภ�ยในำ 30 วนัำ อย�่งไรัก็ติ�มู ข้อ้รัอ้งเรัย่นำบ�งอย�่งอ�จใช่เ้วล�แก้ไข้นำ�นำข้ึ�นำ ตัิวอย�่งเช่น่ำ คณุอ�จต้ิองก�รั
เวล�เพิ�มูเติิมูเพื�อไปยงันัำดติรัวจคัดกรัองท�งคลนิิำกข้องคณุ

ห่ากฉัันำไม่ชิอบสิุ�งท่�เกิดูข่�นำเมื�อฉัันำยื�นำข �อร �องเรย่นำ ม่สิุ�งอื�นำใดูท่�ฉัันำจ่ะ
ทำาไดู �อ่กห่รอืไม่
ห�กคณุไมูพ่อใจกับก�รัตัิดสินิำใจในำข้ั�นำติอนำติรัวจสิอบข้อ้รัอ้งเรัย่นำ โปรัดติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ คณุอ�จข้อใหผูู้้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุสิง่คำ�ข้อก�รัอนุำมูติัิก�รัรักัษ�และเพื�อเข้�้รับัก�รัคัดกรัองท�งคลนิิำกอ่กครัั�ง คณุสิ�มู�รัถึข้อก�รั
พจิ�รัณ�จ�กรัฐัไดห้�กคณุยงัไมูพ่อใจ ห�กต้ิองก�รัเรัย่นำรัูเ้พิ�มูเติิมูเก่�ยวกับก�รัพจิ�รัณ�จ�กรัฐัข้อง Medi-Cal โปรัดไปท่�
เวบ็ไซต์ิกรัมูบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พท่�น่ำ�

กระบวนำการพิจ่ารณาจ่ากรฐั
ห�กก�รัรักัษ�ท่�ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุไดร้ัอ้งข้อถึกูปฏิิเสิธิหรัอืเปล่�ยนำแปลง ห�กคณุไมูพ่อใจกับผู้ลก�รัรัอ้งเรัย่นำ
ข้องคณุ หรัอืคำ�ข้อคืนำเงินำ Conlan ข้องคณุถึกูปฏิิเสิธิ (ดทู่�สิว่นำคุ่าบุรักิารัทัี่นตกรัรัม) คณุสิ�มู�รัถึข้อก�รัพจิ�รัณ�
จ�กรัฐัผู้่�นำท�งแผู้นำกบรักิ�รัสิงัคมูข้องรัฐัแคลฟิัอรัเ์น่ำย (CDSS) ได ้สิำ�นัำกง�นำใหบ้รักิ�รัท�งสิงัคมูปรัะจำ�เข้ติข้องคณุจะ
สิ�มู�รัถึช่ว่ยเหลอืคณุกับคำ�ข้อน่ำ� คณุสิ�มู�รัถึดรูั�ยช่ื�อสิำ�นัำกง�นำเข้ติทั�งหมูดไดจ้�กเวบ็ไซต์ิข้องกรัมูบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พ
ท่�น่ำ� ก�รัข้อก�รัพจิ�รัณ�จ�กรัฐัจะไมูก่รัะทบกับสิทิธิปิรัะโยช่น์ำในำก�รัรับับรักิ�รัท�งทันำติกรัรัมูข้องคณุ คณุจะไมูถ่ึกูลงโทษ
สิำ�หรับัก�รัข้อใหมู้ก่�รัพจิ�รัณ� เรั�จะรักัษ�คว�มูเช่ื�อมูั�นำในำรัะหว�่งข้ั�นำติอนำก�รัรัอ้งเรัย่นำทั�งหมูด 

https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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ท่�นำสิ�มู�รัถึมู�ฟังัก�รัพจิ�รัณ�จ�กรัฐัดว้ยตินำเอง เพื�อนำ ทนำ�ยคว�มู หรัอืบุคคลอื�นำๆ สิ�มู�รัถึเป็นำตัิวแทนำข้องคณุไดเ้ช่น่ำ
กันำ คณุเป็นำผูู้้รับัผู้ิดช่อบในำก�รัเติรัย่มูก�รัห�กคณุต้ิองก�รัใหบุ้คคลอื�นำไปแสิดงตินำแทนำคณุ เพื�อข้อรับัคว�มูช่ว่ยเหลอื
ท�งกฎหมู�ยฟัรั ่โปรัดโทรัไปท่�หน่ำวยถึ�มูติอบสิ�ธิ�รัณะข้อง CDSS ท่�หมู�ยเลข้ 1-800-952-5253 หน่ำวยน่ำ�จะสิ�มู�รัถึ
ช่ว่ยเหลอืคณุในำเรัื�องข้อ้มููลทั�วไปเก่�ยวกับข้ั�นำติอนำก�รัพจิ�รัณ�ข้องรัฐั

สิำ�หรับัคว�มูช่ว่ยเหลอืท�งกฎหมู�ยเพิ�มูเติิมูโดยไมูมู่ค่่�ใช่จ้�่ย โปรัดโทรัติิดต่ิอกรัมูคุ้มูครัองผูู้้บรัโิภคแหง่รัฐัแคลฟิัอรัเ์น่ำย 

(California Department of Consumer Affairs) ไดท่้�หมู�ยเลข้ 1-800-952-5210 หรัอื TTY 1-800-

326-2297 นำอกจ�กน่ำ� ท่�นำยงัสิ�มู�รัถึโทรัติิดต่ิอสิมู�คมูคว�มูช่ว่ยเหลอืท�งกฎหมู�ย (Legal Aid Society) ในำ
พื�นำท่�ข้องท่�นำไดท่้�หมู�ยเลข้ 1-888-804-3536

ฉัันำจ่ะขอให่ �ม่การพิจ่ารณาจ่ากรฐัไดู �เมื�อใดู
ห�กคณุไมูเ่หน็ำดว้ยกับปรัะก�ศัแจง้ก�รัดำ�เนิำนำก�รัข้อง Medi-Cal Dental ท่�คณุไดร้ับั คณุควรัปรักึษ�แผู้นำก�รัรักัษ�
ท่�แติกต่ิ�งออกไปกับผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุก่อนำเป็นำอันำดบัแรักเพื�อใหไ้ดร้ับัก�รัรักัษ�ท่�ดท่่�สิดุซึ�งครัอบคลมุูในำ
โปรัแกรัมูทันำติกรัรัมู Medi-Cal น่ำ� ห�กคณุและผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุยอมูรับัว�่ แผู้นำก�รัรักัษ�ท่�ต่ิ�งออกไป
ไมูใ่ช่ตั่ิวเลอืก คณุมูเ่วล� 90 วนัำหลงัวนัำท่�ไดร้ับัก�รัแจง้ผู้ลก�รัดำ�เนิำนำก�รัท�งทันำติกรัรัมูข้องMedi-Cal Dental เพื�อข้อ
ใหมู้ก่�รัพจิ�รัณ�จ�กรัฐั

ฉัันำจ่ะเริ�มกระบวนำการไดู �เมื�อใดู
คณุสิ�มู�รัถึเรัิ�มูกรัะบวนำก�รัโดยโทรัหมู�ยเลข้โทรัฟัรัท่่� 1-800-952-5253 หรัอืโดยก�รัสิรั�้งบญัช่ ่คณุสิ�มู�รัถึสิง่สิำ�เนำ�
ก�รัแจง้ก�รัดำ�เนิำนำก�รัข้องMedi-Cal Dental ทั�งหมูดหรัอืสิง่จดหมู�ยไปท่�:

 California Department of Social Services State Hearings Division

 P.O. Box 944243 MS 9-17-37

 Sacramento, CA 94244-2430

ห�กคณุกำ�ลงัโทรัหรัอืเข้ย่นำเพื�อข้อก�รัพจิ�รัณ�จ�กรัฐั โปรัดแน่ำใจว�่ไดร้ัะบุหมู�ยเลข้ควบคมุูเอกสิ�รั (Document 
Control Number, DCN) ท่�ปรั�กฏิอยูใ่นำใบแจง้ก�รัดำ�เนิำนำก�รัข้อง Medi-Cal Dental DCN รัะบุคำ�รัอ้งข้อก�รั
อนุำมูติัิเพื�อก�รัรักัษ�ท่�บรักิ�รัต่ิ�ง ๆ ถึกูปฏิิเสิธิ และก�รัรัะบุ DCN จะช่ว่ยเรัง่กรัะบวนำก�รัข้องคำ�รัอ้งข้องคณุ ห�กคณุ
โทรัหรัอืเข้ย่นำเพื�อข้อใหมู้ก่�รัพจิ�รัณ�คดจ่�กรัฐัเนืำ�องจ�กคณุไมูพ่อใจกับผู้ลข้องกรัณ่ก�รัรัอ้งเรัย่นำข้องคณุ อย�่ลมืูรัะบุ
หมู�ยเลข้กำ�กับแบบฟัอรัม์ูบรักิ�รัท่�อยูใ่นำจดหมู�ยปฏิิเสิธิข้องคณุ

คู่ำาศูพัทเ์ก่�ยวกบัทนัำตกรรมและคู่ำานิำยามอื�นำๆ
มูค่ำ�ศััพท์หล�ยคำ�ท่�ใช่ใ้นำโปรัแกรัมูทันำติกรัรัมู Medi-Cal Dental Program ซึ�งมูค่ว�มูหมู�ยพเิศัษหรัอืในำท�งเทคนิำค 
และคำ�ศััพท์เก่�ยวกับทันำติกรัรัมูบ�งคำ�อ�จฟังัดไูมูคุ่้นำเคย เรั�หวงัว�่คณุจะพบว�่คำ�นิำย�มูเหล�่น่ำ�เป็นำปรัะโยช่น์ำ ห�กมูข่้อ้

https://acms.dss.ca.gov/acms/login.request.do
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สิงสิยัใดๆ กรัุณ�โทรัติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์ 

รัหสัคุวามชิว่ยเหลือ: อธิบิ�ยปรัะเภทคว�มูคุ้มูครัอง Medi-Cal ท่�คณุมู่

การัอุที่ธิรัณ์: คำ�ข้ออย�่งเป็นำท�งก�รัเพื�อข้อใหทั้นำติกรัรัมู Medi-Cal Dental ทบทวนำบรักิ�รัรักัษ�ติ�มูคำ�ข้อซึ�งถึกู
ปฏิิเสิธิ ก�รัรัอ้งเรัย่นำน่ำ�อ�จยื�นำโดยผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุ คณุเอง หรัอืตัิวแทนำท่�ไดร้ับัอนุำญ�ติ

การัอนุมติั: ดกู�รัอนุำมูติัิลว่งหน้ำ�

สมาชิกิ: บุคคลท่�มูส่ิทิธิใินำสิทิธิปิรัะโยช่น์ำข้อง Medi-Cal

บุตัรัปรัะจำาตัวผู้้ร้ับัุสทิี่ธิปิรัะโยชิน์ (BIC): บตัิรัปรัะจำ�ตัิวท่�ออกใหแ้ก่สิมู�ช่กิโดยกรัมูบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พ BIC ปรัะกอบ
ดว้ยหมู�ยเลข้ข้องสิมู�ช่กิและข้อ้มููลท่�สิำ�คัญอื�นำๆ 

สทิี่ธิปิรัะโยชิน์: บรักิ�รัท�งทันำติกรัรัมูท่�จำ�เป็นำท�งก�รัแพทยท่์�จดัห�ใหโ้ดยผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal ซึ�งมูใ่ห้
ผู้่�นำ Medi-Cal

คุลินิก (คุลินิกการัแพที่ย)์: คลนิิำกเป็นำสิถึ�นำบรักิ�รัด�้นำสิขุ้ภ�พท่�เน้ำนำก�รัดแูลผูู้้ป�วยนำอกเป็นำหลกั ในำก�รัรับับรักิ�รัท�ง
ทันำติกรัรัมูจ�กคลนิิำก ผูู้้ใหบ้รักิ�รัคลนิิำกและคลนิิำกจะต้ิองลงทะเบย่นำเข้�้ในำ Medi-Cal คณุสิ�มู�รัถึค้นำห�คลนิิำก 
ทันำติกรัรัมูท่�ลงทะเบย่นำใกลค้ณุไดท่้�หน้ำ�ค้นำห�ทันำติแพทยข์้อง Smile, California สิำ�หรับัคำ�ถึ�มูเก่�ยวกับก�รัลง
ทะเบย่นำคลนิิำกหรัอืรับัผูู้้ป�วยรั�ยใหมูใ่หโ้ทรัติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รัท�งโทรัศััพท์

การัคัุด้กรัองที่างคุลินิก: ก�รัติรัวจโดยผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูเพื�อใหค้ว�มูคิดเหน็ำเก่�ยวกับก�รัรักัษ�ท่�เสินำอหรัอืจดัห�ให้
โดยผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ยอื�นำข้อง Medi-Cal Dental Program อ�จกำ�หนำดใหมู้ก่�รัคัดกรัองท�งคลนิิำกภ�ยใต้ิ
บ�งสิถึ�นำก�รัณ์

ขอ้รัอ้งเรัย่น: ก�รัแสิดงออกถึึงคว�มูไมูพ่งึพอใจท�งว�จ�หรัอืล�ยลกัษณ์อักษรั รัวมูทั�งก�รัโต้ิแยง้ ก�รัข้อรัอ้งให้
พจิ�รัณ�ใหมู ่หรัอืก�รัอุทธิรัณ์ท่�ทำ�โดยสิมู�ช่กิ หรัอืผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูในำนำ�มูข้องสิมู�ช่กิ

การัรัว่มจา่ย: สิดัสิว่นำเลก็น้ำอยข้องค่�ธิรัรัมูเน่ำยมูข้องผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูซึ�งจ�่ยโดยสิมู�ช่กิ

บุรักิารัท่ี่�คุรัอบุคุลมุ: ชุ่ดรัะเบย่บข้ั�นำติอนำท�งทันำติกรัรัมูท่�เป็นำสิทิธิปิรัะโยช่น์ำข้อง Medi-Cal และมูใ่หแ้ก่สิมู�ช่กิ 
Medi-Cal ท่�มูค่ณุสิมูบติัิไดร้ับัสิทิธิิ� Medi-Cal Dental จะจ�่ยเฉพ�ะบรักิ�รัท่�จำ�เป็นำท�งก�รัแพทยซ์ึ�งจดัห�โดยผูู้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูซึ�งเป็นำสิทิธิปิรัะโยช่น์ำข้องโปรัแกรัมูทันำติกรัรัมู Medi-Cal

ผู้้เ้ชิ่�ยวชิาญด้้านทัี่นตกรัรัม: ผูู้้ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติกรัรัมูเฉพ�ะท�ง เช่น่ำ ทันำติกรัรัมูรั�กฟันัำ (คลองรั�กฟันัำ), ศััลยกรัรัมู
ช่อ่งป�ก, ทันำติกรัรัมูสิำ�หรับัเดก็ (ก�รัทำ�ฟันัำสิำ�หรับัเดก็), ทันำติกรัรัมูโรัคเหงือกปรัทัินำต์ิ (ก�รัดแูลเหงือกและกรัะดกูรัอบ
ฟันัำ) และทันำติกรัรัมูจดัฟันัำ (ก�รัจดัฟันัำ)

โปรัแกรัมการัคัุด้กรัองชิว่งต้นและเป็นรัะยะ การัวนิิจฉััย และการัรักัษา (EPSDT): EPSDT อนุำญ�ติให ้
เดก็ท่�มูอ่�ยุติำ��กว�่ 21 ปี ท่�เป็นำสิมู�ช่กิ Medi-Cal เข้�้รับับรักิ�รัทันำติกรัรัมู (คัดกรัอง) เพื�อก�รัป้องกันำ และบรักิ�รัติรัวจ

http://smilecalifornia.org/find-a-dentist/
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วนิิำจฉัยและก�รัรักัษ�ท่�จำ�เป็นำท�งก�รัแพทย ์เพื�อแก้ไข้หรัอืปรับัปรัุงสิภ�วะสิขุ้ภ�พใหด้ข่้ึ�นำ

เกณฑ์์คุณุสมบุติั: หมู�ยถึึงก�รัมูค่ณุสิมูบติัิติรังติ�มูเกณฑ์์ท่�จะไดร้ับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำข้อง Medi-Cal

สภาวะที่างทัี่นตกรัรัมฉักุเฉิัน: สิภ�วะท�งทันำติกรัรัมูท่�ห�กไมูไ่ดร้ับัก�รัรักัษ�ในำทันำท่อ�จทำ�ใหเ้กิดอันำติรั�ยต่ิอสิขุ้ภ�พข้อง
บุคคล ทำ�ใหเ้กิดคว�มูเจบ็ปวดรัุนำแรัง หรัอืรั�่งก�ยทำ�ง�นำบกพรัอ่งได้

ผู้้ใ้หบุ้รักิารัทัี่นตกรัรัมรักัษารัากฟันั: ผูู้้เช่่�ยวช่�ญท�งทันำติกรัรัมูเฉพ�ะท�งท่�ปรัะกอบเวช่ปฏิิบติัิในำก�รัรักัษ�โรัคและก�รั
บ�ดเจบ็ข้องปรัะสิ�ทในำฟันัำและรั�กฟันัำ

 Medi-Cal แบุบุเต็มร้ัปแบุบุ:  Medi-Cal แบบเต็ิมูรัูปแบบจดัห�บรักิ�รัด�้นำก�รัดแูลสิขุ้ภ�พแก่บุคคลท่�มูร่ั�ยไดต้ิำ�� เดก็
ทกุคนำท่�ลงทะเบย่นำในำ Medi-Cal เดก็ในำอุปถัึมูภ์ และเย�วช่นำท่�เคยอยูใ่นำอุปถัึมูภ์ท่�อ�ยุไมูเ่กินำ 26 ปี สิติรัมู่ค่รัรัภ์ และ
บุคคลพกิ�รัท�งสิ�ยติ� หรัอืบุคคลทพุพลภ�พ จะไดร้ับับรักิ�รัเต็ิมูรูัปแบบ

การัรัะบุุตัวตน: หมู�ยถึึงสิิ�งท่�พสิิจูน์ำว�่บุคคลเป็นำใครั พรัอ้มูดว้ยรัูปถ่ึ�ย เช่น่ำ ใบข้บัข้่�

ขอ้จำากัด้: หมู�ยถึึงจำ�นำวนำบรักิ�รัท่�ไดร้ับัก�รัอนุำมูติัิ ปรัะเภทบรักิ�รัท่�ไดร้ับัก�รัอนุำมูติัิ และ/หรัอืบรักิ�รัท่�เหมู�ะสิมูท่�สิดุ

ทัี่นตกรัรัม Medi-Cal : โปรัแกรัมูดแูลรักัษ�ท�งทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal Dental ท่�มูค่่�บรักิ�รั

คุวามจำาเป็นที่างการัแพที่ย:์ บรักิ�รัท่�ครัอบคลมุูซึ�งมูค่ว�มูจำ�เป็นำและเหมู�ะสิมูในำก�รัรักัษ�ฟันัำ เหงือก และสินัำบสินุำนำ
โครังสิรั�้ง และท่� (ก) ใหต้ิ�มูมู�ติรัฐ�นำในำก�รัปฏิิบติัิอย�่งมูอือ�ช่พ่ท่�เป็นำท่�ทรั�บกันำด ่(ข้) พจิ�รัณ�โดยผูู้้ใหบ้รักิ�รั 
ทันำติกรัรัมูท่�ทำ�ก�รัรักัษ�โดยใหส้ิอดคลอ้งกับสิภ�วะท�งทันำติกรัรัมู และ (ค) ปรัะเภทท่�เหมู�ะสิมูท่�สิดุ ก�รัจดัห� และรัะดบั
ข้องบรักิ�รัโดยพจิ�รัณ�ถึึงคว�มูเสิ่�ยงท่�อ�จมู ่สิทิธิปิรัะโยช่น์ำ และบรักิ�รัท่�ครัอบคลมุูซึ�งเป็นำท�งเลอืก

คุวามคุุ้มคุรัองด้้านสขุภาพอื�นๆ/ปรัะกันสขุภาพอื�นๆ: คว�มูคุ้มูครัองในำบรักิ�รัท่�เก่�ยวกับทันำติกรัรัมูท่�คณุอ�จมูภ่�ยใต้ิ
แผู้นำทันำติกรัรัมูสิว่นำตัิว โปรัแกรัมูปรัะกันำภัย และโปรัแกรัมูดแูลท�งทันำติกรัรัมูข้องรัฐัหรัอืรัฐับ�ลกล�งอื�นำๆ หรัอืภ�ยใต้ิ
สิทิธิติิ�มูสิญัญ�หรัอืกฎหมู�ยอื�นำๆ

ศััลยกรัรัมชิอ่งปาก: ผูู้้เช่่�ยวช่�ญทันำติกรัรัมูท่�มูทั่กษะเช่่�ยวช่�ญจำ�เพ�ะเพื�อก�รัวนิิำจฉัยและรักัษ�โรัค ก�รับ�ดเจบ็ คว�มู
ผู้ิดปกติิ ข้อ้บกพรัอ่ง และรัูปลกัษณ์ข้องป�ก กรั�มู และใบหน้ำ�ท�งศััลยศั�สิติรั์

ผู้้ใ้หบุ้รักิารัทัี่นตกรัรัมท่ี่�เชิ่�ยวชิาญด้้านการัจดั้ฟันัและขากรัรัไกรั: ผูู้้เช่่�ยวช่�ญท�งทันำติกรัรัมูซึ�งมูทั่กษะจำ�เพ�ะในำก�รั
ป้องกันำและรักัษ�ปัญห�ท่�เกิดจ�กก�รัสิบฟันัำข้องฟันัำบนำและฟันัำล�่ง เช่น่ำ ก�รัจดัฟันัำ

ผู้้ใ้หบุ้รักิารัทัี่นตกรัรัมสำาหรับัุเด็้ก: ผูู้้เช่่�ยวช่�ญท�งทันำติกรัรัมูซึ�งมูทั่กษะจำ�เพ�ะในำก�รัรักัษ�เดก็ๆ ตัิ�งแต่ิเกิดจนำเป็นำวยัรัุน่ำ 
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โดยใหก้�รัดแูลรักัษ�ฟันัำเบื�องต้ินำ และก�รัดแูลเช่งิป้องกันำเเบบครัอบคลมุูทกุด�้นำ

ผู้้ใ้หบุ้รักิารัทัี่นตกรัรัมเฉัพาะที่างด้้านโรัคุเหงือก: ผูู้้เช่่�ยวช่�ญท�งทันำติกรัรัมูซึ�งมูทั่กษะจำ�เพ�ะในำก�รัรักัษ�โรัคข้องเหงือก
และเนืำ�อเยื�อรัอบฟันัำ

ท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับุการัตั�งคุรัรัภ์: บรักิ�รัท่�เก่�ยวข้อ้งกับก�รัตัิ�งครัรัภ์มูใ่หตั้ิ�งแต่ิวนัำท่�ติรัวจพบท�งก�รัแพทยว์�่ตัิ�งครัรัภ์ และ
ดำ�เนิำนำไปจนำถึึงสิิ�นำสิดุเดอืนำท่�รัะยะ 60 วนัำภ�ยหลงัก�รัคลอดสิิ�นำสิดุลง โปรัดทรั�บ: เรัิ�มูวนัำท่� 1 เมูษ�ยนำ 2565 คณุจะ
ไดร้ับัคว�มูคุ้มูครัองรัะหว�่งก�รัตัิ�งครัรัภ์ และเป็นำเวล�อ่ก 12 เดอืนำ หลงัจ�กท่�ลกูข้องคณุเกิด โดยไมูต้่ิองคำ�นึำงถึึงรัหสัิ 
และ/หรัอืข้อบเข้ติข้องสิทิธิปิรัะโยช่น์ำ บุคคลท่�ตัิ�งครัรัภ์มูส่ิทิธิท่ิ�จะไดร้ับัหตัิถึก�รัท�งทันำติกรัรัมูท่�ครัอบคลมุูทั�งหมูดติรั�บ
ใดท่�คณุมูค่ณุสิมูบติัิติรังติ�มูเกณฑ์์และข้อ้กำ�หนำดอื�นำๆ ทั�งหมูด

การัอนุมติัล่วงหน้า: คำ�รัอ้งโดยผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูเพื�อใหอ้นุำมูติัิบรักิ�รัก่อนำท่�พวกเข้�จะปฏิิบติัิก�รั ผูู้้ใหบ้รักิ�รั 
ทันำติกรัรัมูจะไดร้ับัก�รัแจง้อนุำมูติัิ (NOA) จ�กทันำติกรัรัมู Medi-Cal สิำ�หรับับรักิ�รัท่�ไดร้ับัก�รัอนุำมูติัิ ห�กคำ�ข้อก�รั
รักัษ�ท�งทันำติกรัรัมูถึกูเลื�อนำ เปล่�ยนำแปลง หรัอืถึกูปฏิิเสิธิ สิมู�ช่กิจะไดร้ับัหนัำงสิอืบอกกล�่วก�รัดำ�เนิำนำก�รัข้องทันำติ
กรัรัมู Medi-Cal Dental

ผู้้ใ้หบุ้รักิารัทัี่นตกรัรัมทัี่นตกรัรัมปรัะดิ้ษฐ:์ ผูู้้เช่่�ยวช่�ญท�งทันำติกรัรัมูซึ�งมูทั่กษะจำ�เพ�ะในำก�รัเปล่�ยนำทดแทนำฟันัำท่�ห�ยไป
ดว้ยฟันัำปลอมู สิะพ�นำฟันัำ และวตัิถึทุ่�ใช่แ้ทนำอื�นำๆ

ผู้้ใ้หบุ้รักิารั: ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูรั�ยบุคคล, ทันำติ�นำ�มูยัท่�ข้ึ�นำทะเบย่นำในำก�รัปฏิิบติัิท�งเลอืก, กลุมู่ทันำติกรัรัมู, โรังเรัย่นำ
หรัอืคลนิิำกทันำติกรัรัมูท่�ลงทะเบย่นำในำโปรัแกรัมูทันำติกรัรัมู Medi-Cal Dental เพื�อใหก้�รัดแูลสิขุ้ภ�พ และ/หรัอืบรักิ�รั
ท�งทันำติกรัรัมูแก่สิมู�ช่กิ Medi-Cal

ทัี่นตานามยัท่ี่�ข้�นที่ะเบุย่นในการัปฏิิบุติัที่างเลือก (Registered Dental Hygienists in Alternative Practice, 
RDHAP) : ทันำติ�นำ�มูยัท่�มูใ่บอนุำญ�ติใหป้ฏิิบติัิง�นำในำคลนิิำกสิว่นำตัิว RDHAP ใหบ้รักิ�รัด�้นำทันำติสิขุ้อนำ�มูยั (ก�รั
ทำ�คว�มูสิะอ�ด) ท่�บ�้นำ โรังเรัย่นำ สิถึ�นำพกัฟั้� นำ และชุ่มูช่นำดอ้ยโอก�สิ

ขอบุเขตท่ี่�จำากัด้: จำ�กัดเพื�อบรักิ�รักรัณ่ฉกุเฉินำเท่�นัำ�นำ

สว่นแบุง่คุ่าใชิจ้า่ย: จำ�นำวนำเงินำท่�ต้ิองจ�่ย หรัอืสิญัญ�ว�่จะจ�่ยในำแต่ิละเดอืนำสิำ�หรับัสิขุ้ภ�พหรัอืทันำติกรัรัมู ก่อนำท่� 
Medi-Cal จะจ�่ยค่�บรักิ�รัทันำติกรัรัมู หรัอืค่�บรักิ�รัท�งก�รัแพทย์

ขอ้กำาหนด้: หมู�ยถึึงสิิ�งท่�คณุต้ิองทำ� หรัอืกฎท่�คณุต้ิองปฏิิบติัิติ�มู

คุวามรับัุผู้ดิ้ชิอบุ: หมู�ยถึึงสิิ�งท่�คณุควรัทำ� หรัอืค�ดหวงัท่�จะทำ�

การัพจิารัณาจากรัฐั: ก�รัพจิ�รัณ�จ�กรัฐั คือ กรัะบวนำท�งก�รักฎหมู�ยท่�อนุำญ�ติใหส้ิมู�ช่กิรัอ้งข้อ 

ใหมู้ก่�รัปรัะเมูนิำคำ�ข้ออนุำมูติัิก�รัรักัษ�ท่�ถึกูปฏิิเสิธิหรัอืเปล่�ยนำแปลงใหมูอ่่กครัั�ง และยงัช่ว่ยใหส้ิมู�ช่กิหรัอืผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติ
กรัรัมูรัอ้งข้อใหมู้ก่�รัปรัะเมูนิำกรัณ่ก�รัเบกิจ�่ยเงินำคืนำใหมูไ่ดอ่้กดว้ย
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คุำาขออนุมติัการัรักัษา: คำ�ข้อท่�สิง่โดยผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง Medi-Cal เพื�อรับัก�รัอนุำมูติัิสิำ�หรับับรักิ�รัท่�ครัอบคลมุู
บ�งอย�่ง ก่อนำก�รัรักัษ�จะเรัิ�มูต้ินำ คำ�ข้ออนุำมูติัิก�รัรักัษ�จะต้ิองใช่ใ้นำบรักิ�รับ�งอย�่งและภ�ยใต้ิสิถึ�นำก�รัณ์บ�งอย�่ง

สิุทธิิและคู่วามรบัผิดูชิอบของคู่ณุ
อะไรคืู่อสิุทธิิและคู่วามรบัผิดูชิอบของฉัันำภายใต �โปรแกรม Medi-Cal
เมูื�อคณุสิมูคัรั Medi-Cal คณุจะไดร้ับัรั�ยก�รัสิทิธิแิละคว�มูรับัผู้ิดช่อบข้องคณุ ซึ�งรัวมูไปถึึงข้อ้กำ�หนำดในำก�รัรั�ยง�นำ
คว�มูเปล่�ยนำแปลงเรัื�องท่�อยู ่รั�ยได ้หรัอืห�กมูบุ่คคลตัิ�งครัรัภ์หรัอืใหก้ำ�เนิำดบุติรั คณุสิ�มู�รัถึค้นำห�รั�ยก�รัสิทิธิแิละคว�มู
รับัผิู้ดช่อบข้องคณุท่�เป็นำปัจจุบนัำท่�สิดุท่�น่ำ� นำอกจ�กน่ำ� คณุยงัสิ�มู�รัถึดนูำโยบ�ยก�รัไมูเ่ลอืกปฏิิบติัิข้องกรัมูบรักิ�รัดแูล
สิขุ้ภ�พท่�น่ำ� 

คณุมูส่ิทิธิท่ิ�จะ:

• ไดร้ับัก�รัปฏิิบติัิดว้ยคว�มูเค�รัพและใหเ้ก่ยรัติิ 

• รับัก�รับรักิ�รัท�งทันำติกรัรัมูท่�คณุมูส่ิทิธิท่ิ�จะไดร้ับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำติ�มูโปรัแกรัมูทันำติกรัรัมู Medi-Cal โดยผูู้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�ลงทะเบย่นำซึ�งคณุเลอืกได้

• ข้อรับัก�รันัำดหมู�ยภ�ยในำรัะยะเวล�ท่�เหมู�ะสิมู

• เข้�้รัว่มูก�รัพูดคยุและตัิดสินิำใจเก่�ยวกับคว�มูต้ิองก�รัในำก�รัดแูลด�้นำทันำติกรัรัมู รัวมูถึึงตัิวเลอืกในำก�รัรักัษ�ท่�เหมู�ะ
สิมูและท�งก�รัแพทยท่์�จำ�เป็นำ 

• เก็บรัะเบย่นำปรัะวติัิทันำติกรัรัมูข้องคณุใหเ้ป็นำคว�มูลบั ซึ�งหมู�ยคว�มูว�่ คณุจะไมูแ่บง่ปันำข้อ้มููลก�รัดแูลทันำติกรัรัมู
ข้องคณุโดยไมูไ่ดร้ับัอนุำญ�ติเป็นำล�ยลกัษณ์อักษรัหรัอืเวน้ำแต่ิจะไดร้ับัอนุำญ�ติติ�มูกฎหมู�ย

• บอกเรั�เก่�ยวกับข้อ้กังวลในำเรัื�องทันำติกรัรัมู Medi-Cal หรัอืเก่�ยวกับบรักิ�รัท�งทันำติกรัรัมูท่�คณุไดร้ับั

• ข้อข้อ้มููลเก่�ยวกับทันำติกรัรัมู Medi-Cal Dental บรักิ�รัและผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูท่�มูพ่รัอ้มูให้

• ดรูัะเบย่นำปรัะวติัิทันำติกรัรัมูข้องคณุ

• ข้อล�่มูแปลภ�ษ�โดยไมูเ่สิย่ค่�ใช่จ้�่ย 

• ใช่ล้�่มูแปลภ�ษ�ท่�ไมูใ่ช่ค่นำในำครัอบครัวัหรัอืเพื�อนำข้องคณุ 

• ยื�นำข้อ้รัอ้งเรัย่นำห�กไมูมู่ก่�รัใหบ้รักิ�รัในำภ�ษ�ท่�คณุต้ิองก�รั 

คว�มูรับัผู้ิดช่อบข้องคณุคือต้ิอง:

• ใหข้้อ้มููลท่�ถึกูต้ิองแก่ผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุและ Medi-Cal

• เข้�้ใจปัญห�ท�งทันำติกรัรัมูข้องคณุและมูส่ิว่นำรัว่มูในำก�รัพฒันำ�เป้�หมู�ยข้องก�รัรักัษ�ใหมู้�กเท่�ท่�จะทำ�ไดกั้บผูู้้ให้
บรักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุ

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/myMedi-Cal.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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• แสิดงบตัิรัปรัะจำ�ตัิวผูู้้รับัสิทิธิปิรัะโยช่น์ำเสิมูอเมูื�อข้อรับับรักิ�รั

• ถึ�มูคำ�ถึ�มูเก่�ยวกับสิภ�วะในำช่อ่งป�กใดๆ และทำ�ใหแ้น่ำใจว�่คำ�อธิบิ�ยและคำ�แนำะนำำ�มูค่ว�มูช่ดัเจนำแลว้สิำ�หรับัคณุ 

• ข้อและรักัษ�ก�รันัำดหมู�ยท�งทันำติกรัรัมู คณุควรัแจง้ใหผูู้้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูข้องคณุทรั�บอย�่งน้ำอย 24 ช่ั�วโมูง
ลว่งหน้ำ� ห�กคณุต้ิองยกเลกิก�รันัำดหมู�ย

• ช่ว่ย Medi-Cal Dental รักัษ�รัะเบย่นำปรัะวติัิท�งก�รัแพทยท่์�ถึกูต้ิองและเป็นำปัจจุบนัำโดยก�รัใหข้้อ้มููลทันำเวล�เก่�ยว
กับก�รัเปล่�ยนำแปลงท่�อยู ่สิถึ�นำะครัอบครัวั และคว�มูคุ้มูครัองในำก�รัดแูลสิขุ้ภ�พอื�นำๆ

• แจง้ทันำ Medi-Cal Dental โดยเรัว็ท่�สิดุห�กผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูใหใ้บแจง้ช่ำ�รัะเงินำท่�ไมูถ่ึกูต้ิองกับคณุหรัอืห�ก
คณุมูข่้อ้รัอ้งเรัย่นำ

• ปฏิิบติัิต่ิอเจ�้หน้ำ�ท่�ข้อง Medi-Cal Dental และผูู้้ใหบ้รักิ�รัทันำติกรัรัมูดว้ยคว�มูเค�รัพและสิภุ�พ

คู่วามเป็นำสุ่วนำตวัของคู่ณุสุำาคู่ญักบัเรา
สิว่นำน่ำ�่อธิบิ�ยถึึงวธิิร่ับัข้อ้มููลและข้อ้มููลท�งก�รัแพทยจ์ะถึกูนำำ�ไปใช่แ้ละเปิดเผู้ยอย�่งไรั นำอกจ�กน่ำ�แลว้ยงัอธิบิ�ยว�่คณุจะ
เข้�้ถึึงข้อ้มููลข้องคณุไดอ้ย�่งไรั

ประกาศูแจ่ �งการปฏิิบติัเพื�อรกัษาคู่วามเป็นำสุ่วนำตวั
กรัะทรัวงบรักิ�รัดแูลสิขุ้ภ�พจะสิง่ปรัะก�ศัแจง้ก�รัปฏิิบติัิเพื�อรักัษ�คว�มูเป็นำสิว่นำตัิวใหกั้บคณุ ซึ�งเป็นำสิว่นำหนึำ�งข้องแพค
เกจต้ิอนำรับัข้อง Medi-Cal คณุยงัสิ�มู�รัถึเข้�้ถึึงสิำ�เนำ�ออนำไลน์ำไดท่้�น่ำ� ปรัะก�ศัแจง้น่ำ�อธิบิ�ยสิทิธิดิ�้นำคว�มูเป็นำสิว่นำตัิว
ข้องคณุและท�งเลอืกเก่�ยวกับข้อ้มููลสิขุ้ภ�พข้องคณุ

ฉัันำจ่ะเห็่นำไดู �อย่างไรวา่ข �อมูลสุุขภาพท่�ไดู �รบัการปกป�องข �อมูลใดูท่� 
Medi-Cal Dental ม่เก่�ยวกบัตวัฉัันำ
คณุมูส่ิทิธิขิ้อดขู้อ้มููลสิขุ้ภ�พท่�ไดร้ับัก�รัปกป้องข้องคณุในำรัะเบย่นำปรัะวติัิท่�ทันำติกรัรัมู Medi-Cal Dental เก็บไว ้
นำอกจ�กน่ำ�ท่�นำยงัมูส่ิทิธิท่ิ�จะข้อสิำ�เนำ�ข้องบนัำทึกเหล�่น่ำ�คณุอ�จถึกูเรัย่กเก็บค่�ใช่จ้�่ยในำก�รัทำ�สิำ�เนำ�รัะเบย่นำปรัะวติัิและ
อ�กรัไปรัษณ่ย ์คณุจะไดร้ับัคำ�ติอบภ�ยในำ 30 วนัำหลงัจ�กเรั�ไดร้ับัคำ�ข้องคณุ

ท่�นำจะต้ิองสิง่สิำ�เนำ�ภ�พถ่ึ�ยข้องใบข้บัข้่�ปรัะจำ�รัฐัแคลฟิัอรัเ์น่ำยข้องท่�นำ บตัิรัปรัะจำ�ตัิวจ�กกรัมูควบคมุูย�นำยนำต์ิ หรัอื
บตัิรัปรัะจำ�ตัิวอื�นำๆ ท่�สิ�มู�รัถึพสิิจูน์ำตัิวตินำได ้นำอกจ�กน่ำ�ท่�นำจะต้ิองสิง่เอกสิ�รัปรัะกอบเพื�อยนืำยนัำท่�อยูข่้องท่�นำ

คณุสิ�มู�รัถึด�วน์ำโหลดคำ�ข้อข้อ้มููลสิขุ้ภ�พสิว่นำบุคคลไดโ้ดยคลกิท่�น่ำ�  นำอกจ�กน่ำ� คณุยงัสิ�มู�รัถึโทรัติิดต่ิอศูันำยบ์รักิ�รั
ท�งโทรัศััพท์เพื�อข้อสิำ�เนำ� 

https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/priv/Documents/Notice-of-Privacy-Practices-English.pdf
https://www.dental.dhcs.ca.gov/MCD_documents/members/phirelform.pdf
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สิง่แบบฟัอรัม์ูท่�กรัอกเรัย่บรัอ้ยแลว้ไปพรัอ้มูกับบตัิรัปรัะจำ�ตัิวข้องคณุไปท่�:

 Medi-Cal Dental Program

 Attn: HIPAA Privacy Contact

 P.O. Box 15539

 Sacramento, CA  95852-1539

หมายเหต:ุ คุวามพยายามในการัหลอกเขา้ถ้ิ่งขอ้ม้ลสขุภาพท่ี่�ได้้รับัุการัปกปอ้งจะต้องรับัุโที่ษตาม
กฎหมาย

บรักิ�รั Medi-Cal Dental มุูง่มูั�นำท่�จะปกป้องข้อ้มููลท่�ท่�นำใหไ้วกั้บเรั� เพื�อป้องกันำก�รัเข้�้ถึึงหรัอืก�รัเปิดเผู้ยข้อ้มููลโดย
ไมูไ่ดร้ับัอนุำญ�ติ เพื�อรักัษ�คว�มูถึกูต้ิองข้องข้อ้มููล และเพื�อรับัรัองว�่มูก่�รัใช่ข้้อ้มููลอย�่งเหมู�ะสิมู บรักิ�รัทันำติกรัรัมูข้อง 
Medi-Cal Dental ไดก้ำ�หนำดกรัะบวนำก�รัในำก�รับรัหิ�รัจดัก�รัท�งก�ยภ�พอย�่งเหมู�ะสิมูเพื�อปกป้องข้อ้มููลท่�เรั�เก็บ
รัวบรัวมู


