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ฉันต้องร ู้อะไรบ้างเกี�ยวกับเมดิ เคด
เพื�อช่วยเพิ�มเงินทุนของรฐับาลกลาง ผู้เข้ารว่มบรกิารตามบ้านและชุมชนตอ้ง: 

• สมัครและรบัผลประโยชน์ Medicaid ของรฐับาลกลาง
• ใช้สิทธิประโยชน์จากแหล่งเงินทุนอื�นๆ ภายใน DHHS กระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการฟ้ ืนฟูอาชีพ และหน่วยงานอื�นๆ

เมดิ เคดคืออะไร? 
• โครงการประกันสุขภาพของรฐัที�ครอบคลุมประชากรที�มีรายไดน้้อย ซึ�งรวมถึงผู้สูงอายุ เด็ก และผู้พ ิการเป็นหลัก

• เริ�มขึ �นในปี พ.ศ. 2508 ภายใตพ้ระราชบัญญัตปิระกันสังคม

• บรหิารงานโดยรฐัที�มีการก ากับดแูลจาก Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) • 
การระดมทุนเป็นความพยายามรว่มกันระหวา่งรฐับาลกลางและรฐับาลของรฐั

• คณุสมบัตแิละผลประโยชน์แตกตา่งกันไปในแตล่ะรฐั

o โอ พระราชบัญญัตปิระกันสังคมของรฐับาลกลางก าหนดให้ทุกรฐัเสนอบรกิารบางอย่าง โอ Nebraska มีบรกิารเพิ�มเตมิบางอย่าง

คุณสมบ ัติ Medicaid มีลักษณะดังต่อไปนี� : 
• แอปพลิเคชัน
• สถานะพลเมืองของสหรฐัอเมรกิาหรอืสถานะคนตา่งดา้วที�มีคณุสมบัตเิหมาะสม
• ถิ�นที�อยู่ ในเนบราสก้า
• หมายเลขประกันสังคม
• ญาตริบัผิดชอบ
• ให้ความรว่มมือกับการสนับสนุนเด็ก
• การจัดที�อยู่อาศัย
• การก าหนดการช าระเงินคา่รกัษาพยาบาลของบุคคลที�สาม
• รายไดแ้ละทรพัยากรภายในขอบเขตที�ก าหนดส าหรบับางประเภท
• ข้อก าหนดหมวดหมู่อื�นๆ เช่น อาย

สูงวยั ตาบอด & ทุพพลภาพ  (ABD) 
มีประเภท Medicaid ที�แตกตา่งกัน คนส่วนใหญ่ที�มีสิทธิ ์ไดร้บับรกิารที�บ้านและในชุมชนมีสิทธิ ์ไดร้บั Medicaid ภายใตห้มวดหมู่ผู้สูงอายุ คนตาบอด 
และผู้พ ิการ (ABD) 

• อายุ 65 ปี ขึ �นไป
• คนตาบอดหรอืผู้พ ิการที�มีอายุ 64 ปีหรอืต ่ากวา่นั ้นถูกก าหนดให้พิการโดย Social Security Administration หรอืโดย State Review 

Team
• ขีดจ ากัดรายไดค้อื 100% ของระดบัความยากจนของรฐับาลกลาง (FPL)
• ทรพัยากรจ ากัด $4,000 ส าหรบัหนึ�งคน หรอื $6,000 ส าหรบัสองคน
• คา่ประกันสุขภาพส่วนบุคคลเป็นรายไดที้�หักได้ โดยมีข้อจ ากัดบางประการ
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สว่นแบ่งค่าใช้จ่าย (SOC) ส าหรบัผู้ที�มีความต้องการทางการแพทย์สูง 
• จ าเป็นตอ้งมีส่วนแบ่งคา่ใช้จ่ายส าหรบับุคคลที�มีความตอ้งการทางการแพทย์ซึ�งมีคณุสมบัตติรงตามข้อก าหนดคณุสมบัต ิMedicaid ทั ้งหมด

แตมี่รายไดเ้กินหลักเกณฑ์ของ Medicaid
• ส่วนแบ่งคา่ใช้จ่ายอาจแตกตา่งกันไปตามรายได ้การหักเงิน และการจัดการด ารงชีวติของบุคคลนั ้น •

รายไดจ้ะถูกเปรยีบเทียบกับระดบัรายไดที้�ตอ้งการทางการแพทย์ (MNIL) หรอืจ านวนความตอ้งการส่วนบุคคลเพื�อก าหนดส่วนแบ่งของคา่ใช้จ่าย
• บุคคลนั ้นมีหน้าที�รบัผิดชอบในการจ่ายส่วนแบ่งของตน้ทุนที�ก าหนด
• ส่วนแบ่งคา่ใช้จ่ายเป็นจ านวนเงินรายเดอืน ซึ�งอาจแตกตา่งกันในแตล่ะเดอืน
• เมื�อบุคคลไดร้บับรกิารจากการสละสิทธิ ์บรกิารที�บ้านและชุมชน (HCBS) ส่วนแบ่งของคา่ใช้จ่ายจะผูกมัดโดยอัตโนมัตกัิบผู้ ให้บรกิาร Medicaid 

ซึ�งโดยปกตจิะเป็นผู้ ให้บรกิารสละสิทธิ ์ที�มีคา่ใช้จ่ายสูงท่ ีสุด
• Medicaid อาจปิ ดหากส่วนแบ่งคา่ใช้จ่ายเกินความตอ้งการรายเดอืนของบุคคลนั ้น

ประกัน Medicaid ส าหร ับคนงานที�มีความพิการ (MIWD) 
 MIWD เป็นประเภท Medicaid ซึ�งอาจมี ให้ส าหรบัผู้ที�มีคณุสมบัตติรงตามเกณฑ์ความพิการและไดร้บัรายไดจ้ากการท างาน
 เมื�อมีคนก าลังจะสูญเสีย Medicaid เน่ ืองจากรายไดที้�ไดร้บั นี�อาจเป็นทางเลือกหนึ�ง
 เพื�อให้มีสิทธิ ์บุคคลตอ้ง:

o โอ มีคณุสมบัตสิ าหรบั Medicaid ยกเวน้รายได ้
o โอ พบกับค านิยามของทีมประกันสังคมหรอืทีมตรวจสอบของรฐัเกี�ยวกับความพิการ โอ จงท างาน 
o โอ มีรายไดภ้ายในหลักเกณฑ์รายได ้MIWD: 

 ระดบัความยากจนของรฐับาลกลาง 200% (FPL) หรอื
 250% ของ FPL พรอ้มเบี �ยประกันภัย

o โอ พบกับขีดจ ากัดของทรพัยากร Medicaid 
o โอ ช าระเบี �ยประกันภัยหากจ าเป็น 

 สามารถดขู้อก าหนดและข้อมูลเพิ�มเตมิได้ ในระเบียบ Medicaid 477 ภาคผนวก NAC:  http://dhhs.ne.gov/
Documents/477-000-046.pdf

 พนักงาน Medicaid จะตดัสินวา่บุคคลนั ้นมีคณุสมบัตหิรอืไม่

เปิ ดใช้งานบ ัญชี 
• ENABLE เป็นโปรแกรมการออมที� ไดร้บัการยกเวน้ภาษีส าหรบัผู้พ ิการที�มีสิทธิ ์
• มี ให้เลือกทั ้งแบบลงทุน บัญชีออมทรพัย์ หรอืบัญชีกระแสรายวนั
• การมีสิทธิ ์ขึ �นอยู่กับการตาบอดหรอืความพิการที�เกิดขึ �นก่อนอายุ 26 ปี
• บัญชี ENABLE จะไม่นับรวมกับทรพัยากรสําหรบั Medicaid
• ส าหรบัการเยี�ยมชมข้อมูลเพิ�มเตมิ  www.enablesavings.com

http://dhhs.ne.gov/Documents/477-000-046.pdf
http://www.enablesavings.com/



