
 
 
 
 
 
 
 

ຄູ່ມື ແນະນໍ າກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິ ນຄ່າວັກຊີ ນ 
ຂອງທ່ານ 
ການຈ່າຍຄ່າວັກຊີ ນລູກຂອງທ່ານ 

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງວັກຊີ ນໄດ້. ຖ້າຫາກມີສິ ດ, ສູນສຸຂະພາບຊາວຮາວາຍ ແລະ ບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຂອງຊາວອິ ນເດຍ (IHS) 
ໃຫ້ການບໍ ລິ ການປ້ອງກັນພະຍາດ. ເຖິງວ່າວັກຊີ ນທີ່ ແນະນໍ າຂອງ CDC ແລະ ວັກຊີ ນປ້ອງກັນ COVID-19 ທີ່ ມອບໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໂຄງກ 
ານວັກຊີ ນສໍ າລັບເດັກນ້ອຍ (VFC) ທີ່ ສູນສຸຂະພາບທີ່ ຜ່ານການຮັບຮອງຂອງລັດຖະບານກາງ (FQHCs) ຫຼື  ຄລີ ນິ ກສຸຂະພາບຊົນນະບົດ (RHCs) 
ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ເສຍຄ່າ, ທ່ານໝໍຂອງທ່ານອາດຈະເກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ ນ ສໍ າລັບການຢ້ຽມຢາມ.1 ວັກຊີ ນສໍ າລັບເດັກນ້ອຍທີ່  CDC 
ແນະນໍ າເປັນປະຈໍ າຄວນບໍ່ ເສຍຄ່າ.* 

*ວັກຊີ ນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ ວັກຊີ ນອື່ ນ  ໆຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ ຄິ ດຄ່າການຈ່າຍຮ່ວມ ຫຼື  
ປະກັນຮ່ວມ.2 ຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າທໍານຽມການຈັດການ ສໍ າລັບວັກຊີ ນ VFC ໄດ້, ທ່ານສາມາດເວົ ້ າໄດ້ວ່າທ່ານບໍ່ ສາມາດຈ່າຍໄດ້ ແລະ 
ທ່ານຈະບໍ່ ຖື ກເກັບຄ່າ. 

 

ການຈ່າຍຄ່າວັກຊີ ນສໍ າລັບຜູ້ໃຫຍ່ 
 

● ປະກັນໄພສຸຂະພາບສ່ວນຕົວ 
○ ຕາມກົດໝາຍ, ບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງທ່ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າວັກຊີ ນໂດຍທີ່ ທ່ານບໍ່ ຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ. 

ຕິດຕ່ໍຫາບໍ ລິ ສັດປະກັນໄພຂອງທ່ານ ເພ່ືອສອບຖາມວ່າວັກຊີ ນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍບໍ່ ມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ບ່ອນໃດ - 
ບໍ່ ວ່າຈະຢູ່ທີ່ ຂອງຫ້ອງການຂອງທ່ານໝໍ ຫຼື  ຢູ່ຮ້ານຂາຍຢາສະເພາະ. 

● Medicaid 
○ ແຜນ Medicaid ຂອງລັດສ່ວນໃຫຍ່ກວມເອົ າການສັກວັກຊີ ນສໍ າລັບຜູ້ໃຫຍ່ຢ່າງໜ້ອຍບາງປະເພດ, 

ແຕ່ບາງອັນອາດຈະບໍ່ ສະໜອງວັກຊີ ນທັງໝົດທີ່  CDC ທີ່ ແນະນໍ າໃຫ້ຟຣີ . 
○ ຕິດຕ່ໍຫາຕົວແທນ Medicaid ຂອງລັດຂອງທ່ານ ເພ່ືອຊອກຮູ້ວ່າວັກຊີ ນທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຈະບໍ່ ເສຍຄ່າຫືຼບໍ່  ແລະ 

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຈ່າຍຮ່ວມ, ຄ່າປະກັນໄພຮ່ວມ ຫຼື  ຄ່າທໍານຽມໃນການບໍ ລິ ຫານວັກຊີ ນ (ເຊັ່ ນ: 
ຄ່າທໍານຽມສໍ າລັບການສັກແຕ່ລະຄ້ັງ). ຖາມເຂົ າເຈົ ້ າອີ ກວ່າວັກຊີ ນຈະຕ້ອງໃຫ້ໂດຍທ່ານໝໍ, ແພດການຢາ ຫຼື  
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບອື່ ນໆ ເພ່ືອໃຫ້ຄວບຄຸມຫຼື ບໍ . 

● Medicare 
○ Medicare ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍຄ່າວັກຊີ ນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ 

ແລະພະຍາດອັກເສບປອດໂດຍບໍ່ ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃຕ້ພາກ B (ປະກັນສຸຂະພາບ). 
○ ແຜນ Medicare ພາກ D ຮັບຜິດຊອບຈ່າຍພຽງເລັກນ້ອຍ ເພ່ືອບໍ່ ມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍກັບຄົນເຈັບ. 

ໂທຫາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການແຜນພາກ D ຂອງທ່ານ ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ. 
● ບໍ່ ມີ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ 

○ ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າວັກຊີ ນທັງໝົດ ແລະ ຄ່າທໍານຽມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ ນ: ຄ່າຈ່າຍຮ່ວມຫ້ອງການ, 
ຄ່າປະກັນໄພຮ່ວມ ແລະ/ຫຼື  ຄ່າທໍານຽມການບໍ ລິ ຫານວັກຊີ ນ (ເຊັ່ ນ: ຄ່າທໍານຽມໃນການສັກແຕ່ລະຄ້ັງ) ຢູ່ທີ່ ຂອງໂຮງໝໍ, 
ສຸກສາລາ ຫຼື  ຮ້ານຂາຍຢາ. 

 

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກຂ້ອຍບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າວັກຊີ ນໄດ້? 
 

● ຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດຈ່າຍຄ່າວັກຊີ ນຕາມທີ່ ທ່ານຕ້ອງການໄດ້, ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ ຫຼື  ທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ 
ແລະ ຖາມເຂົ າເຈົ ້ າວ່າຮູ້ຈັກໂຄງການຂອງລັດໃດທີ່ ໃຫ້ການສັກວັກຊິ ນສໍ າລັບຜູ້ໃຫຍ່ໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າ ຫຼື  ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາກວ່າ. ນອກຈາກນີ ້  
ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕ່ໍຫາ FQHC, RHC, ສູນບໍ ລິ ການສຸຂະພາບຂອງອິ ນເດຍ ຫຼື  ສູນສຸຂະພາບຂອງຮາວາຍຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອເບິ່ ງວ່າເຂົ າເຈົ ້ າສະໜອງວັກຊີ ນໃນລາຄາຕ່ໍາກວ່າ ຫຼື  ໂທຫາ CDC ທີ່  1-800-CDC-INFO (1-800-232. -4636). 
ຄລີ ນິ ກອາດຈະຕ້ອງການກໍານົດໃຫ້ທ່ານລົງທະບຽນເປັນຄົນເຈັບ ເພ່ືອໃຫ້ວັກຊີ ນແກ່ທ່ານ. 

 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ ໃຫ້ເຂົ ້ າເບິ່ ງ 

www.aa-nhpihealthresponse.org/ ແລະ www.vaccinateyourfamily.org/questions-about-vaccines/ 
 
This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 and CDC-RFA-IP18-1804 from the Centers for Disease Control and Prevention 

of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official 
views of CDC/HHS. 

 
 

1 https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/flu.html 
2 https://www.hhs.gov/answers/affordable-care-act/will-the-aca-cover-my-flu-shot/index.html 
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