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หนังสือบอกกล่าวเรื่องการปิดสถานพยาบาลและแผนการโอนย้ายและ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาล LAGUNA HONDA HOSPITAL AND 

REHABILITATION CENTER 
 

 

บทน า - หนงัสือบอกกล่าวเรื่องแผนการปิดสถานพยาบาลและการเคลื่อนย้ายผูป้่วย 
 

โรงพยาบาล Laguna Honda Hospital and Rehabilitation Center (Laguna Honda) ก าลงั
ด าเนนิการยืน่หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปิดสถานพยาบาลและแผนการโอนยา้ยและเคลือ่นยา้ย
ผูป่้วย (แผนการปิดสถานพยาบาล) ตอ่กระทรวงสขุภาพและบรกิารมนุษยแ์หง่สหรัฐฯ (U.S. 
Department of Health and Human Services, DHHS), ศนูยบ์รกิาร Medicare และ Medicaid 
(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) และกรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี 
(California Department of Public Health, CDPH) หลงัจากทีเ่อกสารรับรองของ CMS ใน
โครงการ Medicare/Medicaid ของ Laguna Honda ไดถ้กูระงับไปเมือ่วนัที ่14 เมษายน 2022 

ชือ่สถานพยาบาล: Laguna Honda Hospital and Rehabilitation Center  

ใบอนุญาตของสถานพยาบาล #: 220000040 

ทีอ่ยูข่องสถานพยาบาล: 375 Laguna Honda Boulevard San Francisco,  
 California 94116 

วนัทีค่าดวา่จะปิดการใหบ้รกิารผูป่้วย: 13 กนัยายน 2022 

ส ามะโนประชากรผูป่้วย (ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2022): 686  

ขอ้มลูประชากรของผูป่้วย: 

    
 

แผนการปิดสถานพยาบาลนีไ้ดย้ืน่ตอ่ CMS และ CDPH ไปเมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2022 (“วนัทีส่ง่
เอกสาร”) โรงพยาบาลไดห้ยดุรับผูป่้วยรายใหมเ่ป็นการชัว่คราวในวนัที ่14 เมษายน 2022 และจะ
ไมม่กีารรับผูป่้วยรายใหมใ่ดๆ ในวนัทีด่งักลา่วหรอืหลงัจากนัน้ 
 

 
ผู้ป่วยท่ีไม่มีความสามารถตัดสินใจ 

ส ามะโน
ประชากร
ผู้ป่วย 

ไมม่คีวามสามารถโดยทีไ่มม่ผีูต้ดัสนิใจ 2 

มผีูพ้ทิกัษ์ทีร่ัฐแตง่ตัง้แลว้ 101 

รอด าเนนิการผูพ้ทิกัษ์ทีร่ัฐแตง่ตัง้ 8 

มผีูม้อี านาจในการตดัสนิใจแทน 378 

 
ผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาล 

ส ามะโน
ประชากร
ผู้ป่วย 

คนวยัท างาน/เด็กทีม่สีขุภาพด ี 1 

โครงการ Medi-Cal 540 

โครงการทีด่แูลจัดการโดย Medi-Cal 7 

โครงการ Medi-Cal ทีร่อด าเนนิการ 1 

โครงการ Medicare 126 

โครงการ HMO ทีด่แูลจัดการ 
โดย Medicare 

1 

ผูป่้วยช าระเอง 2 

โครงการ Medi- Cal ทีด่แูลจัดการ
โดย SFHP SFHN 

 
7 

ประกนัเงนิทดแทนแรงงาน 1 

รวมทัง้หมด 686 
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แผนการปิดสถานพยาบาลนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูป่้วยแตล่ะรายจะไดรั้บการโอนยา้ย 
(Transfer) หรอืจ าหน่าย (Discharge) อยา่งปลอดภยั เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และเหมาะสมตามการ
รักษา โดยเกดิความเครยีดนอ้ยทีส่ดุส าหรับผูป่้วย ครอบครัว ผูป้กครอง และผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
(รวมเรยีกวา่ ผูแ้ทน) ผูป่้วยทีไ่ดรั้บสวสัดกิารจากโครงการ Medicare และ Medicaid ทกุรายจะ
ไดรั้บการจ าหน่ายหรอืโอนยา้ยไปยงัสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมทีส่ดุในแงข่องคณุภาพ บรกิาร และ
สถานทีต่ัง้ ตามทีพ่รอ้มใหบ้รกิารและพจิารณาแลว้วา่เหมาะสมโดยทมีแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา และ
โดยค านงึถงึความจ าเป็น ตวัเลอืก และความสนใจของผูป่้วยแตล่ะราย (โปรดทราบวา่แผนการปิด
สถานพยาบาลนีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัผูป่้วยทีไ่ดรั้บสวสัดกิารจาก Medicare และ Medicaid เทา่นัน้) 
วตัถปุระสงคน์ีจ้ะไดรั้บการด าเนนิการใหส้ าเร็จลลุว่งโดยเร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปไดภ้ายใต ้
สถานการณ์ตา่งๆ ดงัทีก่ าหนดไวใ้นทีน่ี ้โรงพยาบาล Laguna Honda จะใชค้วามพยายามอยา่ง
เต็มทีเ่พือ่ใหส้มัฤทธิผ์ลตามกรอบเวลาทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นทีน่ี ้
 
ทัง้นีม้ปัีญหาความขาดแคลนเตยีงผูป่้วยภายใตโ้ครงการ Medi-Cal ในสว่นของสถานพักฟ้ืนทีม่ี
พยาบาลประจ าการ (Skilled Nursing Facilities, SNF) ตา่งๆ ทัว่ประเทศและโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
พืน้ทีเ่บยแ์อเรยีของซานฟรานซสิโก ในปี 2020 ซานฟรานซสิโกมเีตยีงวา่งของ SNF ใน
โรงพยาบาลทีไ่ดรั้บการรับรองจากโครงการ Medi-Cal เพยีงประมาณ 340 เตยีง โดยไมนั่บรวม
โรงพยาบาล Laguna Honda นอกจากนี ้ในปี 2020 มเีตยีงเพยีงแค ่368 เตยีงจากจ านวนทัง้สิน้
ประมาณ 845 เตยีงของศนูยบ์รกิาร SNF อสิระทีไ่ดรั้บการรับรองจากโครงการ Medi-Cal ในปี 
2020 ซานฟรานซสิโกมเีตยีงของศนูยบ์รกิาร SNF เพยีงประมาณ 16 เตยีงตอ่ผูป่้วยผูใ้หญอ่าย ุ65 
ปีขึน้ไปจ านวน 1,000 คน1 ตามรายงานฉบบัหนึง่ทีร่วบรวมขอ้มลูโดยส านักนโยบายและการ
วางแผน (Office of Policy and Planning) สงักดั San Francisco Department of Public Health 
(SFDPH) เกีย่วกบัการขาดแคลนเตยีงผูป่้วยของศนูยบ์รกิาร SNF ในพืน้ทีเ่บยแ์อเรยีของซานฟราน
ซสิโก ไดร้ะบไุวว้า่ซานฟรานซสิโกมจี านวนเตยีงผูป่้วยของศนูยบ์รกิาร SNF จ านวนมากทีส่ดุใน
พืน้ทีเ่บยแ์อเรยี อยา่งไรก็ตาม ในชว่งปี 2013 ถงึ 2020 จ านวนเตยีงวา่งในโรงพยาบาลลดลง 
23.4% และเตยีงวา่งในศนูยบ์รกิาร SNF อสิระในซานฟรานซสิโกลดลง 10.6% และเตยีงวา่งทัว่
พืน้ทีเ่บยแ์อเรยีลดลง 2%2 ดว้ยขนาดของ Laguna Honda การมเีตยีงทีจ่ ากดัของศนูยบ์รกิาร SNF 
และเตยีงในสถานพยาบาลรองรับแหง่อืน่ๆ ทีเ่หมาะสมในพืน้ทีเ่บยแ์อเรยีของซานฟรานซสิโกและ
แคลฟิอรเ์นยี กระบวนการตา่งๆ ทีจ่ าเป็นส าหรับการแจง้ใหผู้ป่้วยทราบและการจ าหน่ายผูป่้วยออก
จากโรงพยาบาล และความซบัซอ้นของประชากรผูป่้วยของ Laguna Honda ซึง่ในจ านวนนีม้ผีูป่้วย
จ านวนมากทีม่คีวามจ าเป็นดา้นสขุภาพเชงิพฤตกิรรม ความผดิปกตจิากการใชส้ารเสพตดิ และ
ปัจจัยดา้นสขุภาพและทางสงัคมทีซ่บัซอ้นอืน่ๆ ดงันัน้กระบวนการโอนยา้ยและจ าหน่ายผูป่้วยออก
จากโรงพยาบาลจงึตอ้งใชเ้วลานาน ตามขอ้ก าหนดของ CMS Laguna Honda ต้องโอนย้าย
หรือจ าหน่ายผู้ป่วยปัจจุบันทุกรายของโรงพยาบาลให้เสร็จสิ้นภายในสี่เดอืนนับตัง้แต่การ
อนุมัติแผนการปิดสถานพยาบาล (คาดว่าจะได้รับการอนมุัติในวันที่ 13 พฤษภาคม 2022 
ซึ่งเวลาสี่เดอืนนับจากวันที่ดังกล่าวคือวันที่ 13 กันยายน 2022) โดยอาจขยายเวลาให้ 2 
เดือนตามสถานการณ์ที่มีเหตุขดัข้องทีอ่นุมตัิโดย CDPH และ CMS ดงัทีส่รปุไวใ้นแผนการ
ปิดสถานพยาบาลนี ้Laguna Honda ไดด้ าเนนิการจ าหน่ายผูป่้วยอยา่งตอ่เนือ่งตามขอ้ก าหนดที่
เกีย่วขอ้งและไดเ้ริม่ท าการประเมนิผูป่้วยทกุรายเพือ่เริม่เตรยีมการโอนยา้ยหรอืจ าหน่ายผูป่้วยตาม
ขอ้ก าหนดการปิดสถานพยาบาลของรัฐและรัฐบาลกลาง และจะด าเนนิการตอ่ไปอยา่งเป็นระบบและ
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย พรอ้มกนันีจ้ะยืน่สมคัรเพือ่เขา้รว่มโครงการ Medicare และ Medicaid อกีครัง้ 
เราจะพยายามท าใหด้ทีีส่ดุเพือ่เคลือ่นยา้ยผูป่้วยเหลา่นีภ้ายในกรอบเวลาของ CMS ดงัทีร่ะบไุวใ้น
แผนนี ้หากพบวา่สถานพยาบาลทางเลอืกไมพ่รอ้มใหบ้รกิารและไดม้กีารเริม่ท าการเคลือ่นยา้ยแลว้

                                                      
1  SFDPH, ส านักนโยบายและการวางแผน (Office of Policy and Planning), ขอ้มลูโดยสงัเขปของสถานพักฟ้ืนที่

มพียาบาลประจ าการ (Skilled Nursing Facility), เมษายน 2020 หนา้ 2 
2  Id. ในหนา้ 2-4 
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ดว้ยเจตนาอนัดทีกุภาคสว่น อาท ิกรมสาธารณสขุแหง่ซานฟรานซสิโก (San Francisco 
Department of Public Health), CMS และ CDPH จะใหค้วามรว่มมอืโดยประสานงานกนัเพือ่
คน้หาทรัพยากรและทางออกในการใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยทีเ่หลอือยูเ่ป็นอยา่งดทีีส่ดุ 
 

Laguna Honda จะด าเนนิการเตรยีมการและการปฐมนเิทศแกผู่ป่้วยทกุรายเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การ
ปิดสถานพยาบาลนีจ้ะส าเร็จลลุว่งอยา่งปลอดภยัและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยทีส่ดุเมือ่แผนการปิด
สถานพยาบาลนีไ้ดรั้บการอนุมตัแิลว้ Laguna Honda จะไมด่ าเนนิการใดๆ เพือ่ลดระดบัการวา่จา้ง
เจา้หนา้ทีห่รอืลดการดแูลรักษาและบรกิารใดๆ ทีม่อบให ้และผูป่้วยจะยงัคงไดรั้บการดแูลจาก
พยาบาลอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไปในระหวา่งกระบวนการปิดสถานพยาบาลนี้ 
 
Laguna Honda ไดม้อบหมายงานใหก้บัเจา้หนา้ทีผู่ป้ระสานงานการปิดสถานพยาบาล ซึง่จะยงัคง
ท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้ดิตอ่หลักระหวา่งโรงพยาบาล Laguna Honda, CMS, CDPH และ หน่วยงานอืน่ๆ 
ของรัฐตามความเหมาะสม 
Laguna Honda ตระหนักวา่โรงพยาบาลยงัคงตอ้งรับผดิชอบในการดแูลและใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยใน
ระหวา่งทีป่ฏบิตัติามแผนการปิดสถานพยาบาลนี ้ผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทยแ์ละผูบ้รหิารอาวโุส
ของโรงพยาบาลตระหนักถงึการปิดสถานพยาบาลและไดม้สีว่นรว่มในการพัฒนาแผนการปิด
สถานพยาบาลนี ้
ผูด้แูลการปิดสถานพยาบาล: Michael Phillips, ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
 
ผูป้ระสานงานการปิดสถานพยาบาล: Irin Blanco, ผูอ้ านวยการฝ่ายการประสานงานการดแูลผูป่้วย 
หมายเลขโทรศพัท:์ 415-699-8138 
ทีอ่ยูอ่เีมล: Irin.Blanco@sfdph.org 
 
โรงพยาบาล Laguna Honda ไดห้ยดุรับผูป่้วยรายใหมเ่ป็นการชัว่คราวโดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่14 
เมษายน 2022 และจะไมม่กีารรับผูป่้วยรายใหมใ่ดๆ ในวนัทีด่ังกลา่วหรอืหลงัจากนัน้ ระหวา่งการ
ปฏบิตัติามแผนการปิดสถานพยาบาล Laguna Honda จะท าการอปัเดตขอ้มลูรายวนัแก ่CDPH 
เกีย่วกบัความคบืหนา้ในการโอนยา้ยผูป่้วย ซึง่รวมถงึระบสุถานพยาบาลปลายทางทีรั่บผูป่้วย 
จนกวา่จะโอนยา้ยผูป่้วยครบทกุราย  
 
แผนการปิดสถานพยาบาลนีแ้บง่ออกเป็นกจิกรรมแปดหมวดหมูส่ าหรับการเคลือ่นยา้ยหรอืการ
จ าหน่ายผูป่้วยตามทีค่าดการณ์เกีย่วกบัการปิดสถานพยาบาลของ Laguna Honda* ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ขอ้ก าหนดของการบอกกลา่ว 
2. การประเมนิผูป่้วย 
3. การประชมุกบัผูป่้วยและครอบครัวของผูป่้วย 
4. การหาเตยีงและการจับคูก่บัผูป่้วย 
5. การพจิารณาไตส่วนการยืน่อทุธรณ์กรณีการจ าหน่าย/การโอนยา้ยผูป่้วย 
6. การระงับการรับผูป่้วยเขา้รักษาพยาบาล 
7. การโอนยา้ยและการจ าหน่ายผูป่้วย 
8. การปฏบิตัติามแผนและการประสานงาน 
9. ผูด้แูลและทมีการปิดสถานพยาบาล: บทบาทและความรับผดิชอบ 

*กจิกรรมเหลา่นีอ้าจเกดิขึน้ในชว่งเวลาเดยีวกนักบัทีผู่ป่้วยเริม่ด าเนนิการในขัน้ตอนการประเมนิและ
การโอนยา้ย 

 

mailto:Irin.Blanco@sfdph.org
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ส่วนที่ 1 - ข้อก าหนดของการบอกกล่าว 
 

Centers for Medicare and Medicaid Services Laguna Honda จะยืน่แผนการปิดสถานพยาบาล
นีต้อ่ CMS เพือ่พจิารณาอนุมตั ิและจะเริม่น าแผนไปปฏบิตัแิละประสานงานในวนัที ่9 พฤษภาคม 
2022 
 
กรมสาธารณสขุแหง่ซานฟรานซสิโก (San Francisco Department of Public Health) Laguna 
Honda จะยืน่แผนการปิดสถานพยาบาลนีต้อ่ CDPH เพือ่พจิารณาอนุมตัแิผนการโอนยา้ยและ
เคลือ่นยา้ย และจะเริม่น าแผนไปปฏบิัตแิละประสานงานในวนัที ่9 พฤษภาคม 2022 
 
บคุลากร Laguna Honda จะแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ัง้หมดทราบถงึการปิดสถานพยาบาลทีก่ าลงัจะ
เกดิขึน้ รวมทัง้แจง้ขัน้ตอนปฏบิตัแิละกรอบเวลาทีร่ะบไุวใ้นแผนการปิดสถานพยาบาลหลงัไดรั้บการ
อนุมตัจิาก CMS และ CDPH 
 
ผูป่้วย  
ผูป่้วยจะไดรั้บการบอกกลา่วสองครัง้เกีย่วกบัแผนการปิดสถานพยาบาลนี ้ซึง่ไดแ้ก ่
 
หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งแผนการปิดสถานพยาบาล (ตามมาตรา 42 CFR §483.70(l))  
Laguna Honda จะแจง้ใหผู้ป่้วยแตล่ะรายหรอืผูแ้ทนทีไ่ดรั้บมอบหมายทราบดว้ยวาจาและเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเมือ่ CMS และ CDPH ไดอ้นุมตัแิผนการปิดสถานพยาบาลแลว้ ผูป่้วยแตล่ะรายหรอืผู ้
แทนทีไ่ดรั้บมอบหมายจะไดรั้บหนังสอืบอกกลา่วและขอ้มลูสรปุส าหรับผูบ้รหิารเกีย่วกบัแผนการปิด
สถานพยาบาลเป็นเอกสารฉบบัพมิพใ์นภาษาทีต่อ้งการและในรปูแบบทีผู่ป่้วยและผูแ้ทนสามารถ
เขา้ใจภายในวนัจันทรท์ี ่16 พฤษภาคม 2022 หนังสอืบอกกลา่วจะระบขุอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารขอรับ
ส าเนาแผนการปิดสถานพยาบาลนีใ้นภาษาทีต่อ้งการ (ดูเอกสารแนบ 1, ตัวอย่างหนังสือบอก
กล่าวถึงผู้ป่วย/สมาชิกครอบครัว/ผู้แทนทางกฎหมาย และเอกสารแนบ 2, ขอ้มูลสรุป
ส าหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนการปิดสถานพยาบาล) 
 
หนังสอืบอกกลา่วถงึผูป่้วยแตล่ะรายเกีย่วกบัการโอนยา้ย/การจ าหน่ายผูป่้วยทีเ่สนอ 
(ตามประมวลกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภยัและสขุภาพ มาตรา 1336.2(a)(3)) 
เราจะสง่หนังสอืบอกกลา่วเหลา่นีใ้หแ้กผู่ป่้วยเป็นรายๆ ไปโดยพจิารณาตามความจ าเป็นเฉพาะ
บคุคลของผูป่้วยแตล่ะราย หลงัจากทีไ่ดท้ าการประเมนิแลว้เพือ่ลดการเกดิความบอบช า้จากการ
โอนยา้ยใหไ้ดม้ากทีส่ดุ หรอืลดความเครยีดทีบ่คุคลอาจประสบเมือ่มกีารเปลีย่นสภาพแวดลอ้มการ
ด ารงชวีติ ผูป่้วยจะไดรั้บการเริม่ประเมนิโดยทกุหน่วยงาน และหากพบวา่การโอนยา้ยมคีวาม
เหมาะสมส าหรับผูป่้วยรายใด เราจะเสนอการโอนยา้ยนัน้ใหแ้กผู่ป่้วยดงักลา่วโดยไมค่ านงึวา่จะอยู่
ในกลุม่การประเมนิใดก็ตาม โรงพยาบาลจะสง่หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการโอนยา้ยผูป่้วยแตล่ะราย
ทนัททีีท่ าการประเมนิผูป่้วยเสร็จสิน้ โดยก าหนดสถานพยาบาลปลายทางไดแ้ลว้ และ
สถานพยาบาลดงักลา่วพรอ้มรับผูป่้วย (ดเูอกสารแนบ 4, หนงัสือบอกกล่าวเรื่องการโอนย้าย/
การจ าหน่ายผู้ป่วยที่เสนอและสิทธใินการยื่นอุทธรณ์)  
 
Laguna Honda จะสง่หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการโอนยา้ย/การจ าหน่ายผูป่้วยทีเ่สนอใหแ้กผู่ป่้วยแต่
ละรายอยา่งนอ้ย 60 วนักอ่นการโอนยา้ยหรอืการจ าหน่ายออก โดยสอดคลอ้งกบัประมวลกฎหมาย
ของรัฐแคลฟิอรเ์นยีวา่ดว้ยความปลอดภยัและสขุภาพ มาตรา 1336.2 ยกเวน้ในสถานการณ์ทีจ่ะ
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของตวัผูป่้วยเองหรอืบคุคลอืน่ๆ ใน Laguna Honda ซึง่
ในกรณีดงักลา่วอาจมกีารสง่หนังสอืบอกกลา่วทีม่รีะยะเวลานอ้ยกวา่ 60 วนัหลงัจากทีไ่ดห้ารอืและ
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ไดรั้บการอนุมตัจิาก CDPH หนังสอืบอกกลา่วดงักลา่วจะระบเุกีย่วกบัการโอนยา้ยหรอืการจ าหน่าย
ผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลเสนอแนะไวพ้รอ้มทัง้เหตผุลส าหรับการโอนยา้ย โดยเนือ้หาของหนังสอืแจง้จะ
เป็นภาษาและในรปูแบบทีผู่ป่้วยและผูแ้ทนของผูป่้วยสามารถเขา้ใจ หนังสอืบอกกลา่วจะมขีอ้มลู
เกีย่วกบัลกัษณะของการโอนยา้ย/การจ าหน่ายผูป่้วยทีเ่สนอโดยองิตามการประเมนิทีอ่ธบิายไวใ้น
สว่นที ่2 ดงัทีแ่สดงดา้นลา่ง และหนังสอืบอกกลา่วจะระบขุอ้มลูทัง้หมดทีก่ฎหมายไดก้ าหนดไว ้
(เชน่ ขอ้มลูทีแ่สดงรายการไวใ้นสว่น 42 C.F.R. มาตรา 483.15(c)(5) และประมวลกฎหมายของ
แคลฟิอรเ์นยีวา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภยั มาตรา 1336.2) 
 

ผูป่้วยแตล่ะรายและ/หรอืครอบครัวหรอืผูแ้ทนของผูป่้วยมสีทิธทิีจ่ะยืน่อทุธรณ์เกีย่วกบัการจ าหน่าย/
การโอนยา้ยผูป่้วยภายใตก้ฎหมายของรัฐบาลกลางและมสีทิธทิีจ่ะใหด้ าเนนิการไตส่วนคดตีาม
ขอ้ก าหนด/ค าสัง่ของส านักงานบรหิารการพจิารณาไตส่วนและการอทุธรณ์ (Office of 
Administrative Hearings and Appeals) ของ DHCS อยา่งไรก็ตาม ในบรบิทของการโอนยา้ย/
การจ าหน่ายทีม่หีนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปิดสถานพยาบาลทีว่างแผนไวน้ี ้ผูป่้วยจะไดรั้บการแจง้
ใหท้ราบวา่กระบวนการอทุธรณ์จะไมส่ง่ผลใหไ้ดรั้บคนืสทิธปิระโยชนห์รอืความคุม้ครองส าหรับการ
พ านักที ่Laguna Honda ตลอดกระบวนการปิดสถานพยาบาล และเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิวา่
หลงัจากปฏเิสธตวัเลอืกการโอนยา้ยหรอืการจ าหน่ายทีม่ใีหเ้ลอืกและสามารถยอมรับไดแ้ลว้ ผูป่้วย
มวีธิกีารอืน่หรอืไมใ่นการจา่ยคา่บรกิารใหแ้ก ่Laguna Honda ในระหวา่งกระบวนการปิด
สถานพยาบาลตอ่ไปจนถงึวันปิดสถานพยาบาลตามทีค่าดการณ์ไว ้(ดเูอกสารแนบ 4, หนังสือ
บอกกล่าวเรื่องสิทธิในการยื่นอุทธรณ์) หากผูป่้วยประสงคท์ีจ่ะยา้ยสถานพยาบาลใหเ้ร็วขึน้กอ่น 
60 วนัทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืบอกกลา่วเพือ่ใหไ้ดเ้ตยีงในสถานพยาบาลแหง่อืน่ Laguna Honda จะ
ด าเนนิการในขัน้ตอนทีเ่หมาะสมทัง้หมดในการจัดล าดบัความส าคญัและด าเนนิการใหเ้สร็จสิน้เพือ่
ท าการโอนยา้ยผูป่้วยตามค าขอไดเ้ร็วกวา่ก าหนดเวลา 60 วนั นอกจากนี ้ส านักงานผูต้รวจการ
แผน่ดนิในทอ้งถิน่จะไดรั้บส าเนาเอกสารของหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการจ าหน่ายผูป่้วยตามทีไ่ดส้ง่
ใหก้บัผูป่้วยและ/หรอืผูแ้ทนของผูป่้วย 
 
ผูต้รวจการแผน่ดนิส าหรับการดแูลสขุภาพระยะยาว (LTC) ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัรัฐ Laguna 
Honda จะแจง้ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิทราบเมือ่แผนการปิดสถานพยาบาลไดรั้บการอนุมตัแิลว้ 
เพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป่้วยและผูแ้ทนในการโอนยา้ย รวมถงึชว่ยเหลอืเรือ่งขอ้กงัวลใดๆ ของ
ผูป่้วย/ผูแ้ทนเกีย่วกบัขอ้ก าหนดและกระบวนการเคลือ่นยา้ยนี้ 
 
กรมการบรกิารดแูลสขุภาพ (Department of Health Care Services, DHCS) เมือ่แผนการปิด
สถานพยาบาลนีไ้ดรั้บการอนุมตัแิลว้ โรงพยาบาล Laguna Honda จะสง่หนังสอืบอกกลา่วเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรใหแ้กส่ านักงานบรหิารการพจิารณาไตส่วนและการอทุธรณ์ (Office of 
Administrative Hearings and Appeals) ของ DHCS วา่ดว้ยการคาดการณ์เกีย่วกบัการจ าหน่าย
หรอืการโอนยา้ยผูป่้วยและค าอทุธรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจยืน่โดยผูป่้วยซึง่พ านักอยูท่ี ่Laguna Honda 
 
แพทยแ์ละผูใ้หบ้รกิารดแูลสขุภาพอืน่ๆ ทมีดแูลผูป่้วยมบีทบาทในการรา่งแผนการจัดหา
สถานพยาบาลแหง่ใหมใ่หแ้กผู่ป่้วย และ Laguna Honda จะแจง้ใหผู้ป่้วยทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเกีย่วกบัการปิดสถานพยาบาลทีก่ าลงัจะเกดิขึน้หลงัจากที ่CMS และ CDPH อนุมตัแิผนการ
ปิดสถานพยาบาลนี ้(ดูเอกสารแนบ 3, ตัวอย่างหนังสือบอกกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ของ
สถานพยาบาล) เมือ่ระบสุถานพยาบาลทีจ่ะรองรับผูป่้วยแตล่ะรายไดแ้ลว้ ผูใ้หก้ารดแูลทัง้หมดที่
เกีย่วขอ้งจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบถงึวันทีค่าดวา่จะมกีารโอนยา้ย/การจ าหน่ายผูป่้วยออกจาก
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของผูป่้วยตามทีเ่สนอ 
 
การขนสง่และบรกิารของผูใ้หบ้รกิาร/ผูรั้บจา้งตามสญัญา นอกจากนี ้ฝ่ายบรกิารขนสง่ของ Laguna 
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Honda และผูใ้หบ้รกิารรายตา่งๆ จะไดรั้บแจง้และใหข้อ้มลูเกีย่วกบับทบาทของตนในการปิด
สถานพยาบาลหลังจากที ่CMS และ CDPH อนุมตัแิผนการปิดสถานพยาบาลนี้ 
 
 
 

ส่วนที่ 2 - การประเมินผู้ป่วย 
 

ประชากรผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล Laguna Honda มจี านวนมากและมคีวามซบัซอ้น ผูป่้วยจ านวนมากมี
ความจ าเป็นดา้นสขุภาพทีเ่รือ้รังและมภีาวะแทรกซอ้นพรอ้มทัง้มอีงคป์ระกอบของสขุภาพเชงิ
พฤตกิรรมตา่งๆ (เชน่ ความเจ็บป่วยทางจติทีแ่พทยว์นิจิฉัยแลว้ และ/หรอืความผดิปกตจิากการใช ้

สารเสพตดิ) และปัญหาทางสงัคมหรอืทางพฤตกิรรมอืน่ๆ ซึง่ท าใหก้ารจัดหาสถานพยาบาลแหง่
ใหมใ่หผู้ป่้วยเขา้รับการดแูลท าไดย้ากในหลายสถานการณ์ เนือ่งจากสถานพยาบาลบางแหง่ไมม่ี
ความสามารถหรอืศกัยภาพทีจ่ะใหบ้รกิารผูป่้วยทีม่คีวามจ าเป็นดา้นสขุภาพและ/หรอืดา้นพฤตกิรรม
ได ้ดว้ยขนาดและความจ าเป็นของประชากรผูป่้วยในปัจจบุนั เจา้หนา้ทีจ่งึตอ้งใชเ้วลาคอ่นขา้งมาก
ในการด าเนนิการประเมนิผูป่้วยทกุรายไดอ้ยา่งเพยีงพอและครอบคลมุตามทีก่ าหนดไวใ้นสว่นที ่2 
นี ้
 

ในระหวา่งการปิดการสถานพยาบาล มาตรฐานของรัฐและของรัฐบาลกลางก าหนดให ้SNF ตอ้งท า
การประเมนิผูป่้วยทกุรายอยา่งครอบคลมุกอ่นทีจ่ะโอนยา้ยผูป่้วยรายใดๆ ไปยงัสถานพยาบาลแหง่
อืน่หรอืกอ่นทีจ่ะจ าหน่ายผูป่้วยกลบัสูช่มุชน การประเมนิเหลา่นีเ้ป็นกญุแจส าคญัในการระบุ
สถานพยาบาลทีเ่หมาะสมทีต่รงตามความจ าเป็นและความตอ้งการทีจ่ าเพาะตา่งๆ ของผูป่้วยแตล่ะ
ราย 
 
ระยะที ่1 (การทบทวนเบือ้งตน้): โรงพยาบาล Laguna Honda ไดเ้ริม่กระบวนการทบทวนขอ้มลู
เวชระเบยีนเบือ้งตน้ของผูป่้วยในวนัที ่15 เมษายน 2022 ในระหวา่งการทบทวนขอ้มลูเวชระเบยีน 
โรงพยาบาล Laguna Honda ไดร้ะบตุวัผูป่้วยทีอ่าจสามารถไดรั้บการจ าหน่ายออกไปยงั
สถานพยาบาลทีม่รีะดบัการดแูลทีต่ า่กวา่ได ้การทบทวนขอ้มลูเวชระเบยีนเบือ้งตน้นีจ้ะด าเนนิการ
เสร็จสิน้ภายในวนัที ่12 พฤษภาคม 2022  
 
ระยะที ่2 (การทบทวนโดยทมีสหวชิาชพี): ระยะถดัไปนีจ้ะเริม่ตน้ทนัททีีแ่ผนการปิดสถานพยาบาล
ไดรั้บการอนุมตั ิระยะนีจ้ะเกีย่วขอ้งกบัทมีสหวชิาชพีซึง่อยา่งนอ้ยจะตอ้งรวมถงึแพทย ์พยาบาล 
และหน่วยบรกิารสงัคม และผูแ้ทนของผูป่้วยในกรณีทีร่ะบวุา่ผูป่้วยใชส้ารเสพตดิ มปัีญหาดา้น
สขุภาพจติ และอยูร่ะหวา่งการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (ตามความเหมาะสม) บคุลากรในแตล่ะวชิาชพีจะ
ประเมนิผูป่้วยแตล่ะรายและทบทวนขอ้มลูเวชระเบยีนของผูป่้วยแตล่ะรายโดยองิตามขอบเขตการ
ปฏบิตัหินา้ทีข่องตน จากนัน้จะประชมุเพือ่หารอืเกีย่วกบัผูป่้วยแตล่ะราย ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของทมี
แพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา และจัดท าเอกสารอยา่งครบถว้นในแตล่ะขัน้ตอน ส าหรับการประเมนิผูป่้วยแต่
ละครัง้จะใชเ้วลาประมาณหนึง่ชัว่โมง แตอ่าจใชเ้วลาเพิม่เตมิอกีหนึง่ถงึสองชัว่โมงซึง่ขึน้อยูก่บั
ความจ าเป็นของผูป่้วย 
 

การประเมนิโดยด าเนนิการพรอ้มกนั แตล่ะหน่วยงานทัง้ 13 หน่วยงานของโรงพยาบาล 
Laguna Honda จะเริม่ท าการประเมนิผูป่้วยพรอ้มๆ กนัดงัทีไ่ดแ้สดงไวด้า้นลา่งในลกัษณะ
ทยอยประเมนิตามล าดบั ทนัททีีแ่ผนการปิดสถานพยาบาลนีไ้ดรั้บการอนุมตัแิลว้ โดยมี
เป้าหมายเพือ่ใหม้ผีูป่้วยจ านวนหลายคนทีพ่รอ้มไดรั้บการจัดหาสถานพยาบาลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัแตล่ะกลุม่ทีไ่ดแ้สดงขอ้มลูไวด้า้นลา่งเพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากสถานพยาบาลทีร่องรับผูป่้วย
ในทกุระดบัเมือ่สถานพยาบาลเหลา่นีพ้รอ้มใหบ้รกิารผูป่้วย เมือ่ท าการประเมนิผูป่้วยแตล่ะ
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ครัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะเลือ่นล าดบัผูป่้วยรายนัน้ไปยงัขัน้ตอนถดัไปเพือ่ระบุ
สถานพยาบาลทีจ่ะรองรับผูป่้วยใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้ 
 
ระยะนีจ้ะรวมถงึการประเมนิรายบคุคลดงัทีไ่ดแ้สดงไวด้า้นลา่งและโรงพยาบาล Laguna 
Honda ตัง้เป้าใหแ้ตล่ะหน่วยงานสามารถประเมนิผูป่้วยได ้6 รายตอ่สปัดาห ์(หรอืรวมทัง้สิน้ 
78 รายตอ่สปัดาหส์ าหรับ 13 หน่วยงานของโรงพยาบาล Laguna Honda) เมือ่กระบวนการ
นีเ้ริม่ตน้ขึน้ หากโรงพยาบาล Laguna Honda ตระหนักวา่สามารถด าเนนิการกระบวนการนี้
ใหเ้สร็จสิน้ไดเ้ร็วกวา่หรอืชา้กวา่ทีป่ระมาณการไวใ้นเบือ้งตน้ โรงพยาบาล Laguna Honda 
จะแจง้ไปยงั CDPH และ CMS โดยทันทพีรอ้มทัง้ระบเุหตผุลส าหรับการเปลีย่นแปลงกรอบ
เวลาดว้ย 
 

Laguna Honda จะตอ้งด าเนนิการประเมนิตา่งๆ ดงัตอ่ไปนีใ้หเ้สร็จสมบรูณ์ส าหรับผูป่้วยปัจจบุนัทกุ
ราย ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่ของการประเมนิอยา่งครอบคลมุกอ่นทีจ่ะไดรั้บหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการ
จ าหน่าย/การโอนยา้ยผูป่้วย และตอ้งมอบใหโ้ดยเป็นสว่นหนึง่ของชดุขอ้มลูทีจ่ะสง่ไปยงั
สถานพยาบาลทีจ่ะรับผูป่้วยไวใ้นความดแูล 
 

การประเมนิทางการแพทยแ์ละการพยาบาล ผูป่้วยแตล่ะรายจะยงัคงไดรั้บการประเมนิจาก
แพทยแ์ละพยาบาลวชิาชพีของโรงพยาบาลอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ก าหนดความจ าเป็นดา้น
สขุภาพและการดแูลพยาบาลของผูป่้วย การประเมนิจะรวมถงึค าอธบิายเกีย่วกบัความจ าเป็น
ดา้นสขุภาพ/การพยาบาล หรอืพฤตกิรรมหรอืความทา้ทายทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่าจท าใหก้ารจัดหา
สถานพยาบาลแหง่ใหมยุ่ง่ยากมากขึน้ การประเมนิดา้นสขุภาพจะรวมถงึการปรกึษากบัผูใ้ห ้
บรกิารดแูลเฉพาะทาง เชน่ การบ าบดัการใชส้ารเสพตดิ ปัญหาดา้นสขุภาพจติ และการ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพ นอกจากนี ้การประเมนิดา้นสขุภาพจะรวมถงึการคดักรองผูป่้วยเพือ่ระบุ
ความเสีย่งของความบอบช า้จากการโอนยา้ย และการอา้งองิไปยงัทมีสขุภาพจติของเรา
ตลอดกระบวนการจ าหน่ายผูป่้วย (ตามความเหมาะสม) 
 
การประเมนิดา้นสงัคม นักสงัคมสงเคราะหข์องสถานพยาบาลจะท าการประเมนิผูป่้วยแตล่ะ
รายเพือ่ระบคุวามจ าเป็นดา้นสงัคมทีจ่ าเพาะตา่งๆ ดว้ย เชน่ การสนับสนุนจากครอบครัวและ
บรกิารสงัคม หรอืความตอ้งการในโครงการอืน่ๆ ซึง่รวมถงึกจิกรรมทีต่อ้งการภายในและ
ภายนอกสถานพยาบาล ความสนใจ และความตอ้งการอืน่ๆ ซึง่จะมบีทบาทส าคญัในการ
คน้หาสถานพยาบาลทีร่องรับผูป่้วย นอกเหนอืจากการประเมนิดา้นสขุภาพเพือ่ระบคุวาม
บอบช า้จากการโอนยา้ยแลว้ นักสงัคมสงเคราะหจ์ะประเมนิเพือ่ระบคุวามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
อกีดว้ย และใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นจติสงัคม (ตามความเหมาะสม) เพือ่ใหม้คีวามชดัเจน จะ
มกีารจัดท ารายชือ่สถานพยาบาลทีม่ศีกัยภาพในการดแูลผูป่้วยซึง่อาจรับดแูลผูป่้วยไดท้ี่
น ามาพจิารณาส าหรับผูป่้วย เวน้แตจ่ะมขีอ้หา้มทีร่า้ยแรง 
 
การประเมนิชดุขอ้มลูมาตรฐาน (Minimum Data Set หรอื MDS) สถานพยาบาลจะท าการ
ประเมนิ MDS ของผูป่้วยแตล่ะรายอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ทราบถงึความสามารถในการท างาน
ของรา่งกายและความจ าเป็นของผูป่้วย การประเมนินีจ้ะเก็บขอ้มลูเกีย่วกบัภาวะโรครว่ม 
สภาพทางรา่งกาย สขุภาพจติ และภาวะจติสงัคมของผูป่้วยนอกเหนอืจากการบ าบดัรักษา 
(เชน่ การดแูลระยะสดุทา้ยของชวีติ การใหอ้อกซเิจน การฟอกไต) หรอื การบ าบดั (เชน่ 
การพยาบาลทางกายภาพ ทางวชิาชพี การพดู การฟ้ืนฟคูนืสภาพ) ทีจ่ าเป็น 
 

โรงพยาบาล Laguna Honda จะพจิารณาการประเมนิแตล่ะรายการทีแ่สดงไวข้า้งตน้ ในระหวา่ง
กระบวนการจัดท าค าแนะน าการจ าหน่าย/การโอนยา้ยผูป่้วยส าหรับผูป่้วยแตล่ะรายดงัทีอ่ธบิายไว ้



หนา้ 8 จาก 42 
 

ดา้นลา่ง หากผูป่้วยหรอืผูแ้ทนของผูป่้วยตดัสนิใจทีจ่ะใหโ้อนยา้ยกอ่นทีก่ารประเมนิจะด าเนนิการ
เสร็จสิน้ โรงพยาบาล Laguna Honda จะตอ้งแจง้ใหผู้ป่้วยหรอืผูแ้ทนของผูป่้วยไดรั้บทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัความส าคญัของการประเมนิและการใหค้ าปรกึษาเพือ่ตดิตามผล 
 
เนือ่งจากความลา่ชา้ทีอ่าจเกดิขึน้ในการจัดหาสถานพยาบาลใหแ้กผู่ป่้วย จงึจะตอ้งจัดท าการ
ประเมนิเหลา่นีใ้นทกุ 3 เดอืน (รายไตรมาส) นับตัง้แตว่นัทีป่ระเมนิเบือ้งตน้ (การประเมนิซ ้าแตล่ะ
ครัง้) การประเมนิซ ้าเหลา่นีจ้ะพจิารณาถงึการเปลีย่นแปลงในสภาวะหรอืความจ าเป็นดา้นการดแูล
รักษาพยาบาล/ทางคลนิกิทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ระดบัการดแูลของผูป่้วย การประเมนิผูป่้วยซ ้าใน
ทกุๆ 3 เดอืนนีจ้ะด าเนนิตอ่ไปจนกระทัง่ผูป่้วยไดรั้บการโอนยา้ยหรอืจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล 
Laguna Honda 
 
การจ าแนกประเภทของการจ าหน่ายผูป่้วย/การจัดหาสถานพยาบาลใหแ้กผู่ป่้วย เมือ่พจิารณาตาม
กระบวนการประเมนิ ผูป่้วยจะไดรั้บการก าหนดเขา้หนึง่ในหมวดหมูก่ารจ าหน่ายหรอืการจัดหา
สถานพยาบาลทีเ่หมาะสมดงัตอ่ไปนี ้และหมวดหมูท่ัง้หมดจะน ามาพจิารณาพรอ้มๆ กนัในการจัดหา
สถานพยาบาลใหแ้กผู่ป่้วย กลุม่ทีไ่ดรั้บการก าหนดเขา้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงเมือ่สถานพยาบาล
ด าเนนิการประเมนิอยา่งครอบคลมุและท าการประเมนิซ ้าเสร็จสิน้: 
 

กลุ่ม 1 (บุคคลที่ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการดูแลอย่างใกล้ชิด/เข้าพ านักเป็นผู้ป่วยใน 
หรือไม่จ าเป็นต้องได้รบัการดูแลในระดับของ SNF): จ าหน่ายผูป่้วยทีไ่มม่คีวาม
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลอยา่งใกลช้ดิในสถานพยาบาล รวมถงึการจ าหน่ายผูป่้วยใหก้ลับ
บา้นหรอืไปยงับา้นพักหรอืสถานพยาบาลแหง่อืน่ทีม่กีารสนับสนุนชว่ยเหลอือยา่งดจีาก
ชมุชน (หากจ าเป็น) 
 
กลุ่ม 2 (บุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลในระดับที่ต่ ากวา่ในสถานพยาบาล แตไ่ม่
จ าเป็นต้องได้รับการดแูลในระดับของ SNF): จ าหน่ายผูป่้วยออกเพือ่รับการดแูลใน
ระดบัทีต่ า่กวา่ เชน่ ศนูยด์แูลประเภท Board and Care หรอืบา้นพักทีม่พียาบาลคอยดแูล 
 
กลุ่ม 3 (บุคคลที่ความจ าเป็นต้องได้รับการดูแลในระดับของ SNF): โอนยา้ยไปยงั
สถานพักฟ้ืนทีม่พียาบาลประจ าการ และ 
 
กลุ่ม 4 (บุคคลที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลสูงกว่าระดับความรุนแรงใน SNF): กลุม่ 4 
(บคุคลทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลสงูกวา่ระดบัความรนุแรงใน SNF) 

 
หากเกีย่วขอ้ง โรงพยาบาล Laguna Honda จะระบตุวัแปรทีบ่ง่ชีว้า่สถานพยาบาลคาดวา่อาจมี
ความทา้ทายในการรับดแูลผูป่้วยรายนัน้เมือ่พจิารณาจากปัจจัยทีจ่ าเพาะตา่งๆ ซึง่อาจแตกตา่งกนั
ไปตามผูป่้วยแตล่ะราย เชน่ ผูป่้วยมคีวามจ าเป็นดา้นสขุภาพทีซ่บัซอ้น (เชน่ ใสท่อ่หลอดลมคอ 
หรอืทอ่ใหอ้าหาร (PEG tube) หรอืมปัีญหาสขุภาพจติ ใชส้ารเสพตดิ หรอืมคีวามจ าเป็นดา้นสงัคม/
พฤตกิรรมอืน่ๆ) โรงพยาบาล Laguna Honda จะด าเนนิงานเพือ่เริม่กระบวนการตัง้แตเ่นิน่ๆ ส าหรับ
ผูป่้วยทีอ่าจมคีวามทา้ทายในการหาสถานพยาบาลเพือ่เพิม่ตวัเลอืกของสถานพยายาลทีจ่ะรับดแูล
ผูป่้วยใหม้มีากทีส่ดุ  
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ส่วนที่ 3 – การประชุมเบื้องต้นกับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยและการประชุมเพื่อ
ติดตามผล 
 

โรงพยาบาล Laguna Honda จะจัดการประชมุเบือ้งตน้กบัผูป่้วยแตล่ะราย ผูแ้ทนของผูป่้วย (หาก
เกีย่วขอ้ง) รวมถงึตวัเลอืกส าหรับการใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิเขา้รว่มในการประชมุตามค ารอ้งขอของ
ผูป่้วยหรอืผูแ้ทนของผูป่้วย การประชมุเหลา่นีจ้ะเริม่ขึน้ในทนัททีีก่ารประเมนิอยา่งครอบคลมุของ
ผูป่้วยแตล่ะรายเสร็จสิน้ดงัทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ หรอือาจจะจัดประชมุพรอ้มกนักบัการประเมนิหาก
เหมาะสมหรอืเป็นประโยชนส์งูสดุส าหรับผูป่้วย หลงัจากทีแ่ผนการปิดสถานพยาบาลนีไ้ดรั้บการ
อนุมตัแิละผูป่้วยหรอืผูแ้ทนของผูป่้วยไดรั้บหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งแผนการปิดสถานพยาบาลนีแ้ลว้ 
การประชมุเบือ้งตน้จะจัดขึน้อยา่งตอ่เนือ่งจนกวา่โรงพยาบาล Laguna Honda จะประชมุกบัผูป่้วย
ครบทกุราย (และผูแ้ทนของผูป่้วย ตามความเหมาะสม) ซึง่จัดขึน้ทีโ่รงพยาบาล Laguna Honda 
ในกรณีทีเ่หมาะสม อาจมกีารก าหนดการประชมุเพือ่ตดิตามผลเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูป่้วยแตล่ะรายและ
ผูแ้ทนของผูป่้วยเขา้ใจเกีย่วกบัการยตุกิารใหบ้รกิารและกระบวนการโอนยา้ย/การจ าหน่ายนี ้รวมถงึ
ตวัเลอืกส าหรับการใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิเขา้รว่มในการประชมุตามค ารอ้งขอของผูป่้วยหรอืผูแ้ทน
ของผูป่้วย การจัดหาสถานพยาบาลแหง่ใหมใ่หก้บัผูป่้วยอาจไดรั้บการจัดล าดบัความส าคญักอ่น
โดยองิตามผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการประชมุเหลา่นี้ เนือ่งจากความจ าเป็นทีซ่บัซอ้นของผูป่้วยใน
สถานพยาบาลและระดบัการจัดเตรยีมและการประสานงานทีจ่ าเป็นกบัผูป่้วยแตล่ะราย ผูแ้ทนของ
ผูป่้วย และทมีใหก้ารดแูลผูป่้วย โรงพยาบาล Laguna Honda จงึคาดการณ์วา่จะตอ้งมกีารจัด
ประชมุประมาณหกสบิครัง้ตอ่สปัดาห ์โรงพยาบาลจะพยายามอยา่งเต็มทีเ่พือ่จัดการประชมุเหลา่นี้
ในระหวา่งกระบวนการประเมนิหรอืในไมช่า้หลงัการประเมนิ (เชน่ ภายใน 2 สปัดาห)์ เป้าหมายก็คอื
เพือ่ใหด้ าเนนิการเสร็จสิน้ภายในชว่งปลายเดอืนกรกฎาคม 2022  
 
วตัถปุระสงคข์องการประชมุเบือ้งตน้คอืเพือ่ใหข้อ้มลูแกผู่ป่้วยและ/หรอืผูแ้ทนของผูป่้วยเกีย่วกบั
กระบวนการปิดสถานพยาบาลและเพือ่รวบรวมขอ้มลูความคดิเห็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป่้วยแตล่ะรายใน
สว่นทีเ่กีย่วกบัการตดัสนิใจเรือ่งการโอนยา้ย/การจ าหน่ายผูป่้วย ผูป่้วยแตล่ะรายและ/หรอืสมาชกิ
ครอบครัว/ผูด้แูลรับผดิชอบผูป่้วยจะไดรั้บการแจง้ใหท้ราบโดยทางวาจาและเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในการประชมุแตล่ะครัง้ นอกจากนีก้ารประชมุทางโทรศพัทห์รอืทางวดิโีอจะมใีหส้ าหรับผูท้ีส่นใจ
เขา้รว่มการประชมุจากระยะไกล 
ในระหวา่งการประชมุหรอืในชว่งเวลาอืน่ จะมกีารสมัภาษณ์ผูป่้วยและ/หรอืผูแ้ทนของผูป่้วย (หาก
เกีย่วขอ้ง) เพือ่พจิารณาถงึเป้าหมาย ความตอ้งการ และความจ าเป็นของผูป่้วยแตล่ะรายในการ
วางแผนส าหรับบรกิารตา่งๆ สถานทีต่ัง้ และสภาพแวดลอ้มของสถานพยาบาลทีพ่วกเขาจะโอนยา้ย
ไป 
 
สถานพยาบาลจะด าเนนิการตอ่ไปนี:้ ปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการจ าหน่ายผูป่้วยและตวัเลอืกการ
โอนยา้ยตา่งๆ รวมถงึสภาพแวดลอ้มหรอืประเภทของสถานพยาบาลและสถานทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์
ใหข้อ้มลูหรอืการเขา้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัคณุภาพของผูใ้หบ้รกิารและ/หรอืบรกิารทีผู่ป่้วยก าลงั
พจิารณา บรกิารใหค้ าปรกึษาหรอืบรกิารดา้นจติสงัคมทีม่ใีหส้ าหรับผูป่้วยแตล่ะรายตามความจ าเป็น 
และพยายามอยา่งเต็มทีเ่พือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ความตอ้งการ และความจ าเป็นของผูป่้วยแต่
ละรายในสว่นทีเ่กีย่วกบัการไดรั้บบรกิาร สถานทีต่ัง้ และสภาพแวดลอ้มของสถานพยาบาล 
ก าหนดใหม้กีารประชมุทางโทรศพัทห์รอืการประชมุแบบเสมอืนจรงิในเวลาตอ่มาเป็นครัง้คราว
เพือ่ใหม้สีมาชกิครอบครัวไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย การมสีว่นรว่มของครอบครัวและผูป้กครองเป็น
สิง่จ าเป็นเพือ่ใหก้ารจัดหาสถานพยาบาลแหง่ใหมใ่หก้บัผูป่้วยประสบความส าเร็จและมัน่ใจวา่สทิธิ
ของผูป่้วยไดรั้บการคุม้ครองตามประมวลกฎหมาย 42 C.F.R. มาตรา 483.10 
 
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายโดยรวมส าหรับการชว่ยเหลอืผูป่้วยในการยา้ยไปยงัสถานทีต่ัง้แหง่ใหม ่
สถานพยาบาลจะมุง่เนน้ความส าคญัทีผู่ป่้วยอยา่งตอ่เนือ่งตลอดกระบวนการจ าหน่ายผูป่้วย 
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สถานพยาบาลจะใหบ้รกิารตา่งๆ เชน่ บรกิารทางสงัคมและการสนับสนุนดา้นจติเวชเพือ่ลดภาวะ
ความเครยีดของผูป่้วยและ/หรอืผูแ้ทนของผูป่้วย เป้าหมายส าหรับบรกิารสนับสนุนเหลา่นีค้อืเพือ่
ยงัคงมุง่เนน้ทีผ่ลในเชงิบวกและผลลัพธท์ีด่ทีีส่ดุส าหรับผูป่้วยตลอดกระบวนการนี ้เจา้หนา้ทีข่อง 
Laguna Honda ซึง่รวมถงึนักสงัคมสงเคราะหแ์ละแพทย ์(ตามความจ าเป็น) จะจัดประชมุกบัผูป่้วย
และครอบครัว/ผูแ้ทนตามกฎหมายในเบือ้งตน้และอยา่งสม า่เสมอเพือ่จัดการกบัขอ้กงัวลและ/หรอื
ชีแ้จงขอ้มลูใหเ้ขา้ใจชดัเจนเกีย่วกบักระบวนการปิดสถานพยาบาลนี ้
 
โรงพยาบาล Laguna Honda จะใชต้น้แบบทีไ่ดแ้สดงไวใ้นรปูที ่1 (ดา้นลา่ง) ส าหรับตลอดทัง้
กระบวนการประชมุกบัผูป่้วยและผูแ้ทนของผูป่้วย โดยรวมถงึในชว่งระหวา่งการรวบรวมขอ้มลูไป
จนถงึการตดัสนิใจเรือ่งการจัดหาสถานพยาบาลใหมใ่หก้บัผูป่้วยดงัทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นที ่5 
(ดา้นลา่ง) นอกจากนี ้Laguna Honda จะใชข้ัน้ตอนการประเมนิดงัทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปิด
สถานพยาบาลนี ้เพือ่ลดโอกาสการเกดิภาวะความบอบช า้จากการโอนยา้ยของผูป่้วยแตล่ะราย โดย
ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการระบวุา่มคีวามเสีย่งสงูในการเกดิภาวะดงักลา่วจะไดรั้บความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิดา้น
สขุภาพจติเพือ่ลดความเสีย่งใหน้อ้ยลง 
 

 
 รูปที่ 1 กระบวนการปิดสถานพยาบาล Laguna Honda โดยมุ่งเน้นที่ผู้ป่วยเป็นส าคัญ  

 
 
 
ส่วนที่ 4 – การหาเตียงและการจับคู่กับผุ้ป่วย 
 

เมือ่องิตามการทบทวนเบือ้งตน้ของโรงพยาบาล Laguna Honda ในการทบทวนขอ้มลูเวชระเบยีน
ของผูป่้วยและการหารอืกบัพยาบาลผูด้แูลรับผดิชอบหน่วยงานพบวา่ประมาณ 20% ของผูป่้วย
ปัจจบุนัเขา้เกณฑร์ะดบัการดแูลใน SNF แตอ่าจสามารถจ าหน่ายใหก้ลบับา้น ไปยงัสถานพยาบาล
ทีใ่หก้ารดแูลในระดบัทีต่ า่กวา่ หรอืสถานทีอ่ืน่ทีม่กีารสนับสนุนชว่ยเหลอือยา่งเพยีงพอจากชมุชน 
ซึง่อาจรวมถงึบรกิารชว่ยเหลอืบางสว่นในดา้นการพักฟ้ืน 
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โรงพยาบาล Laguna Honda จะท างานรว่มกบั DHCS, CDPH และผูป้ระสานงานประจ าพืน้ทีก่าร
ด าเนนิงานดา้นสขุภาพ (Medical and Health Operational Area Coordinator) อยา่งใกลช้ดิเพือ่
หาเตยีงวา่งทีผ่า่นการรับรองของโครงการ Medi-Cal ในพืน้ทีต่า่งๆ ทัว่ทัง้รัฐ Laguna Honda จะ
ตดิตอ่กบั SNF แตล่ะแหง่เพือ่หาเตยีงวา่งทีส่ถานพยาบาลแตล่ะแหง่มอียูใ่นปัจจบุนัดว้ยเชน่กนั ใน
ระหวา่งการพัฒนาแผนการปิดสถานพยาบาลนี ้Laguna Honda ไดท้ าการส ารวจเบือ้งตน้เพือ่
ประเมนิประเภทของเตยีงวา่งทีม่ใีนซานฟรานซสิโกและในพืน้ทีเ่บยแ์อเรยีโดยรอบ เจา้หนา้ทีข่อง 
Laguna Honda ไดต้ดิตอ่กบั SNF จ านวนประมาณ 60 แหง่ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการส ารวจครัง้นี ้(ดู
รปูที ่2 ดา้นลา่ง) เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda ไดร้ะบแุละตดิตอ่กบั SNF จ านวนทัง้สิน้ 16 แหง่
ในซานฟรานซสิโกทีม่จี านวนเตยีงทัง้หมด 1,228 เตยีง ในสถานพยาบาล SNF จ านวน 16 แหง่
เหลา่นี ้มเีตยีงวา่งอยูป่ระมาณ 16 เตยีง สว่นหนึง่ของการประเมนิสถานพยาบาลก็คอืเพือ่ระบุ
จ านวนเตยีงวา่งทัง้หมดทีผ่า่นการรับรองของโครงการ Medi-Cal เนือ่งจากโครงการนีถ้อืเป็นผูจ้า่ย
คา่รักษาพยาบาลส าหรับผูป่้วยจ านวนมากกวา่ 90% (658 ราย) ของโรงพยาบาล Laguna Honda 
 
จนถงึขณะนีเ้จา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda ไดต้ดิตอ่กบั SNF จ านวน 40 แหง่ในเทศมณฑลตา่งๆ 
โดยรอบเพือ่ชว่ยคน้หาสถานพยาบาลตา่งๆ ภายในเขตมณฑลทีอ่าจสามารถรับผูป่้วยจาก
โรงพยาบาล Laguna Honda ได ้และ ณ วนัที ่2 พฤษภาคม 2022 เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda 
ระบเุตยีงวา่งไดจ้ านวนทัง้สิน้ 32 เตยีง ในจ านวน 32 เตยีงเหลา่นี ้ผูป่้วยของโรงพยาบาล Laguna 
Honda อาจเขา้เกณฑท์ีจ่ะไดรั้บเตยีงจ านวน 3 ถงึ 6 เตยีงเทา่นัน้เนือ่งจากมสีามเตยีงเทา่นัน้ทีเ่ป็น
เตยีงของ SNF แบบปกตทิัว่ไปและ 29 เตยีงเป็นเตยีงผูป่้วยทางจติเวชของ SNF แบบมรีะบบล็อก 
ซึง่มผีูป่้วยสองหรอืสามรายของเราเทา่นัน้ทีอ่าจเขา้เกณฑ ์
 
ในระหวา่งกระบวนการนี ้เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda ไดเ้ผชญิกบัอปุสรรคหลายประการในการ
ไดรั้บขอ้มลูนี ้ซึง่รวมถงึอปุสรรคตอ่ไปนี:้ 1) บคุลากรของสถานพยาบาลไมพ่รอ้มใหข้อ้มลูเกีย่วกบั
จ านวนเตยีงวา่งหรอืไมม่กีารจ าแนกประเภทเตยีง 2) บคุลากรของสถานพยาบาลไมต่อบสนองหรอื
โทรกลบัและตอบกลบัขอ้ความของเรา และ 3) จ านวนเตยีงทีผ่า่นการรับรองตามโครงการ Medi-
Cal มนีอ้ยหรอืไมท่ราบขอ้มลู 
 
เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda พบสถานพยาบาล SNF จ านวนทัง้สิน้ 132 แหง่ในพืน้ทีเ่บยแ์อเรยี
ของซานฟรานซสิโกผา่นทางเว็บไซตข์อง CMS และกรมสขุภาพและบรกิารมนุษยแ์หง่แคลฟิอรเ์นยี 
(California Health and Human Services, CHHS) โดยมจี านวนเตยีงทัง้สิน้ 11,248 เตยีง 
เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda จะโทรตดิตอ่สถานพยาบาลเหลา่นีใ้นชว่งสองเดอืนขา้งหนา้และ
ตลอดกระบวนการปิดสถานพยาบาลเพือ่ระบจุ านวนเตยีงทัง้หมดทีผ่า่นการรับรองของ Medi-Cal ที่
สามารถยอมรับการโอนยา้ยผูป่้วยของ Laguna Honda ได ้นอกจากนี ้Laguna Honda จะขอความ
ชว่ยเหลอืจาก CDPH, DHCS และหน่วยงานรัฐอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการคน้หาสถานพยาบาล
ปลายทางทีเ่หมาะสมส าหรับการจ าหน่ายผูป่้วย โดยเจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda จะเริม่ตดิตอ่
หน่วยงานและสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมทัง้หมดอยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะเวลาทีร่ะบไุวใ้นแผนการ
ปิดสถานพยาบาลนี ้ส าหรับผูป่้วยทีม่ผีูแ้ทนอยูน่อกพืน้ทีเ่บยแ์อเรยีของซานฟรานซสิโก เจา้หนา้ที่
ของ Laguna Honda จะคน้หาสถานพยาบาลทีย่อมรับไดท้ีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีด่งักลา่ว เนือ่งจาก
โรงพยาบาลไดป้ระชมุกบัผูป่้วยและรับทราบความตอ้งการของพวกเขา ดงันัน้ Laguna Honda จะ
ขยายขอบเขตการคน้หาสถานพยาบาลตามความเหมาะสม 
 
นอกจากนี ้เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda ยงัไดร้ะบสุถานพักฟ้ืนทีไ่มม่พียาบาลประจ าการส าหรับ
ผูป่้วยทีส่ามารถเปลีย่นผา่นไปสูก่ารดแูลในระดบัต า่กวา่โดยไดรั้บความชว่ยเหลอืจากชมุชนหรอืการ
ดแูลพยาบาลในระดบัทีเ่พยีงพอ Laguna Honda ไดค้น้พบเตยีงจ านวนประมาณ 240 เตยีงในเขต



หนา้ 12 จาก 42  

ซานฟรานซสิโก อยา่งไรก็ตาม เนือ่งจากความซบัซอ้นของความจ าเป็นในการดแูลพยาบาลและ
การวนิจิฉัยวา่มสีองโรคของผูป่้วย (dual diagnoses) ทีรั่กษาตวัอยูท่ีโ่รงพยาบาล Laguna Honda 
ดงันัน้จงึคาดการณ์วา่ผูป่้วยสว่นใหญข่อง Laguna Honda จะไมเ่ขา้เกณฑส์ าหรับเตยีงเหลา่นี ้เชน่ 
จากการทบทวนเบือ้งตน้ทีส่ถานพยาบาลไดด้ าเนนิการเสร็จสิน้จนถงึวันที ่27 เมษายน 2022 พบวา่
ผูป่้วยจ านวน 42 รายสามารถจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพือ่กลบับา้นหรอืไปยงัสถานพยาบาลที่
มกีารดแูลในระดบัต า่กวา่ แตอ่าจตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืจากชมุชนและการดแูลพยาบาลใน
ระดบัสงู บรกิารทีม่ใีห ้ณ สถานทีต่า่งๆ เชน่ ศนูยด์แูลประเภท Board and Care หรอืโรงแรมทีพั่ก
จะไมส่ามารถตอบสนองตอ่ความจ าเป็นของผูป่้วยเหลา่นีไ้ด ้ผูป่้วยเหลา่นีจ้ะตอ้งไดรั้บความ
ชว่ยเหลอือยา่งมากจากผูด้แูลวชิาชพีเป็นระยะเวลา 8 ชัว่โมงตอ่วนัขึน้ไป 
 
ขอ้มลูนีจ้ะไดรั้บการอปัเดตหลงัจากโรงพยาบาล Laguna Honda ไดจั้ดท าการประเมนิเชงิลกึมาก
ขึน้โดยองิตามความจ าเป็นของประชากรผูป่้วยทีจ่ าเพาะและจะมกีารปรับปรงุขอ้มลูนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง
ในระหวา่งกระบวนการปิดสถานพยาบาลเพือ่ชว่ยในการจ าหน่ายผูป่้วยออกจากโรงพยาบาลและการ
จัดหาสถานพยาบาลแหง่ใหมใ่หก้บัผูป่้วย โรงพยาบาลจะแจง้ใหส้ถานพยาบาลส าหรับการดแูล
รักษาระยะยาว โปรแกรมการบ าบดัรักษา และหน่วยงานดา้นการบรกิารตา่งๆ ทราบเกีย่วกบัการปิด
สถานพยาบาลทีก่ าลงัจะเกดิขึน้และความตอ้งการส าหรับเตยีง สถานพยาบาลรองรับผูป่้วย และ
บรกิารตา่งๆ โดยจะเริม่ด าเนนิการในวันที ่18 พฤษภาคม 2022 
 
โรงพยาบาลจะทบทวนและประเมนิระดบัการดแูลในปัจจบุนั ความจ าเป็น และความตอ้งการของ
ผูป่้วยแตล่ะรายเพือ่หาตวัเลอืกส าหรับการจ าหน่ายและการโอนยา้ยผูป่้วยทีอ่าจเป็นไปไดโ้ดยองิ
จากขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดร้วบรวมไวใ้นสว่นที ่2 และ 3 ขา้งตน้ ส าหรับการจ าหน่ายหรอืโอนยา้ยผูป่้วย
ไปสูช่มุชน Laguna Honda จะรว่มมอืกบัหน่วยบรกิารและโครงการชมุชนตา่งๆ ในเขตนครและเทศ
มณฑลซานฟรานซสิโก และพันธมติรของชมุชนเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืทีด่ยี ิง่ขึน้ในการเปลีย่นผา่น
และความจ าเป็นดา้นการดแูลของผูป่้วย นอกจากนี ้Laguna Honda จะอา้งองิผูป่้วยทีต่รงตาม
เกณฑจ์ าเพาะทีก่ าหนดไวใ้นการประชมุไปยงัโครงการบ าบดัรักษา สถานที ่และบรกิารตา่งๆ (เชน่ 
สถานพยาบาลเพือ่การบ าบดัผูใ้ชส้ารเสพตดิ) ในกรณีทีม่ขีอ้พจิารณาดา้นครอบครัวอืน่ๆ หรอืไมม่ี
เตยีงในรัศมรีะยะ 15 ไมล ์เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda จะคน้หาในมณฑลอืน่ๆ โดยจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นพเิศษของผูป่้วย 
 
เนือ่งจาก Laguna Honda มผีูป่้วยรักษาตวัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซึง่ผูป่้วยหลายๆ รายมคีวามจ าเป็นที่
ซบัซอ้น ทาง Laguna Honda จงึคาดการณ์วา่อาจตอ้งจัดหาสถานพยาบาลนอกพืน้ทีเ่บยแ์อเรยี
ของซานฟรานซสิโกใหแ้กผู่ป่้วย อาท ิแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนอื, เซน็ทรัลแวลลยี,์ แคลฟิอรเ์นยีตอน
ใต ้และอาจรวมถงึรัฐอืน่ๆ การโอนยา้ยผูป่้วยไปยงัรัฐอืน่จะตอ้งใชเ้วลาเพิม่ขึน้เนือ่งจากสทิธิ
ประโยชนภ์ายใตโ้ครงการประกนัสขุภาพ Medicare และ Medicaid ของผูป่้วยแตล่ะรายจะตอ้ง
โอนยา้ยไปยงัรัฐทีรั่บดแูลผูป่้วยดว้ย 
 
ปัจจบุนัมสีถานพยาบาลส าหรับการดแูลรักษาระยะยาวจ านวนประมาณ 4,000 แหง่ โดยนับรวมถงึ 
SNF ในแคลฟิอรเ์นยี โรงพยาบาล Laguna Honda วางแผนทีจ่ะตดิตอ่กบัสถานพยาบาลประมาณ 
80 แหง่ในแตล่ะวนัในชว่ง 50 วนัขา้งหนา้เพือ่ขอรับขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัจ านวนทัง้หมดของเตยีง
ทีผ่า่นการรับรองของโครงการ Medi-Cal และจ านวนเตยีงวา่งในปัจจบุนัส าหรับการดแูลแตล่ะระดบั 
และดงัทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ Laguna Honda จะท างานรว่มกบั DHCS, CDPH และผูป้ระสานงาน
ประจ าพืน้ทีก่ารด าเนนิงานดา้นสขุภาพ (Medical and Health Operational Area Coordinator) 
อยา่งใกลช้ดิเพือ่หาเตยีงวา่งทีผ่า่นการรับรองของโครงการ Medi-Cal ในพืน้ทีต่า่งๆ ทัว่ทัง้รัฐ 
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ประเภทเตยีง เตียงว่างใน 

ซานฟรานซิสโก** 
เตียงว่างในพื้นที่เบย์แอเรียของ
ซานฟรานซิสโกโดยรอบ (ได้แก่ 

เทศมณฑลซานมาเตโอ, ซานตา
คลารา, อลาเมดา, คอนทราคอสตา, 
มาริน และโซลาโน) 

สถานพักฟ้ืนทีม่พียาบาล

ประจ าการ (SNF) 
จ านวนเตยีงทัง้หมด: 1228 
จ านวนเตยีงวา่ง: 16 

จ านวนทัง้หมด: อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ*  
จ านวนเตยีงวา่ง: 3 (อลาเมดา) 

บา้นพักคนชรา (RCFE) จ านวนเตยีงทัง้หมด: อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ จ านวนเตยีงวา่ง: 45 

จ านวนเตยีงทัง้หมด: 545 
จ านวนเตยีงวา่ง: 0 

บา้นพักทีม่บีรกิาร

ชว่ยเหลอื (Residential 
Supportive Housing) 

จ านวนเตยีงทัง้หมด: 126 
จ านวนเตยีงวา่ง: 13 

จ านวนทัง้หมด: อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ*  
จ านวนเตยีงวา่ง: 0 

บา้นพักเพือ่การบ าบดั 
การใชส้ารเสพตดิ 

(Residential 
Substance Use 
Treatment) 

จ านวนเตยีงทัง้หมด: 277 
จ านวนเตยีงวา่ง: 81 

จ านวนทัง้หมด: อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ*  
จ านวนเตยีงวา่ง: อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ* 

สถานพักฟ้ืนทีม่พียาบาล

ประจ าการ (SNF) ทีม่ี
บรกิารดา้นสขุภาพจติ 

จ านวนเตยีงทัง้หมด: 23 
จ านวนเตยีงวา่ง: 0 

จ านวนเตยีงทัง้หมด: 162 
จ านวนเตยีงวา่ง: 29 (ซานตาคลารา
และโซลาโน) 

ชมุชน: สถานทีด่แูลแบบ

ระยะสัน้ (Respite), 
สถานสงเคราะห ์

(Shelter), ศนูยด์แูล
ประเภท Board & Care 

จ านวนเตยีงทัง้หมด: 119 
จ านวนเตยีงวา่ง: สถานทีด่แูล
แบบระยะสัน้แยกตามสขุภาพ 
เชงิพฤตกิรรม (Behavioral 
Health Respite) 11, สถานที่
ดแูลแบบระยะสัน้ทีใ่หบ้รกิาร

ทางการแพทย ์(Medical 
Respite) 4, สถานสงเคราะห ์
(Shelter) 4 

จ านวนทัง้หมด: อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ*  
จ านวนเตยีงวา่ง: อยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการ* 

รูปที่ 2 รายละเอียดของจ านวนเตียงว่างแยกตามประเภทของสถานพยาบาลจนถึงวันที่ 6 
พฤษภาคม 2022 
*ยังคงก าลังรวบรวมรายชือ่สถานพยาบาลทีต่รงตามหมวดหมูน่ี ้
**ขอ้มลูนีไ้ดม้าจากฐานขอ้มลูภายในของกรมสาธารณสขุประจ าซานฟรานซสิโก (SFDPH) และการ
โทรตดิตอ่สอบถามไปยังโปรแกรมตา่งๆ 

 

 
เมือ่หาเตยีงวา่งไดแ้ลว้ เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda จะจับคูเ่ตยีงวา่งทีเ่หมาะสมใหก้บัผูป่้วยเพือ่
จัดหาทีพั่กทีด่ทีีส่ดุในแงข่องต าแหน่งทีต่ัง้ การบรกิาร และความตอ้งการดา้นจติสงัคม ผูป่้วยหรอื
ผูแ้ทนของผูป่้วยจะไดรั้บโอกาสในการเขา้รว่มในกระบวนการนีแ้ละเยีย่มชมสถานพยาบาลทีแ่นะน า
เพือ่พจิารณาวา่ยอมรับไดห้รอืไม ่เนือ่งจาก Laguna Honda มผีูป่้วยจ านวนมากและมสีถานทีต่ัง้
หลายแหง่ จงึไมส่ามารถรองรับการเยีย่มชมสถานทีต่ัง้ทีเ่สนอดว้ยตนเองไดใ้นทกุกรณี Laguna 
Honda จะพยายามจัดการเยีย่มชมเสมอืนจรงิเมือ่ต าแหน่งทีต่ัง้ทีเ่สนอมคีวามสอดคลอ้งกบัตวัเลอืก
นี ้
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Laguna Honda จะระบแุละตดิตอ่หน่วยบรกิารขนสง่ทีเ่หมาะสมซึง่สถานพยาบาลจะใชใ้นการ
โอนยา้ยผูป่้วย และจะพจิารณาวา่บรกิารดงักลา่วมคีวามสามารถในการจัดการปรมิาณและ
ตารางเวลาทีค่าดการณ์ไวส้ าหรับการโอนยา้ย/การจ าหน่ายผูป่้วยหรอืไม ่Laguna Honda จะจัด
เตรยีมการขนสง่ทีเ่หมาะสมส าหรับผูป่้วยแตล่ะราย 
 
เมือ่สถานพยาบาลแหง่ใหมไ่ดรั้บการระบแุลว้ ผูป่้วยและผูแ้ทนจะไดรั้บหนังสอืบอกกลา่วเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจาก Laguna Honda เกีย่วกบัการจ าหน่ายหรอืโอนยา้ยทีส่นอ และสทิธขิองผูป่้วยใน
การยืน่อทุธรณ์การโอนยา้ย/การจ าหน่ายทีเ่สนอดงักลา่ว (ดูเอกสารแนบ 4, หนังสือบอกกล่าว
เรื่องสิทธิในการยื่นอทุธรณ์) หนังสอืบอกกลา่วจะแสดงขอ้มลูทัง้หมดทีจ่ าเป็นตาม 42 C.F.R. 
มาตรา 483.15(c)(5) และประมวลกฎหมายสขุภาพและความปลอดภยัของแคลฟิอรเ์นยี มาตรา 
1336.2 ผูป่้วยแตล่ะรายจะไดรั้บหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการโอนยา้ย/การจ าหน่ายผูป่้วยทีเ่สนอ
หลงัจากการประเมนิผูป่้วยเสร็จสิน้โดยยนืยนัวนัทีเ่สนอใหโ้อนยา้ย ซึง่ในทกุกรณีจะมรีะยะเวลา
อยา่งนอ้ย 60 วนันับจากการบอกกลา่วครัง้แรกเรือ่งการปิดสถานพยาบาล ยกเวน้ในสถานการณ์ที่
พบวา่การพ านักอยูข่องผูป่้วยกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภยัของตวัผูป่้วยเองหรอื
บคุคลอืน่ใน Laguna Honda ในกรณีดงักลา่วอาจมกีารสง่หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการโอนยา้ย/การ
จ าหน่ายลว่งหนา้ทีม่รีะยะเวลานอ้ยกวา่ 60 วนั แตห่ลงัจากทีห่ารอืและไดรั้บการอนุมตัจิากกรม
สาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) แลว้เทา่นัน้ ส าเนาหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการโอนยา้ย/การ
จ าหน่ายทีเ่สนอจะถกูสง่ไปยงัส านักงานผูต้รวจการแผน่ดนิในทอ้งถิน่ดว้ยเชน่กนั 

 
 
 

ส่วนที่ 5 – การพิจารณาไต่สวนการอุทธรณ์เกี่ยวกับการจ าหน่าย/การโอนย้ายผู้ป่วย 
 

Laguna Honda จะบอกกลา่วและรว่มมอืกบั DHCS เกีย่วกบัแผนการปิดสถานพยาบาลทีก่ าลงัจะ
เกดิขึน้ Laguna Honda จะแจง้ตอ่กรมการบรกิารดา้นการดแูลสขุภาพ (DHCS) วา่ผูป่้วยแตล่ะราย
จะไดรั้บการจ าหน่ายหรอืโอนยา้ยไปยงัชมุชนทีม่บีรกิารชว่ยเหลอืหรอืไปยงัสถานพักฟ้ืนทีม่ี
พยาบาลประจ าการแหง่อืน่เพือ่ใหก้ารดแูลโดยพยาบาลตอ่ไป Laguna Honda จะขอความ
ชว่ยเหลอืจากกรมการบรกิารดา้นการดแูลสขุภาพ (DHCS) ในการหาสถานทีป่ลายทางในการ
จ าหน่ายทีเ่หมาะสมส าหรับผูป่้วยดว้ยเชน่กนั ผูป่้วยแตล่ะรายมสีทิธใินการอทุธรณ์เกีย่วกบัการ
โอนยา้ยหรอืการจ าหน่าย และ Laguna Honda จะปฏบิตัติามกระบวนการพจิารณาไตส่วนเกีย่วกบั
การจ าหน่ายผูป่้วยและขอ้ก าหนดส าหรับการอทุธรณ์แตล่ะกรณี หนังสอืบอกกลา่วถงึผูป่้วยจะ
สือ่สารวา่การอทุธรณ์จะไมส่ง่ผลใหไ้ดรั้บคนืสทิธปิระโยชนห์รอืความคุม้ครองส าหรับการพ านักของ
ผูป่้วย  
 
เมือ่ผูป่้วยเลอืกทีจ่ะอทุธรณ์เกีย่วกบัการจ าหน่ายออกจาก Laguna Honda ทาง Laguna Honda 
อาจไมจ่ าหน่ายผูป่้วยออกจากสถานพยาบาลในขณะทีอ่ยูร่ะหวา่งรอการพจิารณาค าอทุธรณ์ เวน้แต่
หากไมด่ าเนนิการจ าหน่ายหรอืโอนยา้ยผูป่้วยจะกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภัย
ของตวัผูป่้วยเองหรอืบคุคลอืน่ Laguna Honda จะจัดเตรยีมเวชระเบยีนใหก้บักรมการบรกิารดา้น
การดแูลสขุภาพ (DHCS) และ/หรอืตวัแทน โดยทัว่ไปแลว้ Laguna Honda จะไดรั้บหนังสอืบอก
กลา่วเรือ่งวันนัดการพจิารณาไตส่วนประมาณ 14 วนัหลงัจากผูป่้วยยืน่อทุธรณ์ ผูป่้วยอาจเลอืกทีจ่ะ
ถกูจ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลโดยสมคัรใจและสามารถขอความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการ
เตรยีมการวางแผนการจ าหน่ายออกจาก Laguna Honda หากผูป่้วยถกูจ าหน่ายออกจาก Laguna 
Honda โดยสมคัรใจ Laguna Honda มหีนา้ทีรั่บผดิชอบในการแจง้ตอ่ส านักงานขอ้บังคบัและการ
พจิารณาไตส่วนของกรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) และส านักงานการออกใบอนุญาต
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และใบรับรองประจ าทอ้งถิน่ 
 
รัฐแคลฟิอรเ์นยีจะออกค าวนิจิฉัยและค าสัง่ศาลประมาณ 14 วนัหลงัจากการพจิารณาไตส่วนและ 
Laguna Honda จะด าเนนิการตามค าสัง่ทีอ่อกใหใ้นค าสัง่ศาลดงักลา่ว การอทุธรณ์แตล่ะครัง้จะใช ้

เวลาประมาณ 30 วนัจงึจะเสร็จสิน้ และจากขอ้เท็จจรงิทีว่า่ Laguna Honda จะตอ้งหา
สถานพยาบาลนอกพืน้ทีเ่บยแ์อเรยีของซานฟรานซสิโก สถานพยาบาลคาดวา่ผูป่้วยบางรายจะยืน่
อทุธรณ์เกีย่วกบัการโอนยา้ยสถานพยาบาลของตน  

 
 
 

ส่วนที่ 6 – การระงับการรับผู้ป่วย 
 

Laguna Honda ไดร้ะงับการรับผูป่้วยรายใหมท่กุรายในวนัที ่14 เมษายน 2022 การระงับการรับ
ผูป่้วยนีจ้ะไมม่ผีลบงัคบัใชก้บัผูป่้วยในสถานพยาบาลทีเ่ขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลทีด่แูล
ผูป่้วยระยะเฉียบพลนัและประสงคท์ีจ่ะกลบัไปที ่Laguna Honda และคาดวา่จะสามารถกลบัเขา้
พ านักที ่Laguna Honda ไดอ้ยา่งปลอดภยักอ่นวันทีค่าดวา่จะปิดสถานพยาบาล หากผูป่้วยเขา้รับ
การรักษาตวัในโรงพยาบาลและสามารถกลบัเขา้พ านักที ่Laguna Honda ได ้Laguna Honda จะ
ยงัคงวางแผนส าหรับและประสานงานการจ าหน่ายผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมตอ่ไป 
 
Laguna Honda ไดแ้นบส ามะโนประชากรผูป่้วยปัจจบุนัจนถงึวันที ่6 พฤษภาคม 2022 ซึง่ถอืเป็น
สว่นหนึง่ของแผนการปิดสถานพยาบาลนี ้(ดูเอกสารแนบ 5, ส ามะโนประชากรผู้ป่วย) ส ามะโน
ประชากรรวมถงึรายละเอยีดของผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล แตค่าดวา่จะกลบัเขา้
พ านักที ่Laguna Honda กอ่นวนัปิดสถานพยาบาล 
 
ตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการควบคมุและการสง่ผา่นขอ้มลูทางดา้นการประกนัสขุภาพ (Health 
Insurance Portability and Accountability Act: HIPAA) จะมกีารแบง่ปันทะเบยีนรายชือ่ผูป่้วย
แยกตา่งหากโดยตรงกบัศนูยบ์รกิาร Medicare และ Medicaid (CMS) และกรมสาธารณสขุแหง่
แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) 

 
 
 

ส่วนที่ 7 - การโอนย้ายและการจ าหน่ายผู้ป่วย 
 

Laguna Honda วางแผนทีจ่ะจ าหน่ายหรอืโอนยา้ยผูป่้วยทกุรายภายในวันทีค่าดวา่จะปิด
สถานพยาบาล Laguna Honda จะแจง้ขอ้มลูอปัเดตรายวนัตอ่กรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี 
(CDPH) เกีย่วกบัจ านวนผูป่้วยทัง้หมดทีจ่ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลและส ามะโนประชากร
ผูป่้วยทีย่งัคงเหลอือยู ่ผูป่้วยแตล่ะรายหรอืผูแ้ทนจะไดรั้บหนังสอืบอกกลา่ววนัทีค่าดวา่จะจ าหน่าย
ผูป่้วยออกจากสถานพยาบาล ซึง่จะเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 60 วนัหลงัจากการบอกกลา่วผูป่้วยใน
เบือ้งตน้เกีย่วกบัการปิดสถานพยาบาล ผูป่้วยและ/หรอืผูแ้ทนทีย่ืน่อทุธรณ์การจ าหน่ายหรอืการ
โอนยา้ยจะตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากส านักงานการพจิารณาไตส่วนและการอทุธรณ์ของกรมการ
บรกิารดา้นการดแูลสขุภาพ (DHCS) กอ่นจงึจะสามารถถกูจ าหน่ายหรอืโอนยา้ยได ้
 
ผูป่้วยจะไดรั้บการโอนยา้ยไปยงัสถานพยาบาลปลายทางหรอืจ าหน่ายกลบัสูช่มุชนอยา่งเป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย ในกรณีของการจ าหน่ายกลบัสูช่มุชน Laguna Honda จะใหค้วามรูแ้ละ/หรอืการ
ฝึกอบรมแกผู่ป่้วยและ/หรอืผูแ้ทนเกีย่วกบัการจ าหน่ายผูป่้วย (เชน่ การใชอ้ปุกรณ์และยารักษา การ
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นัดหมายเขา้รับบรกิารกบัผูใ้หบ้รกิารปฐมภมูแิละการตดิตามผล และมอบยากอ่นจ าหน่ายออกจาก
สถานพยาบาล รวมถงึอปุกรณ์และวสัดทุีจ่ าเป็นในปรมิาณทีใ่ชไ้ดน้าน 30 วนั) 
 
หากจ าเป็น Laguna Honda จะจัดเตรยีมและใหค้ าปรกึษาดา้นจติสงัคมทีเ่หมาะสมส าหรับผูป่้วยแต่
ละราย เพือ่ลดผลกระทบและความบอบช า้ของผูป่้วยจากการปิดสถานพยาบาล และอ านวยความ
สะดวกแกผู่ป่้วยในการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มใหม ่
 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการโอนยา้ยผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลแหง่อืน่ จะมกีารด าเนนิการส าหรับผูป่้วยแต่
ละรายตามขัน้ตอนตอ่ไปนี:้ 
 
เวชระเบยีน Laguna Honda จะจัดท าขอ้มลูสรปุการจ าหน่ายผูป่้วยใหเ้ป็นอยา่งนอ้ย แผนกระบบ
ขอ้มลูทางการแพทยข์อง Laguna Honda จะสรา้งไฟลอ์เิล็กทรอนกิสข์องเวชระเบยีนเพือ่มอบ
ใหก้บัสถานพยาบาลแหง่ใหม ่เอกสารทางกฎหมายเพิม่เตมิ เชน่ สทิธกิารเป็นผูป้กครอง หนังสอื
มอบอ านาจ (หากม)ี และค าสัง่ขัน้สงู (หากไดด้ าเนนิการ) จะรวมอยูด่ว้ย เวชระเบยีนในชว่งสาม
เดอืนลา่สดุของผูป่้วยแตล่ะรายจะถกูโอนไปยงัสถานพยาบาลแหง่ใหมใ่นเบือ้งตน้ โดยจะจัดสง่
บนัทกึขอ้มลูทีส่มบรูณ์มากขึน้ตามไปภายในระยะเวลาทีเ่หมาะสม นอกจากนี ้Laguna Honda จะ
จัดท าและสง่เอกสารชดุขอ้มลูมาตรฐาน (MDS) ส าหรับผูป่้วยทกุรายใหเ้สร็จสมบรูณ์และส าเร็จ 
รวมถงึการประเมนิการจ าหน่ายขัน้สดุทา้ยกอ่นการโอนยา้ยผูป่้วย ระเบยีนชดุขอ้มลูมาตรฐานซึง่
รวมถงึไฟลท์ีเ่ก็บเขา้คลังขอ้มลู จะถกูโอนไปยงัสถานพยาบาลแหง่ใหมพ่รอ้มกบัผูป่้วยแตล่ะราย 
 
การจา่ยยา เมือ่ผูป่้วยไดรั้บการจ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลไปยงัสถานทีใ่นชมุชน (เชน่ บา้น
หรอืศนูยด์แูลประเภท Board and Care) ผูป่้วยจะไดรั้บยากอ่นจ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลใน
ปรมิาณทีใ่ชไ้ดน้านสงูสดุ 30 วนั หากเหมาะสมตามการรักษา ในกรณีของการจ าหน่ายหรอืการ
โอนยา้ยไปยงัสถานพักฟ้ืนทีม่พียาบาลประจ าการ (SNF) หรอืสถานพยาบาลอืน่ใด Laguna Honda 
จะจัดเตรยีมยาในปรมิาณทีใ่ชไ้ดน้านสงูสดุ 14 วนั ใหแ้กส่ถานพยาบาลแหง่ใหม ่ยาใดๆ ทีไ่มไ่ด ้
โอนไปพรอ้มกบัผูป่้วยจะถกูท าลายตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทัง้หมดทีบ่งัคับใช ้และเก็บ
รักษาบนัทกึขอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัการท าลายดังกลา่ว บนัทกึขอ้มลูดงักลา่วจะไดรั้บการ
ทบทวนโดยศนูยบ์รกิาร Medicare และ Medicaid (CMS) และ/หรอืกรมสาธารณสขุแหง่
แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) ในระหวา่งการเยีย่มชม Laguna Honda กอ่นปิดสถานพยาบาล หากไมม่กีาร
เยีย่มชม Laguna Honda กอ่นปิดสถานพยาบาล Laguna Honda จะจัดเตรยีมบญัชยีาทีถ่กู
โอนยา้ยและท าลายอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหก้บัศนูยบ์รกิาร Medicare และ Medicaid (CMS) 
และ/หรอืกรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) และจะจดัท าบนัทกึยาทัง้หมดที ่Laguna 
Honda เก็บรักษาไวก้อ่นหนา้นี้ 
 
ทรัพยส์นิของผูป่้วย Laguna Honda จะบนัทกึรายการทรัพยส์นิสว่นตวัทัง้หมดของผูป่้วยกอ่น
โอนยา้ยไปยงัสถานพยาบาลแหง่ใหม ่Laguna Honda จะท าการบรรจแุละขนยา้ยทรัพยส์นิสว่นตวั
ของผูป่้วย (เชน่ เสือ้ผา้ เครือ่งตกแตง่หอ้งพัก เป็นตน้) ไปพรอ้มกบัผูป่้วย สมาชกิครอบครัวอาจ
ด าเนนิการขนยา้ยทรัพยส์นิสว่นตวัของผูป่้วยไดห้ากผูป่้วยและครอบครัวประสงคจ์ะท าเชน่นัน้ 
 
เงนิทนุชว่ยเหลอืของผูป่้วย Laguna Honda จะด าเนนิการโอนยา้ยเงนิทนุชว่ยเหลอืของผูป่้วยไป
ยงัสถานพยาบาลแหง่ใหม ่หรอืตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึความตอ่เนือ่งในการจา่ยเงนิทนุชว่ยเหลอืของ
ผูป่้วยและมกีารจัดท าบญัชตีามความเหมาะสม 
 
ขอ้มลูการประกนัสงัคม Laguna Honda จะกรอกขอ้มลูและจัดสง่ทางไปรษณียเ์พือ่แจง้การเปลีย่น
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ทีอ่ยูก่ารประกนัสงัคมตามขอ้ก าหนดของการบรหิารงานประกนัสงัคมของรัฐบาลกลาง 

 
การขนสง่ Laguna Honda จะท างานรว่มกบัผูป่้วยและผูแ้ทนเพือ่ก าหนดวธิกีารขนสง่ผูป่้วยที่
เหมาะสมทีส่ดุส าหรับผูป่้วยแตล่ะราย เพือ่ใหผู้ป่้วยไปถงึจดุหมายปลายทางของการโอนยา้ยได ้
อยา่งปลอดภยั วธิเีหลา่นีจ้ะรวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพยีงสิง่ตอ่ไปนี:้ รถพยาบาล รถตูข้นสง่ บรกิารเชงิ
พาณชิย ์บรกิารขนสง่ตามสญัญาจา้งงานอืน่ๆ และการขนสง่โดยครอบครัวหรอืผูแ้ทนขนสง่อืน่ๆ 

 
 
 

ส่วนที่ 8 - การน าแผนไปปฏิบัติและการประสานงาน: 
 

การทบทวนระดบัการดแูลผูป่้วย Laguna Honda ไดท้ าการทบทวนผูป่้วยปัจจบุนัทกุรายในเบือ้งตน้
เพือ่ประเมนิระดบัความตอ้งการในการดแูลผูป่้วยในปัจจบุนั ณ วนัที ่27 เมษายน 2022 จากการ
ส ารวจส ามะโนประชากรในปัจจบุนั 20% ของจ านวนประชากรเป็นไปตามเกณฑก์ารใหก้ารดแูลของ
สถานพักฟ้ืนทีม่พียาบาลประจ าการ (SNF) แตส่ามารถถกูจ าหน่ายไปยงัสถานพยาบาลทีม่รีะดบัการ
ดแูลต า่กวา่ได ้หากสถานทีด่งักลา่วไดรั้บการระบวุา่สามารถตอบสนองความตอ้งการอืน่ๆ ของผูป่้วย
ได ้(เชน่ การเขา้ถงึของเกา้อีร้ถเข็นหรอืขอ้ก าหนดในการเขา้ถงึอืน่ๆ) ทีส่ามารถรองรับบรกิารชมุชน
หรอืระดบัการพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
กระบวนการโอนยา้ยและการจ าหน่ายผูป่้วย Laguna Honda วางแผนทีจ่ะจ าหน่ายหรอืโอนยา้ย
ผูป่้วยทกุรายภายในวันทีค่าดวา่จะปิดสถานพยาบาลในวนัที ่13 กนัยายน 2022 โดยประสานงานกบั 
DHCS ส าหรับผูป่้วย Medi-Cal ทีต่อ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลทีค่รอบคลมุ หน่วยงานในทอ้งถิน่
ส าหรับสถานพยาบาลทีถ่อนตวั และผูต้รวจการแผน่ดนิและทรัพยากรอืน่ใดทีม่อียู ่Laguna Honda 
จะแจง้ขอ้มลูอปัเดตรายวนัตอ่กรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) เกีย่วกบัจ านวนผูป่้วย
ทัง้หมดทีจ่ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลและส ามะโนประชากรผูป่้วยทีย่งัคงเหลอือยู ่(ดเูอกสาร
แนบ 6, กรอบเวลาในการปิดสถานพยาบาล Laguna Honda, LHH) 
 
การจับคูเ่ตยีงวา่งใหก้บัผูป่้วย ดงัทีก่ลา่วไวข้า้งตน้ ขัน้ตอนทีร่ะบไุวใ้นแผนการปิดสถานพยาบาลนี้
จะเกดิขึน้พรอ้มกนั ดงันัน้จะเริม่ท าการจับคูส่ถานพยาบาลใหก้บัผูป่้วยในทันททีีด่ าเนนิการประเมนิ
รายบคุคลเสร็จสิน้ เมือ่ Laguna Honda ระบสุถานพยาบาลทีม่เีตยีงวา่งหรอืสถานทีส่ าหรับการ
จ าหน่ายผูป่้วยไดแ้ลว้ Laguna Honda จะประเมนิและจับคูใ่หก้บัผูป่้วยไปพรอ้มๆ กนัส าหรับทกุ
กลุม่ทีร่ะบไุวใ้นสว่นการประเมนิผูป่้วยดา้นบน เพือ่ใชป้ระโยชนจ์ากเตยีงเมือ่มเีตยีงวา่ง 
 
สถานทีใ่นการโอนยา้ยส าหรับกลุม่ตา่งๆ ทีถ่กูระบรุะหวา่งการประเมนิ ไดแ้ก:่  
 

 สถานทีใ่นการโอนยา้ยกลุม่ที ่1: 
o 1ก: สถานทีอ่ยูอ่สิระ/บา้นพัก/ทีอ่ยูอ่าศยัแบบอยูร่ว่มกนั 
o 1ข: สถานทีด่แูลแบบระยะสัน้ (สขุภาพรา่งกายหรอืสขุภาพเชงิพฤตกิรรม) 
o 1ค: โรงแรมทีไ่มม่บีรกิารชว่ยเหลอืทีส่ าคญั 
o 1ง: สถานทีอ่ืน่ๆ ทีม่บีรกิารทีเ่หมาะสม 

 สถานทีใ่นการโอนยา้ยกลุม่ที ่2: 
o 2ก: โรงแรมหรอืบา้นพักทีม่บีรกิารชว่ยเหลอื 
o 2ข: ศนูยด์แูลประเภท Board and Care (บา้นพักคนชราและบา้นพักส าหรับ
ผูใ้หญ)่ 
o 2ค: ศนูยด์แูลประเภท Board and Care ทีม่รีะบบล็อกแบบลา่ชา้ (Delayed 
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Egress) 
o 2ง: สถานพยาบาลเพือ่การบ าบดั (ทีม่โีครงการบ าบดัรักษาความผดิปกตดิา้น
สขุภาพเชงิพฤตกิรรมและการใชส้ารเสพตดิ) 

 สถานทีใ่นการโอนยา้ยกลุม่ที ่3: 
o 3ก: สถานพักฟ้ืนทีม่พียาบาลประจ าการ 
o 3ข: สถานดแูลผูป่้วยระยะสดุทา้ย 

 สถานทีใ่นการโอนยา้ยกลุม่ที ่4: 
o 4ก: สถานพยาบาลผูป่้วยจติเวชทีม่รีะบบล็อก (Locked Subacute 
Treatment, LSAT) 
o 4ข: สถานบรบิาลดา้นจติเวชทีม่พียาบาลประจ าการ 
o 4ค: โรงพยาบาลจติเวชของรัฐ 

 

Laguna Honda จะแจง้ศนูยบ์รกิาร Medicare และ Medicaid (CMS) และกรมสาธารณสขุแหง่
แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) เป็นลายลกัษณ์อกัษรเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีน่ าเสนอในแผนการปิด
สถานพยาบาลและขออนุมตักิารเปลีย่นแปลงดังกลา่วกอ่นทีจ่ะท าด าเนนิการ 
 
การจัดเก็บบนัทกึขอ้มลู ในสว่นของบนัทกึขอ้มลูทีไ่มไ่ดรั้บการโอนยา้ยไปพรอ้มผูป่้วยหรอืบนัทกึ
ขอ้มลูทีปิ่ด/เก็บเขา้คลงัขอ้มลูแลว้ Laguna Honda จะจัดเก็บบนัทกึขอ้มลูดงักลา่วไวเ้ป็นเวลา 10 
ปีนับจากวนัทีปิ่ดสถานพยาบาล ดงันี ้
 
 
สถานทีจ่ัดเก็บบนัทกึขอ้มลู: Electronic Health Records system (EHR), EPIC  
บนัทกึขอ้มลูทีเ่ป็นกระดาษจะถกูจัดเก็บไวท้ี ่Laguna Honda หรอืเก็บเขา้คลงัขอ้มลูไวใ้นสถานที่
ภายนอกหลายแหง่ทีเ่ป็นไปตามพระราชบญัญัตวิา่ดว้ยการควบคมุและการสง่ผา่นขอ้มลูทางดา้น
การประกนัสขุภาพ (HIPAA) ซึง่ไดรั้บอนุมตัจิากกรมบรกิารดา้นสขุภาพ กองการออกใบอนุญาตและ
ใบรับรอง 
ทีอ่ยู:่ 375 Laguna Honda Blvd 
 San Francisco, CA 94116 
 
หากตอ้งการเขา้ถงึบนัทกึขอ้มลู สามารถตดิตอ่กบับคุคลทีด่า้นลา่ง: 
บคุคลทีต่ดิตอ่ได:้ Diane Premeau, ผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารขอ้มลูดา้นสขุภาพ  
ทีอ่ยู:่ 1001 Potrero Avenue 
 San Francisco, CA 94110  
หมายเลขโทรศพัท:์ (628) 206-6274 
 
รายงานของสถานพยาบาลทีส่ง่ไปยงั CMS และ CDPH Laguna Honda จะแจง้ใหศ้นูยบ์รกิาร 
Medicare และ Medicaid (CMS) และกรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) ทราบถงึความ
คบืหนา้ในการปิดสถานพยาบาลเป็นรายวนั Laguna Honda จะสง่รายงานทกุสปัดาหโ์ดยเริม่ทนัที
หลงัจากทีศ่นูยบ์รกิาร Medicare และ Medicaid (CMS) อนุมตัแิผนการปิดสถานพยาบาลนี ้ซึง่จะ
ใหร้ายละเอยีดสถานะการจ าหน่ายหรอืการโอนยา้ยผูป่้วยแตล่ะราย โดยถอืเป็นสว่นหนึง่ในการแจง้
ขอ้มลูตอ่หน่วยงานก ากบัดแูลทัง้สองแหง่ รายงานประจ าสปัดาหจ์ะรวมถงึขอ้มลูเกีย่วกบัระดบัของ
เจา้หนา้ที ่(รวมถงึการดแูลผูป่้วย การควบคมุอาหาร และเจา้หนา้ทีภ่ารโรง) และเกีย่วกบัความมี
พรอ้มของวสัดแุละทรัพยากรตา่งๆ (ดูเอกสารแนบ 5, ส ามะโนประชากรผู้ป่วย) 
 
การเฝ้าสงัเกตและการเยีย่มชมกอ่นปิดสถานพยาบาล Laguna Honda รับทราบวา่ศนูยบ์รกิาร 
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Medicare และ Medicaid (CMS) และกรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) อาจด าเนนิการ
เยีย่มชมสถานพยาบาลเพือ่เฝ้าสงัเกต และการเยีย่มชมครัง้สดุทา้ยกอ่นปิดสถานพยาบาลตามดลุย
พนิจิของ CMS และ/หรอื CDPH และตกลงทีจ่ะใหค้วามรว่มมอือยา่งเต็มที ่
 
การเยีย่มชมครัง้สดุทา้ยกอ่นปิดสถานพยาบาล Laguna Honda จะสง่รายงานการปิดสถานพยาบาล
ในขัน้สดุทา้ยและทะเบยีนรายชือ่ผูป่้วยในขัน้สดุทา้ย โดยใหร้ายละเอยีดของผูป่้วยทกุรายทีไ่ดรั้บ
การโอนยา้ย ณ เวลาทีผู่ป่้วยรายสดุทา้ยไดถ้กูโอนยา้ยหรอืจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ในการ
เตรยีมพรอ้มส าหรับการเยีย่มชมครัง้สดุทา้ยกอ่นปิดสถานพยาบาล Laguna Honda จะจัดเตรยีมสิง่
ตอ่ไปนี:้ (1) รายชือ่ผูป่้วยทกุรายทีถ่กูโอนยา้ย สถานพยาบาลทีผู่ป่้วยไดรั้บการโอนยา้ยไป และ
การจา่ยยาใหผู้ป่้วยพรอ้มกบัการโอนยา้ย (หากม)ี (2) บนัทกึขอ้มลูการก าจัดทิง้ยา (หากม)ี (3) 
บนัทกึขอ้มลูการจัดท าบญัชเีงนิทนุชว่ยเหลอืของผูป่้วย (หากม)ี (4) การตรวจสอบการจัดสง่
เอกสารชดุขอ้มลูมาตรฐานทีด่ าเนนิการส าเร็จ (4) สถานทีใ่นการจัดเก็บบันทกึขอ้มลู พรอ้มชือ่ ที่
อยู ่และหมายเลขโทรศพัทข์องบคุคลทีรั่บผดิชอบในการจัดเก็บรักษาบนัทกึขอ้มลูดงักลา่ว 
 
 
 
ส่วนที่ 9 - ทีมผู้ดูแลและทีมการปิดสถานพยาบาล: บทบาทและความรับผิดชอบ 
 

ผูด้แูล: บทบาทและความรับผดิชอบ 
ผูด้แูลการปิดสถานพยาบาล – รับผดิชอบการด าเนนิงานของสถานพยาบาล และหน่วยงานก ากบั
ดแูลยงัคงรับผดิชอบในการควบคมุดแูลการด าเนนิงานของสถานพยาบาล 
ตามขอ้บงัคบัของรัฐและรัฐบาลกลาง ผูด้แูลมหีนา้ทีส่ง่หนังสอืบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เกีย่วกบัแผนการปิดสถานพยาบาลและแผนการเปลีย่นผา่น ไปยงักรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี 
(CDPH) ผูต้รวจการแผน่ดนิส าหรับการดแูลระยะยาวของรัฐ ผูป่้วยในสถานพยาบาล และผูแ้ทนของ
ผูป่้วยดงักลา่ว นอกจากนี ้ผูด้แูลจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่สถานพยาบาลไมรั่บผูป่้วยรายใหมใ่นวนัที่
หรอืหลงัวันที ่14 เมษายน 2022 และผูป่้วยทกุรายจะไดรั้บการจ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลหรอื
โอนยา้ยไปยงัสถานพยาบาลตามคณุภาพ บรกิาร และต าแหน่งทีต่ัง้ โดยค านงึถงึความจ าเป็น 
ตวัเลอืก และผลประโยชนส์งูสดุของผูป่้วยแตล่ะราย (ดเูอกสารแนบ 7, นโยบายการปิด
สถานพยาบาล Laguna Honda, LHH) 
 
ผูป้ระสานงานการปิดสถานพยาบาล – ควบคมุดแูลกจิกรรมแปดดา้นในแผนการปิดสถานพยาบาล 
นอกจากนี ้ผูป้ระสานงานจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารน าขัน้ตอนและการปฏบิตัติา่งๆ ตามทีร่ะบุ
ไปปฏบิตัแิละด าเนนิการ ผูป้ระสานงานจะรายงานสถานะและความคบืหนา้ของแผนการปิด
สถานพยาบาลไปยงัผูด้แูลการปิดสถานพยาบาล 
 
ทมีการปิดสถานพยาบาล: บทบาทและความรับผดิชอบ 
ทมีการดแูลสถานพยาบาล – จะท าหนา้ทีเ่ป็นผูน้ าและเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ดแูลรับผดิชอบดา้นการ
ปฏบิตังิาน การน าแผนไปปฏบิตั ิและการตรวจตดิตามภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย และกรอบเวลาและ
ก าหนดเสน้ตายในการด าเนนิงานใหเ้สร็จสิน้ ซึง่รวมถงึฝ่ายบรกิารสขุภาพ (Medical Services), 
ฝ่ายบรกิารการพยาบาล (Nursing Services), ฝ่ายจัดการดา้นคณุภาพ (Quality Management) 
และฝ่ายปฏบิตักิารดา้นการบรกิารสนับสนุน (Support Services Operation) จะใหค้ าแนะน าและให ้
ค าปรกึษาแกท่มีการปิดสถานพยาบาลเกีย่วกบักลยทุธใ์นการสือ่สารกบัผูป่้วยและครอบครัวของ
ผูป่้วย 
 
ทมีการปิดสถานพยาบาล – ทมีแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาจะมบีทบาทในกระบวนการโอนยา้ย/การ
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จ าหน่ายเพือ่รับประกนัวา่ผูป่้วยทกุรายจะไดรั้บการโอนยา้ยอยา่งปลอดภยัและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 

หน่วยงาน คณุวฒุ ิ หนา้ทีรั่บผดิชอบ: 
บรกิารทางการแพทย ์
 
ผูน้ า: 
Wilmie Hathaway, ประธาน
เจา้หนา้ทีฝ่่ายการแพทย ์
Lisa Hoo, หวัหนา้แผนก
บคุลากร Monica Banchero, 
หัวหนา้แผนกอายรุศาสตร ์

DO หรอื MD ท าการประเมนิดา้นสขุภาพ 

บรกิารดา้นการพยาบาล 
 
ผูน้ า: Terry Dentoni, 
รักษาการประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย
การพยาบาล 
 
ทมีสนับสนุน: ผูอ้ านวยการฝ่าย
การพยาบาล ผูจั้ดการแผนก
พยาบาล หัวหนา้พยาบาล 

RN และ LVN น าขอบเขตทั่วไปของวธิปีฏบิตัใิน
การพยาบาลไปปฏบิตัใิช ้โดยรวม
ถงึการสง่เสรมิดา้นสขุภาพ การ
ป้องกนัการเจ็บป่วย และการดแูล
ความเจ็บป่วยทางรา่งกาย 
ควบคมุดแูลเจา้หนา้ทีผู่ช้ว่ยดา้น
การดแูลสขุภาพอืน่ๆ ตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่มกีารจัดท าแผนการดแูล
ผูป่้วยแตล่ะรายพรอ้มใชง้านและ
น าไปใชอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอด
กระบวนการปิดสถานพยาบาล 

บรกิารสงัคม 
 
ผูน้ า: 
Janet Gillen, ผูอ้ านวยการฝ่าย
บรกิารสงัคม 

LCSW และ MSW ท าการประเมนิดา้นสงัคมและดา้น
จติสงัคมและใหก้ารสนับสนุน
ชว่ยเหลอืแกผู่ป่้วยทกุราย 
ประสานงานและจัดท าการประชมุ
กบัผูป่้วยและ/หรอืผูแ้ทนของ
ผูป่้วยในประเด็นทีเ่กีย่วกบั
แผนการปิดสถานพยาบาล ระบุ
ตัวเลอืกในการจ าหน่ายผูป่้วยและ
บรกิารตา่งๆ ทีจ่ าเป็น อา้งองิและ
ประสานงานในการอา้งองิผูป่้วยไป
ยังสถานพยาบาลแหง่อืน่ 
ประสานงานในการเปลีย่นผา่นของ
ผูป่้วย เชน่ การขนสง่ผูป่้วยไปยัง
สถานพยาบาลอืน่ๆ เก็บรวบรวม
วันทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวเลอืกการ
จ าหน่ายผูป่้วย 
บรกิารตา่งๆ และขอ้มลูการ
จ าหน่ายผูป่้วย 
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กระบวนการของผูป่้วยในการ
บรหิารจัดการการใชง้าน 
 
ผูน้ า: 
Maria Chavez-Lagasca, 
ผูจั้ดการแผนกพยาบาล 

RN และ LVN ด าเนนิการทบทวนระเบยีนเกีย่วกบั
ระดับการดแูล ขอ้ก าหนดดา้น
กฎระเบยีบ และบรกิารชว่ยเหลอื
ทางสงัคม ในการระบุ
สถานพยาบาลทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจมี
เตยีงวา่ง ประสานงานในเรือ่ง
ขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบส าหรับ
การพจิารณาไตส่วนเกีย่วกบัการ
จ าหน่ายผูป่้วย ตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่ไมม่กีารรับผูป่้วยรายใหมโ่ดย
เริม่ตน้ในวันที ่4/14/22 ชว่ยเหลอื
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบั
ความคบืหนา้ของการจ าหน่ายผูป่้วย 

บรกิารดา้นสขุภาพเชงิพฤตกิรรม 
 
ผูน้ า: 
Yifang Qian,  
หัวหนา้แผนกจติเวช 

CADC II, MSW, LCSW, 
PsyD, PhD, MD 

ใหก้ารสนับสนุนแกผู่ป่้วยตาม
ความเหมาะสมเกีย่วกบัความบอบ
ช า้จากการโอนยา้ย และ/หรอืให ้
ขอ้มลูทรัพยากรความชว่ยเหลอื
ทางอารมณ์แกค่รอบครัว/ผูแ้ทน
ของผูป่้วยทีเ่กีย่วกบัแผนการ
เปลีย่นผา่น 

กจิกรรมบ าบดั 
 
ผูน้ า: 
Jennifer Carton-Wade, 
ผูช้ว่ยผูด้แูลโรงพยาบาล 

 ชว่ยเหลอืในการก าหนดเวลาการ
ประชมุกบัครอบครัวและ/หรอื
ผูแ้ทนของผูป่้วย ชว่ยเหลอืในการ
ระบคุวามตอ้งการของผูป่้วย จัดให ้
มกีารขนสง่ผูป่้วยไปยัง
สถานพยาบาลปลายทางของการ
จ าหน่ายหรอืการโอนยา้ยตาม
ความเหมาะสม 
ก าหนดเวลาและอ านวยความ
สะดวกในการจัดประชมุในชมุชน
ของผูป่้วยเพือ่หารอืเกีย่วกบั
แผนการปิดสถานพยาบาล 

การรับผูป่้วยและการตรวจสอบ
คณุสมบตัติามเกณฑ ์
 
ผูน้ า: 
George Villavicencio, 
ผูจั้ดการแผนกการรับผูป่้วยและ
การตรวจสอบคณุสมบตัติามเกณฑ ์

 ชว่ยเหลอืในการอา้งองิสทิธอินัพงึ
ไดร้ับของผูป่้วยตอ่หน่วยงาน

ก ากบัดแูล เชน่ SSA ใหค้วามรู ้
ดา้นการเงนิหรอืสทิธอินัพงึไดรั้บ
แกผู่ป่้วยและ/หรอืผูแ้ทน 

บรกิารดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
ผูน้ า: 
Chauncey Jackson, 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารดา้น
สิง่แวดลอ้มและยานพาหนะ 

 ชว่ยเหลอืในการประสานงานหรอื
การขนสง่ผูป่้วยทีจ่ะจ าหน่ายออก
หรอืโอนยา้ยไปยังสถานพยาบาล
แหง่ใหม ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ทรัพยส์นิของผูป่้วยไดรั้บการขน
ยา้ยออกจากสถานพยาบาลแหง่
หนึง่ไปยังอกีแหง่หนึง่ 

รูปที่ 3 ทีมการปิดสถานพยาบาล Laguna Honda 
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วนัทีย่ืน่แผนการปิดสถานพยาบาล: 13 พฤษภาคม 2022 ลายมอืชือ่: 

I I 

 
 
 

Michael Phillips, MHA, FACHE 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร, Laguna Honda Hospital & Rehabilitation Center 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ: 

 
1. ตวัอยา่งจดหมาย – หนังสอืบอกกลา่วถงึผูป่้วย/สมาชกิครอบครัว/ผูแ้ทนทางกฎหมาย 
2. ขอ้มลูสรปุส าหรับผูบ้รหิารเกีย่วกบัแผนการปิดสถานพยาบาล 
3. ตวัอยา่งจดหมายถงึเจา้หนา้ที ่
4. หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งสทิธใินการยืน่อทุธรณ์ 
5. ส ามะโนประชากรผูป่้วย 
6. กรอบเวลาในการปิดสถานพยาบาล 
7. นโยบายการปิดสถานพยาบาล Laguna Honda (LHH)
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การทบทวนและการอนุมัต/ิการปฏเิสธของกรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (CDPH)  
ศนูยบ์รกิาร Medicare และ Medicaid (CMS) 

 
 

วนัที ่CDPH ไดรั้บแผน:  

ประเมนิโดย:   วนัที:่  / /  

อนุมัตเิมือ่:  ปฏเิสธเมือ่: . ความคดิเห็น:   

ทบทวนโดย:   วนัที:่  / /  

อนุมัตเิมือ่:  ปฏเิสธเมือ่: . ความคดิเห็น:   

 

วนัที ่CMS ไดรั้บแผน:  

ประเมนิโดย:   วนัที:่  / /  

อนุมัตเิมือ่:  ปฏเิสธเมือ่: . ความคดิเห็น:   

ทบทวนโดย:   วนัที:่  / /  

อนุมัตเิมือ่:  ปฏเิสธเมือ่: . ความคดิเห็น:   
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เอกสารแนบ 1 
ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางส าหรับ Laguna Honda – หนังสือ
บอกกล่าวเรื่องแผนการโอนย้ายผู้ป่วย 
 

จดหมายตัวอย่าง – หนงัสือบอกกล่าวถึงผู้ป่วย/สมาชิกครอบครัว/ผู้แทนทางกฎหมาย 
 
เรยีน ผูป่้วยของ Laguna Honda และครอบครัว 
 
โรงพยาบาล Laguna Honda ยดึมัน่ในเป้าหมายทีจ่ะมอบความปลอดภยัแกผู่ป่้วยและใหก้ารดแูลทีด่ี
เยีย่มในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติร เอือ้ตอ่การเยยีวยา และมคีวามปลอดภยั ซึง่ถอืเป็นเกยีรตขิองเราที่
ไดใ้หบ้รกิารแกผู่ป่้วยของ Laguna Honda และชมุชนชาวนครและเทศมณฑลซานฟรานซสิโก 
 
ดงัเป็นทีท่ราบกนัดวีา่ แมเ้ราไดท้ าการปรับปรงุครัง้ใหญเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัและ
สง่เสรมิความปลอดภยัของผูป่้วย แตเ่มือ่ไมน่านมานีท้าง Centers for Medicare and Medicaid 
Services (CMS) ไดย้ตุกิารเขา้รว่มของ Laguna Honda จากโครงการ Medicare และ Medicaid ซึง่
ใหเ้งนิทนุชว่ยเหลอืสว่นใหญใ่นการดแูลผูป่้วยของ Laguna Honda ดงันัน้ทาง CMS จงึก าหนดให ้
Laguna Honda ท าการสง่หนังสอืบอกกลา่วนีร้วมถงึแผนการโอนยา้ยและเคลือ่นยา้ยผูป่้วย (ในทีน่ี้
เรยีกวา่ "แผน") ไปยงัสถานพยาบาลทีไ่ดรั้บสวสัดกิารจาก Medicare และ Medicaid แผนดังกลา่ว
ประกอบดว้ยขัน้ตอนที ่Laguna Honda ตอ้งปฏบิตัเิพือ่ใหต้อบสนองตอ่ความจ าเป็นทางการแพทย์
ของทา่นไดต้อ่ไป ตลอดจนเริม่ตน้กระบวนการประเมนิผูป่้วย จัดการประชมุกบัผูป่้วย/ผูแ้ทน และท า
การโอนยา้ยผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลแหง่อืน่อยา่งปลอดภัย 
 
ดงัทีก่ าหนดไวใ้นแผนนี ้เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda จะเริม่ท าการประเมนิความจ าเป็นดา้นการ
ดแูลรักษาผูป่้วยแตล่ะราย เพือ่ชว่ยใหก้ารโอนยา้ยไปยงัต าแหน่งทีเ่หมาะสมในสถานพยาบาลอกีแหง่
มคีวามปลอดภยัและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย หากเป็นไปได ้เราจะพจิารณาสถานพยาบาลและสถาน
ทีต่ัง้ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารโดยค านงึถงึความตอ้งการของทา่น รวมถงึการรักษาพยาบาลเฉพาะดา้นและ
ความจ าเป็นดา้นสขุภาพจติหรอืการบ าบดัรักษาทีท่า่นไดรั้บอยู ่เราจะขอความคดิเห็นจากสมาชกิ
ครอบครัวของผูป่้วยดว้ยเชน่กนั 
 
เจา้หนา้ทีข่องเราจะรว่มมอืกนัเพือ่ใหเ้กดิความเครยีดนอ้ยทีส่ดุในการด าเนนิกระบวนการนีใ้หส้ าเร็จ
ลลุว่งในลกัษณะทีจ่ะลดหรอืป้องกนัโดยสิน้เชงิไมใ่หเ้กดิภาวะ “ความบอบช า้จากการโอนยา้ย” ซึง่
ความบอบช า้จากการโอนยา้ยหมายถงึการประสบความบอบช า้ทางจติใจอนัเนือ่งมาจากการโอนยา้ย
ผูป่้วยอยา่งทนัททีนัใดและโดยไมส่มคัรใจจากสถานพ านักแหง่หนึง่ไปยังอกีแหง่หนึง่ เราเชือ่วา่จะ
สามารถลดความบอบช า้จากการโอนยา้ยในผูป่้วยแตล่ะรายไดห้ากทัง้เรา ผูป่้วย ตลอดจนครอบครัว
และ/หรอืผูแ้ทนทีรั่บผดิชอบผูป่้วย รว่มมอืกนัเพือ่ใหก้ารโอนยา้ยเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสอดคลอ้ง
กบัขอ้บงัคบัทีไ่ดรั้บแจง้ส าหรับการปิดสถานพยาบาล ทัง้นี ้แมจ้ะไดเ้ตรยีมการเป็นอยา่งดเีพยีงใด ก็
ไมอ่าจจะขจัดความบอบช า้จากการเคลือ่นยา้ยทีเ่กดิขึน้กบัทา่นหรอืครอบครัวไดโ้ดยสิน้เชงิ เราจะ
ประสานงานกบัทา่นและแจง้ใหท้า่นทราบในทกุขัน้ตอนเพือ่ลดผลกระทบเหลา่นี้  
 
ดงันัน้เนือ้หาทีเ่หลอืในจดหมายฉบบันีจ้ะใหข้อ้มลูทีจ่ะชว่ยใหท้า่นเขา้ใจดยีิง่ขึน้ถงึกระบวนการทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอกีหลายเดอืนตอ่จากนีก้อ่นการโอนยา้ยผูป่้วยแตล่ะราย 
 
เราได้แนบข้อมูลสรุปส าหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้  
ท่านสามารถดูแผนฉบับสมบูรณ์ได้โดยการขอรับส าเนาจากทุกจุดบริการพยาบาล 
ภายใน Laguna Honda หรือโทรไปที่หมายเลข 415-759-2300 และหากท่าน 
มีข้อสงสัยเก่ียวกับแผน โปรดโทรไปที่หมายเลข 415-759-2300  
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คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาล Laguna Honda Hospital มุง่มัน่อยา่งเต็มทีใ่นความปลอดภยัของผูป่้วย
และจะสือ่สารกบัทา่นและครอบครัวอยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะเวลาของการเปลีย่นแปลงนี ้ 
 
1. ค าแนะน าและข้อมูลทั่วไป: เราจะจัดหาเจา้หนา้ทีท่ีผ่า่นการฝึกอบรมแลว้มาชว่ยเหลอืทา่น 
ในทกุการตดัสนิใจเกีย่วกบัการโอนยา้ยครัง้นี ้โดยเราจะจัดการประชมุกบัทา่นเป็นระยะๆ ตลอด
กระบวนการนีเ้พือ่แจง้ความคบืหนา้และตอบขอ้กงัวลทัง้หมดของทา่น นอกจากนีเ้รายังพรอ้ม
ชว่ยเหลอืทา่นทกุวนัเพือ่ตอบค าถามและขอ้กงัวลทีเ่รง่ดว่นของทา่น 
 
2. การประเมินผู้ป่วยด้านความจ าเป็นและบริการต่างๆ: พนักงานทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมจะสรา้ง
แผนเกีย่วกบัความจ าเป็นและบรกิาร ซึง่จะระบขุอ้แนะน า อาท ิการใหค้ าปรกึษาและการนัดหมายเพือ่
ตดิตามผล เพือ่ป้องกนัหรอืลดผลกระทบของความบอบช า้จากการโอนยา้ยใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เจา้หนา้ที่
ของเราจะประเมนิภาวะทางสงัคมและภาวะการท างานของรา่งกายของผูป่้วยแตล่ะราย ซึง่การประเมนิ
นีจ้ะระบขุอ้แนะน าในการป้องกนัหรอืลดความรนุแรงของการเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพทีอ่าจเป็นผลมา
จากการโอนยา้ย รวมถงึประเภทของสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุส าหรับผูป่้วยแตล่ะราย 
 
ผูป่้วยบางรายและ/หรอืผูแ้ทนของผูป่้วยอาจตดัสนิใจทีจ่ะยา้ยกอ่นทีก่ารประเมนิผูป่้วยจะเสร็จสิน้ แต่
การประเมนิผูป่้วยเหลา่นีม้คีวามส าคญัเป็นอยา่งมากในการท าความเขา้ใจและลดโอกาสในการเกดิ
ความบอบช า้จากการโอนยา้ย เราจงึสนับสนุนอยา่งยิง่ใหผู้ป่้วยทกุรายและผูแ้ทนของผูป่้วยรอใหก้าร
ประเมนิผูป่้วยเสร็จสิน้กอ่นทีจ่ะท าการโอนยา้ย 
 
3. ความจ าเป็นในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย: เราจะประเมนิความจ าเป็นการในเคลือ่นยา้ยของผูป่้วย
และครอบครัวของผูป่้วยแตล่ะราย รวมถงึพจิารณาประเภทของการดแูลรักษาและบรกิารทีเ่หมาะสม
และพรอ้มใหบ้รกิารมากทีส่ดุส าหรับผูป่้วยแตล่ะราย เราจะหารอืเกีย่วกบัแผนความจ าเป็นและบรกิาร
กบัผูป่้วยแตล่ะราย รวมถงึครอบครัวและ/หรอืบคุคลทีรั่บผดิชอบ ซึง่แผนความจ าเป็นและบรกิาร
ดงักลา่วจะไดรั้บการจัดเก็บขอ้มลูอยูใ่นเวชระเบยีนของผูป่้วยแตล่ะราย 
 
4. การดูแลรักษาและบริการที่จะได้รับในอนาคต: เราจะจดัเตรยีมการเคลือ่นยา้ยรว่มกบัผูป่้วย
และบคุคลทีรั่บผดิชอบ ซึง่ครอบคลมุถงึการระบสุถานทีใ่นการโอนยา้ยและชว่ยอ านวยความสะดวกใน
การโอนยา้ยผูป่้วยดว้ยยานพาหนะขนสง่พเิศษตามทีจ่ าเป็น ผูป่้วยหรอืสมาชกิครอบครัวของผูป่้วย
หรอืผูแ้ทนสามารถเตรยีมการอืน่ๆ ไดอ้ยา่งอสิระ หากตอ้งการ ทัง้นีแ้มว้า่เราจะจัดเตรยีมการดแูลที่
จ าเป็นใหใ้นสว่นนี ้แต ่Laguna Honda จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยในการดแูลรักษาหรอืบรกิาร
ดงักลา่วในอนาคต 
 
5. เราไดแ้นบรายชือ่สถานพยาบาล SNF ทัง้หมดในเขตนครและเทศมณฑลซานฟรานซสิโก รวมถงึ
สถานพยาบาลบางสว่นในเขตปรมิณฑล และจะหารอืกบัทา่นเกีย่วกบัสถานพยาบาลทีน่่าจะเหมาะสม
ทีส่ดุส าหรับทา่น รายชือ่นีค้อ่นขา้งจะครอบคลมุเพือ่มอบตวัเลอืกทีห่ลากหลายใหแ้กท่า่น ดงันัน้
ตวัเลอืกบางแหง่จะอยูน่อกซานฟรานซสิโก รายชือ่นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหท้า่นและครอบครัวทราบวา่
มตีวัเลอืกใดบา้ง แตต่วัเลอืกทีเ่หมาะส าหรับทา่นอาจแตกตา่งออกไปโดยขึน้อยูก่บัการประเมนิและ
ความจ าเป็นสว่นบคุคลของทา่น นอกจากนี ้มคีวามเป็นไปไดท้ีส่ถานพยาบาลในรายชือ่นีอ้าจไมม่ี
เตยีงวา่ง  
 
6. จดหมายฉบบันีจ้ะถอืเป็นหนังสอืบอกกลา่วอยา่งเป็นทางการวา่กระบวนการเคลือ่นยา้ยผูป่้วยของ 
Laguna Honda จะเริม่ตน้ทนัท ีและผูป่้วยทกุรายไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการโอนยา้ยกอ่นหกสิบ (60) 
วัน (ก่อนวนัที่ 15 กรกฎาคม 2022) ซึง่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดของมาตราที ่1336.2 ของ 
California Health & Safety Code แตผู่ป่้วยสามารถขอรับการโอนยา้ยโดยสมคัรใจกอ่นวนัที ่15 
กรกฎาคม 2022 ได ้ทัง้นีห้ลงัการหารอืรว่มกบัทมีแพทย ์เราสนับสนุนใหผู้ป่้วยด าเนนิการเคลือ่นยา้ย
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กอ่นก าหนดเวลาดงักลา่ว (แตไ่มบ่งัคบั) โดยขึน้อยูก่บัวา่สถานทีท่ีต่อ้งการนัน้มเีตยีงวา่งหรอืไมแ่ละ
ตอ้งเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรับผูป่้วย เมือ่เราเคลือ่นยา้ยผูป่้วยแตล่ะรายไปยงัสถานพยาบาล
แหง่ใหม ่ความพรอ้มใหบ้รกิารของแตล่ะสถานทีก่็จะลดลง และสถานพยาบาลทีย่งัวา่งอยูห่รอืบรเิวณ
ทีต่ัง้ทีต่อ้งการอาจจะอยูห่า่งจากครอบครัวของผูป่้วยแตล่ะรายออกไปมากขึน้ โปรดเลอืกอยา่ง
รอบคอบและโดยเร็วทีส่ดุเพือ่ทีจ่ะยา้ยไปยงัสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการหรอือยูใ่กลก้บับคุคลทีท่า่นรักมาก
ทีส่ดุ เราไดแ้นบรายชือ่สถานพยาบาลในเขตนครและเทศมณฑลซานฟรานซสิโก รวมถงึในเขต
ปรมิณฑล และเราจะมอบรายชือ่สถานพยาบาลในเขตพืน้ทีใ่ดๆ ทีท่า่นตอ้งการจะเคลือ่นยา้ยผูป่้วยอกี
ดว้ย เราจะจัดการประชมุกบัผูป่้วยแตล่ะรายและบคุคลทีรั่บผดิชอบเพือ่หารอืเกีย่วกบัการยา้ยไปยงั
สถานพยาบาลทีเ่หมาะสมซึง่อยูใ่กลก้บัสถานทีท่ีท่า่นตอ้งการมากทีส่ดุเพือ่ตอบสนองความจ าเป็น
ของทา่น  
 
7. แผนความจ าเป็นและบรกิาร/การประเมนิการเคลือ่นยา้ยของทา่นจะไดรั้บการอปัเดตตลอด
ระยะเวลาพ านักทีเ่หลอืเพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัมากทีส่ดุ ณ เวลาทีโ่อนยา้ย 
 
8. นอกเหนอืจากความชว่ยเหลอืและบรกิารทีจ่ะไดรั้บอยา่งตอ่เนือ่งจาก Laguna Honda แลว้  
เราไดแ้นบรายชือ่หน่วยงานบรกิารและชว่ยเหลอืชมุชนของภาครัฐทีพ่รอ้มใหบ้รกิาร 
 
9. เราจะชว่ยเหลอืเพือ่ใหต้อบสนองความจ าเป็นของทา่นใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีเ่ราจะท าได ้เราจะ 
จัดเตรยีมการประเมนิผูป่้วยใหพ้รอ้มส าหรับทา่นโดยเร็วทีส่ดุ ผูป่้วยทกุรายจะไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
โอนยา้ยจนกวา่การประเมนิผูป่้วยจะเสร็จสิน้ และทา่นไดรั้บขอ้แนะน าเกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยจากเรา
แลว้ เมือ่ทา่นไดรั้บขอ้แนะน าเกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยแลว้ ผูป่้วยแตล่ะรายสามารถเลอืกทีจ่ะขอรับการ
โอนยา้ยจากสถานพยาบาลแหง่นีก้อ่นก าหนดเพือ่ครองเตยีงในสถานพยาบาลใดๆ ทีแ่นะน าได ้ผูป่้วย
และผูแ้ทนของผูป่้วยแตล่ะรายสามารถขอรับแผนการโอนยา้ยไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย ทา่นมสีทิธทิีจ่ะ
หารอืเกีย่วกบัการประเมนิการเคลือ่นยา้ยไดท้กุเวลา และทา่นและ/หรอืผูแ้ทนทางกฎหมายของทา่นมี
สทิธใินการรว่มประชมุเพือ่หารอืเกีย่วกบัการประเมนินี ้
 
10. เราไดร้ะงับการรับผูป่้วยใหมต่ัง้แตว่นัที ่14 เมษายน 2022 เป็นตน้ไป 
 
11. เรายืน่ส าเนาของแผนนีใ้หแ้กผู่ต้รวจการแผน่ดนิในพืน้ทีแ่ลว้ และเราจะแจง้ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิ
ทราบทนัททีีจั่ดท าขอ้แนะน าใหก้ารเคลือ่นยา้ยของทา่นเสร็จสิน้ รวมทัง้จะแจง้ใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิ
ทราบถงึสถานทีแ่หง่ใหมข่องทา่นโดยเป็นไปตามขอ้มลูทีเ่ราแจง้แกท่า่นหรอืผูแ้ทนทางกฎหมายของ
ทา่น 
 
โครงการผูต้รวจการแผน่ดนิดา้นการดแูลรักษาระยะยาวเป็นโครงการสนับสนุนส าหรับผูพ้ านักในสถาน
พักฟ้ืนทีม่พียาบาลประจ าการทกุราย ซึง่บรกิารผูต้รวจการแผน่ดนินัน้ไมม่คีา่ใชจ้า่ยและเป็นความลบั 
หากทา่นตอ้งการพดูคยุหรอืปรกึษากบัโครงการผูต้รวจการแผน่ดนิดา้นการดแูลรักษาระยะยาวใน
พืน้ทีน่ครและเทศมณฑลซานฟรานซสิโกเกีย่วกบัหนังสอืบอกกลา่วและแผนนี ้หรอืเกีย่วกบัการ
ตดัสนิใจเคลือ่นยา้ยใดๆ ทา่นสามารถตดิตอ่โครงการไดท้ี:่ 
  
San Francisco LTC Ombudsperson Program 
 c/o Felton Institute 
 6221 Geary Boulevard, 3rd Floor 
 San Francisco, CA 94121 
 ombudsman@felton.org  
 415/751-9788 
 felton.org/social-services/seniors/sf-ltc-ombudsman-program/ 

mailto:ombudsman@felton.org
https://felton.org/social-services/seniors/sf-ltc-ombudsman-program/
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12. การยื่นอุทธรณ์: ทา่นมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะยืน่อทุธรณ์เกีย่วกบัการโอนยา้ยและ/หรอืการ
จ าหน่ายผูป่้วย ซึง่ Department of Health Care Services (DHCS) ม ีOffice of Administrative 
Hearings and Appeals (OAHA) ท าหนา้ทีเ่ป็นผูพ้จิารณาไตส่วนค าอทุธรณ์เหลา่นี้ OAHA มี
เว็บไซตส์ าหรับใหข้อ้มลูเพิม่เตมิที:่ 
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/Transfer-Discharge-and-Refusal-to-
Readmit-Unit.aspx หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการโอนยา้ยและ/หรอืการจ าหน่ายของทา่นจะระบขุอ้มลู
นีอ้ยูด่ว้ย ขอ้มลูการตดิตอ่ส าหรับการยืน่อทุธรณ์หรอืขอรับขอ้มลูเพิม่เดมิเกีย่วกบัสทิธดิงักลา่วนี ้ 
มดีงันี:้ 
  
Office of Administrative Hearings and Appeals 
 Department of Health Care Services 
 โทรศพัท:์ (916) 445-9775 
 (916) 440-5105 หรอื 
 อเีมลไปที ่OAHAefax@dhcs.ca.gov 
 
โปรดทราบวา่การอทุธรณ์จะไมส่ง่ผลใหไ้ดรั้บคนืสทิธปิระโยชนท์างการเงนิหรอืความคุม้ครองส าหรับ
การพ านักของทา่นที ่Laguna Honda  
 
ดงัทีร่ะบขุา้งตน้ เป้าหมายหลกัของเราคอืการลดผลกระทบจากความบอบช า้จากการโอนยา้ยใหแ้ก่
ผูป่้วยทกุราย ผูป่้วยบางรายอาจขอรับการโอนยา้ยโดยสมัครใจกอ่นทีก่ารประเมนิผูป่้วยดงักลา่ว
ขา้งตน้จะเสร็จสิน้ ทัง้นีข้อย ้าอกีครัง้วา่เราสนับสนุนใหผู้ป่้วยแตล่ะรายเขา้รว่มในการปรกึษาเพือ่
ตดิตามผล ซึง่เสนอใหแ้กผู่ป่้วยแตล่ะรายโดยไมค่ านงึถงึสถานการณ์ของการโอนยา้ย เราขอ
สนับสนุนใหท้า่นเขา้รว่มในกระบวนการโอนยา้ยและยนิดตีอบค าถามของทา่นเสมอ เรามุง่มัน่ทีจ่ะ
มอบการดแูลรักษาทีด่ทีีส่ดุอยา่งตอ่เนือ่งตลอดกระบวนการนี้ ความรว่มมอืของทา่นในเรือ่งนีจ้ะชว่ย
ลดผลกระทบทีเ่กดิกบัผูป่้วยแตล่ะรายไดม้ากทีส่ดุเทา่ทีเ่ป็นไปได ้ 
 
 
 
ขอแสดงความนับถอื 
 
Michael T. Phillips, MHA, FACHE  
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
  

https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/Transfer-Discharge-and-Refusal-to-Readmit-Unit.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/Transfer-Discharge-and-Refusal-to-Readmit-Unit.aspx
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เอกสารแนบ 2 
ข้อมูลสรุปส าหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนการปิดสถานพยาบาล 

 

ข้อมูลสรุปส าหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนการปิดสถานพยาบาลและการโอนย้าย
และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของโรงพยาบาล LAGUNA HONDA HOSPITAL AND 
REHABILITATION CENTER 
 

 

โรงพยาบาล Laguna Honda Hospital and Rehabilitation Center (Laguna Honda) ไดย้ืน่
หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปิดสถานพยาบาลและแผนการโอนยา้ยและเคลือ่นยา้ยผูป่้วย (แผนการปิด
สถานพยาบาล) ตอ่ Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) และ California 
Department of Public Health (CDPH) เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2022 หลงัจากทีเ่อกสารรับรองของ 
CMS ในโครงการ Medicare/Medicaid ของ Laguna Honda ไดถ้กูระงับไปเมือ่วนัที ่14 เมษายน 
2022 ขอ้มลูสรปุส าหรับผูบ้รหิารเกีย่วกบัแผนการปิดสถานพยาบาลนีส้รปุขัน้ตอนที ่Laguna Honda 
จะด าเนนิการเพือ่ปิดสถานพยาบาลภายในวนัที ่13 กนัยายน 2022 
 
 
เจตนาของแผนการปิดสถานพยาบาลนีค้อืเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูป่้วยทีไ่ดรั้บสวสัดกิารจาก Medicare และ 
Medicaid แตล่ะรายจะไดรั้บการโอนยา้ย (Transfer) หรอืการจ าหน่าย (Discharge) อยา่งปลอดภัย 
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และเหมาะสมตามการรักษา (โปรดทราบวา่แผนการปิดสถานพยาบาลนี้
เกีย่วขอ้งกบัผูป่้วยทีไ่ดรั้บสวสัดกิารจาก Medicare และ Medicaid เทา่นัน้) ผูป่้วยทกุรายจะไดรั้บการ
จ าหน่ายหรอืโอนยา้ยไปยงัสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมทีส่ดุในแงข่องคณุภาพ บรกิาร และสถานทีต่ัง้ 
ตามทีพ่จิารณาแลว้วา่เหมาะสมโดยทมีแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา และโดยค านงึถงึความจ าเป็นและ
ตวัเลอืกของผูป่้วยแตล่ะราย กรอบเวลาทัง้หมดทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปิดสถานพยาบาลนีเ้ป็นการ
ประมาณโดยครา่วๆ ทีส่มเหตสุมผล  เราจะพยายามท าใหด้ทีีส่ดุเพือ่เคลือ่นยา้ยผูป่้วยเหลา่นีภ้ายใน
กรอบเวลาของ CMS ดงัทีร่ะบไุวใ้นแผนนี ้หากพบวา่สถานพยาบาลทางเลอืกไมพ่รอ้มใหบ้รกิารและ
ไดม้กีารเริม่ท าการเคลือ่นยา้ยแลว้ดว้ยเจตนาอนัดทีกุภาคสว่น อาท ิกรมสาธารณสขุแหง่ซานฟราน
ซสิโก (San Francisco Department of Public Health), CMS และ CDPH จะใหค้วามรว่มมอืโดย
ประสานงานกนัเพือ่คน้หาทรัพยากรและทางออกในการใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยทีเ่หลอือยูเ่ป็นอยา่งดทีีส่ดุ 
 
Laguna Honda ขอรับรองวา่จะไมด่ าเนนิการใดๆ เพือ่ลดระดบัการวา่จา้งเจา้หนา้ทีห่รอืลดการดแูล
รักษาและบรกิารใดๆ ทีม่อบให ้รวมทัง้จะยงัคงทุม่เทเพือ่มอบการดแูลทีด่เียีย่มใหแ้กผู่ป่้วย ครอบครัว 
และพนักงานตอ่ไปในระหวา่งกระบวนการปิดสถานพยาบาลนี้ 
 

หนังสือบอกกล่าวเรื่องการโอนย้าย/การจ าหน่ายผู้ป่วย 
Laguna Honda จะสง่หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการโอนยา้ย/การจ าหน่ายผูป่้วยทีเ่สนอใหแ้กผู่ป่้วยแต่
ละรายลว่งหนา้กอ่นการโอนยา้ยหรอืการจ าหน่ายใดๆ โดยวนัโอนยา้ยทีเ่สนอจะมรีะยะเวลาอยา่งนอ้ย 
60 วนันับจากวนัทีส่ง่หนังสอืบอกกลา่วฉบบัแรกเรือ่งการปิดสถานพยาบาล ยกเวน้ในสถานการณ์ที่
พบวา่การพ านักของผูป่้วยนัน้เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของตวัผูป่้วยเองหรอืบคุคล
อืน่ๆ ใน Laguna Honda ซึง่ในกรณีดงักลา่วอาจมกีารสง่หนังสอืบอกกลา่วทีม่รีะยะเวลานอ้ยกวา่ 60 
วนันับจากวนัทีส่ง่หนังสอืบอกกลา่วฉบบัแรกเรือ่งการปิดสถานพยาบาล หนังสอืบอกกลา่วดงักลา่วจะ
ระบเุกีย่วกบัการโอนยา้ยหรอืการจ าหน่ายผูป่้วยทีโ่รงพยาบาลเสนอแนะไวพ้รอ้มทัง้เหตผุลส าหรับการ
โอนยา้ย โดยเนือ้หาของหนังสอืแจง้จะเป็นภาษาและในรปูแบบทีผู่ป่้วยและผูแ้ทนของผูป่้วยสามารถ
เขา้ใจ ซึง่เราจะสง่หนังสอืบอกกลา่วเหลา่นีใ้หแ้กผู่ป่้วยเป็นรายๆ ไปโดยพจิารณาตามความจ าเป็น
เฉพาะบคุคลของผูป่้วยแตล่ะราย หลงัจากทีไ่ดท้ าการประเมนิแลว้เพือ่ลดการเกดิความบอบช า้จาก
การโอนยา้ยใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เราจะสง่หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการโอนยา้ยผูป่้วยแตล่ะรายทนัททีีท่ าการ
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ประเมนิผูป่้วยเสร็จสิน้ โดยก าหนดสถานพยาบาลปลายทางไดแ้ลว้ และสถานพยาบาลดงักลา่วพรอ้ม
รับผูป่้วย 
 
การประเมินผู้ป่วย 
Laguna Honda จะท าการประเมนิดงัตอ่ไปนีก้บัผูป่้วยแตล่ะรายกอ่นการโอนยา้ยใดๆ ไปยงั
สถานพยาบาลอืน่หรอืการจ าหน่ายผูป่้วยกลบัสูช่มุชน ผูป่้วยจะไดรั้บการประเมนิโดยทกุหน่วยงาน
พรอ้มกนั และหากพบวา่การโอนยา้ยมคีวามเหมาะสมส าหรับผูป่้วยรายใด เราจะเสนอการโอนยา้ยนัน้
ใหแ้กผู่ป่้วยดงักลา่วโดยไมค่ านงึวา่จะอยูใ่นกลุม่การประเมนิใดก็ตาม  
 
การประเมนิเหลา่นีม้คีวามส าคญัอยา่งยิง่ตอ่การระบสุถานพยาบาลทีเ่หมาะสมซึง่ตอบสนองความ
จ าเป็นและความตอ้งการของผูป่้วย 
 

การประเมนิทางการแพทยแ์ละการพยาบาล ผูป่้วยแตล่ะรายจะไดรั้บการประเมนิโดยแพทยผ์ู ้
ไดรั้บมอบหมายและพยาบาลวชิาชพีจากสถานพยาบาลของเราเพือ่บง่ชีค้วามจ าเป็นทาง
การแพทยแ์ละการพยาบาลระหวา่งพักฟ้ืน 
 
การประเมนิดา้นสงัคม นอกจากนีผู้ป่้วยแตล่ะรายจะไดรั้บการประเมนิโดยนักสงัคมสงเคราะห์
เพือ่ระบคุวามตอ้งการเฉพาะทางสงัคมซึง่จ าเป็นตอ่การคน้หาสถานพยาบาลปลายทางที่
เหมาะสม 
การประเมนิชดุขอ้มลูมาตรฐาน (Minimum Data Set หรอื MDS) สถานพยาบาลของเราจะ
ท าการประเมนิ MDS ตอ่ไปเพือ่บนัทกึสมรรถภาพทางรา่งกายและความจ าเป็นดา้นสขุภาพ
ของผูป่้วย 

 
โรงพยาบาล Laguna Honda จะพจิารณาการประเมนิแตล่ะรายการทีแ่สดงไวข้า้งตน้ ในระหวา่ง
กระบวนการจัดท าค าแนะน าการจ าหน่าย/การโอนยา้ยผูป่้วยส าหรับผูป่้วยแตล่ะรายดงัทีอ่ธบิายไว ้
ดา้นลา่ง 
 
การประชุมกับผู้ป่วยและครอบครวัของผู้ป่วย 
Laguna Honda จะจัดการประชมุเบือ้งตน้กบัผูป่้วยแตล่ะรายและผูแ้ทนของผูป่้วยดว้ย  
หากเหมาะสม ซึง่การประชมุเบือ้งตน้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่แจง้ขอ้มลูเกีย่วกบักระบวนการปิด
สถานพยาบาลใหผู้ป่้วยและผูแ้ทนทราบ รวมถงึรวบรวมความคดิเห็นเกีย่วกบัการตดัสนิใจโอนยา้ย/
จ าหน่ายผูป่้วย ผูป่้วยแตล่ะรายและผูแ้ทนจะไดรั้บแจง้ใหท้ราบถงึการประชมุดงักลา่วดว้ยวาจาและ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่การประชมุนีจ้ะเริม่ทนัทหีลงัการประเมนิของผูป่้วยแตล่ะรายเสร็จสิน้
ตามล าดบัตอ่เนือ่ง และพรอ้มกนักบัการประเมนิผูป่้วยสว่นทีเ่หลอื ทัง้นี ้หากเหมาะสม จะมกีารประชมุ
เพือ่ตดิตามผลเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผูป่้วยแตล่ะรายและผูแ้ทนของผูป่้วยเขา้ใจเกีย่วกบัการยตุกิารใหบ้รกิาร
และกระบวนการโอนยา้ย/การจ าหน่ายนี ้ 
 
การหาเตียงและการจับคู่กับผู้ป่วย 
Laguna Honda จะตรวจสอบและประเมนิระดบัการดแูลรักษา ความจ าเป็น และความตอ้งการใน
ปัจจบุนัของผูป่้วยแตล่ะรายเพือ่ระบตุวัเลอืกการโอนยา้ยและความเป็นไปไดใ้นการจ าหน่ายผูป่้วย 
Laguna Honda จะประสานงานอยา่งใกลช้ดิกบั DHCS และ CDPH เพือ่ชว่ยหาเตยีงใหแ้กผู่ป่้วย 
Medi-Cal ทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลภายใตก้ารประกนัสขุภาพ หน่วยงานทอ้งถิน่ส าหรับ
สถานพยาบาลภาคสนาม ตลอดจนผูต้รวจการแผน่ดนิและทรัพยากรอืน่ใดทีม่ ีLaguna Honda 
จะแจง้ขอ้มลูอปัเดตรายวนัตอ่กรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (CDPH) เกีย่วกบัจ านวนผูป่้วย
ทัง้หมดทีจ่ าหน่ายออกจากสถานพยาบาลและส ามะโนประชากรผูป่้วยทีย่งัคงเหลอือยู ่ นอกจากนี ้
Laguna Honda จะอา้งองิผูป่้วยทีต่รงตามเกณฑจ์ าเพาะทีก่ าหนดไวใ้นการประชมุไปยังโครงการ
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บ าบดัรักษา สถานที ่และบรกิารตา่งๆ (เชน่ สถานพยาบาลเพือ่การบ าบดัผูใ้ชส้ารเสพตดิ)  
 
หากจ าเป็นหรอืเป็นความตอ้งการของผูป่้วยและผูแ้ทนของผูป่้วย เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda จะ
คน้หาเตยีงในเขตพืน้ทีท่างภมูศิาสตรอ์ืน่ๆ ดว้ยเชน่กนั เนือ่งจากมผีูป่้วยใน Laguna Honda เป็น
จ านวนมากทีม่คีวามจ าเป็นทีซ่บัซอ้น ดงันัน้ Laguna Honda จงึคาดการณ์วา่จะตอ้งเคลือ่นยา้ยผูป่้วย
บางสว่นออกนอกพืน้ทีเ่บยแ์อเรยีของซานฟรานซสิโก อาท ิแคลฟิอรเ์นยีตอนเหนอื, เซน็ทรัลแวลลยี์
, แคลฟิอรเ์นยีตอนใต ้และอาจรวมถงึรัฐตา่งๆ ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 
 
เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda จะจับคูผู่ป่้วยกบัเตยีงทีม่เีพือ่จัดเตรยีมทีพั่กทีด่ทีีส่ดุในแงข่องสถาน
ทีต่ัง้ บรกิาร และความจ าเป็นดา้นภาวะจติสงัคม ซึง่ผูป่้วยและผูแ้ทนทางกฎหมายจะถอืเป็นสว่น
ส าคญัในกระบวนการนี ้
 
การพิจารณาไต่สวนการยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกบัการโอนย้าย/การจ าหน่ายผู้ป่วย 
ผูป่้วยแตล่ะรายมสีทิธทิีจ่ะยืน่อทุธรณ์เกีย่วกบัการโอนยา้ยหรอืการจ าหน่ายผูป่้วย และ Laguna 
Honda จะปฏบิตัติามกระบวนการพจิารณาไตส่วนเรือ่งการจ าหน่ายผูป่้วยและขอ้ก าหนดตา่งๆ ของแต่
ละค าอทุธรณ์ 
 
เมือ่ผูป่้วยตดัสนิใจทีจ่ะยืน่อทุธรณ์การจ าหน่ายออกจาก Laguna Honda ทาง Laguna Honda  
จะไมจ่ าหน่ายผูป่้วยดงักลา่วในระหวา่งทีก่ารอทุธรณ์ยงัไมส่ ิน้สดุ เวน้แตก่ารไมจ่ าหน่ายหรอืโอนยา้ย
ผูป่้วยจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของตวัผูป่้วยเองหรอืบคุคลอืน่ๆ ซึง่ในสถานการณ์
นี ้การด าเนนิการจะตอ้งผา่นการหารอืและไดรั้บการอนุมตัจิาก CDPH แลว้เทา่นัน้ โปรดทราบวา่การ
อทุธรณ์จะไมส่ง่ผลใหไ้ดรั้บคนืสทิธปิระโยชนท์างการเงนิหรอืความคุม้ครองส าหรับการพ านักของ
ผูป่้วยที ่Laguna Honda ตลอดกระบวนการปิดสถานพยาบาล 
 
การโอนย้ายและการจ าหน่ายผู้ป่วย 
ผูป่้วยจะไดรั้บการโอนยา้ยไปยงัสถานพยาบาลปลายทางหรอืจ าหน่ายกลบัสูช่มุชนอยา่งเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย ในกรณีของการจ าหน่ายกลับสูช่มุชน Laguna Honda จะใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมแก่
ผูป่้วยและ/หรอืครอบครัวหรอืผูแ้ทนทางกฎหมายเกีย่วกบัการจ าหน่ายผูป่้วย (เชน่  
การใชอ้ปุกรณ์และยารักษา การนัดหมายเขา้รับบรกิารกบัผูใ้หบ้รกิารปฐมภมูแิละการตดิตามผล  
และมอบยากอ่นจ าหน่ายออกจากสถานพยาบาล รวมถงึอปุกรณ์และวสัดทุีจ่ าเป็นในปรมิาณทีใ่ชไ้ด ้
นาน 30 วนั หากเหมาะสมตามการรักษา) 
 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการโอนยา้ยผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลแหง่อืน่ จะมกีารด าเนนิการส าหรับผูป่้วย 
แตล่ะรายตามขัน้ตอนตอ่ไปนี:้ 
 
เวชระเบยีน Laguna Honda จะจัดเตรยีมเวชระเบยีนในรปูแบบอเิล็กทรอนกิส ์ซึง่มเีอกสารทาง
กฎหมายทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ สทิธกิารเป็นผูป้กครอง หนังสอืมอบอ านาจ และหนังสอืแสดง
เจตนา เป็นตน้ โดยในเบือ้งตน้เราจะสง่เวชระเบยีนและเอกสาร MDS ในชว่งสามเดอืนลา่สดุของ
ผูป่้วยแตล่ะรายไปยงัสถานพยาบาลแหง่ใหม ่และจะสง่บนัทกึขอ้มลูทีส่มบรูณ์มากขึน้ตามไปใน
ภายหลงั 
 
การจา่ยยา เมือ่ผูป่้วยไดรั้บการจ าหน่ายกลบัสูช่มุชน ผูป่้วยจะไดรั้บยากอ่นจ าหน่ายออกจาก
สถานพยาบาลในปรมิาณทีใ่ชไ้ดน้านสงูสดุ 30 วนั หากเหมาะสมตามการรักษา ในกรณีของการ
จ าหน่ายหรอืการโอนยา้ยไปยงัสถานพักฟ้ืนทีม่พียาบาลประจ าการ (SNF) หรอืสถานพยาบาลอืน่ใด 
Laguna Honda จะจัดเตรยีมยาในปรมิาณทีใ่ชไ้ดน้านสงูสดุ 14 วนั ใหแ้กส่ถานพยาบาลแหง่ใหม ่
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ทรัพยส์นิของผูป่้วย Laguna Honda จะบนัทกึรายการทรัพยส์นิสว่นตวัทัง้หมดของผูป่้วยกอ่น
โอนยา้ยไปยงัสถานพยาบาลแหง่ใหม ่Laguna Honda จะบรรจหุบีหอ่และโอนยา้ยทรัพยส์นิสว่นตวั
ทัง้หมดของผูป่้วยไปพรอ้มกบัผูป่้วย แตผู่แ้ทนของผูป่้วยสามารถขนยา้ยทรัพยส์นิเหลา่นัน้ได ้
 
เงนิทนุชว่ยเหลอืของผูป่้วย Laguna Honda จะด าเนนิการโอนยา้ยเงนิทนุชว่ยเหลอืของผูป่้วยไปยงั
สถานพยาบาลแหง่ใหม ่หรอืตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึความตอ่เนือ่งในการจา่ยเงนิทนุชว่ยเหลอืของ
ผูป่้วยและมกีารจัดท าบญัชตีามความเหมาะสม 
 
ขอ้มลูการประกนัสงัคม Laguna Honda จะกรอกขอ้มลูและจัดสง่ทางไปรษณียเ์พือ่แจง้การเปลีย่นที่
อยูก่ารประกนัสงัคมตามขอ้ก าหนดของการบรหิารงานประกนัสงัคมของรัฐบาลกลาง 
 
การจัดเก็บบันทกึขอ้มลู ในสว่นของบนัทกึขอ้มลูทีไ่มไ่ดรั้บการโอนยา้ยไปพรอ้มกบัผูป่้วยหรอืบันทกึขอ้มลูที่
ปิด/เก็บเขา้คลังขอ้มลูแลว้ Laguna Honda จะจัดเก็บบนัทกึขอ้มลูดังกลา่วไวเ้ป็นเวลา 10 ปี 
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เอกสารแนบ 3 
ตัวอย่างจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ของ Laguna Honda 

 

[อาจมกีารแกไ้ขโดยความรว่มมอืกบัพันธมติรดา้นแรงงานและฝ่ายทรัพยากรบคุคล] 
 
เรยีน เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda 
 
โรงพยาบาล Laguna Honda ยดึมัน่ในเป้าหมายทีจ่ะมอบความปลอดภยัแกผู่ป่้วยและใหก้ารดแูลที่
ดเียีย่มในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นมติร เอือ้ตอ่การเยยีวยา และมคึวามปลอดภยั 
 
ดงัเป็นทีท่ราบกนัดวีา่ แมเ้ราไดท้ าการปรับปรงุครัง้ใหญเ่พือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบขอ้บงัคบัและ
สง่เสรมิความปลอดภยัของผูป่้วย แตเ่มือ่ไมน่านมานีท้าง Centers for Medicare and Medicaid 
Services (CMS) ไดย้ตุกิารเขา้รว่มของ Laguna Honda จากโครงการ Medicare และ Medicaid 
ซึง่ใหเ้งนิทนุชว่ยเหลอืสว่นใหญใ่นการดแูลผูป่้วยของ Laguna Honda 
 
แผนดังกลา่วประกอบดว้ยขัน้ตอนที ่Laguna Honda ตอ้งปฏบิตัเิพือ่ใหต้อบสนองตอ่ความจ าเป็น
ทางการแพทยข์องผูป่้วยของเราไดต้อ่ไป ตลอดจนเริม่ตน้กระบวนการประเมนิผูป่้วยส าหรับผูรั้บ
สทิธปิระโยชนใ์นโครงการ Medicare และ Medicaid จัดการประชมุกบัผูป่้วย/ผูแ้ทน และท าการ
โอนยา้ยผูป่้วยเหลา่นัน้ไปยงัสถานพยาบาลแหง่อืน่อยา่งปลอดภยั 
 
ดงัทีก่ าหนดไวใ้นแผนนี ้เจา้หนา้ทีข่อง Laguna Honda จะเริม่ท าการประเมนิความจ าเป็นดา้นการ
ดแูลรักษาผูป่้วยแตล่ะราย เพือ่ชว่ยใหก้ารโอนยา้ยไปยงัต าแหน่งทีเ่หมาะสมในสถานพยาบาลอกี
แหง่มคีวามปลอดภยัและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย หากเป็นไปได ้เราจะพจิารณาสถานพยาบาลและ
สถานทีต่ัง้ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารโดยค านงึถงึความตอ้งการของผูป่้วยแตล่ะรายและผูแ้ทนของผูป่้วย 
รวมถงึการรักษาพยาบาลเฉพาะดา้นและความจ าเป็นดา้นสขุภาพจติหรอืการบ าบดัรักษาทีผู่ป่้วย
ไดรั้บอยู ่
 

เราได้แนบข้อมูลสรุปส าหรับผู้บริหารเกี่ยวกับแผนมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ และท่าน
สามารถขอรับส าเนาของแผนฉบับสมบูรณ์เพื่อทบทวนได้จากจุดบริการพยาบาลภายใน 
Laguna Honda หรือโดยเข้าไปที่ lagunahonda.org 
 
 
  

https://www.lagunahonda.org/
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เอกสารแนบ 4 
หนังสือบอกกล่าวเรื่องการโอนย้าย/การจ าหน่ายผู้ป่วยและสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ 
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เอกสารแนบ 5 

ส ามะโนประชากรผู้ป่วย 
ณ วนัที ่5/6/22 

 
 

ระดับการดูแลของ
สถานพกัฟื้นที่มี

พยาบาลประจ าการ 
(SNF) 

เกณฑ ์ ส ามะโน
ประชากร 

 
การดูแลผูป้่วยที่มี
ภาวะความจ าเส่ือม 
ในสถานทีป่ลอดภัย/
ที่มีระบบล็อก 

 
ผูป่้วยทีไ่ดรั้บการวนิจิฉัยเบือ้งตน้วา่เป็นโรคสมองเสือ่มทีเ่สีย่งตอ่การ
หลบหน/ีหลงทาง ผูป่้วยทีม่ภีาวะความรูค้ดิบกพรอ่งรนุแรงทีไ่มส่ามารถ
ตดัสนิใจทางการแพทยไ์ดด้ว้ยตนเอง ผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งมผีูพ้ทิักษ์หรอืการ
ตดัสนิใจรว่มกนัทางการแพทย ์(SDM) เพือ่ตกลงยนิยอมเรือ่งการจัดหา
สถานพยาบาลใหผู้ป่้วยในสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

 
 
 

 
 

41 

 
 

การช่วยเหลือ 
แบบบรูณาการ 

 
ผูป่้วยทีม่คีวามบกพรอ่งทางพฤตกิรรมอนัเนือ่งมาจากความผดิปกตทิาง
สขุภาพจติ พฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัโรคทางสมอง (เชน่ โรคหลอดเลอืดสมอง 
โรคปลอกประสาทเสือ่มแข็ง โรคสมองเสือ่ม และโรคเกีย่วกบัระบบประสาท-
เนือ้งอก) ความบกพรอ่งทางสมองชัว่คราวและถาวร (เชน่ โรคสมองจากเม
ตาบอลซิมึและโรคสมองจากพษิ) และ/หรอืการบาดเจ็บ (เชน่ ความบอบช ้า 
ภาวะเลอืดมอีอกซเิจนนอ้ย และ/หรอืการขาดเลอืดเฉพาะที)่ 

 
 
 
 

 
 

55 

การดูแลผูป้่วยที่มี
ภาวะดา้นความจ า 

ผูป่้วยทีม่คีวามบกพรอ่งทางสตปัิญญาระดบัปานกลางถงึขัน้สงู ซึง่มี
คณุสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดขัน้ต า่ส าหรับความตอ้งการสถานพยาบาลทีม่ี
พยาบาลประจ าการ 

 
 
 

167 

 
การมุ่งเน้นดา้นภาษา ผูป่้วยซึง่สว่นใหญพ่ดูไดภ้าษาเดยีวทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดขัน้ต า่

ส าหรับความตอ้งการสถานพยาบาลทีม่พียาบาลประจ าการ สถานทีใ่นบรเิวณ
ใกลเ้คยีงทีมุ่ง่มัน่ใหก้ารดแูลทีเ่หมาะสมในดา้นวฒันธรรมและภาษาที่
เหมาะสมแกผู่ป่้วยทกุราย 

 
 
 

112 

 
 
 
 

 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ใน SNF 

 
 

ผูป่้วยทีม่คีวามบกพรอ่งทางกายภาพทีส่ าคญัอยา่งนอ้ยหนึง่รายการซึง่
ขดัขวางความสามารถในการท างาน ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูลของพยาบาล
ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั ตามขอ้ใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งนอ้ย: 
• การฝึกอบรมในการจัดการ B/B 

• การฝึกอบรมการดแูลตนเอง 
• การฝึกอบรมหรอืค าแนะน าในขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยั 
• การฝึกอบรมการท างานดา้นความรูค้ดิ 

• การปรับเปลีย่นและการจัดการพฤตกิรรม 
ตอ้งสามารถเขา้รว่มโครงการฟ้ืนฟสูมรรถภาพไดอ้ยา่งเต็มทีแ่ละตอ้งแสดง
ใหเ้ห็นถงึความสามารถในการกา้วหนา้ไปสูเ่ป้าหมายการท างานทีว่ดัผลได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

43 



หนา้ 36 จาก 42  

 
 
 
 

 
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
แบบเฉียบพลนั 

 
 

ผูป่้วยตอ้งมคีวามบกพรอ่งในการท างานทีม่นัียส าคญั รวมถงึมคีวามจ าเป็นทาง
การแพทยแ์ละการพยาบาลทีไ่ดบ่นัทกึขอ้มลูไว ้โดยไมค่ านงึถงึการวนิจิฉัยโรค 
ซึง่จ าเป็นตอ้งม:ี 
• การฟ้ืนฟสูมรรถภาพในสถานพักฟ้ืนทีม่พียาบาลประจ าการตลอด 24 ชัว่โมง 
• โปรแกรมการบ าบดัฟ้ืนฟสูมรรถภาพอยา่งเขม้ขน้ทีด่ าเนนิการอยูแ่ละด าเนนิ
อยา่งตอ่เนือ่งโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการฟ้ืนฟทูีม่ใีบอนุญาตอืน่ๆ อกีหลายทา่นใน
โครงการทีใ่ชเ้วลาเรง่รัดและมกีารประสานงานทางการแพทย ์
ผูป่้วยตอ้งสามารถมสีว่นรว่มในการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในระดบัเขม้ขน้ไดอ้ยา่ง
เต็มที ่(โดยทั่วไปหมายถงึการบ าบดั 3 ชัว่โมงตอ่วนั 5 วนัตอ่สปัดาห)์ และตอ้ง
แสดงความสามารถในการกา้วหนา้ไปสูเ่ป้าหมายการท างานทีว่ดัผลได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

 
การดูแลทาง
การแพทย์แบบ
เฉียบพลัน 

เฉพาะผูป่้วยหนักแบบเฉียบพลนัเทา่นัน้ทีส่ามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสมได ้ผูป่้วยทีต่อ้งท าหตัถการผา่ตดั การดแูลผูป่้วยวกิฤต การวดัและสง่
ขอ้มลูทางไกล หรอืการเฝ้าสงัเกตการไหลเวยีนของโลหติ ไมส่ามารถเขา้รับ
บรกิารในหน่วยการดแูลทางการแพทยแ์บบเฉยีบพลนัได ้

 
 

5 

 
การดูแลผูป้่วยที่มีผล
การตรวจเป็นบวก 

ผูป่้วยทีต่ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์และตอ้งไดรั้บการดแูลในระดบัของสถานพักฟ้ืน
ทีม่พียาบาลประจ าการ (SNF) หน่วยงานนีต้อบสนองความตอ้งการของผูป่้วย
โรคสมองเสือ่มทีเ่กีย่วขอ้งกบัเอชไอว ีและใหก้ารชว่ยเหลอืตลอด 24 ชัว่โมง
ส าหรับชมุชนทีม่คีวามหลากหลายของผูต้ดิเชือ้เอชไอว/ีเอดส ์

 
 
 

53 

 
การดูแลแบบ
ประคบัประคอง 

 
ผูป่้วยทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดขัน้ต า่ของระดบัการดแูลของสถานพกั
ฟ้ืนทีม่พียาบาลประจ าการ (SNF) ทีม่โีรคระยะสดุทา้ยหรอือาการเจ็บป่วย
เรือ้รังและลกุลาม ซึง่จะไดรั้บประโยชนจ์ากบรกิารการดแูลแบบ
ประคบัประคอง 

 
 
 

50 

 
การดูแลทีซ่ับซ้อนที่
ต้องไดร้ับความ
ช่วยเหลอืทกุด้าน 

 
ผูป่้วยทีม่ภีาวะทางการแพทยท์ีต่อ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืในระดบัสงู ซึง่รวมถงึ
แตไ่มจ่ ากดัเพยีงการดแูลการเจาะคอ การใหอ้าหารเขา้ทางเดนิอาหาร การ
ชว่ยเหลอืระบบทางเดนิหายใจ และการพยาบาลในระดบัทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 

160 

 รวมทั้งหมด 686 
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เอกสารแนบ 6 
กรอบเวลาในการปิดสถานพยาบาล Laguna Honda (LHH) 
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เอกสารแนบ 7 
นโยบายการสถานโรงพยาบาล Laguna Honda (LHH) 

 

แผนการปิดสถานพยาบาล 
 
นโยบาย: 

 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของโรงพยาบาล Laguna Honda Hospital and Rehabilitation Center 
(LHH) ในฐานะผูด้แูลโรงพยาบาล Laguna Honda จะตอ้งรับผดิชอบในการปฏบิตัติามเงือ่นไข
ความคุม้ครองของ Medicare ของรัฐบาลกลาง และขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัของรัฐใน
กรณีทีม่กีารปิดสถานพยาบาลแหง่นี้ 

 
วัตถุประสงค์: 

 
เพือ่ก าหนดบทบาทและความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และทมีการปิดสถานพยาบาล
ในกรณีทีต่อ้งปิดสถานพยาบาล 

 
ขั้นตอนในการด าเนินการ: 

 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะ: 

 
ยืน่แผนการปิดสถานพยาบาล/แผนการเปลีย่นผา่น (แผน) ไปยงัส านักงานเขตซานฟรานซสิโกของ

โครงการการออกใบอนุญาตและใบรับรองของกรมสาธารณสขุแหง่แคลฟิอรเ์นยี (California 
Department of Public Health, CDPH) เพือ่ขออนุมตัติามขอ้ก าหนดของรัฐบาลกลางและของรัฐ 

 
ยืน่แผนอยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นทีจ่ะสง่หนังสอืบอกกลา่วใดๆ เรือ่งการปิดสถานพยาบาลเพือ่ขออนุมตัิ

จาก CDPH 

 
มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการแพทย ์และเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารของโรงพยาบาล Laguna 

Honda มสีว่นรว่มในการพัฒนาแผนส าหรับการโอนยา้ย การจ าหน่าย หรอืการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย
ทกุรายอยา่งปลอดภยัและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 
จัดหาทมีผูเ้ชีย่วชาญไวค้อยชว่ยเหลอืผูป่้วยและครอบครัวในการหาสถานพยาบาลทางเลอืกอืน่ 

 
ระบสุถานพยาบาลทีพ่รอ้มใหบ้รกิารในแงข่องคณุภาพ บรกิาร และสถานทีต่ัง้กอ่นทีจ่ะมกีาร

จัดเตรยีมหนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปิดสถานพยาบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แพทยป์ระจ าตวัผูป่้วยแตล่ะราย และทมีแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา (RCT) 

ด าเนนิการประเมนิทางการแพทยใ์หเ้สร็จสิน้ 

 

การประเมนินีจ้ะรวมถงึสภาวะทางการแพทยข์องผูป่้วย และภมูไิวรับตอ่ผลกระทบดา้นสขุภาพที่
ไมพ่งึประสงค ์รวมถงึผลกระทบทางจติสงัคม/ความบอบช า้จากการโอนยา้ยกอ่นทีจ่ะสง่
หนังสอืบอกกลา่วเรือ่งการปิดสถานพยาบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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การประเมนิทีส่มบรูณ์จะตอ้งประกอบดว้ยค าแนะน าส าหรับการใหค้ าปรกึษา การนัดตรวจเพือ่ตดิตาม
ผล และบรกิารอืน่ๆ ทีแ่นะน าโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เจา้หนา้ทีท่ีเ่หมาะสมท าการประเมนิการท างานทางสงัคมและทางกายภาพ
ของผูป่้วยแตล่ะรายโดยองิตามสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัชดุขอ้มลูมาตรฐาน (MDS) ดงัทีร่ะบไุวใ้น
ประมวลสวสัดกิารและสถาบนั §14110.15 ใหเ้สร็จสิน้กอ่นทีจ่ะสง่หนังสอืบอกกลา่วถงึผูป่้วย
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
หลงัจาก CDPH ไดอ้นุมตัแิผนแลว้ จัดสง่หนังสอืบอกกลา่วถงึบคุคล/หน่วยงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 60 วนักอ่นวนัทีเ่สนอใหท้ าการปิดสถานพยาบาล 

เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล LHH 

ผูป่้วย 

ผูแ้ทนทางกฎหมายของผูป่้วย 

ผูรั้บผดิชอบอืน่ๆ 

ผูต้รวจการแผน่ดนิส าหรับการดแูลรักษาระยะยาวของรัฐ 

กรมบรกิารสาธารณสขุของรัฐ  

ศนูยบ์รกิาร Medicare และ Medicaid (CMS) ระดับภมูภิาค IX 

ส านักงานการส ารวจและการออกใบรับรอง แผนประกนัสขุภาพใดๆ ของผูป่้วยทีไ่ดรั้บผลกระทบ 
และเจา้หนา้ทีใ่นชมุชนทีใ่หก้ารดแูลผูป่้วย 

 
ระบชุือ่ของผูป่้วยทีไ่ดรั้บผลกระทบพรอ้มขอ้มลูระบตุัวตนทีเ่หมาะสมในหนังสอืบอกกลา่วทีส่ง่ไปยัง

กรมการบรกิารดา้นการดูแลสุขภาพ (DHCS) และแผนประกันสุขภาพใดๆ ของผูป่้วยทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบ 

 
เนือ้หาของหนังสอืบอกกลา่วจะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลกลางและของรัฐ 

 
ก าหนดการจัดประชมุในชมุชนโดยสง่ค าเชญิไปใหผู้ป่้วย ผูแ้ทนทางกฎหมายของผูป่้วย ครอบครัว 

และเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุประจ าทอ้งถิน่ 
 
ไม่รับผูป่้วยรายใหม่ในวันทีห่รือหลังจากวันทีส่่งหนังสอืบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร ผูป่้วยที่

กลับเขา้รับการรักษาจากโรงพยาบาลหรอืสถานที่ใหก้ารดแูลอืน่ๆ ไมถ่อืวา่เป็นการรับผูป่้วยราย
ใหม ่

 
แจง้ใหผู้ป่้วยรายใดๆ ทีป่ระสงคจ์ะเขา้รับการรักษาถงึความตัง้ใจทีจ่ะปิดสถานพยาบาล หลังจากที่

ไดส้ง่หนังสอืบอกกลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรในสว่นที ่2 ขา้งตน้แลว้ 
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สมัภาษณ์และหารอืเกีย่วกบัการปิดสถานพยาบาลกบัผูป่้วย ผูแ้ทนทางกฎหมายของผูป่้วย  
ผูพ้ทิกัษ์/ผูป้กครอง ครอบครัว/เพือ่น หรอืผูอ้ืน่ เพือ่ชว่ยใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการปิดสถานพยาบาล
และสทิธขิองพวกเขา ตามความเหมาะสมโดยพจิารณาถงึ: 

 

ความจ าเป็นของผูป่้วยแตล่ะราย ตวัเลอืกของผูป่้วยแตล่ะราย 

ผลประโยชนส์งูสดุของผูป่้วยแตล่ะราย 
 
ค าแนะน าประเภทของสถานพยาบาลทีเ่หมาะสมทีส่ดุส าหรับผูป่้วยแตล่ะราย ความใกลช้ดิกบั

ครอบครัว เพือ่น และ/หรอืผูแ้ทนทางกฎหมาย และ 

ประเภทของการดแูลและบรกิารในอนาคตทีเ่หมาะสมและพรอ้มใหบ้รกิารมากทีส่ดุ 
 

ชว่ยเหลอืผูป่้วยหรอืผูแ้ทนของผูป่้วยในการรับขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการตดัสนิใจหลังรับทราบขอ้มลู
แลว้เกีย่วกบัการยา้ยสถานพยาบาล 

 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดจ้ัดหาขอ้มลูทางการแพทยท์ีเ่กีย่วขอ้งและขอ้มลูอืน่ๆ ทัง้หมดใหก้บั

สถานพยาบาลปลายทาง เพือ่รับประกนัความตอ่เนือ่งในการดแูลไดอ้ยา่งปลอดภยัและมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี ้จะตอ้งจัดเตรยีมสิง่ตอ่ไปนีใ้หก้บัสถานพยาบาลปลายทาง: 

 
ขอ้มลูการตดิตอ่กบัผูแ้ทนของผูป่้วยและบคุคลทีจ่ะตอ้งบอกกลา่ว ขอ้มลูค าสัง่ขัน้สงู 

ค าแนะน าทัง้หมดส าหรับวธิปีฏบิตัพิเิศษหรอืขอ้ควรระวงัตามความเหมาะสม เป้าหมาย

แผนการดแูลแบบครอบคลมุ และ 

ส าเนาขอ้มลูสรปุของการจ าหน่ายผูป่้วยแตล่ะราย 
 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การโอนยา้ย/การจ าหน่ายจะถกูบนัทกึไวใ้นเวชระเบยีนของผูป่้วยแตล่ะราย

กอ่นการโอนยา้ย การจัดท าเอกสารตอ้งระบเุกณฑพ์จิารณาส าหรับการโอนยา้ย/การจ าหน่าย
ผูป่้วย 

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ทรัพยส์นิสว่นตวัของผูป่้วยแตล่ะรายไดรั้บการบนัทกึกอ่นและระหวา่งการ
โอนยา้ย 

 
เสนอทีจ่ะทบทวนกจิวตัรในการดแูลผูป่้วย ความจ าเป็นและความตอ้งการของผูป่้วยแตล่ะราย 

ใหก้บัเจา้หนา้ทีซ่ ึง่จะดแูลผูป่้วยในสถานพยาบาลปลายทาง 
 
บอกกลา่วผูป้ระกอบวชิาชพีหรอืสถานทีด่แูลดา้นสขุภาพใดๆ ทีไ่ดใ้หก้ารดแูลและบรกิารแกผู่ป่้วย

ถงึการปิดสถานพยาบาล และขอ้มลูการตดิตอ่กบัสถานพยาบาลปลายทาง ซึง่รวมถงึสถานที่
ฟอกไตและสถานทีอ่ืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกนั 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่จะมกีารสือ่สารขอ้มลูเพือ่แจง้ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทราบเกีย่วกบัความบอบช า้
ทีเ่กีย่วกบักระบวนการขา้งตน้อยา่งโปรง่ใสและทนัตอ่เวลา เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การด าเนนิการตาม
แผนมปีระสทิธผิลและปลอดภยัเทา่ทีเ่ป็นไปไดแ้ละตามความเหมาะสม 
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ทีมการปิดสถานพยาบาล: บทบาทและความรับผิดชอบ 
 
ทมีการดแูลสถานพยาบาล – จะท าหนา้ทีเ่ป็นผูน้ าและเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ดแูลรับผดิชอบดา้นการ
ปฏบิตังิาน การน าแผนไปปฏบิตั ิและการตรวจตดิตามภารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย และกรอบเวลาและ
ก าหนดเสน้ตายในการด าเนนิงานใหเ้สร็จสิน้ ซึง่รวมถงึฝ่ายบรกิารสขุภาพ (Medical Services), 
ฝ่ายบรกิารการพยาบาล (Nursing Services), ฝ่ายจัดการดา้นคณุภาพ (Quality Management) 
และฝ่ายปฏบิตักิารดา้นการบรกิารสนับสนุน (Support Services Operation) จะใหค้ าแนะน าและให ้
ค าปรกึษาแกท่มีการปิดสถานพยาบาลเกีย่วกบักลยทุธใ์นการสือ่สารกบัผูป่้วยและครอบครัวของ
ผูป่้วย 
 
ทมีการปิดสถานพยาบาล – เจา้หนา้ทีท่กุรายทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของทมีแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาแตล่ะราย
จะมบีทบาทในกระบวนการโอนยา้ยและยา้ยสถานพยาบาล เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การโอนยา้ยผูป่้วยทกุคน
มคีวามปลอดภยัและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

 

หน่วยงาน คุณวุฒิ หน้าที่รับผิดชอบ 

บรกิารทางการแพทย ์
 
ผูน้ า: 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย
การแพทย ์หวัหนา้แผนก
บคุลากร 
หวัหนา้แผนกอายรุศาสตร ์

DO หรอื MD ท าการประเมนิดา้นสขุภาพ 

บรกิารดา้นการพยาบาล 
 
ผูน้ า: 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย 
การพยาบาล 
 
ทมีสนับสนุน:  
ผูอ้ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
ผูจ้ัดการแผนกพยาบาล  
หวัหนา้พยาบาล 

RN และ 
LVN 

น าขอบเขตทัว่ไปของวธิปีฏบิตัใินการพยาบาลไป
ปฏบิตัใิช ้โดยรวมถงึการสง่เสรมิดา้นสขุภาพ การ
ป้องกนัการเจ็บป่วย และการดแูลความเจ็บป่วย
ทางรา่งกาย ควบคมุดแูลเจา้หนา้ทีผู่ช้ว่ยดา้นการ
ดแูลสขุภาพอืน่ๆ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีาร
จัดท าแผนการดแูลผูป่้วยแตล่ะรายพรอ้มใชง้าน
และน าไปใชอ้ยา่งตอ่เนือ่งตลอดกระบวนการปิด
สถานพยาบาล 

บรกิารสงัคม 
 
ผูน้ า: 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารสงัคม 

LCSW และ 
MSW 

ท าการประเมนิดา้นสงัคมและดา้นจติสงัคมและให ้
การสนับสนุนชว่ยเหลอืแกผู่ป่้วยทกุราย 
ประสานงานและจัดท าการประชมุกบัผูป่้วยและ/
หรอืผูแ้ทนของผูป่้วยในประเด็นทีเ่กีย่วกบัแผนการ
ปิดสถานพยาบาล ระบตุวัเลอืกในการจ าหน่าย
ผูป่้วยและบรกิารตา่งๆ ทีจ่ าเป็น อา้งองิและ
ประสานงานในการอา้งองิผูป่้วยไปยงั
สถานพยาบาลแหง่อืน่ 
ประสานงานในการเปลีย่นผา่นของผูป่้วย เชน่ 
การขนสง่ผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลอืน่ๆ เก็บ
รวบรวมวนัทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัเลอืกการจ าหน่าย
ผูป่้วย บรกิารตา่งๆ และขอ้มลูการจ าหน่ายผูป่้วย 
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กระบวนการของผูป่้วยใน
การบรหิารจัดการการใช ้

งาน 
ผูน้ า: 
ผูจ้ัดการพยาบาล 

RN และ 
LVN 

ด าเนนิการทบทวนระเบยีนเกีย่วกบัระดบัการดแูล 
ขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบ และบรกิารชว่ยเหลอืทาง
สงัคม ในการระบสุถานพยาบาลทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่าจมี
เตยีงวา่ง ประสานงานในเรือ่งขอ้ก าหนดดา้น
กฎระเบยีบส าหรับการพจิารณาไตส่วนเกีย่วกบัการ
จ าหน่ายผูป่้วย ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่กีารรับ
ผูป่้วยรายใหมโ่ดยเริม่ตน้ในวนัที ่4/14/22 
ชว่ยเหลอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัความ
คบืหนา้ของการจ าหน่ายผูป่้วย 

บรกิารดา้นสขุภาพ
เชงิพฤตกิรรม 
 
ผูน้ า: 
หวัหนา้แผนกจติเวช 

CADC II, 
MSW, 
LCSW, 
PsyD, PhD, 
MD 

ใหก้ารสนับสนุนแกผู่ป่้วยตามความเหมาะสม
เกีย่วกบัความบอบช า้จากการโอนยา้ย และ/หรอืให ้
ขอ้มลูทรัพยากรความชว่ยเหลอืทางอารมณ์แก่
ครอบครัว/ผูแ้ทนของผูป่้วยทีเ่กีย่วกบัแผนการ
เปลีย่นผา่น 

กจิกรรมบ าบดั 
 
ผูน้ า: 
ผูช้ว่ยผูด้แูลโรงพยาบาล 

 ชว่ยเหลอืในการก าหนดเวลาการประชมุกบั
ครอบครัวและ/หรอืผูแ้ทนของผูป่้วย ชว่ยเหลอืใน
การระบคุวามตอ้งการของผูป่้วย จัดใหม้กีารขนสง่
ผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลปลายทางของการ
จ าหน่ายหรอืการโอนยา้ยตามความเหมาะสม 
ก าหนดเวลาและอ านวยความสะดวกในการจัด
ประชมุในชมุชนของผูป่้วยเพือ่หารอืเกีย่วกบั
แผนการปิดสถานพยาบาล 

การรับผูป่้วยและการตรวจสอบ
คณุสมบตัติามเกณฑ ์
 
ผูน้ า: 
ผูจ้ัดการแผนกการรับผูป่้วย 
และการตรวจสอบคณุสมบตัิ
ตามเกณฑ ์

 ชว่ยเหลอืในการอา้งองิสทิธอินัพงึไดรั้บของผูป่้วย
ตอ่หน่วยงานก ากบัดแูล เชน่ SSA ใหค้วามรูด้า้น
การเงนิหรอืสทิธอินัพงึไดรั้บแกผู่ป่้วยและ/หรอื
ผูแ้ทน 

บรกิารดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

ผูน้ า: 
ผูอ้ านวยการฝ่ายบรกิารดา้น
สิง่แวดลอ้มและยานพาหนะ 

 ชว่ยเหลอืในการประสานงานหรอืการขนสง่ผูป่้วย
ทีจ่ะจ าหน่ายออกหรอืโอนยา้ยไปยงั
สถานพยาบาลแหง่ใหม ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
ทรัพยส์นิของผูป่้วยไดรั้บการขนยา้ยออกจาก
สถานพยาบาลแหง่หนึง่ไปยงัอกีแหง่หนึง่ 

 
 

เอกสารแนบ: 
ไมม่ ี

 

เอกสารอ้างอิง: 
42 CFR § 483.15(c)(1) Admission, Transfer, and Discharge Rights – Facility Requirements 
42 CFR § 483.15(c)(2) Admission, Transfer, and Discharge Rights – Documentation 
42 CFR § 483.15(c)(8) Admission, Transfer, and Discharge Rights – Notice in Advance of 
Facility Closure 

42 CFR § 483.70(l) Administration – Facility Closure-Administrator 
42 CFR § 483.70(m) Administration – Facility Closure 
Health and Safety Code §§ 1336-1336.2 Long-Term Care Facility Advance Notification 
Requirements 




