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ข้อเสนอ 52 ไม่ได้ช่วยใครต่อใคร แต่ช่วยผู้บริหารโรงพยาบาลและนักวิ่งเต้น
ข้อเสนอ 52 คือ การอ่อยเหยื่อแล้วค่อยเปลี่ยนเป้าหมาย กล่าวคือ : เงิน
ที่ข้อเสนอเรียกร้องที่จะให้แก่เด็กและผู้อาวุโสใช่หรือไม ่พวกเขาได้เงินนั้น
ไปแล้ว กฎหมายของ California ก�าหนดไว้แล้วว่า เงินจ�านวนมากกว่า 
$3,000,000,000 เป็นเงินกองทุนส�าหรับการบริการการดูแลสุขภาพ ข้อเสนอ 
52 ไม่ได้เปลี่ยนกฎหมายดังกล่าว
สิ่งที่ข้อเสนอ 52 ท�าจริงๆ คือ การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญของพวกเรา
เพื่อ เอา การสามารถตรวจสอบได ้การควบคุมดูแลหรือการรับประกันว่าเงิน 
$3,000,000,000 ใช้จ่ายไปกับการดูแลสุขภาพโดยผู้บริหารนี้และผู้วิ่งเต้นของ
พวกเขาออกไปอย่างถาวร
ท�าไมพวกเขาก�าลังใช้จ่ายเงินนับสิบล้านไปกับข้อเสนอ 52 เพราะพวกเขาก�าลัง
ถูกจับการใช้เงินพวกเราในทางที่ผิด กล่าวคือ :

• องค์กรต่างๆ ของโรงพยาบาลได้รับประโยชน์จากข้อเสนอ  52 ได้ปรับเงินนับ
ร้อยๆ ล้านดอลลาร์สหรัฐส�าหรับการแจ้งค่าบริการที่ฉ้อโกง ไม่จ�าเป็นหรือมาก
เกินไปของ Medi-Cal หรือ Medicare

• ผู้บริหารโรงพยาบาลอื่นๆ เอาเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็นภาษีดังกล่าวที่มีความ
หมายส�าหรับคนจนและผู้สูงอายุและใช้จ่ายเงินเหล่านั้นไปกับการเช่ารถหรู 

การเป็นสมาชิกคันทรี่คลับ และเงินเดือนหลายล้านดอลลาร์ส�าหรับผู้บริหาร
• ข้อเสนอ 52 ที่สนับสนุนผู้บริหารโรงพยาบาล ท�าเงินได้มากเท่ากับ 

$153,000 ต่อสัปดาห์
ทั้งหมดที่ข้อเสนอ  52 ท�า คือ การเอาความสามารถในการตรวจสอบและการ
ควบคุมดูแลผู้บริหารที่มีกระท�าการฉ้อโกงและใช้เงินดอลลาร์ภาษีที่มีค่าอย่างไร้
ประโยชน์กับสิ่งของหรูหราส�าหรับตัวเองออกไป
อย่าถูกหลอกโดยการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและไม่จ�าเป็นส�าหรับรัฐธรรมนูญของ
พวกเรา กลโกงของผู้มีส่วนได้เสียพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อก�าจัดการควบคุมดูแลผู้
บริหารโรงพยาบาลและผู้วิ่งเต้นของพวกเขาที่ละโมบด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษี
และชาว California ที่อ่อนไหว
ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 52

www.No0n52.com

VIRGINIA ANDERS-ELLMORE, ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
MICHELLE ROSS, คนท�างานด้านการดูแลสุขภาพ
JOVITA SALCEDO, ผู้ได้รับประโยชน์จาก Medi-Cal 

การออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ของคุณส�าหรับข้อเสนอ 52 จะท�าให้ความคิดที่
ดีท�างานได้ต่อไป ที่เป็นความคิดซึ่งท�าสิ่งดีๆ มากมายส�าหรับคนดีๆ มากมายที่
ต้องการความช่วยเหลือ
ข้อเสนอ 52 ท�าอะไร 

ข้อเสนอนี้ท�าอยู่สองประการ
ประการแรก ข้อเสนอนี้ขยายโครงการค่าธรรมเนียโรงพยาบาล Medi-Cal ใน
ปัจจุบันที่ให้เงินมากกว่า $3 พันล้านต่อปีในเงินกองทุนเงินสมทบจากรัฐบาล
กลางที่อาจไม่ม ีเงินจ�านวนนี้ช่วยให้การบริการดูแลสุขภาพ Medi-Cal แก่ชาว 
California กว่า 13 ล้านคนซึ่งประกอบไปด้วย
• เด็กๆ 6.7 ล้านคน
• ผู้สูงวัยที่มีโรคเรื้อรัง 1.6 ล้านคน
• ครอบครับท�างานที่มีรายได้น้อย 4.5 ล้านคนที่มีค่าแรงที่ไม่สามารถเพียงพอ

ต่อพวกเขา และ
• ผู้พิการ
ประการที ่2 ข้อเสนอ 52 ห้ามฝ่ายนิติบัญญัติอย่างเด็ดขาดจากการใช้เงินกองทุน
นี้ส�าหรับจุดประสงค์ใดๆ ที่ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนของประชาชน
นี่คือข้อเสนอนี้
ใครอยู่เบื้องหลังโครงการริเริ่มนี้และท�าไมโครงการริเริ่มดังกล่าวอยู่ในบัตรลง
คะแนน

โครงการค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล Medi-Cal ได้ออกเป็นกฎหมายโดยที่เริ่มแรก
เป็นโครงการฝักใฝ่ทั้งสองฝายโดยฝ่ายนิติบัญญัติในป ี2009 โครงการดังกล่าว
ได้ต่ออายุมาแล้วสามครั้ง แต่ในแต่ละครั้ง มีความพยายามที่จะแปลงเงินไปสู่
การใช้อย่างอื่น มีการระบุในบัตรลงคะแนนโดยโรงพยาบาลชุมชนกว่า 400 แห่ง
ของ California เพื่อให้มั่นใจว่า California ได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของกอง
ทุนสมทบจากรัฐบาลกลางต่อไปส�าหรับ Medi-Cal เพื่อให้บริการแก่พลเมืองที่
อ่อนไหวที่สุดของพวกเราพร้อมกับเพื่อป้องกันการแปลงกองทุนดังกล่าวเพื่อจุด
ประสงค์อื่นใด
ใครก�าลังสนับสนุนข้อเสนอ 52

โครงการริเริ่มนี้ได้ให้การสนับสนุนที่ไม่เคยมีมาก่อนส�าหรับการดูแลสุขภาพครั้ง
ใหญ่ทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรม ธุรกิจ แรงงานและองค์กรต่างๆ ของชุมชนทั่ว
ทั้งรัฐ เป็นไปไม่ได้ที่จะมีรัฐบาลผสมที่เห็นพ้องต้องกันอย่างนี้ที่บรรลุก่อนหน้า
นี้ ตัวอย่างเช่น สมาคมครูแห่ง California สภาการค้าก่อสร้างแห่ง California 
สหภาพนักดับเพลิงและคนขับรถบรรทุกอาชีพแห่ง California และสหภาพท้อง
ถิ่นกว่า 30 สหภาพที่เข้าร่วมหอการค้าแห่ง California การนั่งประชุมโต๊ะกลม
ทางธุรกิจแห่ง California ประกอบกับองค์กรให้ค�าปรึกษาส�าหรับเด็กๆ ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ นอกจากนั้น โครงการริเริ่มนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโม
แครตและพรรครีพับลิกัน ในสภาพแวดล้อมทางการเมืองที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่าง
มากในปัจจุบันนี้ โครงการริ่เริ่มนี้เป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมเพียงสิ่งเดียว
ข้อเสนอ 52 มีผลกระทบต่อผู้เสียภาษ ีCalifornia อย่างไร

มาตรการนี้ให้เงินกว่า $3 พันล้านที่มีอยู่ในกองทุนของรัฐบาลกลางโดยไม่มีค่าใช้
จ่ายของรัฐแก่ผู้เสียภาษ ีCalifornia

โดยการขยายค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล Medi-Cal ของรัฐในปัจจุบัน รัฐจะได้รับ
เงินมากกว่า $3 พันล้านที่มีอยู่ในกองทุนสมทบที่มีอยู่ของรัฐบาลกลางอย่างต่อ
เนื่องส�าหรับ Medi-Cal ถ้าปราศจากเงินจ�านวนนี ้ความไม่เพียงพอจะท�าให้โรง
พยาบาลที่มีความปลอดภัยชุมชนสุทธิปิดตัวลง
ได้โปรด ออกเสียงลงคะแนนว่า ใช ่ส�าหรับข้อเสนอ 52 เพื่อท�าให้ความคิดดีๆ 
ท�างานได้ต่อไป ที่เป็นความคิดซึ่งท�าสิ่งดีๆ มากมายส�าหรับคนดีๆ มากมาย

C. DUANE DAUNER, ประธาน
สมาคมโรงพยาบาลแห่ง California 

THERESA ULLRICH, MSN ประธาน NP-C 
สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลแห่ง California 

DEBORAH HOWARD, กรรมการบริหาร
สหพันธ์ที่ปรึกษาอาวุโสแห่ง California 
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ร่างกฎหมาย

52

สิ่งที่ข้อเสนอ 52 เป็น . . . และสิ่งที่ข้อเสนอนี้ไม่ได้เป็น
ข้อเสนอ 52 เกี่ยวกับการให้การเข้าถึงบริการการดูแลสุขภาพ Medi-Cal ส�าหรับ
เด็ก ผู้สูงวัยและครอบครัวที่มีรายได้น้อย
ข้อเสนอนี้เพียงขยายค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล Medi-Cal ของรัฐในปัจจุบันที่
ให้เงินกว่า $3 พันล้านต่อปีในกองทุนเงินสมทบของรัฐบาลกลางที่จ่ายให้กับการ
ดูแลดังกล่าว
ข้อเสนอ 52 ไม่ได้เกี่ยวกับค่าตอบแทนหรือเงินเดือน
ใครเห็นด้วยกับข้อเสนอ 52 . . . ใครคัดค้าน
ไปที ่www.YesProp52.org ส�าหรับรายชื่อผู้สนับสนุนทั้งหมดเกือบ 1,000 คน 
แต่นี่คือตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของผู้สนับสนุดดังกล่าว :  สมาคมโรงพยาบาลแห่ง 
California สมาคมครูแห่ง California หอการค้าแห่ง California สภาการค้า
การก่อสร้างแห่ง California สมาคมมณฑลแห่งรัฐ California สมาพันธ์แรงงาน
แห่ง California การประชุมโต๊ะกลมธุรกิจแห่ง California นักดับเพลิงอาชีพแห่ง 
California และองค์การที่ปรึกษาส�าหรับเด็ก ผู้สูงวัยและผู้พิการ
มีเพียงองค์กรเล็กๆ เพียงหนึ่งองค์กรเท่านั้นที่ให้เงินสนับสนุนการคัดค้านข้อ
เสนอ 52 ตัวแทนขององค์กรดังกล่าวให้การกับผู้ร่างกฎหมายว่าฝ่ายนิติบัญญัติ
ควรมีอ�านาจในการแปลงเงินดอลลาร์การดูแลสุขภาพเพื่อจุดประสงค์อื่น

พวกเราไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง
ข้อเสนอ 52 ห้ามฝ่ายนิติบัญญัติจากการแปลงเงินทุนดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์อื่น
โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงของประชาชน
Medi-Cal ดูแลชาว California มาตลอดกว่า 50 ปี ในวันนี ้กว่าสิบสามล้านคน
ได้รับการสัมผัส การดูแล การรักษาและท�าให้มีสุขภาพดีขึ้นก็เพราะ Medi-Cal ที่
เข้มแข็งขึ้นด้วยความคิดดีๆ ที่ไปได้ดี
ความคิดดีๆ ดังกล่าว คือ ข้อเสนอ 52 

ได้โปรดลงคะแนนเสียงว่า ใช ่ส�าหรับข้อเสนอ 52

ANN-LOUISE KUHNS, ประธาน
สมาคมโรงพยาบาลเด็กแห่ง California 

GARY PASSMORE, รองประธาน
รัฐสภาอาวุโสแห่ง California 

DR. SHANNON UDOVIC-CONSTANT, ทรัสต์ตี
สมาคมการแพทย์แห่ง California 

"เงินดอลลาร์ส�าหรับการดูแลสุขภาพของเราควรไว้ส�าหรับการรักษาผู้ป่วย ไม่ใช่
การให้เงินทุนส�าหรับสิ่งของฟุ่มเฟือยส�าหรับผู้บริหารที่เป็นเศรษฐีเงินล้าน ข้อ
เสนอ 52 เอาทรัพยากรจากผู้ป่วยและชุมชนรวมทั้งยักย้ายเงินเข้ากระเป๋าของผู้
มีส่วนได้เสียได้พิเศษที่ร�่ารวยโดยไม่มีการควบคุมดูแล ไม่มีความสามารถในการ
ตรวจสอบด้และไม่มีการรับประกันว่าเงินนั้นได้ใช้จ่ายไปกับการดูแลสุขภาพ นั้น
ผิดและท�าให้งานของนางพยาบาลและแพทย์ยากขึ้น" Virginia Anders-Ellmore 
ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
• ข้อเสนอ 52 ให้เช็คมูลค่ามากกว่า $3 พันล้านแก่ผู้บริหารโรงพยาบาลโดย

ไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีการควบคุมดูแล และไม่มีข้อก�าหนดว่าเงินนั้นใช้จ่ายกับ
การดูแลสุขภาพ

• ข้อเสนอ 52 ให้เงินมากกว่า $3,000,000,000 แก่ผู้บริหารคนเดียวกันที่ได้
รับจ่ายเงินหลายล้านไปแล้ว และใช้เงินดอลลาร์ภาษีของพวกเราส�าหรับข้าว
ของต่างๆ เช่น การเช่ารถหรูและค่าธรรมเนียมกอล์ฟโดยมีความสามารถใน
การตรวจสอบได้เป็นศูนย์

• ข้อเสนอ 52 ยอดเยี่ยมส�าหรับผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้วิ่งเต้นของพวกเขา
แต่เลวร้ายส�าหรับผู้ป่าวย ผู้หญิงที่มีรายได้ต�่า เด็ก ผู้สูงวัยและทหารผ่านศึก

ผู้บริหารโรงพยาบาลที่ร�่ารวยและผู้วิ่งเต้นของพวกเขาก�าลังใช้จ่ายเงินหลายล้าน
ที่รวมทั้งเงินดอลลาร์ภาษีของพวกเราเพื่อหลอกลวงคุณให้เชื่อข้อเสนอ 52 ว่า
ช่วยเหลือผู้ป่วย Medi-Cal 

ข้อเสนอนี้ไม่ได้ช่วย แต่ท�าร้ายผู็คนที่ต้องการมันมากที่สุดและช่วยผู้วิ่งเต้นของ
โรงพยาบาลและผู้บริหารที่ได้รับจ่ายเงินมากเกินไปแล้วเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่ข้อเสนอนี้ท�าจริงๆ กล่าวคือ :

• ข้อเสนอ 52 ปลดปล่อยผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้วิ่งเต้นของพวกเขาจาก
การควบคุมดูแลหรือความสามารถในการตรวจสอบได ้ว่าพวกเขาใช้จ่ายเงิน 
$3,000,000,000 จากเงินดอลลาร์ของผู้เสียภาษีที่พวกเขาได้รับเพื่อปฏิบัติ
ต่อพลเมืองรายได้ต�่าอย่างไร

• บังคับให้รัฐให้เงินหลานพันล้านกับผลประโยชน์การดูแลสุขภาพรายได้ต�่าของ
รัฐบาลกลางกับโรงพยาบาลโดยไม่มีการควบคุมดูแล ไม่มีความสามารถใน
การตรวจสอบได ้และไม่มีการรับประกันว่าเงินนั้นจะถูกใช้จ่ายไปกับการดูแล
สุขภาพเลย และปล่อยให้การดูแลสุขภาพส�าหรับผู้หญิงรายได้ต�่า เด็กและผู้สูง
อายุไว้ตามล�าพัง

• ผู้บริหารและผู้วิ่งเต้นเดียวกันนี้ได้ใช้เงินหลายล้ายที่ตั้งใจไว้ส�าหรับการดูแล
สุภาพของผู้มีรายได้น้อยไปกับเงินเดือนของผู้บริหารที่สูงเกินไป ข้าวของ
หรูหราและกิจกรรมกีฬา การเป็นสมาชิกคันทรี่คลับ การจ่ายให้กับผู้ลงทุน 
Wall Street และผลตอบแทนอื่นๆ 

นี่คือสิ่งที่ที่ปรึกษาส�าหรับผู้ป่วยรายได้น้อยกล่าวไว ้ดังนี ้:
"โครงการริเริ่มนี้เอาเงินจากชาว California ที่ต้องการเงินและให้เงินกับเศรษฐี
ที่ร�่ารวยแทนโดยไม่มีการควบคุมดูแลและไม่มีข้อก�าหนดให้เงินต้องใช้จ่ายไปกับ
การดูแลสุขภาพของคนจนหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพเลย ระบบดูแลสุขภาพของ
เราเสียหายเรียบร้อยแล้ว และเงินที่ไม่มีข้อผูกมัดนี้ที่คว้าไว้โดยผู้บริหารที่ร�่ารวย
แค่ท�าให้ระบบเลวร้ายลงเท่านั้น" Michelle Ross คนท�างานด้านการดูแลสุขภาพ
"ดิฉันก�าลังดิ้นรนเพื่อให้เรื่องจบและไม่สามารถจ่ายเงินเพื่อลูกๆ ของดิฉันไปหา
หมอได ้ตอนนี้พวกเขาต้องการเอาที่ฉันมีน้อยๆ และให้กับผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ
และองค์กรที่ท�ากิจการโรงพยาบาลเพื่อแสวงหาผลก�าไร ไม่ต้องถามค�าถามอะไร" 
Jovita Salcedo ผู้ป่วย Medi-Cal
สมาคมโรงพยาบาลแห่ง California ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเอกชนเขียนว่า ข้อ
เสนอ  52 เพื่อที่จะรับประกันอย่างถาวรว่าเงินมากกว่า $3,000,000,000 ของ
รัฐบาลกลางของพวกเราและเงินดอลลาร์ส�าหรับการดูแลสุขภาพของรัฐไปถึง
พวกเขาไม่ว่าอะไรก็ตามโดยไม่มีการควบคุมดูแลและการรับประกันว่าเงินได้ใช้
จ่ายไปกับการดูแลสุขภาพ
ข้อเสนอหลอกลวงระบบเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรและเศรษฐีต่างๆและ
ท�าร้ายผู้หญิงรายได้น้อย เด็กและผู้สูงวัย ข้อเสนอนี้ก�าจัดการควบคุมดูแลว่าเงิน 
$3,000,000,000 นี้ในเงินภาษีของพวกเราใช้จ่ายไปอย่างไร และขอให้พวกเรา
ไว้ใจผู้บริหารและผู้วิ่งเต้นของพวกเขาแทน
พวกเราต้องการการควบคุมดูแลผู้บริหารมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง
ออกเสียงลงคะแนนว่า ไม ่ในข้อเสนอ 52

www.No0n52.com

VIRGINIA ANDERS-ELLMORE, ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล
MICHELLE ROSS, คนท�างานด้านการดูแลสุขภาพ 

JOVITA SALCEDO, ผู้ได้รับประโยชน์จาก Medi-Cal

http://www.YesProp52.org/
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