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ร่างกฎหมาย ก�ำหนดใหพ้นกังำนประจ�ำรถพยำบำลฉุกเฉนิของภำคเอกชนตอ้งพรอ้ม
ใหบ้รกิำรเมือ่ถกูเรยีกในระหวำ่งเวลำพกั ตดัควำมรบัผดิบำงอยำ่งของ
นำยจำ้ง บทกฎหมำยใหมท่ีน่�ำมำใชด้ว้ยกำรเขำ้ชือ่เสนอโดยประชำชน11

หวัขอ้และบทสรุปอยำ่งเป็นทำงกำร  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก ำ ร สู ง สุ ด

ควำมเป็นมำ
กำรเคลือ่นยำ้ยฉุกเฉนิทำงกำรแพทย ์911
รถพยำบำลอ�ำนวยควำมสะดวกกำรเคลือ่นยำ้ยและ
กำรรกัษำพยำบำลฉุกเฉนิ เมือ่มกีารโทรเรยีก 911 
ขอความชว่ยเหลอืทางการแพทย ์เจา้หนา้ทีป่ระจ�ารถ
พยาบาลฉุกเฉนิถกูสง่ไปทีเ่กดิเหต ุเจา้หนา้ทีใ่หก้าร
รักษาทางการแพทยแ์กผู่ป่้วยในทีเ่กดิเหต ุ(โดยปกตจิะ
มกีารสง่รถดบัเพลงิทอ้งถิน่ไปดว้ย) ในกรณีจ�าเป็น เจา้
หนา้ทีอ่าจสง่ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ (รถ
พยาบาลยงับรกิารขนสง่กรณีไมฉุ่กเฉนิไปยงัโรงพยาบาล
หรอืคลนิกิเมือ่ผูป่้วยตอ้งการรับการรักษาหรอืตรวจโรค) 
รถพยำบำลภำยใตก้ำรด�ำเนนิกำรบรษิทัเอกชนรถ
พยาบาลสว่นใหญใ่นรัฐ California มเีจา้ของและด�าเนนิ
การโดยบรษัิทเอกชน บรษัิทเหลา่นีใ้หบ้รกิารขนสง่รถ
พยาบาลฉุกเฉนิกวา่รอ้ยละ 75 ในกรณีอืน่อกีรอ้ยละ 25 
แผนกดบัเพลงิทอ้งถิน่ทีม่รีถพยาบาลเป็นของตวัเองและ
สามารถขนสง่ผูป่้วยไปยงัโรงพยาบาลได ้
สว่นใหญป่ระกนัสขุภำพเป็นผูจ้ำ่ยคำ่ขนสง่ใหร้ถ
พยำบำลฉุกเฉนิ กฎหมายภาครัฐก�าหนดใหร้ถพยาบาล
ขนสง่ผูป่้วยทกุประเภทไมว่า่จะเป็นผูท้ีไ่มม่ปีระกนั
สขุภาพหรอืผูท้ีไ่มม่กี�าลงัจา่ย ในกรณีสว่นใหญ ่อยา่งไร
กต็ามประกนัเป็นผูจ้า่ยคา่ขนสง่รถพยาบาลฉุกเฉนิ การ
ขนสง่ทางรถพยาบาลมากกวา่สองในสามเป็นผูป่้วยทีม่ี
ประกนัจากภาครัฐ เชน่ Medicare และ Medicaid (หรอื
ทีรู่ก้นัดใีนชือ่ Medi-Cal ในรัฐ California  ประมาณรอ้ย
ะ 20 เป็นการขนสง่ผูป่้วยทีม่ปีระกนัสขุภาพเชงิพาณชิย ์
ซึง่เป็นประกนัทีป่กตคินจะไดรั้บจากทีท่�างาน การขนสง่ที่
เหลอืเกดิจากผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนั

ประกนัเชงิพำณชิยเ์ป็นผูจ้ำ่ยคำ่ขนสง่รถพยำบำล
มำกกวำ่ประกนัจำกภำครฐั คา่ใชจ้า่ยในการขนสง่
รถพยาบาลในรัฐ California เฉลีย่ประมาณ $750 
Medicare และ Medi-Cal จา่ยใหอ้งคก์รรถพยาบาลเป็น
งวด ๆ ไป Medicare จา่ยคา่ขนสง่ประมาณ $450 ตอ่
เทีย่ว และ Medi-Caid จา่ยคา่ขนสง่ประมาณ $100 ตอ่
เทีย่ว จงึท�าใหอ้งคก์รรถพยาบาลขาดทนุในการขนสง่
ผูป่้วยทีถ่อืประกนั Medicare และ Medi-Cal องคก์รรถ
พยาบาลยงัขาดทนุเมือ่ตอ้งขนสง่ผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนั 
น่ันเป็นเพราะผูป่้วยเหลา่นีไ้มส่ามารถจา่ยคา่ขนสง่เหลา่
นี ้เพือ่ชดเชยคา่เสยีหายสว่นนี ้องคก์รรถพยาบาลคดิ
เงนิจากผูป่้วยทีม่ปีระกนัเชงิพาณชิยม์ากกวา่คา่ขนสง่
พยาบาลราคาปกต ิโดยเฉลีย่ ผูรั้บประกนัเชงิพาณชิยจ์า่ย 
$1,800 ตอ่เทีย่ว ซึง่สงูกวา่สองเทา่ของคา่ขนสง่ปกติ

อตุสำหกรรมรถพยำบำลฉุกเฉนิ
หลำยเทศมณฑลคดัเลอืกผูใ้หบ้รกิำรรถพยำบำล
หลกั หลาย ๆ องคก์รในเทศมณฑลแบง่เป็นเขตพืน้ที่
ตา่ง ๆ องคก์รรถพยาบาลทีถ่กูคดัเลอืกในแตล่ะพืน้ทีม่ี
สทิธเิด็ดขาดในการรับสายฉุกเฉนิในพืน้ทีนั่น้ ๆ บรษัิทมี
รายไดจ้ากการเกบ็จ�านวนเงนิทีช่�าระจากผูรั้บประกนัของ
ผูป่้วย ขอ้แลกเปลีย่นคอืทางองคก์รรถพยาบาลจา่ยให ้
เทศมณฑลส�าหรับสทิธิใ์นการจัดหาการขนสง่รถพยาบาล
ในพืน้ทีนั่น้ ๆ โดยปกตเิทศมณฑลจะคดัเลอืกองคก์รรถ
พยาบาลจากการแขง่การประมลูราคา องคก์รรถพยาบาล
ประมลูโดยการเสนอการบรกิารทีแ่ขง่ขนักนั—เชน่ จ�านวน
การตอบรับสายฉุกเฉนิ 911 ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด
—และการจา่ยทีแ่ขง่กนัใหแ้กเ่ทศมณฑล เทศมณฑล
จะเลอืกขอ้เสนอทีด่ทีีส่ดุและลงนามสญัญาหลายปีกบั
บรษัิทนัน้

• ท�าใหก้ฎหมายแรงงานซึง่ใหส้ทิธแิกพ่นักงานราย
ชัว่โมงในการไดห้ยดุพักรับประทานอาหารและพัก 
โดยไมต่อ้งพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกนัน้ ไมส่ามารถ
น�าไปใชบ้งัคบัไดก้บัพนักงานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิ
ของภาคเอกชน วางระเบยีบควบคมุเวลาหยดุพักรับ
ประทานอาหารส�าหรับพนักงานเหลา่นี ้

• ขจัดความรับผดิของนายจา้ง’—ในทางปฏบิตัติอ้งรอ
ถงึวนัที ่หรอืหลงัวนัที ่25 ตลุาคม 2017—ส�าหรับการ
ละเมดิกฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนัในเรือ่งการหยดุพัก
ท�างาน ก�าหนดใหน้ายจา้งจัดหาการฝึกอบรมเกีย่วกบั
เหตกุารณฉุ์กเฉนิบางอยา่ง การป้องกนัความรนุแรง 
และสขุภาพจติและสขุภาวะ 

• ก�าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจัดหาบรกิารดา้นสขุภาพจติบาง
อยา่งใหแ้กล่กูจา้งพนักงาน

สรปุกำรประเมนิผลกระทบตอ่งบ
ประมำณสทุธขิองรฐับำลทอ้งถิน่และรฐั 
โดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:
• เป็นไปไดท้ีจ่ะใหป้ระโยชนท์างงบประมาณตอ่รัฐบาล

ทอ้งถิน่ (ในรปูแบบของการมคีา่ใชจ้า่ยต�า่ลง และราย
ไดส้งูขึน้) ซึง่มแีนวโนม้ในหลายสบิลา้นดอลลารใ์น
แตล่ะปี

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

สำมำรถอำ่นเนือ้หำของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขำธกิำรรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย  ต่ อ

คำ่ใชจ้ำ่ยในอตุสำหกรรมจำกผลกระทบสญัญำรถ
พยำบำลทอ้งถิน่ในแตล่ะพืน้ที ่องคก์รรถพยาบาล
เสนอขอ้ตกลงตอ่เทศมณฑลเรือ่งความรวดเร็วในการให ้
บรกิารและอตัราคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดผ้ลก�าไร ในการพัฒนา
ราคาประมลู บรษัิทจะค�านวณคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารรถ
พยาบาลในพืน้ทีแ่ละรายไดท้ีจ่ะไดรั้บ ซึง่จะขึน้อยูก่บั
ความหลากหลายของประกนัในพืน้ทีนั่น้ ๆ อกีท ีสว่น
แบง่จ�านวนมากของผูป่้วยทีถ่อืประกนัเอกชนท�าใหบ้รษัิท
สามารถคาดหวงัรายไดม้ากขึน้ สว่นแบง่จ�านวนมากของ
ประกนัภาครัฐและผูป่้วยทีไ่มม่ปีระกนัท�าใหบ้รษัิทมรีาย
ไดน้อ้ยลง 
เพือ่กำรเขำ้ถงึอยำ่งรวดเร็ว รถพยำบำลสว่นใหญจ่ะ
ไมอ่ยูป่ระจ�ำตำมทีพ่กัถำวร ซึง่แตกตา่งจากพนักงาน
แผนกดบัเพลงิทีจ่ะรอรับสายฉุกเฉนิจากทีพั่กถาวร เจา้
หนา้ทีป่ระจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิจะประจ�าอยูใ่นเมอืงและ
ภมูภิาคทัว่ทกุแหง่เพือ่รอรับสายฉุกเฉนิ 911 เมือ่ไดรั้บ
สายฉุกเฉนิ 911 และรถพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุออกไปให ้
ความชว่ยเหลอื พนักงานรถพยาบาลอืน่ ๆ ในพืน้ทีนั่น้จะ
เขา้มาประจ�าการแทนพืน้ทีนั่น้เพือ่รอรับสายฉุกเฉนิ 911 
ตอ่ไป ขอ้ปฏบิตันิี—้ทีเ่รยีกวา่ “การประกาศ”—อนุญาต
ใหก้ารจัดหารถพยาบาลเป็นไปตามขอ้ก�าหนดระยะเวลา
การตอบสนองตามสญัญาควบคูก่บัการใชเ้จา้หนา้ที่
ประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิประจ�าการพืน้ทีถ่าวรนอ้ยลง ซึง่
เป็นการลดคา่ใชจ้า่ย

EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พี
EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พีพรอ้มรถพยำบำลในรฐั 
California มเีจา้หนา้ทีเ่ทคนคิทางการแพทยฉุ์กเฉนิ 
(EMT) และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี 17,000 คนในรัฐ California 
และรถพยาบาลประมาณ 3,600 คนั EMT ใหบ้รกิาร
ปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลทางการแพทยพ์ืน้
ฐาน เจา้หนา้ทีกู่ช้พีใหก้ารบรกิารรักษาพยาบาลทางการ
แพทยข์ัน้สงู รถพยาบาลมเีจา้หนา้ทีส่องคน— EMT สอง
คน หรอื EMT หนึง่คนและเจา้หนา้ทีกู่ช้พีหนึง่คน หรอื
เจา้หนา้ทีกู่ช้พีสองคน เจา้หนา้ทีป่ระจ�ารถพยาบาลปกติ
ท�างานกะละ 12 ชัว่โมง 
EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พีไดร้บักำรบรกิำรดแูลทำง
สขุภำพจติ บคุลากรตอบสนองกรณีฉุกเฉนิ—เชน่ ต�ารวจ 
พนักงานดบัเพลงิ EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี—ไดรั้บความ
บอบช�า้ในจติใจจากการท�างานอยูบ่อ่ยครัง้ ความบอบช�า้
นีร้วมถงึการไดรั้บบาดเจ็บจากการท�างาน ภยัพบิตัทิาง
ธรรมชาต ิการกอ่การรา้ย หรอือบุตัเิหตทุีเ่กีย่วกบัเด็ก ดงั
นัน้ เจา้หนา้ทีใ่นสายงานเหลา่นีม้แีนวโนม้เกดิโรคเครยีด
หลงัจากเหตกุารณส์ะเทอืนใจ (PTSD) โรคซมึเศรา้ และ
การฆา่ตวัตาย สงูกวา่ประชาชนทัว่ไป เจา้หนา้ทีป่ระจ�ารถ
พยาบาลฉุกเฉนิหลายทา่นไดรั้บการเขา้ปรกึษาจากผูด้แูล
ทีม่ปีระสบการณบ์อบช�า้ทางจติใจจากเหตกุารณเ์หลา่นี ้
เจา้หนา้ทีบ่างคนหาความรูเ้รือ่งสขุภาพและวางแผนการ
ใหบ้รกิารสขุภาพทางจติ

 EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พีบำงคนไดร้บักำรฝึกฝน
เพิม่เตมิ เจา้หนา้ทีรั่ฐทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทรถพยาบาล
เอกชนไดค้วบคมุการฝึกฝนชว่ยเหลอืเจา้หนา้ทีเ่วชกจิ
ฉุกเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พีทีท่�างานเกีย่วกบัภยัธรรมชาต ิ
สถานการณท์ีม่กีารยงิปืน (EMT) และเหตกุารณก์าร
กอ่การรา้ย กรณีเหลา่นีเ้รยีกรอ้งการตอบสนองพเิศษ—
เชน่ การเคลือ่นยา้ยผูป่้วยทีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากพืน้ทีเ่สีย่ง
—ไมนั่บเป็นสว่นหนึง่ของการฝึกอบรมมาตรฐานส�าหรับ
เวชกจิฉุกเฉนิและเจา้หนา้ทีกู่ช้พี (EMT)

อำหำรมือ้หลกัและเวลำพกัส�ำหรบั EMT 
และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พี
ผูจ้ำ้งตอ้งปฏบิตัติำมกฎผูใ้ชแ้รงงำนประจ�ำรฐัวำ่ดว้ย
เรือ่งอำหำรมือ้หลกัและเวลำพกั ผูจ้า้งในรัฐ California 
ตอ้งปฏบิตัติามกฎผูใ้ชแ้รงงานตา่ง ๆ รวมทัง้กฎคา่แรง
ขัน้ต�า่ ชัว่โมงงาน สขุภาพและความปลอดภยัในสถานที่
ท�างาน และเวลาพักรับประทานอาหารและเวลาพัก ผูจ้า้ง
สว่นใหญต่อ้งจัดสรรเวลาพักรับประทานอาหารทีไ่มไ่ดรั้บ
คา่จา้งเป็นเวลา 30 นาทใีนแตล่ะกะ และเวลาพักในเวลา
งานเป็นเวลา 10 นาททีกุ ๆ สีช่ัว่โมง
อำหำรมือ้หลกัและเวลำพกัส�ำหรบั EMT และเจำ้
หนำ้ทีกู่ช้พี ในทางปฏบิตัสิ�าหรับ EMT และนักปฏบิตั ิ
การฉุกเฉนิ“การพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีก” ตลอดกะ
งานในกรณีทีไ่ดรั้บสายเรยีกฉุกเฉนิ น่ันคอืเวลาพักบาง
ครัง้อาจถกูรบกวนดว้ยสายฉุกเฉนิ 911 พวกเขาอาจถกู
รบกวนดว้ยการถกูเรยีกเปลีย่นทีป่ระจ�าการ ดงันัน้ EMT 
และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีไมส่ามารถวางแผนส�าหรับเวลาพัก
รับประทานอาหารและเวลาพักได ้ในขณะเดยีวกนั กะท�า
งานสว่นใหญข่องรถพยาบาลรวมถงึเวลาพักระหวา่งรอ
สายเรยีกฉุกเฉนิดว้ย (พืน้ทีใ่นเมอืงมแีนวโนม้เวลาพัก
รอเรยีกสายฉุกเฉนินอ้ยกวา่ในชนบท) ดงันัน้ เจา้นา้ที่
มกัจะมเีวลาพักทีเ่พยีงพอในแตล่ะกะส�าหรับเวลาพักรับ
ประทานอาหารและเวลาพักโดยไมถ่กูรบกวนแมพ้วกเขา
จะพรอ้มใหบ้รกิารทางเทคนคิเมือ่ถกูเรยีกกต็าม 
ขอ้ก�ำหนดใหมต่ำมควำมเห็นชอบกำรพจิำรณำของ
ศำล “วำ่ดว้ยเรือ่งเวลำพกันอกเวลำงำน” ส�ำหรบั 
EMT และเจำ้หนำ้ทีกู่ช้พี ในปี 2016 ศาลฎกีารัฐ 
California ไดอ้อกกฎวา่การเรยีกใหบ้รกิารในเวลาพักใน
เวลางานเป็นการละเมดิกฎผูใ้ชแ้รงงานประจ�ารัฐ ในทาง
กลบักนั ผูจ้า้งควรจัดสรรเวลาพักนอกเวลาท�างานและ
ไมร่บกวนเวลางาน ถงึแมว้า่จะมเีหตกุารณฉุ์กเฉนิเกดิขึน้
กต็าม ขอ้พจิารณานีเ้ป็นขอ้บรกิารดา้นการรักษาความ
ปลอดภยั Augustus v. AMB กรณีนีร้วมถงึพนักงานรักษา
ความปลอดภยัเอกชนทีผู่จ้า้งมขีอ้ก�าหนดใหจั้ดหาวทิยุ
ใหร้ะหวา่งเวลาพัก ศาลไดใ้หจ้�านวนเงนิทีต่อ้งช�าระให ้
แกพ่นักงานรักษาความปลอดภยัของบรษัิทเนือ่งจากการ
ละเมดิ กอ่นค�าวนิจิฉัยของศาลเรือ่ง Augustus ไดถ้กูน�า
มาใช ้EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีไดย้ืน่ขอ้ฟ้องรอ้งหลาย
กรณีทีค่ลา้ย ๆ กนัเพือ่ตอ่ตา้นบรษัิทเอกชนรถพยาบาล 
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คดคีวามนีย้งัคงด�าเนนิการอยู ่กฎหมายผูใ้ชแ้รงงานและ
ขอ้ปฏบิตัพินักงานรักษาความปลอดภยัเอกชนภายใน
โรงงานเหมอืนกนักบักฎหมายและขอ้ปฏบิตัขิอง EMT 
และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี เนือ่งจากประเด็นทีเ่หมอืนกนันี ้ท�าให ้
มแีนวโนม้วา่ค�าวนิจิฉัยของศาลเรือ่ง Augustus จะถกูน�า
มาใชก้บั EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีในอกีไมช่า้ 
กำรปฏบิตัติำมค�ำวนิจิฉยัของศำลเรือ่ง Augustus 
อยำ่งเต็มรปูแบบอำจท�ำใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยองคก์รรถ
พยำบำลเพิม่ข ึน้ การปฏบิตัติามกฎของรัฐภายใต ้
Augustus เจา้หนา้ทีป่ระจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิอาจจ�าเป็น
ตอ้งออกจากเวลางานกอ่นระหวา่งเวลาพักรับประทาน
อาหารและเวลาพัก ดงันัน้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก�าหนด
ของสญัญาทีม่อียู ่องคก์รรถพยาบาลคงจะตอ้งจัดใหม้ี
รถพยาบาลในแตล่ะพืน้ทีม่ากกวา่ตอนนี ้การกระท�านี้
อาจเพิม่คา่ใชจ้า่ยในบรษัิทรถพยาบาล—ซึง่อาจมากกวา่ 
$100 ลา้นตอ่ปีทัว่ทัง้รัฐ 
อตุสำหกรรมรถพยำบำลตอบรบัตอ่ค�ำวนิจิฉยัของ
ศำลเรือ่ง  Augustus เมือ่กลา่วถงึคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้ทีย่งั
คงรักษาผลก�าไรไวไ้ดนั้น้ บรษัิทอาจจ�าเป็นตอ้งเพิม่ราย
ไดแ้ละ/หรอืลดรายจา่ย เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัค�าวนิจิฉัย
ของศาลเรือ่ง  Augustus องคก์รรถพยาบาลควรท�า ดงันี ้

• เจรจำตอ่รองขอ้ตกลงทำงกฎหมำยทีอ่นญุำต
ใหป้ฏบิตัติำมบำงสว่น ในบางกรณี องคก์รรถ
พยาบาล รวมทัง้ EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีสามารถ
ประนปีระนอมเวลาพักรับประทานอาหารและเวลา
พักไดเ้พราะท�าใหอ้งคก์รรถพยาบาลมคีา่ใชจ้า่ย
นอ้ยกวา่การจัดหาเวลาพักนอกเวลางานให ้ขอ้
ตกลงทีเ่ป็นไปได ้เชน่ การประนปีระนอมระหวา่งขอ้
ปฏบิตัใินอตุสาหกรรมขณะนี ้และการปฏบิตัอิยา่ง
เต็มรปูแบบตาม Augustus ทีท่�าใหม้รีายจา่ยนอ้ย
กวา่การปฏบิตัอิยา่งเต็มรปูแบบตาม Augustus 

• เพิม่กำรคดิเงนิคำ่ประกนั องคก์รรถพยาบาล
สามารถคดิเงนิจากบรษัิทประกนัเชงิพาณชิยเ์พือ่
เป็นคา่เดนิทางรถพยาบาล หากผูรั้บประกนัเชงิ
พาณชิยย์อมรับทีจ่ะจา่ยราคาสงู อาจมแีนวโนม้
เพิม่เบีย้ประกนัภยัแกค่นทีถ่อืประกนัสขุภาพเชงิ
พาณชิย ์ดงัทีก่ลา่วไปกอ่นหนา้นีว้า่ ปกตอิงคก์ร
รถพยาบาลคดิเงนิจากบรษัิทรับประกนัมากกวา่คา่
เฉลีย่การขนสง่รถพยาบาลในอตัราสงูมาก องคก์ร
รถพยาบาลอาจสามารถมรีายไดเ้พิม่เตมิจากบรษัิท
ประกนั แตป่รากฏวา่ไมน่่าเป็นไปไดท้ีจ่ะครอบคลมุ
คา่ใชจ้า่ยเต็มจ�านวนของค�าวนิจิฉัยของศาลเรือ่ง 
Augustus ในวธิกีารนี้

• ลดคำ่ใชจ้ำ่ยทำงธรุกจิ องคก์รรถพยาบาล
สามารถเปลีย่นแนวทางธรุกจิเพือ่ลดรายจา่ยได ้
องคก์รเหลา่นีส้ามารถท�าได ้เชน่ การขยายระยะ
เวลาการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ หรอืการเปลีย่นการ
จา้งงานเจา้หนา้ทีกู่ช้พีคา่จา้งสงูเป็น EMT (ผูท้ีจ่า่ย
คา่จา้งนอ้ยกวา่) องคก์รรถพยาบาลอาจจ�าเป็นตอ้ง

ตอ่รองขอ้เปลีย่นแปลงนีก้บัทางเทศมณฑล การ
เปลีย่นแปลงประเภทนีม้แีนวโนม้เป็นเรือ่งเล็กและ
ไมส่ามารถลดตน้ทนุจ�านวนมากได ้

• กำรช�ำระสญัญำทีน่อ้ยกวำ่ตอ่รฐับำลทอ้งถิน่ 
องคก์รรถพยาบาลควรจา่ยเงนิจ�านวนนอ้ยแกเ่ทศ
มณฑลเพือ่สทิธิใ์นการใหบ้รกิารรถพยาบาลใน
แตล่ะพืน้ที ่ในพืน้ทีท่ีม่ผีลก�าไรนอ้ยทีส่ดุ องคก์ร
รถพยาบาลอาจไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยเพือ่สทิธิใ์นการ
ใหบ้รกิารรถพยาบาลในพืน้ทีนั่น้อกีตอ่ไป ในกรณี
แบบนีเ้ทศมณฑลไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยใหอ้งคก์รรถ
พยาบาลเพือ่ยนืยนัวา่การใหบ้รกิารรถพยาบาล
พรอ้มใชง้านในแตล่ะพืน้ที ่

เทศมณฑลอำจมคีำ่ใชจ้ำ่ยใหมจ่�ำนวนมำก แมว้า่คา่
ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้มสีว่นเกีย่วขอ้งการปฏบิตัติาม Augustus 
ทีอ่าจไดรั้บคา่ชดเชยจากองคก์รพยาบาลในหลากหลาย
แนวทางทีไ่ดก้ลา่วไปขา้งตน้ แตม่แีนวโนม้วา่เทศมณฑล
ตอ้งทนกบัคา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้นี้

ขอ้เสนอ
ขอ้เสนอนีท้�าใหก้ฎหมายแหง่รัฐเปลีย่นแปลงและสง่ผล
ตอ่ EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีภาคเอกชน ขอ้เสนอนีจ้ะ
ไมไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบั EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีประจ�าหน่วย
งานรัฐ เชน่ พนักงานดบัเพลงิ ขอ้เสนอนีไ้ดอ้ธบิายขอ้มลู
เพิม่เตมิขา้งลา่งนี้
ก�ำหนดเวลำพกัรบัประทำนอำหำรและเวลำพกัที่
พรอ้มใหบ้รกิำรเมือ่ถกูเรยีกส�ำหรบั EMT และเจำ้
หนำ้ทีกู่ช้พี ขอ้เสนอมขีอ้ก�าหนดให ้EMT และเจา้หนา้ที่
กูช้พีพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกตลอดกะ ผลกระทบที่
ตามมาคอืขอ้เสนอนีท้�าใหข้อ้ปฏบิตัใินอตุสาหกรรมวา่
ดว้ยขอ้ก�าหนด EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีตอ้งพรอ้มให ้
บรกิารเมือ่ถกูเรยีกเสมอแมเ้ป็นเวลาพัก ในขณะเดยีวกนั 
ขอ้เสนอนีก้�าหนดเวลาพักรับประทานอาหารไวว้า่ (1) 
ตอ้งไมพั่กในระหวา่งกะแรกหรอืกะสดุทา้ยของงาน (2) 
ตอ้งใหห้า่งกนัสองชัว่โมงแตล่ะครัง้ ขอ้เสนอนีก้�าหนดให ้
องคก์รรถพยาบาลจัดตารางจ�านวนรถพยาบาลใหม้เีพยีง
พอระหวา่งเวลาพักรับประทานอาหาร 
หวงัทีจ่ะจ�ำกดัคำ่ใชจ้ำ่ยส�ำหรบัแนวทำงปฏบิตัใิน
อดตีวำ่ดว้ยเรือ่งกำรพรอ้มใหบ้รกิำรเมือ่ถกูเรยีก
เวลำพกัรบัประทำนอำหำรและเวลำพกัระหวำ่งเวลำ
งำน ผลพจิารณาคด ีAugustus เสนอวา่ขอ้ก�าหนดการ
ปฏบิตัขิอง EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีในการพรอ้มให ้
บรกิารเมือ่ถกูเรยีกระหวา่งเวลาพักนัน้ผดิกฎหมาย องคก์ร
เอกชนรถพยาบาลอาจตอ้งจา่ยคา่ปรับขณะนีเ้นือ่งจาก
การละเมดิในอดตี กลุม่ EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีหลาย
กลุม่ฟ้องรอ้งองคก์รพยาบาลในขอ้กลา่วหาการละเมดิ
นี ้คดคีวามนีย้งัคงด�าเนนิการอยู ่นอกจากการก�าหนดการ
พรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกในการพักรับประทานอาหาร
และเวลาพักยงัคงด�าเนนิตอ่ไป ขอ้เสนอนีร้ะบวุา่การ
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กระท�านีไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ฏบิตัไิดใ้นอตุสาหกรรมใน
อดตี การกระท�านีอ้าจเป็นการก�าจัดคา่ใชจ้า่ยทีอ่งคก์รรถ
พยาบาลอาจจะเจอจากคดคีวามทีเ่กีย่วขอ้งนี ้
ก�ำหนดกำรฝึกงำนทีไ่ดร้บัคำ่จำ้งและกำรบรกิำรดำ้น
สขุภำพจติ ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหอ้งคก์รรถพยาบาลเสนอ
แก ่EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พี ดงันี ้(1) การฝึกเพือ่รับมอื
ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิการกอ่การรา้ย และเพือ่ป้องกนั
เหตรุนุแรง (2) ระบบสขุภาพจติและความรูด้า้นสขุภาพ 
(3) การใหค้�าปรกึษาทางสขุภาพจติ (4) การเขา้ถงึการ
บรกิารดา้นสขุภาพจติในระยะยาว 

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
ดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ ขอ้ก�าหนดสถานภาพทางกฎหมาย
ของกฎหมายผูใ้ชแ้รงงานในอตุสาหกรรม เชน่ การบรกิาร
รถพยาบาล เปลีย่นไปอยา่งมากในขณะนี ้มแีนวโนม้ที่
องคก์รรถพยาบาลจะก�าหนดใหม้กีารจัดหาเวลาพักรับ
ประทานอาหารและเวลาพักนอกเวลางานในไมช่า้ ถา้เป็น
เชน่นัน้ จะสง่ผลกระทบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้อยา่งส�าคญั
ในการจัดหาการบรกิารรถพยาบาล รายจา่ยทีเ่พิม่ขึน้จะ
สง่ผลกระทบตอ่เทศมณฑล โดยการลดการช�าระเงนิ
ขององคก์รรถพยาบาลและ/หรอืก�าหนดการช�าระเงนิของ
เทศมณฑลแกอ่งคก์รรถพยาบาลเพือ่ยนืยนัการบรกิารที่
เหมาะสม 
อยา่งไรกต็าม ภายใตร้า่งกฎหมายที ่11 องคก์รรถ
พยาบาลอาจหลกีเลีย่งคา่ใชจ้า่ยใหมส่ว่นใหญ ่เนือ่งจาก
ขอ้เสนอนีอ้นุญาตใหอ้งคก์รด�าเนนิการเหมอืนทีเ่คยท�าใน
อดตีได ้กลา่วคอื พวกเขาสามารถใชก้ารเรยีกใหบ้รกิาร
ในเวลาการพักรับประทานอาหารและเวลาพักในเวลางาน
ตอ่ไป ดงันัน้ รา่งกฎหมายที ่11 อาจสง่ผลกระทบตอ่คา่
ใชจ้า่ยองคก์รรถพยาบาลดงัตอ่ไปนี:้

• ลดคำ่ใชจ้ำ่ยกำรด�ำเนนิกำรสทุธ ิขอ้เสนอนี้
ก�าหนดให ้EMT และเจา้หนา้ทีกู่ช้พีในการพรอ้มให ้
บรกิารเมือ่ถกูเรยีกเสมอในขณะพัก ดงันัน้ องคก์ร
รถพยาบาลอาจไมม่ปัีญหาคา่ใชจ้า่ยใหมต่อ่เนือ่ง
—ทีอ่าจมากกวา่ $100 ลา้นตอ่ปี—ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจัดหาเวลาพักนอกเวลางาน ในขณะเดยีวกนั 
องคก์รรถพยาบาลอาจจ�าเป็นตอ้งจัดการโดยวธิใีด
กต็ามตอ่รถพยาบาลมากกวา่ภายใตก้ารปฏบิตัใิน
ปัจจบุนัเพือ่ยนิยอมตามขอ้ก�าหนดอืน่ในมาตรการนี้
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตารางการพักรับประทานอาหารและ
เวลาพัก อาจท�าใหเ้กดิคา่ใชจ้า่ยใหมต่ามมา ภาย
ใตเ้ครอืขา่ยนี ้กฎหมายการเรยีกใหบ้รกิารในเวลา
พักรับประทานอาหารและเวลาพัก สง่ผลใหค้า่ใช ้
จา่ยองคก์รรถพยาบาลลดลงสงูกวา่หลายสบิลา้น
ดอลลารใ์นแตล่ะปีเมือ่เทยีบกบัคา่ใชจ้า่ยในการ
ปฏบิตัติาม Augustus 

• คำ่ใชจ้ำ่ยใหมเ่พือ่จดัสรรกำรฝึกซอ้มและกำร
บรกิำรทำงสขุภำพจติ องคก์รรถพยาบาลทีต่อน
นีไ้มม่กีารเสนอการฝึกซอ้มและการบรกิารทาง
สขุภาพจติซึง่ก�าหนดโดยขอ้เสนอนีนั้น้อาจตอ้ง
มคีา่ใชจ้า่ยใหมใ่นการจัดหาสิง่เหลา่นี ้มแีนวโนม้
วา่ผลก�าไรองคก์รรถพยาบาลถกูจา่ยไปหลายลา้น
ดอลลารใ์นแตล่ะปี 

• กำรหลกีเลีย่งตน้ทนุทีเ่กดิขึน้คร ัง้เดยีวนำ่จะ
มคีวำมเป็นไปได ้รา่งกฎหมายที ่11 นีห้วงัที่
จะจ�ากดัรายจา่ยทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดก้บัองคก์รรถ
พยาบาลหลงัจากมคีดคีวามเรือ่งการละเมดิเวลา
พักรับประทานอาหารและเวลาพัก (องคก์รเหลา่นี้
อาจยงัตดิคา้งช�าระแกพ่นักงานจากการละเมดิครัง้
นัน้อยู)่ ขอ้เสนอนีจ้ะจ�ากดัรายจา่ยเหลา่นีไ้ดอ้าจขึน้
อยูก่บัการพจิารณของศาล ถา้ขอ้เสนอนีไ้ดก้�าจัด
รายจา่ยเหลา่นีแ้ลว้นัน้ องคก์รรถพยาบาลอาจหลกี
เลีย่งตน้ทนุครัง้เดยีวทีไ่มเ่คยรูจั้กแตอ่าจมจี�านวน
มหาศาลเชน่นี้

ผลก�ำไรงบประมำณประจ�ำปีตอ่รฐับำลทอ้งถิน่
เนือ่งจำกกำรลดรำยจำ่ยสทุธขิองรถพยำบำล 
เนือ่งจากการลดรายจา่ยสทุธขิองรถพยาบาล ขอ้เสนอ
นีจ้ะใหป้ระโยชนท์างงบประมาณตอ่รัฐบาลทอ้งถิน่ (ใน
รปูแบบของการมคีา่ใชจ้า่ยต�า่ลง และรายไดส้งูขึน้) ซึง่
มแีนวโนม้เป็นหลายสบิลา้นดอลลารใ์นแตล่ะปี น่ันเป็น
เพราะวา่องคก์รรถพยาบาลอาจหลกีเลีย่งรายจา่ยทีเ่พิม่
ขึน้จากการจัดหาเวลาพักรับประทานอาหารและเวลา
พักนอกเวลางาน สว่นหนึง่ของผลก�าไรอาจเขา้ไปอยูท่ี่
บรษัิทประกนั แตส่ว่นใหญจ่ะเป็นของรัฐบาลทอ้งถิน่

โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อำ่นรำยชือ่คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดั

ต ัง้ข ึน้เฉพำะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอ
นี ้โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/

top‑contributors/nov‑18‑gen.html เพือ่อำ่นรำย
ชือ่ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำยแรกแกค่ณะ

กรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำของขอ้เสนอของรฐั
นี ้โปรดโทรศพัทถ์งึเลขำธกิำรรฐัทีห่มำยเลข  

(855) 345-3933 หรอืสง่อเีมลถงึ  
vigfeedback@sos.ca.gov ทำ่นจะไดร้บัเอกสำรทำง

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแตอ่ยำ่งใด




