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ร่างกฎหมาย อนุมัตพัินธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการดา้น 
อยูอ่าศัยทีม่อียูใ่นปัจจบุันส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย 
ทางจติ บทกฎหมายทีอ่อกโดยการผา่นสภานติบิัญญัติ2

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 2  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 2  ★
สมาชกิครอบครัวรว่มกบัชมุชนทางศาสนาทีอ่าศยัอยูใ่นภาวะโศก
เศรา้ตามค�าอธบิายของผูส้นับสนุน เราตอ่สูเ้พือ่หาการรักษาและ
การสนับสนุนเรือ่งทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับคนทีเ่รารักทีเ่ป็นกลุม่เป้า
หมายของรา่งกฎหมายฉบบันี้
เราสนับสนุนในการพจิารณาทางเลอืกดา้นทีอ่ยูอ่าศยัอยา่งถีถ่ว้น
เพือ่ยตุปัิญหาภาวะไรบ้า้น แตค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 2 เพราะวา่รา่ง
กฎหมายนีจ้ะเป็นการพรากเงนิหลายพันลา้นดอลลารจ์ากคนทีเ่รา
รักโดยใหร้างวลักบันักพัฒนา ผูถ้อืพันธบตัร และเจา้พนักงานทัง้
หลายมากกวา่ ในปี 2017 งบสว่นหนึง่ของรา่งกฎหมาย 63 ตามที่
ก�าหนดในแตล่ะเทศมณฑลรว่มกบัชมุชนจะตอ้งจัดหาเงนิสนับสนุน
ทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้อาทรส�าหรับผูท้ีป่ระสบภาวะการเจ็บป่วยทางจติขัน้
รนุแรง เราคดัคา้นการเจยีดเงนิอยา่งโหดรา้ยและไมส่มเหตสุมผลก
วา่ $5.6 พันลา้นของเงนิทนุส�าหรับการรักษาทีจ่�าเป็นอยา่งยิง่ ไป
ใชจ้า่ยกบัพันธบตัร ($140 ลา้นตอ่ปี เป็นเวลาถงึสีส่บิปี) และการ
จัดเงนิ $100 ลา้นใหก้บัเจา้พนักงานทีอ่ยูอ่าศยัของรัฐผูไ้มเ่ขา้ใจ
ความทา้ทายของผูท้ีอ่าศยัอยูก่บัภาวะเจ็บป่วยทางจติขัน้รนุแรง
รัฐบาลกลางขูว่า่จะตดัเงนิงบประมาณในการรักษา ดงันัน้ เรา
ไมส่ามารถเสีย่งทีจ่ะสญูเสยีเงนิส�าหรับสมาคมสขุภาพจติรัฐ 
California (MHSA) ใด ๆ เพือ่แกปั้ญหาทีค่วรแกใ้นระดบัเทศ
มณฑลมากกวา่ การลดงบ MHSA ซึง่จ�าเป็นส�าหรับการรักษาจะ

เป็นขอ้ผดิพลาดราคาแพงและจะน�าไปสู:่
การเพกิเฉยและการขาดทรัพยากรในการรักษาพยาบาล
ท�าใหเ้กดิบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติเรือ้รังและรนุแรงทีจ่ะตอ้งสญูเสยี
ทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่มากขึน้และสง่ผลใหห้ลายคนตอ้งถกูขบัใหอ้อกไป
เรร่อ่นอยูบ่นถนน 
โดยผา่นความรว่มมอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีท�าใหเ้ทศมณฑลทราบ
ดแีลว้วา่ทีพั่กอาศยัแหง่ไหนเหมาะสมทีส่ดุในการเขา้ถงึการบรกิาร
ทีส่�าคญั รา่งกฎหมาย 2 จะตดัการมสีว่นรว่มของทอ้งถิน่และ
ก�าหนดความสมดลุระหวา่งความจ�าเป็นในการรักษาและทีอ่ยูอ่าศยั
ไวล้ว่งหนา้
การรักษาป้องกนัภาวะไรบ้า้น ลงคะแนนเสยีง “ไมรั่บ” รา่งกฎหมาย 2 
เพือ่หลกัเลีย่งขอ้ผดิพลาดราคาแพงและไรซ้ ึง่มนุษยธรรม!
CHARLES MADISON, ประธาน
NAMI Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., ผูอ้�านวยการบรหิาร
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, ประธาน
คณะกรรมการดา้นนติบิญัญัต,ิ NAMI Contra Costa

การรับรา่งกฎหมาย 2 จะใหท้างออกทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้เพือ่
ชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสทีป่ระสบภาวะไรบ้า้นในรัฐ California  รา่ง
กฎหมาย 2 ชว่ยสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัและรักษาการเขา้ถงึบรกิารดา้น
สขุภาพจติส�าหรับประชาชนซึง่เป็นกญุแจส�าคญัในการบรรเทา
ภาวะไรบ้า้นทีม่คีวามซบัซอ้นดว้ยปัญหาความเจ็บป่วยทางจติ
กวา่ 134,000 คนตอ้งเรร่อ่นอยูบ่นทอ้งถนน เกาะกลุม่กนับน
ทางเทา้ นอนใตส้พาน และรมิแมน่�้า หนึง่ในสามของคนกลุม่นีต้อ้ง
อาศยัอยูใ่นภาวะทีอ่นัตรายกบัสภาพความเจ็บป่วยทางจติทีไ่มไ่ด ้
รับการรักษาเยยีวยา
ในแตล่ะปี หลายรอ้ยคนทีอ่ยูก่บัความเจ็บป่วยทางจติขัน้รนุแรง
ตอ้งเสยีชวีติดว้ยความเจ็บปวดและโดดเดีย่ว การเสยีชวีติเหลา่นี้
สามารถป้องกนัได ้
รา่งกฎหมาย 2 ชว่ยบรรเทาวกิฤตสิาธารณสขุทีส่ง่ผลกระทบใน
ชมุชนของเรา ธรุกจิของเรา สง่ผลตอ่นักดบัเพลงิของเรา และ
บรกิารฉุกเฉนิตา่ง ๆ รา่งกฎหมายนีจ้ะสรา้งความสามคัคใีนชมุชน
แบบใหมแ่ละมุง่เนน้การชว่ยชวีติผูท้ีด่อ้ยโอกาสมากทีส่ดุในหมูเ่รา
โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No Place Like Home)
การรับรา่งกฎหมาย 2 หมายถงึการสรา้งหน่วยทีอ่ยูอ่าศยัถาวร 
20,000 แหง่ภายใต ้“โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No Place 
Like Home)”  โครงการนีช้ว่ยประสานงานการดแูลสขุภาพจติและ
การใชส้าร การรักษาพยาบาล การจัดการดแูลผูป่้วย การฝึกอบรม
เพือ่ชว่ยเหลอืใหผู้ค้นไดรั้บการรักษาและความมัน่คงในทีอ่ยูอ่าศยั
ทีพ่วกเขาพงึไดรั้บ
งานวจัิยจากหลายสบิปีแสดงใหเ้ห็นวา่การใหท้ีอ่ยูอ่าศยัทีม่ัน่คง
พรอ้มกบัการบรกิารสขุภาพจติทีด่ชีว่ยสง่เสรมิการมชีวีติทีส่ขุภาพ
ดแีละมเีสถยีรภาพ การผสมผสานดงักลา่วเรยีกวา่ทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้
อาทรแบบถาวร ผลการศกึษาวจัิยแสดงใหเ้ห็นวา่ทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้
อาทรมสีว่นลดคา่ใชจ้า่ยทางสาธารณสขุและลดความยากล�าบาก
เป็นอยา่งมาก
สง่เสรมิความรว่มมอืเพือ่ชว่ยเหลอืผูย้ากไร ้
การรับรา่งกฎหมาย 2 จะชว่ยสรา้งและสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่ง
แพทย ์เจา้หนา้ทีบ่งัคบัใชก้ฎหมาย ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพจติและ
ภาวะไรบ้า้น เพือ่ชว่ยเหลอืการใหค้วามดแูลทีต่รงตอ่ความตอ้งการ
ของผูป่้วยทางจติและบคุคลไรบ้า้นแตล่ะคน หรอืแมแ้ตผู่ท้ีม่คีวาม
เสีย่งสงูทีจ่ะเขา้สูภ่าวะไรบ้า้น 

หากปราศจากพืน้ฐานการมบีา้นทีม่ัน่คงประกอบกบัการดแูล
สขุภาพจติแลว้ บคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติขัน้รนุแรงจะไมส่ามารถพา
ตนเองไปพบแพทยต์ามนัด ไมส่ามารถไดรั้บค�าปรกึษาเฉพาะทาง
ได ้และบอ่ยครัง้ก็จะปรากฏตวัในหอ้งฉุกเฉนิเป็นทางเลอืกสดุทา้ย 
“การป่วยทางจติไมจ่�าเป็นตอ้งหมายถงึวา่จะอยูก่บัความสิน้หวงั
และภาวะไรส้มรรถภาพตลอดชวีติ ทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้อาทรมอบ
เสถยีรภาพใหก้บัผูท้ีม่คีวามตอ้งการเพือ่ใหพ้วกเขาฟ้ืนหายจาก
อาการป่วยทางจติระดบัรนุแรงทีไ่มไ่ดรั้บการรักษา สิง่นีช้ว่ยให ้
พวกเขาออกหา่งจากการเรร่อ่นบนทอ้งถนนและใชช้วีติอยา่งมี
ศกัดิศ์ร”ี—Darrell Steinberg, ผูเ้ขยีน, กฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้น
สขุภาพจติ
รา่งกฎหมาย 2 ไมใ่ชภ่าษี
รา่งกฎหมาย 2 ไมน่�ามาซึง่คา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้สยีภาษี— เราเพยีง
ตอ้งการความเห็นชอบจากผูล้งคะแนนเสยีงเพือ่ฝ่าฟันอปุสรรค
ทางราชการและมุง่เนน้การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้อาทรส�าหรับบคุคล
ไรบ้า้นและผูท้ีจ่�าเป็นตอ้งใชบ้รกิารดา้นสขุภาพจติ การใหเ้งนิของ
รัฐนีเ้หมาะสมกบัประเภทการบรกิารดา้นสขุภาพจติเฉพาะทางและ
บรกิารดา้นทีอ่ยูอ่าศยั
การชว่ยเหลอืผูท้ีป่ระสบความเจ็บป่วยทางจติขัน้รนุแรงและภาวะ
ไรบ้า้นนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แตพ่วกเราสามารถรว่มกนัชว่ยป้องกนัการ
เสยีชวีติทีเ่พิม่ขึน้บนทอ้งถนนและแทรกแซงอยา่งส�าคญัโดยการ
สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัเอือ้อาทรพรอ้มจัดบรกิารการรักษาดา้นสขุภาพจติ
เขา้รว่มกบัแพทย ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสขุภาพจติ พนักงานราชการ
ดา้นความปลอดภยั ชมุชนและผูส้นับสนุนผูไ้รบ้า้นและกลุม่อืน่ ๆ 
โดยการลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 2 
ZIMA CREASON, ประธาน
สมาคมสขุภาพจติอเมรกิารัฐ California (MHAC)
CHIEF DAVID SWING, ประธาน
สมาคมนายต�ารวจรัฐ California  
DR. SERGIO AGUILAR-GAXIOLA, อดตีสมาชกิ
สภาทีป่รกึษาดา้นสขุภาพจติแหง่ชาตใินสถาบนัสขุภาพจติแหง่
ชาติ
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อนุมัตพัินธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการดา้น 
อยูอ่าศัยทีม่อียูใ่นปัจจบุันส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย 

ทางจติ บทกฎหมายทีอ่อกโดยการผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย

2
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 2  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 2  ★

ความเจ็บป่วยทางจติสง่ผลตอ่หลายครอบครัวอยา่งน่าเศรา้ เมือ่ไม่
ไดรั้บการรักษาอาจเกดิเป็นปัญหาทา้ทายชมุชนรัฐ California ได ้
อยา่งน่ากลวัในรปูแบบของภาวะไรบ้า้นเรือ้รัง
ภาวะไรบ้า้นท�าใหค้วามเจ็บป่วยทางจติรนุแรงมากขึน้ สง่ผลใหก้าร
รักษาส�าหรับผูท้ีม่คีวามจ�าเป็นมากทีส่ดุเป็นไปอยา่งยากล�าบาก
ยิง่ขึน้ ผูท้ีอ่าศยัเรร่อ่นอยูบ่นทอ้งถนน ทางเขา้ออก และสวน
สาธารณะตอ้งไดรั้บความชว่ยเหลอืในตอนนี ้นีค่อืเหตผุลวา่ท�าไม
รา่งกฎหมาย 2 ถงึมคีวามส�าคญัมาก 
การรับรา่งกฎหมาย 2 จะชว่ยแกไ้ขภาวะไรบ้า้น และประหยดัเงนิ
รา่งกฎหมาย 2 สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัทีป่ลอดภยัและมัน่คง โดยมกีาร
เชือ่มโยงการรักษาดา้นสขุภาพจติและการตดิสารเสพตดิ
รา่งกฎหมาย 2 สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งแพทย ์เจา้หนา้ที่
บงัคบัใชก้ฎหมาย ผูใ้หบ้รกิารดา้นภาวะไรบ้า้นทีป่ระสบกบัความ
ทา้ทายในการใหก้ารดแูลบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติและเสพตดิสาร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ
รา่งกฎหมาย 2 ไมน่�ามาซึง่คา่ใชจ้า่ยใด ๆ ส�าหรับผูเ้สยีภาษี ใน
ทางกลบักนั รา่งกฎหมายนีจ้ะลดอปุสรรคทางราชการท�าใหช้มุชน
ตา่ง ๆ สามารถใชง้บประมาณในการแกไ้ขปัญหาเรง่ดว่นของภาวะ
ไรบ้า้นไดใ้นขณะนี้
ผลงานศกึษาวจัิยชีว้า่รา่งกฎหมาย 2 จะชว่ยป้องกนัใหบ้คุคลไรบ้า้น
ทีเ่จ็บป่วยทางจติเรือ้รังใหไ้มก่ลบัไปอาศยัอยูบ่นทอ้งถนนอกีครัง้
งานวจัิย RAND 2018 พบวา่แนวทางของรา่งกฎหมาย 2 จะเริม่
ประสบความส�าเร็จในเทศมณฑล Los Angeles ในหนึง่ปีตอ่จากนี้

• คนไรบ้า้นจ�านวน 3,500 คนไมต่อ้งเรร่อ่นบนทอ้งถนน
• ผูเ้ขา้รว่มงานศกึษาวจัิย 96% อยูใ่นโครงการเป็นเวลาอยา่ง

นอ้ยหนึง่ปี
• ผูเ้สยีภาษีประหยดัเงนิมากกวา่ $6.5 ลา้นในเวลาเพยีงหนึง่ปี
• ผูเ้ขา้รว่มโครงการเขา้หอ้งฉุกเฉนิลดลง 70% ชว่ยประหยดั

คา่ใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาลและลดภาระการใชบ้รกิารใน
สภาวะฉุกเฉนิ

ศกึษาเพิม่เตมิ: ไปที ่CAYesonProp2.org.
ลงคะแนนเสยีงรับรา่งกฎหมาย 2: การใหบ้า้นเอือ้อาทรทีป่ลอดภยั
และมัน่คงและบรกิารส�าหรับผูไ้รบ้า้นเรือ้รังไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่
สามารถชว่ยเหลอืผูค้นทีเ่จ็บป่วยทางจติไมใ่หอ้ยูอ่ยา่งเรร่อ่นบน
ทอ้งถนน
DR. AIMEE MOULIN, ประธาน
สมาคมแพทยฉุ์กเฉนิมหาวทิยาลยัอเมรกินัรัฐ California 
BRIAN K. RICE, ประธาน
สมาคมนักดบัเพลงิมอือาชพี California 
JANLEE WONG, MSW, ผูอ้�านวยการบรหิาร
สมาคมนักสงัคมสงเคราะหแ์หง่ชาต—ิ หมวดรัฐ California

โปรดลงคะแนนเสยีง“ไมรั่บ” กฎหมาย“ไมม่ทีีไ่หนเหมอืนทีบ่า้น” 
ซึง่ควรจะมชีือ่วา่“กฎหมายการสง่เสรมิเจา้พนักงานและผูพั้ฒนา” 
เพราะเรารูส้กึวา่นีค่อืกลุม่คนทีจ่ะไดรั้บประโยชนจ์ากคา่ใชจ้า่ยของ
ผูท้ีม่กีารป่วยทางจติมากทีส่ดุ
สมาชกิ NAMI Contra Costa สว่นใหญเ่ป็นสมาชกิในครอบครัว
ทีม่ ี“สว่นไดส้ว่นเสยี" ดงันัน้ผูท้ีส่นับสนุนบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติ
ขัน้รนุแรงและเรือ้รังเป็นผูท้ีค่ดัคา้นรา่งกฎหมายฉบบันี ้โดยเฉพาะ
เนือ่งดว้ยการตดัคา่ใชจ้า่ยของรัฐทีค่ลมุเครอื โครงการไมม่ทีีไ่หน
เหมอืนบา้น (NPLH) ไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชน ์เพราะโครงการดงั
กลา่วตอ้งใชเ้งนิหลายพันลา้นดอลลารใ์นกองทนุรักษาพยาบาล
ทีผู่ล้งคะแนนเสยีงรา่งกฎหมาย 63ทุม่เทใหก้บัผูเ้จ็บป่วยทางจติ
ขัน้รนุแรงเมือ่สบิสีปี่กอ่น หากผา่นรา่งกฎหมายดงักลา่ว เรารูส้กึวา่
โครงการ NPLH จะท�าใหภ้าวะไรบ้า้นรนุแรงยิง่ขึน้ โดยจะเป็นการ
บงัคบัใหผู้เ้จ็บป่วยทางจติมอีาการขัน้รนุแรงทีอ่าจเพิม่จ�านวนผูท้ี่
ตอ้งเรร่อ่นบนทอ้งถนนใหม้ากขึน้ 
รา่งกฎหมาย 2 คอื:
• คา่ใชจ้า่ยจะสงูถงึ $5.6 พันลา้น  ($140 ลา้น x 40 ส�าหรับ

พันธบตัรระยะเวลา 40 ปี) ในการจัดหาเงนิ $2 พันลา้น
ส�าหรับโครงการทีอ่ยูอ่าศยั ไมใ่ชเ่งนิทัง้หมดทีจ่ะใชจ้า่ยใน
ทีอ่ยูอ่าศยั เพราะวา่เจา้พนักงานรับประกนัดว้ยตนเองแลว้
วา่เงนิจ�านวน $100 ลา้น (5% ของ $2 พันลา้น) นัน้มาก
เกนิกวา่ทีจ่�าเป็นส�าหรับโครงการอยา่งชดัเจน และกไ็ดต้กลง
ระหวา่งกนัวา่จะรับเงนิทัง้หมดจ�านวน $140 ลา้นตอ่ปีเป็น 
“คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร” ไมว่า่จะตอ้งใชเ้งนิจ�านวนดงักลา่ว
ในการช�าระคนืพันธบตัรหรอืไมก่ต็าม เงนิอดุหนุนนักพัฒนา 
(สนิเชือ่ผอ่นจา่ยดอกเบีย้ต�า่ทีนั่กพัฒนาจะใชใ้นการกอ่สรา้ง
และซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัมลูคา่กวา่ $2 พันลา้นในรัฐ California 
บวกกบัเงนิอดุหนุนการปฏบิตักิารสงูถงึ 50%) ซึง่จะตกเป็น
ภาระของสาธารณชนมากยิง่กวา่เดมิ

• ไมจ่�าเป็น เพราะสภานติบิญัญัตใิหอ้�านาจเทศมณฑลใน
การจา่ยคา่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับบคุคลทีป่่วยทางจติขัน้รนุแรง
ตามรา่งกฎหมาย 63 ในปี 2017 ที ่AB 727 เทศมณฑล

ทีส่ามารถสะสมเงนิในกองทนุกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้น
สขุภาพจติเป็นเวลาสบิปี ในขณะนีส้ามารถ“จา่ยตามจรงิ” ทัง้
เพือ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยัและจา่ยเงนิอดุหนุนคา่เชา่ส�าหรับลกูคา้
เหลา่นี ้เทศมณฑลไมจ่�าเป็นตอ้งจา่ยเงนิหลายพันลา้นเป็น
ดอกเบีย้พันธบตัร คา่ใชจ้า่ยการบรหิารของรัฐทีไ่มจ่�าเป็น 
และเงนิอดุหนุนนักพัฒนาในการด�าเนนิดงักลา่ว เทศมณฑล
เขา้ใจการรักษาผูป่้วยทางจติ และความจ�าเป็นอืน่ ๆ รวม
ถงึวา่มทีีอ่ยูอ่าศยัใดทีพ่รอ้มใชง้าน เฉพาะพวกเขาเทา่นัน้ที่
สามารถก�าหนดไดว้า่กองทนุ MHSA ของพวกเขามกีารใชง้บ
ประมาณอยา่งเหมาะสมทีส่ดุในการจา่ยคา่รักษาหรอืสรา้งที่
อยูอ่าศยัใหก้บัชมุชน

• ไมไ่ดท้�าอะไรแกไ้ขอปุสรรคดา้นกฎหมายเชงิระบบ เชน่ การ
คุม้ครองของรัฐทีจ่�ากดัตอ่ความเขม้งวดในพืน้ทีท่อ้งถิน่ ซึง่
ท�าใหก้ารสรา้งบา้นเอือ้อาทรส�าหรับกลุม่บคุคลทีเ่จ็บป่วยทาง
จตินัน้เป็นเรือ่งยากเป็นอยา่งมาก หลายชมุชนมกัตอ่สูเ้พือ่ไม่
ใหพ้วกเขาเขา้มาอยูใ่นพืน้ที ่มนัไมส่มเหตสุมผลทีจ่ะใชจ้า่ย
เงนิหลายพันลา้นดอลลารเ์ป็นดอกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยในการ
กูย้มืเงนิทีอ่าจจะไมไ่ดน้�ามาใช ้เพราะวา่คนในพืน้ทีค่ดัคา้น
โครงการสรา้งบา้นเอือ้อาทรทีม่ผีูเ้ชา่เป็นผูเ้จ็บป่วยทางจติขัน้
รนุแรง

ผูล้งคะแนนเสยีงไดอ้ทุศิเงนิใหก้บัรา่งกฎหมาย 63 ส�าหรับการ
รักษาเพือ่ป้องกนัการเกดิภาวะไรบ้า้นในปี 2004 นีค่อืแนวทางที่
ควรปฏบิตั ิ
CHARLES MADISON, ประธาน
NAMI Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., ผูอ้�านวยการบรหิาร
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, ประธาน
คณะกรรมการดา้นนติบิญัญัต,ิ NAMI Contra Costa




