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ร่างกฎหมาย อนมุตัพินัธบตัรเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุส�ำหรบัโครงกำรดำ้น
ทีอ่ยูอ่ำศยัทีม่อียูใ่นปจัจบุนัส�ำหรบับคุคลทีเ่จ็บป่วย
ทำงจติ บทกฎหมำยทีอ่อกโดยผำ่นสภำนติบิญัญตั ิ2

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

ควำมเป็นมำ
เทศมณฑลใหบ้รกิำรกำรดแูลสขุภำพจติ 
เทศมณฑลมคีวามรับผดิชอบหลกัในการรักษา
พยาบาลทางจติส�าหรับผูท้ีไ่มม่กีารคุม้ครองจาก
เอกชน เทศมณฑลใหก้ารรักษาดา้นจติเวช การ
ใหค้�าปรกึษา การรักษาพยาบาล และบรกิารดา้น
สขุภาพจติอืน่ ๆ บางเทศมณฑลมกีารเตรยีมการ
ความชว่ยเหลอืประเภทอืน่ ๆ ส�าหรับผูป่้วยทาง
จติ เชน่ การใหท้ีอ่ยูอ่าศยั การเยยีวยาจากการ
เสพตดิสาร และบรกิารจา้งงาน 
กฎหมำยวำ่ดว้ยบรกิำรดำ้นสขุภำพจติ 
ในปี 2004 ผูล้งคะแนนเสยีงรัฐ California 
ไดเ้ห็นชอบรับรา่งกฎหมาย 63 ซึง่เป็นทีรู่จั้ก
ในชือ่กฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ 

กฎหมายฉบบันีก้�าหนดใหม้กีารใหเ้งนิสนับสนุน
บรกิารดา้นสขุภาพจติของเทศมณฑลตา่ง ๆ 
โดยการเพิม่ภาษีรายไดท้ีช่�าระโดยผูท้ีม่รีายได ้
มากกวา่$1 ลา้น ภาษีรายไดน้ีท้�าใหเ้กบ็เงนิได ้
เพิม่ขึน้จาก $1.5 ลา้นเป็น $2.5 ลา้นตอ่ปี 
โครงกำรไมม่ที ีไ่หนเหมอืนบำ้น (No Place 
Like Home Program) ในปี 2016 สภา
นติบิญัญัตไิดส้รา้งโครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืน
บา้น (No Place Like Home Program) เพือ่
สรา้งและเยยีวยาทีอ่ยูอ่าศยัใหก้บัผูป่้วยทาง
จติทีไ่รบ้า้นหรอืมคีวามเสีย่งตอ่ภาวะไรบ้า้น 
รัฐวางแผนทีจ่ะจา่ยเงนิคา่ทีอ่ยูอ่าศยัโดยการ
ยมืเงนิมากถงึ $2 ลา้น รัฐจะยมืเงนิจ�านวน
นีโ้ดยการขายพันธบตัร ซึง่จะช�าระคนืพรอ้ม
ดอกเบีย้ในระยะเวลามากกวา่ 30 ปี โดยใช ้

• ยนืยนักฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนัในการจัดตัง้
โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No Place 
Like Home Program) ซึง่ใหเ้งนิทนุสนับสนุน
ดา้นทีอ่ยูอ่าศยัถาวรส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย
ทางจติซึง่เป็นคนไรบ้า้น หรอืมคีวามเสีย่งตอ่
การเป็นคนไรบ้า้นตอ่เนือ่ง โดยสอดคลอ้งกบั
กฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ (Mental 
Health Services Act) ทีผ่า่นการอนุมตัจิากผูม้ี
สทิธเิลอืกตัง้

• ยนืยนัการออกเงนิทนุสงูถงึ $2 พันลา้นจาก
พันธบตัรทีอ่นุมตักิอ่นหนา้นีเ้พือ่เป็นเงนิทนุ
ใหก้บัโครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No 
Place Like Home Program)

• แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพ
จติ (Mental Health Services Act) เพือ่อนุมตัิ

การโอนเงนิจ�านวนสงูถงึ $140 ลา้นตอ่ปีจาก
กองทนุบรกิารดา้นสขุภาพจติในปัจจบุนัใหแ้ก่
โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น (No Place Like 
Home Program) โดยไมเ่พิม่ภาษี 

สรปุกำรประเมนิผลกระทบข ัน้สดุทำ้ย
ตอ่งบประมำณของรฐับำลทอ้งถิน่และ
รฐั โดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย:
• อนุญาตใหรั้ฐสามารถใชเ้งนิไดส้งู

ถงึ $140 ลา้นตอ่ปีจากกองทนุสขุภาพจติ
ของเทศมณฑล เพือ่ช�าระคนืหนีพั้นธบตัรได ้
มากถงึ $2 พันลา้น พันธบตัรเหลา่นีจ้ะน�าไป
ใชเ้ป็นเงนิทนุชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับ
บคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติซึง่เป็นคนไรบ้า้น

กำรวเิครำะหโ์ดยนกัวเิครำะหก์ำรออกกฎหมำย

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

รายไดจ้ากกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพ
จติ นีห่มายความวา่มงีบประมาณทีน่อ้ยลง
ส�าหรับบรกิารดา้นสขุภาพจติของเทศมณฑล
อืน่ ๆ เงนิจ�านวนไมเ่กนิ $140 ลา้นจาก
กองทนุกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ
จะน�ามาใชก้บัโครงการ No Place Like Home 
ในแตล่ะปี การช�าระเงนิคา่พันธบตัรจะอยูท่ี่
ประมาณ $120 ลา้นในแตล่ะปีทัว่ไป
จ�ำเป็นตอ้งมกีำรอนมุตัจิำกศำลส�ำหรบั
โครงกำรไมม่ที ีไ่หนเหมอืนบำ้น (No Place 
Like Home) กอ่นทีพั่นธบตัรเหลา่นีจ้ะวางขาย
ได ้รัฐจะตอ้งขอใหศ้าลอนุมตัแิผนของรัฐในการ
ช�าระเงนิใหก้บัโครงการไมม่ทีี ่No Place Like 
Home ศาลจะตอ้งตดัสนิใจในสองประเด็นหลกั: 
• วา่การใชก้ฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพ

จติเพือ่จา่ยคา่โครงการ No Place Like 
Home จะตอบสนองกบัความตอ้งการของผูล้ง
คะแนนเสยีงหรอืไม ่ดว้ยพวกเขาเป็นผูท้ีเ่ห็น
ชอบกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ 

• ผูล้งคะแนนเสยีงจ�าเป็นตอ้งใหค้วามเห็น
ชอบพันธบตัรโครงการ No Place Like 
Home หรอืไม ่(รัฐธรรมนูญของรัฐก�าหนด
ใหผู้ล้งคะแนนเสยีงตอ้งใหค้วามเห็นชอบ
การกูย้มืของรัฐบางประเภท) 

ผลวนิจิฉัยของศาลยงัคงอยูร่ะหวา่งด�าเนนิการ 

ขอ้เสนอ
ขอ้เสนอนีอ้นุญาตใหรั้ฐสามารถด�าเนนิ
โครงการ No Place Like Home โดยเฉพาะ 
ขอ้เสนอ: 
• เห็นชอบกำรใชก้ฎหมำยวำ่ดว้ยบรกิำร

ดำ้นสขุภำพจติส�ำหรบัโครงกำรจติ
ส�ำหรบัโครงกำร No Place Like Home 
ขอ้เสนอนีร้ะบวุา่กองทนุกฎหมายวา่ดว้ย
บรกิารดา้นสขุภาพจติสามารถน�าไปใชง้าน
ส�าหรับโครงการ No Place Like Home ได ้
เงนิจ�านวนไมเ่กนิ $140 ลา้นจากกองทนุ
กฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติจะน�า
มาใชก้บัโครงการ No Place Like Home 
ในแตล่ะปี

• อนมุตัเิงนิ $2 พนัลำ้นในกำรกูย้มื ขอ้
เสนอนีอ้นุญาตใหรั้ฐสามารถขายพันธบตัร
มลูคา่ $2 พันลา้นเพือ่ใชจ้า่ยในโครงการ 
No Place Like Home พันธบตัรจะถกูช�าระ
คนืในอกีหลายปีผา่นกองทนุกฎหมายวา่
ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ 

ดว้ยขอ้เสนอนี ้รัฐจะไมต่อ้งอาศยัการอนุมตัิ
จากศาลในประเด็นทีก่ลา่วถงึในขา้งตน้เพือ่
ด�าเนนิโครงการ No Place Like Home

ผลกระทบตอ่งบประมำณ
ผลกระทบตอ่งบประมำณขึน้อยูก่บัค�ำ
วนิจิฉยัของศำล ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ของขอ้เสนอนีข้ ึน้อยูก่บัวา่ศาลจะอนุมตัแิผน
ของรัฐในการใชจ้า่ยกบัโครงการ No Place 
Like Home มอืนบา้นหรอืไม ่หากศาลอนุมตัิ
แผนของรัฐ ขอ้เสนอดงักลา่วกจ็ะมผีลกระทบ
เพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้ เนือ่งจากรัฐกจ็ะผลกัดนั
โครงการ No Place Like Home ตอ่ไปในทกุ
กรณี หากศาลไมอ่นุมตัแิผนของรัฐ รัฐก็จะ
ไมส่ามารถผลกัดนัโครงการ No Place Like 
Home ตอ่ไปได ้ขอ้เสนอนีจ้ะอนุญาตใหรั้ฐ
สามารถกระท�าไดเ้ชน่นัน้
โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อำ่นรำยชือ่คณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรจดัต ัง้
ข ึน้เฉพำะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคำ้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html เพือ่ดรูำยชือ่
ผูบ้รจิำคเงนิจ�ำนวนสงูสดุ 10 รำยแรกของคณะ

กรรมกำร

หำกทำ่นตอ้งกำรส�ำเนำเนือ้หำของมำตรกำรนี ้
โปรดโทรศพัทถ์งึเลขำธกิำรรฐัทีห่มำยเลข  

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

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ยแตอ่ยำ่งใด

อนุมัตพัินธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรับโครงการดา้น 
อยูอ่าศัยทีม่อียูใ่นปัจจบุันส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วย 

ทางจติ บทกฎหมายทีอ่อกโดยการผา่นสภานติบิัญญัติ

ร่างกฎหมาย
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