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ร่างกฎหมาย อนมุตัพินัธบตัรเพือ่ใชเ้ป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รง
พยาบาลตา่งๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพส�าหรบัเด็ก  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน4

หวัขอ้และบทสรุปอยา่งเป็นทางการ  จ ัด เ ต รีย ม โ ด ย อ ัย ก า ร สู ง สุ ด

ความเป็นมา
โรงพยาบาลเด็ก  กฎหมายของรัฐระบุ
ใหโ้รงพยาบาลเอกชนทีไ่มห่วงัผลก�าไร
แปดแหง่ และโครงการใหบ้รกิารส�าหรับ
เด็กทีศ่นูยก์ารแพทยท์างวชิาการแหง่ 
มหาวทิยาลยั California (UC) หา้แหง่ 
ใหเ้ป็น “โรงพยาบาลเด็ก” โรงพยาบาล
เด็กมุง่เนน้การรักษาทารกและเด็กทีม่ี
อาการป่วยหรอืบาดเจ็บอยา่งรนุแรง หรอื
ทีม่อีาการทางสขุภาพเรือ้รังทีซ่บัซอ้นซึง่
จ�าเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลเฉพาะโรค เด็ก

หลายคนทีไ่ดรั้บการบรกิารในโรงพยาบาล
เหลา่นีม้าจากครอบครัวทีม่รีายไดน้อ้ย โรง
พยาบาลเด็กไดรั้บเงนิทนุจากหลายแหลง่ 
เงนิทนุสว่นใหญข่องโรงพยาบาลเด็ก  มา
จากโครงการรัฐบาลกลาง Medicaid 
(เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ Medi-Cal ในรัฐ 
California) ซึง่ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการ
รักษาพยาบาลแกเ่ด็กทีม่รีายไดน้อ้ยในรัฐ 
โรงพยาบาลเด็กยงัไดรั้บเงนิทนุจากการ
คุม้ครองประกนัดา้นสขุภาพในเชงิพาณชิย ์
โครงการการคุม้ครองดา้นการรักษา

• อนุมตัเิงนิจ�านวน $1.5 พันลา้น เพือ่
รับการช�าระคนืจากกองทนุทัว่ไปของ
รัฐ เพือ่เป็นเงนิทนุชว่ยเหลอืส�าหรับ
การกอ่สรา้ง การขยาย การบรูณะ และ
การจัดหาอปุกรณเ์ครือ่งมอืส�าหรับโรง
พยาบาลเด็กทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม

• ก�าหนดเงนิทนุรอ้ยละ 72 ใหแ้กโ่รง
พยาบาลเอกชนทีไ่มห่วงัผลก�าไรที่
มคีณุสมบตัเิหมาะสมซึง่ใหบ้รกิารที่
ครอบคลมุใหแ้กเ่ด็กจ�านวนมากทีม่สีทิธิไ์ด ้
รับความชว่ยเหลอืจากโครงการของรัฐบาล 
และเด็กทีม่คีวามตอ้งการพเิศษดา้น
สขุภาพทีม่สีทิธิไ์ดรั้บบรกิารจากโครงการ
การใหบ้รกิารส�าหรับเด็ก
แหง่รัฐ California รอ้ย
ละ 18 ใหแ้กโ่รงพยาบาล
เด็กทีใ่หก้ารดแูลรักษา
แบบเฉยีบพลนัทัว่ไป
ในเด็กแหง่ University 
of California และ
รอ้ยละ 10 ของเงนิทนุให ้

แกโ่รงพยาบาลของรัฐและเอกชนประเภท
ไมห่วงัผลก�าไรซึง่ใหบ้รกิารแกเ่ด็กทีม่สีทิธิ์
ไดรั้บบรกิารจากโครงการการใหบ้รกิาร
ส�าหรับเด็กแหง่รัฐ California (California 
Children’s Service Program)

สรปุการประเมนิผลกระทบข ัน้
สดุทา้ยตอ่งบประมาณของรฐับาล
ทอ้งถิน่และรฐั โดยนกัวเิคราะห์
การออกกฎหมาย:
• คา่ใชจ้า่ยการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรรัฐเพิม่

ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณ $80 ลา้นตอ่ปี ใน
ชว่ง 35 ปีขา้งหนา้

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สามารถอา่นเนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขาธกิารรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov

คา่ใชจ้า่ยโดยประมาณส�าหรบั
พนัธบตัรรฐั
การกูย้มืใหมท่ีอ่นุมตั ิ $1.5 พันลา้น
คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ตอ่ปีในการช�าระหนีพั้นธบตัร
ทัง้หมด $80 ลา้น

ระยะเวลาทีเ่ป็นไปไดใ้นการช�าระคนื 35 ปี

แหลง่เงนิทีใ่ชใ้นการช�าระคนื รายไดท้ัว่ไปจากภาษี
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พยาบาลอืน่ ๆ ของรัฐบาล และการบรจิาค
จากเอกชนอกีดว้ย
โครงการการใหบ้รกิารส�าหรบัเด็กแหง่
รฐั California (Child Care Service, CCS) 
โครงการ CCS เป็นโครงการการคุม้ครอง
ดา้นการรักษาพยาบาลของรัฐทอ้งถิน่ ซึง่
จา่ยคา่รักษาพยาบาลใหก้บัการรักษา
เฉพาะโรค และการบรกิารอืน่ ๆ ส�าหรับ
เด็กทีม่อีาการทางสขุภาพเรือ้รังทีซ่บัซอ้น 
รวมทัง้เด็ก ๆ หลายคนทีไ่ดรั้บการรักษา
ทีโ่รงพยาบาลเด็ก  (เด็กสว่นใหญท่ีอ่ยูใ่น
โปรแกรม CCS ยงัไดล้งทะเบยีนใน Medi-
Cal ดว้ย) รัฐไดอ้นุมตัโิรงพยาบาลและผูใ้ห ้
บรกิารทางการแพทยอ์ืน่ ๆ ทีจ่ะไดรั้บเงนิ
ในการรักษาเด็กในโปรแกรม CCS
โรงพยาบาลอืน่ ๆ ทีร่กัษาเด็ก โรง
พยาบาลอืน่ ๆ ในรัฐ California ทีไ่ม่
ไดถ้กูระบเุฉพาะวา่เป็นโรงพยาบาลเด็ก
ในกฎหมายของรัฐยงัมุง่เนน้การรักษา
พยาบาลแกเ่ด็กในระดบัทีแ่ตกตา่งกนั 
เชน่ โรงพยาบาลบางแหง่มปีีกอาคาร หรอื
ศนูยเ์ฉพาะเพือ่รักษาเด็ก โรงพยาบาล
เหลา่นีม้กัไดรั้บการอนุมตัใิหรั้กษาเด็กใน
โปรแกรม CCS
พนัธบตัรทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัภาษ ีรัฐยมืเงนิ
เพือ่ใชจ้า่ยในโครงการปรับปรงุโครงสรา้ง
พืน้ฐานระยะยาวโดยการออกพันธบตัร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษี การช�าระคนืหนีข้อง
พันธบตัรเหลา่นีไ้ดรั้บการประกนัโดย
อ�านาจการเกบ็ภาษีทัว่ไปของรัฐ รัฐช�าระ
คนืหนีข้องพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีจาก
กองทนุทัว่ไป ซึง่เป็นบญัชกีารเงนิหลกั
ของรัฐ (ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิของการใช ้
พันธบตัรของรัฐ ใหอ้า่นดทูี ่“ภาพรวมเกีย่ว
กบัหนีพั้นธบตัรรัฐ” ภายหลงัในคูม่อืฉบบันี)้

ขอ้เสนอเกีย่วกบัพนัธบตัรชุดกอ่นของ
โรงพยาบาลเด็ก ผูล้งคะแนนเสยีงได ้
เคยยนิยอมในขอ้เสนอทัว่รัฐสองขอ้เสนอ
ทีอ่นุมตัใิหรั้ฐออกพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัภาษีเพือ่ใชจ้า่ยในโครงการปรับปรงุ
โครงสรา้งพืน้ฐานแกโ่รงพยาบาลเด็ก 
พันธบตัรเหลา่นีไ้ดถ้กูใชไ้ปในโครงการ
ทีห่ลากหลายรวมถงึการกอ่สรา้งตกึใหม ่
และการปรับปรงุซอ่มแซมตกึทีม่อียู ่ในปี 
2004 รา่งกฎหมาย 61 ไดใ้หเ้งนิทนุจาก
พันธบตัรจ�านวน $750 ลา้น ในปี 2008 
รา่งกฎหมาย 3 ไดใ้หเ้งนิทนุจากพันธบตัร
จ�านวน $980 ลา้น มเีพยีงแคโ่รงพยาบาล 
13 แหง่ทีถ่กูระบเุฉพาะวา่เป็นโรงพยาบาล
เด็กในกฎหมายรัฐเทา่นัน้ทีม่สีทิธิไ์ดรั้บเงนิ
ทนุภายใตข้อ้เสนอชดุกอ่นเหลา่นี ้ณ เดอืน
พฤษภาคม 2018 เงนิทนุสว่นใหญจ่ากขอ้
เสนอชดุกอ่นสองขอ้เสนอนัน้ไดถ้กูมอบ
หมายใหน้�าไปใชใ้นโครงการตา่ง ๆ แลว้ 
และคาดวา่เงนิทนุสว่นทีเ่หลอืจะถกูมอบ
หมายใหน้�าไปใชท้ัง้หมดภายในปลายฤดู
รอ้นปี 2018 

ขอ้เสนอ
อนมุตัพินัธบตัรเพิม่เตมิส�าหรบัโรง
พยาบาลเด็ก ขอ้เสนอนีอ้นุญาตใหรั้ฐ
ขายพันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีเพิม่เตมิ
จ�านวน $1.5 หมืน่ลา้น ส�าหรับโครงการ
พัฒนาปรับปรงุโครงสรา้งพืน้ฐานใหแ้ก ่
(1) โรงพยาบาลเด็ก 13 แหง่ และ (2) 
โรงพยาบาลรัฐหรอืโรงพยาบาลเอกชน
ทีไ่มห่วงัผลก�าไร ทีใ่หก้ารรักษาเด็กทีม่ี
สทิธิใ์นโปรแกรม CCS ตามทีแ่สดงใน
รปู 1 ขอ้เสนอนีใ้หเ้งนิทนุจากพันธบตัร 
รอ้ยละ 72 ประมาณ $1.1 หมืน่ลา้นให ้
แกโ่รงพยาบาลเด็กเอกชนทีไ่มห่วงัผล

อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รง
พยาบาลตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลส�าหรับเด็ก  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

4
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ร่างกฎหมาย อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รง
พยาบาลตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลส�าหรับเด็ก  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน4

ก�าไรแปดแหง่ โรงพยาบาลทัง้แปดแหง่
นีส้ามารถขอสว่นแบง่ของเงนิทนุทีเ่ทา่ ๆ 
กนั ขอ้เสนอนีไ้ดใ้หเ้งนิทนุจากพันธบตัร
รอ้ยละ 18 หรอื $270 ลา้น ใหแ้กโ่รง
พยาบาลเด็ก UC หา้แหง่ โรงพยาบาล
เด็ก UC แตล่ะแหง่สามารถขอสว่นแบง่
ของเงนิทนุทีเ่ทา่ ๆ กนั ขอ้เสนอนีจั้ดหา
เงนิทนุจากพันธบตัรเหลอืรอ้ยละ 10 หรอื
$150 ลา้น ใหแ้กโ่รงพยาบาลรัฐ หรอืโรง
พยาบาลเอกชนทีไ่มห่วงัผลก�าไรประมาณ 
150 แหง่ ทีใ่หบ้รกิารแกเ่ด็กทีม่สีทิธิใ์น
โปรแกรม CCS ขอ้เสนอนีไ้มไ่ดส้�ารอง
สว่นแบง่เฉพาะของสว่นนีข้องเงนิทนุจาก
พันธบตัรใหแ้กโ่รงพยาบาลแหง่ใดแหง่

หนึง่
การใชเ้งนิทนุ ขอ้เสนอนี้
อนุญาตใหน้�าเงนิทีไ่ดรั้บ
จากการขายพันธบตัรน�าไป
ใชใ้นจดุประสงคต์า่ง ๆ รวม
ถงึ “การกอ่สรา้ง การขยาย 
การปรับรปูแบบ การปรับปรงุ
ซอ่มแซม การตกแตง่ การ
จัดหาอปุกรณ ์การจัดหาเงนิ
ทนุ หรอืการจัดหาเงนิทนุอกี
ครัง้ ของโรงพยาบาลในรัฐ
ทีม่สีทิธิ”์ ขอ้เสนอนีก้�าหนด
วา่เงนิทนุทีใ่หนั้น้จะตอ้งไม่
เกนิคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของ
โครงการ และโครงการตา่ง 
ๆ ทีไ่ดรั้บเงนิทนุนีจ้ะตอ้ง
เสร็จสิน้ภายใน “ระยะเวลาที่
เหมาะสม”
ข ัน้ตอนการสมคัร โรง
พยาบาลเด็กทีม่สีทิธิไ์ดรั้บ
เงนิทนุจากพันธบตัรภายใต ้
ขอ้เสนอนีจ้ะตอ้งสมคัรขอรับ
เงนิทนุกบั หน่วยงานการเงนิ

ดา้นสาธารณสขุรัฐแคลฟิอรเ์นยี (CHFFA) 
ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐในปัจจบุนั CHFFA 
จะตดัสนิใจวา่จะใหเ้งนิชว่ยเหลอืหรอืไม่
โดยพจิารณาจากปัจจัยหลายอยา่ง บาง
ปัจจัยเหลา่นีร้วมถงึวา่

• เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะมสีว่นชว่ยหรอืไม ่
ในการขยาย หรอืปรับปรงุการเขา้ถงึ
การรักษาพยาบาลของเด็กทีม่สีทิธิใ์น
โครงการการคุม้ครองทางดา้นสขุภาพ
ของรัฐ หรอืเด็กทีม่รีายไดน้อ้ย ดอ้ย
โอกาส หรอืไมม่ปีระกนั 

รปูที ่1

โรงพยาบาลทีม่สีทิธ ิใ์นเงนิทนุจากพนัธบตัร
(ในหลกัลา้น)

โรงพยาบาลเด็กเอกชนทีไ่มแ่สวงหาผลก�าไร—รอ้ยละ 72 ของเงนิทนุ $1,080

โรงพยาบาลเด็กและศนูยก์ารวจัิย Oakland $135

โรงพยาบาลเด็กแหง่ Los Angeles 135

โรงพยาบาลเด็กแหง่เทศมณฑล Orange 135

โรงพยาบาลเด็ก Earl และ Loraine Miller (Long Beach) 135

โรงพยาบาลเด็กมหาวทิยาลยั Loma Linda 135

โรงพยาบาลเด็ก Lucile Packard ที ่Stanford 135

โรงพยาบาลเด็ก Rady, San Diego 135

โรงพยาบาลเด็ก Valley (Madera) 135

โรงพยาบาลเด็กของ University of California—รอ้ยละ 18 ของเงนิทนุ $270

โรงพยาบาลเด็ก Mattel ที ่University of California, Los Angeles $54

โรงพยาบาลเด็กมหาวทิยาลยัที ่University of California, Irvine 54

University of California โรงพยาบาลเด็ก Davis 54

University of California โรงพยาบาลเด็ก San Diego 54

University of California โรงพยาบาลเด็ก San Francisco 54

โรงพยาบาลอืน่ ๆ —รอ้ยละ 10 ของเงนิทนุ $150

โรงพยาบาลรัฐหรอืโรงพยาบาลเอกชนทีไ่มห่วงัผลก�าไรประมาณ 150 แหง่ ทีใ่ห ้
บรกิารแกเ่ด็กทีม่สีทิธิใ์นโปรแกรมการใหบ้รกิารส�าหรับเด็กแหง่รัฐ California 

$150

รวมท ัง้ส ิน้ $1,500
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การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย  ต่ อ

• เงนิชว่ยเหลอืนีจ้ะมสีว่นชว่ยหรอืไมใ่น
การปรับปรงุผลของการรักษาพยาบาล
ของเด็ก หรอืผูป่้วยเด็ก 

• โรงพยาบาลทีส่มคัรนีจ้ะสนับสนุน
โครงการสอนหรอืศกึษาวจัิยเกีย่วกบั
เด็กหรอืไม่

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยการช�าระคนืหนีพ้นัธบตัร
รฐั รา่งกฎหมายนีจ้ะอนุญาตใหรั้ฐกูย้มื
เงนิจ�านวน $1.5 หมืน่ลา้น โดยการขาย
พันธบตัรทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษีเพิม่เตมิให ้
แกนั่กลงทนุ และรัฐจะช�าระคนืหนีพ้รอ้ม
ดอกเบีย้ โดยใชเ้งนิรายไดภ้าษีทัว่ไปของ
รัฐ คา่ใชจ้า่ยของพันธบตัรเหลา่นีจ้ะขึน้อยู่
กบัหลายปัจจัยดว้ยกนั เชน่ อตัราดอกเบีย้
ในขณะทีข่ายพันธบตัร ชว่งเวลาทีข่าย
พันธบตัร และระยะเวลาในการช�าระคนืหนี้
พันธบตัร เราประเมนิวา่คา่ใชจ้า่ยตอ่ผูเ้สยี
ภาษีในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรนีจ้ะอยูท่ี ่
$2.9 พันลา้น เพือ่ช�าระทัง้เงนิตน้ ($1.5 
พันลา้น) และดอกเบีย้ ($1.4 พันลา้น) น่ัน

อนุมัตใิหใ้ชพั้นธบัตรเพือ่เป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งทีโ่รง
พยาบาลตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการรักษาพยาบาลส�าหรับเด็ก  
บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

4

คอื คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่ในการช�าระคนืจะอยูท่ี ่
ประมาณ $80 ลา้นตอ่ปี ในชว่ง 35 ปี
ขา้งหนา้ จ�านวนนีน้อ้ยกวา่หนึง่ในสบิของ
รอ้ยละ 1 ของงบประมาณกองทนุทัว่ไป
ปัจจบุนัของรัฐ คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารที่
จา่ยจากเงนิทนุพันธบตัรจะถกูจ�ากดัอยูท่ี่
คา่ใชจ้า่ยจรงิของ CHFFA หรอืรอ้ยละ 1 
ของเงนิทนุพันธบตัร แลว้แตจ่�านวนใดจะ
นอ้ยกวา่
โปรดไปที ่http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/  
 เพือ่อา่นรายชือ่คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการจดัต ัง้
ข ึน้เฉพาะ เพือ่สนบัสนนุหรอืคดัคา้นขอ้เสนอนี ้

โปรดไปที ่http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html เพือ่อา่นราย

ชือ่ผูบ้รจิาคเงนิจ�านวนสงูสดุ 10 รายแรกแกค่ณะ
กรรมการ

หากทา่นตอ้งการส�าเนาเนือ้หาของขอ้เสนอนีใ้น
ฉบบัเต็ม โปรดโทรศพัทถ์งึเลขาธกิารรฐัทีห่มายเลข 

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

ไปรษณียโ์ดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด




