
54 | ขอ้โตแ้ยง้  ขอ้โตแ้ยง้ทีพ่มิพใ์นหนา้นีเ้ป็นความเห็นของผูเ้ขยีน และยงัไมไ่ดรั้บการตรวจสอบความถกูตอ้งโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ 

ร่างกฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา
ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน8

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนรา่งกฎหมาย 8  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนรา่งกฎหมาย 8  ★
ผูส้นับสนุนพยายามท�าใหผู้ล้งคะแนนเสยีงเกดิความเขา้ใจผดิ 
รา่งกฎหมายของพวกเขามขีอ้บกพรอ่งและเป็นอนัตราย นีค่อืขอ้
เท็จจรงิ
รา่งกฎหมายที ่8 ถกูตอ่ตา้นโดยมอือาชพีดา้นการดแูลสขุภาพ
และผูป่้วยโรคฟอกไตหลายพันคนทัว่ทัง้รัฐ California รวมถงึ
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐ California สมาคมการแพทยรั์ฐ 
California และแพทยฉุ์กเฉนิแหง่มหาวทิยาลยัอเมรกินั สมาคม
รัฐ California เนือ่งจากมนัท�าใหเ้กดิความเสีย่งในการเขา้ถงึการ
ดแูลรักษาส�าหรับผูป่้วย 66,000 รายซึง่ตอ้งการการฟอกไตและ
การมชีวีติรอด
“การพลาดนัดแมแ้ตค่รัง้เดยีวอาจเป็นอนัตรายถงึชวีติส�าหรับผู ้
ป่วยฟอกไต โดยการจ�ากดัการเขา้ถงึการดแูลฟอกไต รา่ง
กฎหมายที ่8 นที�าอนัตรายตอ่ชวีติผปู่วย" -- Theodore M. 
Mazer, M.D., ประธาน สมาคมการแพทยรั์ฐ California เป็น
ตวัแทนของแพทย ์43,000 คน
คณุภาพการฟอกไตของรัฐ California ถกูจัดอนัดบัสงูทีส่ดุใน
ประเทศ
คลนิกิฟอกไตรัฐ California ไดรั้บการควบคมุดแูลอยา่งดใีนทัง้
ระดบัรัฐและรัฐบาลกลาง ตามผูค้วบคมุดแูลของรัฐบาลกลาง 
คลนิกิรัฐ California ท�างานไดโ้ดดเดน่กวา่รัฐอืน่ในเรือ่งของ
คณุภาพดา้นการรักษาและความพงึพอใจของผูป่้วย
รา่งกฎหมาย 8 จะบงัคบัใหค้ลนิกิฟอกไตชมุชนเพือ่ตดัการให ้

บรกิารและปิดตวัลง—ท�าใหผู้ป่้วยเป็นอนัตราย
การวเิคราะหอ์สิระโดยอดตีนักวเิคราะหก์ารออกกฎหมายรัฐ 
California พบวา่ภายใตร้า่งกฎหมาย 8 นัน้ 83% ของคลนิกิ
ฟอกไตจะด�าเนนิงานแบบขาดทนุ ความจรงิขอ้นัน้จะบงัคบัให ้
คลนิกิหลายรอ้ยแหง่ลดการด�าเนนิงานหรอืปิดตวัลง
รา่งกฎหมาย 8 จะท�าใหผู้บ้รโิภคและผูเ้สยีภาษีตอ้งจา่ยเงนิหลาย
รอ้ยลา้นตอ่ปี
รา่งกฎหมาย 8 จ�ากดัสิง่ทีบ่รษัิทประกนัตอ้งจา่ยส�าหรับการดแูล
รักษาการฟอกไต แตไ่มม่สี ิง่ใดในรา่งกฎหมายที ่8 ก�าหนดให ้
บรษัิทประกนัสง่ตอ่เงนิสะสมใด ๆ ใหแ้กล่กูคา้ ในความเป็นจรงิ 
รา่งกฎหมาย 8 จะเพิม่คา่ใชจ้า่ยใหแ้กผู่เ้สยีภาษีโดยหลายรอ้ย
ลา้นตอ่ปี โดยการบงัคบัใหผู้ป่้วยฟอกไตเขา้ไปในโรงพยาบาล
และหอ้งฉุกเฉนิทีร่าคาแพงกวา่ ซึง่จะท�าใหห้อ้งฉุกเฉนิแออดัอยู่
แลว้แน่นขึน้ 
กรณุาเขา้รว่มกบัแพทย ์พยาบาล และผูป่้วย 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 8 มนัอนัตราย 
www.NoProp8.com
PHILLIP BAUTISTA, RN, ประธาน
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐ California 
TERRY RICO, ผูป่้วยฟอกไต
THEODORE M. MAZER, MD, ประธาน
สมาคมแพทยรั์ฐ California

ลงคะแนน ใช ่รับรา่งกฎหมาย 8—กฎหมายวา่ดว้ยราคาทีเ่ป็น
ธรรมส�าหรับการฟอกไต 
การฟอกไตคอืการรักษาซึง่ชว่ยชวีติส�าหรับผูป่้วยสภาวะไตลม้
เหลวโดยซึง่เลอืดของผูป่้วยถกูน�าออก ท�าใหส้ะอาด และหลงั
จากนัน้น�ากลบัไปยงัรา่งกายของผูป่้วย ผูป่้วยฟอกไตจะตอ้งมี
สภาวะแวดลอ้มทีส่ะอาด ปลอดเชือ้ระหวา่งการรักษา แตบ่รษัิทที่
ใหบ้รกิารฟอกไตรายใหญ ่ซึง่ท�ารายไดพั้นลา้นโดยการคดิคา่ใช ้
จา่ยผูป่้วยวกิฤตเิหลา่นีโ้ดยมมีลูคา่เทา่กบั $150,000 ตอ่ปี จะ
ไมล่งทนุเพยีงพอในสขุอนามยัขัน้พืน้ฐาน  คราบเลอืด แมลงสาบ 
และหอ้งน�้าสกปรกไดรั้บการแจง้ในคลนิกิฟอกไต และชวีติของ
ผูป่้วยไดถ้กูวางใหอ้ยูใ่นความเสีย่งตอ่การตดิเชือ้และโรคที่
อนัตราย ราคาทีส่งูเหลา่นีท้�าใหค้า่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพของชาว 
California ทัง้หมดสงูขึน้ รา่งกฎหมาย 8 จะก�าหนดใหบ้รษัิทคนื
ผลก�าไรทีม่ากเกนิทีไ่มไ่ดถ้กูใชไ้ปในการปรับปรงุการดแูลรักษาผู ้
ป่วยฟอกไต 
หยดุการคดิราคาเกนิกบัผูป่้วย
บรษัิทใหบ้รกิารฟอกไตทีใ่หญท่ีส่ดุของรัฐ California ขึน้ราคา
การเรยีกเกบ็เงนิจากผูป่้วยบางคนสงูถงึ 350% เกนิกวา่คา่ใช ้
จา่ยจรงิส�าหรับการใหบ้รกิาร หรอืมมีลูคา่เทา่กบั $150,000 ตอ่
ปี  รา่งกฎหมาย 8 จะใหส้ ิง่จงูใจอยา่งแรงใหแ้กบ่รษัิทฟอกไต
เพือ่ท�าใหค้า่ใชจ้า่ยต�า่ลงและปรับปรงุคณุภาพของการใหบ้รกิาร 
โดยการท�าใหผู้ป่้วยมคีวามส�าคญัอนัดบัแรกทกุแหง่ ซึง่ส�าคญั
มากอยา่งยิง่โดยเฉพาะในกล่มุผูม้รีายไดต้�า่และชมุชนกลุม่นอ้ย 
ท�าคา่ใชจ้า่ยการรักษาพยาบาลใหต้�า่ลงส�าหรับทกุคน 
เนือ่งจากผูป่้วยฟอกไตมกัจะถกูเรยีกเกบ็จ�านวนเงนิมากเพือ่การ
รักษาเพือ่ชว่ยชวีติของพวกเขา บรษัิทประกนัถกูบงัคบัใหส้ง่
ตอ่คา่ใชจ้า่ยเหลา่นัน้ไปยงัผูถ้อืกรรมธรรม ์ท�าใหค้า่ใชจ้า่ยการ

รักษาพยาบาลของชาว California สงูขึน้  ผูใ้หบ้รกิารประกนั
ภยัรายหนึง่ Blue Shield of California ไดร้ายงานวา่ตอ้งใชผู้ ้
ถอืกรมธรรมร์ายอืน่ 3,800 รายในการชดเชยคา่ใชจ้า่ยของผู ้
ป่วยฟอกไตหนึง่ราย รา่งกฎหมาย 8 จะชว่ยท�าใหค้า่ใชจ้า่ยดา้น
สขุภาพของชาว California ทัง้หมดต�า่ลง 
ไดรั้บการสนับสนุนโดยบคุคลหลายกลุม่
Dialysis Advocates, LLC • ชาว California เพือ่สทิธผิู ้
ทพุพลภาพ • ระบบการเกษียณส�าหรับขา้ราชการรัฐ California 
(CalPERS) • สภาผูส้งูอายแุหง่รัฐ California • สหภาพแรงงาน
ระหวา่งประเทศรัฐ California • การรว่มมอืทหารผา่นศกึชนกลุ่
มนอ้ยแหง่ California • และอืน่ ๆ อกีมากมาย (. . .)
ใหล้�าดบัความส�าคญัสงูสดุแกผู่ป่้วย
เราควรลงคะแนนเสยีง “รับ” รา่งกฎหมาย 8 และบอกบรษัิทฟอก
ไตเพือ่ใหค้วามส�าคญักบัการรักษาเพือ่ชว่ยชวีติส�าหรับผูป่้วย
มากกวา่ผลก�าไรของบรษัิท 
ลงคะแนนเสยีง รับ รา่งกฎหมาย 8
เรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรา่งกฎหมาย 8 จะชว่ยปรับปรงุเกีย่วกบับรกิาร
ดา้นสขุภาพส�าหรับชาว California ที ่www.YESonProp8.com

TANGI FOSTER, ผูป่้วยฟอกไต 
GARY PASSMORE, ประธาน
สภาผูส้งูอายแุหง่รัฐ California
NANCY BRASMER, ประธาน
สมาพันธ ์California ส�าหรับผูเ้กษียณชาวอเมรกินั
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ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา

ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

8
★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นรา่งกฎหมาย 8  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นรา่งกฎหมาย 8  ★
ลงคะแนน รับ รา่งกฎหมาย 8 เพือ่ปรับปรงุการใหก้ารบรกิารดา้น
สขุภาพใน California 
บรษัิทฟอกไตตดัชอ่งนอ้ยแตพ่อตวัและท�าอนัตรายตอ่ผูป่้วย
ผูป่้วยสภาวะไตลม้เหลวปกตติอ้งอดทนกบัการฟอกไตสามครัง้
ตอ่สปัดาห ์โดยทีเ่ลอืดของพวกเขาถกูน�าออก ท�าความสะอาด
และใสก่ลบัไปยงัรา่งกายอกีครัง้ ผูป่้วยและผูด้แูลรายสภาพไม่
ปลอดภยัในคลนิกิฟอกไต ไดแ้กก่ารมพีนักงานไมเ่พยีงพอ การ
ปลอดเชือ้และอนามยัทีแ่ย ่ซึง่วางพวกเขาอยูใ่นความเสีย่งของ
การตดิเชือ้ทีเ่ป็นอนัตรายถงึแกช่วีติ
“เมือ่ตอนทีฉั่นท�าการฟอกไต ฉันไมค่ดิวา่ฉันจะตอ้งมากงัวลเกีย่ว
กบัคลนิกิทีจ่ะตอ้งเป็นผูท้�าใหฉั้นแข็งแรง  ฉันเห็นแมลงคลานอยู่
ระหวา่งพลาสตกิทีหุ่ม้ไฟทีแ่ขวนอยูบ่นเพดาน  ฉันจ�าเป็นตอ้ง
เรยีกเจา้หนา้ทีส่าธารณสขุหลายครัง้เพือ่รายงานเรือ่งแมลงสาบ 
คราบเลอืด และความสะอาดทีไ่มเ่พยีงพอ”—Tangi Foster ผูป่้วย
ฟอกไต 
ไปที ่www.YesOn8.com เพือ่อา่นเรือ่งราวโดยตรงจากผูป่้วย
ฟอกไต
บรษัิทฟอกไตท�ารายไดม้หาศาลกบัคา่ใชจ้า่ยของผูป่้วย
บรษัิทฟอกไตท�าก�าไรหลายลา้นบาทขณะทีค่ลนิกิในชมุชน
ออ่นแอแยล่ง โดยไมม่แีพทยป์ระจ�าคลนิกิหลายครัง้ 

รา่งกฎหมาย 8 ผลกัดนัใหบ้รษัิทฟอกไตลงทนุผลก�าไรเหลา่นัน้
เพือ่ปรับปรงุการดแูลรักษาผูป่้วย ซึง่จ�าเป็นมากโดยเฉพาะใน
ชมุชนทีม่รีายไดต้�า่
การคดิราคาสงูเกนิไปท�าใหค้า่ใชจ้า่ยส�าหรับพวกเราทกุคนสงูขึน้ 
บรษัิทฟอกไตท�ารายไดจ้ากการรักษาส�าหรับผูป่้วยบางรายสงูถงึ 
350% คา่ใชจ้า่ยถกูเกบ็โดยบรษัิทประกนัและสง่ตอ่ไปยงัผูถ้อื
กรมธรรมท์ัว่ทัง้รัฐ California 
ราคาทีส่งูของบรษัิทท�าใหก้ารรักษาสขุภาพแพงขึน้ส�าหรับพวก
เราทกุคน 
พรรคเดโมแครตรัฐ California, ทหารผา่นศกึ, ผูส้นับสนุน
การรักษาพยาบาล, และผูน้�าศาสนา ทกุคนลว้นสนับสนุน รับ 
รา่งกฎหมาย 8
มนัถงึเวลาทีบ่รษัิทฟอกไตใหค้วามส�าหรับกบัการดแูลรักษาผู ้
ป่วยเป็นอนัดบัแรก ไมใ่ชผ่ลก�าไรของตวัเอง 
GUADALUPE TELLEZ, พยาบาลฟอกไตขึน้ทะเบยีน 
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
ผูน้�าการประชมุครสิเตยีนใตแ้หง่ Southern California
TANGI FOSTER ผูป่้วยฟอกไต

รา่งกฎหมาย 8 ท�าใหช้วีติผูป่้วยโรคไตทีด่อ้ยโอกาสมคีวามเสีย่ง 
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐ California, สมาคมการแพทย์
รัฐ California, วทิยาลยัอเมรกินัแหง่แพทยฉุ์กเฉนิ, สมาคม
รัฐ California และผูป่้วย สนับสนุนการคดัคา้นรา่งกฎหมาย 8 
ทัง้หมด เนือ่งจากมนัเป็นอนัตรายตอ่การเขา้ถงึการดแูลรักษา
ส�าหรับผูป่้วย 66,000 รายในรัฐ California ผูซ้ ึง่ตอ้งการการ
ฟอกไตเพือ่มชีวีติอยู ่
“ผูป่้วยฟอกไตมภีาวะไตลม้เหลวและป่วยมาก พวกเขาตอ้งการ
การฟอกไตสามวนัตอ่หนึง่สปัดาห ์สีช่ัว่โมงตอ่ครัง้ในการท�างาน
เกีย่วกบัไตของพวกเขาเพือ่ก�าจัดสารพษิออกจากรา่งกาย  ผูป่้วย
เหลา่นีไ้มส่ามารถมชีวีติอยูโ่ดยปราศจากการรักษาประจ�า  รา่ง
กฎหมาย 8 ลดการเขา้ถงึการดแูลรักษาและท�าใหผู้ป่้วยทีด่อ้ย
โอกาสมคีวามเสีย่งรา้ยแรง ”—Phillip Bautista, BSN, RN, 
PHN, ประธาน สมาคมพยาบาลอเมรกินั/รัฐ California 
รา่งกฎหมาย 8 จะบงัคบัใหค้ลนิกิฟอกไตชมุชนเพือ่ตดัการใหบ้รกิาร
และปิดตวัลง
รา่งกฎหมาย 8 จ�ากดัสิง่ทีบ่รษัิทประกนัจะตอ้งจา่ยส�าหรับการ
ดแูลรักษาการฟอกไต  การจ�ากดัอ�านาจตามอ�าเภอใจเหลา่นีจ้ะ
ไมค่รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยจรงิของการใหบ้รกิารดแูลรักษา 
ในความเป็นจรงิ การวเิคราะหอ์สิระนีถ้กูจัดท�าขึน้โดยอดตีนัก
วเิคราะหก์ารออกรา่งกฎหมายของรัฐ California ไดส้รปุวา่รา่ง
กฎหมาย 8 จะสง่ผลให ้83% การด�าเนนิงานของคลนิกิฟอกไต
ขาดทนุ ซึง่จะบงัคบัใหค้ลนิกิหลายรอ้ยแหง่ลดการด�าเนนิงาน
หรอืปิดตวัลง ท�าใหผู้ป่้วยอยูใ่นอนัตราย 
ปราศจากการไดเ้ขา้ถงึคลนิกิชมุชน ผูป่้วยจ�าเป็นตอ้งเดนิทาง
ไกล พลาดการรักษาหรอืจบลงทีห่อ้งฉุกเฉนิ 
แพทย ์พยาบาล และผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยทัง้หมดคดัคา้นรา่ง
กฎหมาย 8
“การพลาดนัดแมแ้ตค่รัง้เดยีวอาจเป็นอนัตรายถงึชวีติส�าหรับ
ผูป่้วยฟอกไต  โดยการจ�ากดัการเขา้ถงึการดแูลฟอกไต รา่ง
กฎหมายนีท้�าอนัตรายตอ่ชวีติผูป่้วย”—ดร. Theodore M. Mazer, 
ประธาน สมาคมการแพทยรั์ฐ California เป็นตวัแทนของแพทย ์
43,000 คน 
“ในฐานะแพทยฉุ์กเฉนิ เราใหก้ารรักษาผูป่้วยฟอกไตทีต่อ้ง
ลงเอยในหอ้งฉุกเฉนิอยูเ่ป็นประจ�าเนือ่งจากการพลาดนัดหรอื
ภาวะแทรกซอ้นจากไตลม้เหลว รา่งกฎหมายนีจ้ะเพิม่ความเสีย่ง
ของภาวะแทรกซอ้นเสีย่งตอ่การเสยีชวีติส�าหรับผูป่้วยผูอ้อ่นแอ
เหลา่นี”้— ดร. Aimee Moulin, ประธาน วทิยาลยัอเมรกินัแห่ง่

แพทยฉุ์กเฉนิ สมาคมรัฐ California 
รา่งกฎหมาย 8 ท�ารา้ยชมุชนดอ้ยโอกาสอยา่งไมส่มสว่น 
รา่งกฎหมาย 8 ถกูคดัคา้นโดยสมาคมแหง่ชาตเิพือ่ความกา้วหนา้
ของประชาชนผวิสรัีฐ California (NAACP) และสมาคมการ
แพทยช์าวละตนิแหง่ชาต ิเนือ่งจากมนัมผีลกระทบอยา่งไม่
สมสว่นตอ่ผูป่้วยในชมุชนดอ้ยโอกาสดว้ยความเสีย่งทีส่งูขึน้ของ
ภาวะไตลม้เหลว 
รา่งกฎหมาย 8 เพิม่คา่ใชจ้า่ยส�าหรับชาว CALIFORNIA ทัง้หมดโดย
อยูท่ีห่ลายรอ้ยลา้นตอ่ปี 
เมือ่คลนิกิปิด ผูป่้วยฟอกไตจบลงทีห่อ้งฉุกเฉนิทีซ่ ึง่มรีาคาแพง
กวา่  ตามทีอ่ดตีนักวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย ขอ้เสนอนีจ้ะเพิม่
คา่ใชจ้า่ยผูเ้สยีภาษีโดยเกอืบที ่$300 ลา้นเหรยีญตอ่ปี 
คณุภาพการฟอกไตของ CALIFORNIA ถกูจัดอยูอ่นัดบัสงูทีส่ดุใน
ประเทศ
คลนิกิฟอกไตรัฐ California ไดรั้บการควบคมุดแูลอยา่งสงูโดยผู ้
ควบคมุของรัฐและรัฐบาลกลางทีส่ง่มอบรายงานทีม่คีณุภาพเกีย่ว
กบัสิง่อ�านวยความสะดวกทกุรายการ  ตามศนูยก์ลางรัฐบาลกลาง
ส�าหรับบรกิาร Medicare และ Medicaid คลนิกิในรัฐ California 
ท�างานไดโ้ดดเดน่กวา่รัฐอืน่ในเรือ่งของคณุภาพดา้นการรักษา
และความพงึพอใจของผูป่้วย  ขอ้เสนอนีไ้มส่มเหตสุมผลเมือ่การ
ดแูลรักษาฟอกไตของรัฐ California ไดรั้บการควบคมุดแูลอยา่ง
ดแีละชว่ยชวีติได ้
รา่งกฎหมาย 8 เป็นเรือ่งแบง่แยกระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วย 
ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ รา่งกฎหมาย 8 และทิง้การตดัสนิใจทียุ่ง่
ยากเกีย่วกบัการฟอกไตใหอ้ยูใ่นมอืของแพทยแ์ละผูป่้วย 
รา่งกฎหมาย 8 เป็นอนัตราย ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ
โปรดเขา้รว่มกบัแพทย ์พยาบาล และผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย 
และปฏเิสธรา่งกฎหมายทีอ่นัตรายนีท้ีท่�าใหผู้ป่้วยฟอกไตทีด่อ้ย
โอกาสอยูใ่นความเสีย่งwww.NoProp8.com
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