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ร่างกฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรบัคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา
ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน8

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

ความเป็นมา
การฟอกไต
อาการไตวาย ไตทีแ่ข็งแรงกรองเลอืดเพือ่ขจัด
ของเสยีและของเหลวสว่นเกนิในรา่งกายของคนเรา 
โรคไตหมายถงึเมือ่ไตของคนเราไมส่ามารถท�างาน
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เมือ่เวลาผา่นไป บคุคลผูนั้น้อาจ
เกดิอาการไตวาย ซึง่รูจั้กกนัในชือ่ของ “โรคไตวาย
เรือ้รัง” น่ันหมายถงึ ไตไมส่ามารถท�างานไดด้พีอ
เพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถมชีวีติได ้โดยไมท่�าการผา่ตดั
เปลีย่นไตหรอืการรักษาแบบตอ่เนือ่ง ซึง่กห็มายถงึ
การฟอกไต
การบ�าบดัโดยการจ�าลองการท�างานของไต
ปกต ิการบ�าบดัดว้ยไตเทยีมเพือ่เลยีนแบบการ
ท�างานของไตทีแ่ข็งแรง คนสว่นใหญท่ีใ่ชก้ารบ�าบดั
ดว้ยการฟอกเลอืด ซึง่เป็นการบ�าบดัรปูแบบหนึง่ที่
เลอืดจะถกูถา่ยออกจากรา่งกาย เพือ่รับการกรอง
ผา่นเครือ่งกรองเพือ่ขจัดของเสยีและของเหลวสว่น
เกนิ และจากนัน้สง่กลบัคนืเขา้สูร่า่งกาย การบ�าบดั
ดว้ยการฟอกเลอืดใชเ้วลาประมาณสีช่ัว่โมง และ
โดยทัว่ไปจะตอ้งท�าสามครัง้ตอ่สปัดาห์
ผูป่้วยทีร่บัการบ�าบดัสว่นใหญไ่ดร้บัการรกัษา
ในคลนิกิ ผูป่้วยทีม่อีาการไตวายสามารถไดรั้บการ

ฟอกไตทีโ่รงพยาบาลหรอืทีบ่า้นของตนเอง แตส่ว่น
ใหญจ่ะรับการรักษาทีค่ลนิกิฟอกไตเรือ้รัง (CDC) 
ในเดอืนพฤษภาคม 2018 คลนิกิ CDC ทีไ่ดรั้บใบ
อนุญาต 588 แหง่ในรัฐ California ใหก้ารรักษา
แกผู่ป่้วยประมาณ 80,000 รายในแตล่ะเดอืน CDC 
แตล่ะแหง่ด�าเนนิการสถานบี�าบดัโดยเฉลีย่จ�านวน 
22 แหง่ ซึง่แตล่ะสถานจีะใหก้ารรักษาผูป่้วยครัง้ละ
หนึง่ราย กรมสาธารณสขุรัฐแคลฟิอรเ์นยี มหีนา้ทีรั่บ
ผดิชอบในการออกใบอนุญาตและตรวจสอบ CDC 
นติบิคุคลหลายรายทีเ่ป็นเจา้ของและด�าเนนิกจิการ 
CDC ดงัทีแ่สดงในรปูที ่1 กจิการเอกชนสองแหง่ที่
ประกอบการเพือ่ผลก�าไรด�าเนนิการและมสีทิธกิาร
เป็นเจา้ของอยา่งนอ้ยสว่นหนึง่ของ CDC สว่นใหญ่
ในรัฐ California

การช�าระเงนิคา่ฟอกไต
การช�าระเงนิคา่ฟอกไตมาจากแหลง่ใหญส่อง
สามแหลง่ เราประเมนิวา่ CDC มรีายไดท้ัง้หมด
ประมาณ $3 พันลา้นตอ่ปีจากการด�าเนนิการในรัฐ 
California รายไดเ้หลา่นีป้ระกอบดว้ยจ�านวนเงนิที่
ช�าระคา่ฟอกไตจากแหลง่รายไดห้ลกัสองสามแหลง่
หรอื “ผูจ้า่ย”:

• จ�ากดัการเกบ็คา่บรกิารเป็นรอ้ยละ 115 ของคา่
ใชจ้า่ยส�าหรับการดแูลผูป่้วยโดยตรง และคา่ใช ้
จา่ยดา้นการปรับปรงุคณุภาพ รวมถงึ การฝึกอบรม 
การใหค้วามรูแ้กผู่ป่้วย และการสนับสนุนดา้น
เทคโนโลย ี

• ก�าหนดการคนืเงนิและตา่ปรับหากเก็บคา่บรกิาร
เกนิก�าหนด

• ก�าหนดใหต้อ้งมกีารรายงานประจ�าปีตอ่รัฐเกีย่วกบั
คา่ใชจ้า่ยของคลนิกิ การเกบ็คา่บรกิารผูป่้วย และ
รายได ้

• หา้มมใิหค้ลนิกิปฏเิสธการรักษาผูป่้วยบนพืน้ฐาน
ของแหลง่ช�าระเงนิส�าหรับการรักษาพยาบาล

สรปุการประเมนิผลกระทบตอ่งบ
ประมาณสทุธขิองรฐับาลทอ้งถิน่และรฐั 
โดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย:
• ผลกระทบตอ่ปีโดยรวมตอ่รัฐและรัฐบาลทอ้งถิน่

มตีัง้แตผ่ลกระทบสทุธทิางบวกในจ�านวนสบิลา้น
ดอลลา่รต์น้ ๆ ไปจนถงึผลกระทบสทุธทิางลบใน
จ�านวนหลายสบิลา้นดอลลา่ร์

การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย

สามารถอา่นเนือ้หาของขอ้เสนอนีไ้ดท้ ีเ่ว็บไซตเ์ลขาธกิารรฐั ที ่ 
http://voterguide.sos.ca.gov
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• Medicare โครงการจัดสรรเงนิจากรัฐบาลกลาง
ทีจั่ดสรรการประกนัสขุภาพใหแ้กป่ระชาชน
สว่นใหญท่ีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป และประชาชน
ทีม่อีายนุอ้ยกวา่ทีก่ลา่วมาในบางกรณีทีเ่ป็นผู ้
ทพุพลภาพ กฎหมายรัฐบาลกลางโดยทัว่ไป
ใหส้ทิธแิกผู่ม้อีาการไตวายส�าหรับกรมธรรม ์
Medicare โดยไมค่�านงึถงึอายหุรอืสถานะ
ความทพุพลภาพ Medicare จา่ยคา่รักษาใน
การฟอกไตส�าหรับประชาชนสว่นใหญใ่นรัฐ 
California

• Medi-Cal โครงการ Medicaid จากรัฐบาล
กลาง-รัฐ หรอืในอกีชือ่หนึง่คอื Medi-Cal ใน
รัฐ California เสนอประกนัสขุภาพใหแ้ก่
ประชาชนทีม่รีายไดต้�า่ รัฐบาลทัง้ในระดบั
รัฐและสว่นกลางรว่มกนัรับผดิชอบในคา่ใช ้
จา่ยของ Medi-Cal บางคนมสีทิธไิดรั้บสทิธิ
ประโยชนข์องทัง้ Medicare และ Medi-Cal 
ส�าหรับผูป่้วยกลุม่นี ้Medicare จะรับผดิชอบ
คา่ฟอกไตสว่นใหญใ่นฐานะผูจ้า่ยหลกัและ 
Medi-Cal รับผดิชอบในสว่นทีเ่หลอื ส�าหรับผู ้
ป่วยทีล่งทะเบยีนเฉพาะในโครงการ Medi-Cal 
เทา่นัน้ ทางโครงการ Medi-Cal จะเป็นผูรั้บผดิ
ชอบคา่ฟอกไตแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

• ประกนัสขุภาพกลุม่และแบบเอกเทศ ผู ้
ป่วยมากมายในรัฐมปีระกนัสขุภาพกลุม่ ซึง่
เป็นสวสัดกิารจากนายจา้งหรอืองคก์รอืน่ (เชน่ 
สหภาพ) รัฐบาลของรัฐ California ระบบของม
หว่ทิยาลยัรัฐบาลของรัฐสองแหง่ และ รัฐบาล
ระดบัทอ้งถิน่หลายแหง่ในรัฐ California เสนอ
การประกนัสขุภาพกลุม่แกพ่นักงานในปัจจบุนั 
พนักงานปลดเกษียณทีม่สีทิธรัิบสทิธปิระโยชน์

และครอบครัวของพวกเขา ผูป่้วย
ทีไ่มม่ปีระกนัสขุภาพแบบกลุม่
บางรายซือ้ประกนัสขุภาพของ
ตนเอง ประกนัสขุภาพทัง้กลุม่
และสว่นบคุคลบอ่ยครัง้ใหบ้รกิาร
โดยบรษัิทประกนัภยัเอกชน ทีไ่ด ้
รับจ�านวนเงนิทีช่�าระคา่สนิไหม
เป็นการแลกเปลีย่นกบัคา่ใชจ้า่ย
ส�าหรับการบรกิารดแูลสขุภาพที่
มกีารก�าหนดไวล้ว่งหนา้ เมือ่ผูรั้บ
การประกนัสขุภาพเกดิอาการไต
วาย โดยปกตผิูป่้วยสามารถโอน
การประกนัสขุภาพไปยงักรมธรรม์

ของ Medicare ประมวลกฎหมายสว่นกลาง
ก�าหนดใหผู้ใ้หก้ารประกนัสขุภาพแบบกลุม่คง
ความเป็นผูจ้า่ยหลกัส�าหรับการฟอกไตส�าหรับ 
“ชว่งเวลาการประสานงาน” ซึง่เป็นระยะเวลา 
30 เดอืน

ผูใ้หก้ารประกนัสขุภาพแบบกลุม่และแบบ
เอกเทศโดยท ัว่ไปจา่ยคา่ฟอกไตในอตัราทีส่งู
กวา่โปรแกรมของรฐับาล อตัราที ่Medicare และ 
Medi-Cal จา่ยส�าหรับการฟอกไตจะใกลเ้คยีงคา่
ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ของ CDC ในการใหก้ารฟอกไต
และสว่นใหญไ่ดรั้บการก�าหนดโดยขอ้บงัคบัทีว่าง
ไว ้ในทางตรงขา้ม บรษัิทประกนัสขุภาพแบบกลุม่
และแบบเอกเทศจะตัง้อตัราคา่รักษาโดยการเจรจา
กบั CDC อตัราทีจ่า่ยโดยบรษัิทประกนัเหลา่นีข้ ึน้
อยูก่บัอ�านาจการเจรจาตอ่รองสมัพันธข์องบรษัิท
ประกนัและ CDC โดยเฉลีย่ ผูใ้หก้ารประกนัสขุภาพ
แบบกลุม่และแบบเอกเทศท�าจ�านวนเงนิทีช่�าระเป็น
จ�านวนเงนิสงูกวา่ทีโ่ครงการของรัฐบาลจา่ยหลาย
เทา่ 

ขอ้เสนอ
ก�าหนดใหค้ลนิกิตอ้งจา่ยเงนิคนืเมือ่รายไดร้วม
เกนิจ�านวนสงูสดุทีก่�าหนดไว ้เริม่ตัง้แตปี่ 2019 
ขอ้เสนอนีก้�าหนดให ้CDC ท�าการค�านวณจ�านวน
เงนิตามรายไดร้วมเกนิจ�านวนสงูสดุทีก่�าหนดไวร้าย
ปี จากนัน้ขอ้เสนอนีก้�าหนดให ้CDC จา่ยเงนิคนื
แกผู่จ้า่ย ยกเวน้ Medicare และผูจ้า่ยทีเ่ป็นหน่วย
งานของรัฐบาลรายอืน่ในสว่นของรายไดร้วมทีเ่กนิ
จ�านวนสงูสดุทีก่�าหนดไว ้ยิง่ผูจ้า่ยช�าระคา่รักษามาก 
ผูจ้า่ยกจ็ะยิง่ไดรั้บเงนิคนืในจ�านวนทีม่ากขึน้

ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา

ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

8

รปูที ่1

คลนิกิฟอกไตเรือ้รงัทีไ่ดร้บัใบอนญุาตใน California
พฤษภาคม 2018

หนว่ยปฏบิตักิาร จ�านวนคลนิกิ
รอ้ยละของ

คลนิกิ

DaVita, Inc. (เพือ่ผลก�าไร) 292 50%
Fresenius Medical Care (เพือ่ผลก�าไร) 129 22
Satellite Healthcare (ไมแ่สวงผลก�าไร) 46 8
U.S. Renal Care (เพือ่ผลก�าไร) 38 6
อืน่ ๆ 83 14
 ท ัง้หมด 588 100%
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ร่างกฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา
ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน8

รายไดร้วมเกนิจ�านวนสงูสดุตามคา่ใชจ้า่ย
ของ CDC ทีก่�าหนดไว ้รายไดร้วมเกนิจ�านวน
สงูสดุก�าหนดโดยขอ้เสนอนีจ้ะเทา่กบัรอ้ยละ 115 
ของ “คา่บรกิารดแูลผูป่้วยโดยตรง” ทีก่�าหนดไว ้
และ “คา่ใชจ้า่ยในการปรับปรงุคณุภาพของการดแูล
สขุภาพ” ซึง่รวมถงึคา่ใชต้จา่ยตา่ง ๆ เชน่ คา่จา้ง
และสวสัดกิารพนักงาน คา่อบรมและพัฒนาทมีงาน 
คา่ยาและอปุกรณก์ารแพทย ์คา่สถานประกอบการ
และระบบขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสท์างสขุภาพ หลงัจาก
นี ้เราจะเรยีกคา่ใชจ้า่ยเหลา่นีว้า่ “เงนิสว่นทีไ่ดรั้บ
อนุญาต” หมายถงึเงนิสว่นนีจ้ะถกูนับรวมเป็นรายได ้
รวมทีเ่กนิจ�านวนสงูสดุ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เชน่ คา่ใช ้
จา่ยในการจัดการบรหิาร จะไมถ่กูนับรวมเป็นรายได ้
รวมทีเ่กนิจ�านวนสงูสดุ
ดอกเบีย้และคา่ปรบัในจ�านวนเงนิคนื นอกจาก
การจา่ยเงนิคนื CDC จะถกูก�าหนดใหจ้า่ยดอกเบีย้
ของจ�านวนเงนิคนื ทีค่�านวณจากวนัทีข่องจ�านวนเงนิ
ทีช่�าระส�าหรับการบ�าบดัรักษา CDC จะถกูก�าหนด
ใหจ้า่ยคา่ปรับใหแ้ก ่CDPH เป็นจ�านวนรอ้ยละ 5 
ของจ�านวนเงนิคนืทีก่�าหนด มากถงึคา่ปรับสงูสดุที ่
$100,000

เงนิคนืทีค่�านวณทีร่ะดบัเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ 
ขอ้เสนอนีก้�าหนดวา่เงนิคนืจะถกูค�านวณทีร่ะดบั 
"หน่วยงานก�ากบัดแูล" ของ CDC ซึง่หมายถงึหน่วย
งานทีเ่ป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการ CDC (หลงัจาก
นีเ้รยีกวา่ “เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ”) เจา้ของ/ผูด้�าเนนิ
การบางรายม ีCDC หลายแหง่ในรัฐ California ใน
ขณะเดยีวกนัเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการอืน่ ๆ หลายราย
เป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการ CDC เพยีงแหง่เดยีว 
ส�าหรับเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการทีม่ ีCDC หลายแหง่ ขอ้
เสนอนีก้�าหนดใหพ้วกเขารวมรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย
สว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตทัง้หมดจาก CDC ทกุแหง่ของ
เขาในรัฐ California หากรายไดร้วมเกนิกวา่รอ้ยละ 
115 ของคา่ใชจ้า่ยสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตทัง้หมดของ
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการคลนิกิในรัฐ California พวก
เขาจะตอ้งจา่ยเงนิคนืในสว่นตา่ง
กระบวนการทางกฎหมายในการเพิม่จ�านวน
รายไดส้งูสดุในสถานการณบ์างอยา่ง ทัง้รัฐ
ธรรมนูญขของรัฐ California และรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐฯ หา้มไมใ่หรั้ฐบาลรับทรัพยส์นิจากภาคเอกชน 
(ซึง่รวมถงึมลูคา่ของธรุกจิ) โดยปราศจากการ
ด�าเนนิการทางกฎหมายทีย่ตุโิธรรมหรอืการจา่ยคา่
ชดเชยทีย่ตุโิธรรม เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC อาจ
พยายามพสิจูนต์อ่ศาลวา่ ในสถานการณข์องพวก
เขา จ�านวนเงนิคนืทีก่�าหนดเป็นจ�านวนเงนิเทา่กบั

มลูคา่ธรุกจิ ดงันัน้ มนัจงึขดัตอ่ประมวลกฎหมายของ
รัฐและของรัฐบาลกลาง หากเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ 
CDC สามารถพสิจูนใ์นได ้ขอ้เสนอนีจ้ะวางขัน้ตอน
ใหศ้าลลดจ�านวนเงนิคนืทีก่�าหนด ในจ�านวนทีเ่พยีง
พอเพือ่ไมใ่หเ้ป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอกีตอ่ไป ขอ้
เสนอนีก้�าหนดภาระของเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC 
ใหก้�าหนดจ�านวนเงนิคนืสงูสดุทีถ่กูกฎหมาย ขอ้
เสนอนีร้ะบวุา่การปรับจ�านวนเงนิคนืจะสามารถใชไ้ด ้
เพยีงปีเดยีว
ขอ้ก�าหนดอืน่ ๆ ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหเ้จา้ของ/ผู ้
ด�าเนนิการ CDC สว่รายงานประจ�าปีใหแ้ก ่CDPH 
รายงานเหลา่นีต้อ้งแจง้จ�านวนการฟอกไตทีใ่ห ้
บรกิาร จ�านวนคา่ใชจ้า่ยสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต จ�านวน
รายไดส้งูสดุของเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ จ�านวนเงนิ
ทีเ่กนิกวา่จ�านวนรายไดส้งูสดุ และจ�านวนเงนิคนืที่
จา่ย ขอ้เสนอนีห้า้มไมใ่ห ้CDC ปฏเิสธการใหก้าร
บ�าบดัรักษาแกผู่ป่้วยตามความสามารถในจ�านวนเงนิ
ทีช่�าระคา่รักษา 
CDPH ก�าหนดใหอ้อกขอ้บงัคบั ขอ้เสนอนีก้�าหนด
ให ้CDPH ก�าหนดและออกขอ้บงัคบัของการน�า
บทบญัญัตขิองขอ้เสนอมาบงัคบัใชภ้ายใน 180 วนั
จากวนัทีบ่งัคบัใชข้อ้เสนอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้
เสนอนีอ้นุญาตให ้CDPH สามารถระบคุา่ใชจ้า่ยเพิม่
เตมิของ CDC ผา่นทางขอ้บงัคบั ซึง่คา่ใชจ้า่ยสว่น
นีจ้ะนับรวมเป็นคา่ใชจ้า่ยสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต และ
สามารถน�าไปลดจ�านวนเงนิคนืที ่CDC คา้งช�าระได ้

ผลกระทบตอ่งบประมาณ
ขอ้เสนอนีจ้ะลดความสามารถในการท�า
ก�าไรของ CDC
ในปัจจบุนัการด�าเนนิการของ CDC ในรัฐ California 
มรีายไดเ้กนิจ�านวนรายไดส้งูสดุทีก่�าหนดไวใ้นขอ้
เสนอนี ้การจา่ยเงนิคนืในจ�านวนของสว่นทีเ่กนิจะลด
รายไดข้องเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC เป็นจ�านวน
มาก ในกรณีที ่CDC ด�าเนนิการโดยนติบิคุคลทีห่วงั
ผลก�าไร (ซึง่คอื CDC สว่นใหญ)่ นีห่มายถงึ CDC 
จะมผีลก�าไรนอ้ยลงหรอืแมแ้ตไ่มม่ผีลก�าไรเลย นี่
สามารถน�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวธิกีารใหบ้รกิาร
ฟอกไตในรัฐได ้การเปลีย่นแปลงเหลา่นีอ้าจมผีลก
ระทบหลายประการในระบบการเงนิของรัฐบาลระดบั
รัฐและระดบัทอ้งถิน่ ดงัทีอ่ธบิายไวด้า้นลา่ง ผลก
ระทบของขอ้เสนอนีท้ีม่ตีอ่ CDC และระบบการเงนิ
ของรัฐบาลระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่นัน้ไมม่คีวาม
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แน่นอน นีเ่ป็นเพราะผลกระทบนัน้ขึน้อยูก่บัการ
ปฏบิตัใินอนาคตของ (1) ผูก้�ากบัดแูลและศาลของ
รัฐในการแปลความหมายของขอ้เสนอ และ (2) การ
ตอบสนองของ CDC ทีม่ตีอ่ขอ้เสนอนี ้การปฏบิตัใิน
อนาคตเหลา่นีย้ากทีจ่ะคาดการณ์

สาเหตใุหญข่องความไมแ่นน่อน
ความไมแ่นน่อนในการก�าหนดวา่คา่ใชจ้า่ย
ใดอยูใ่นสว่นทีไ่ดร้บัอนญุาต ผลกระทบของขอ้
เสนอนีข้ ึน้อยูก่บัวธิกี�าหนดคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บ
อนุญาต การรวมคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นทีไ่ดรั้บ
อนุญาตจะท�าใหจ้�านวนรายไดส้งูสดุเพิม่สงูขึน้ และ
อนุญาตให ้CDC สามารถเกบ็รายไดข้องตนเองไว ้
ไดม้ากขึน้ (โดยการก�าหนดเงนิคนืในจ�านวนนอ้ย
ลง) การรวมคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บอนุญาตนอ้ยลงจะ
ท�าใหจ้�านวนรายไดส้งูสดุต�า่ลง และชว่ยใหค้ลนิกิ
เกบ็รายไดข้องตนไวใ้นจ�านวนทีน่อ้ยลง (โดยการ
ก�าหนดเงนิคนืในจ�านวนทีส่งูขึน้) นีย่งัเป็นความ
ไมแ่น่นอนวา่ CDPH (ในขณะทีผู่ก้�ากบัดแูบของ
รัฐเขา้มาเกีย่วขอ้งในการน�าขอ้เสนอนีม้าบงัคบั
ใช)้ และศาลจะแปลความหมายบทบญัญัตขิองขอ้
เสนอทีใ่ชก้�าหนดคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บอนุญาตอยา่งไร 
ตวัอยา่งเชน่ ขอ้เสนอนีร้ะบวุา่คา่ใชจ้า่ยในสว่นคา่
จา้งและสวสัดกิารของพนักงานจะถอืวา่เป็นสว่นที่
ไดรั้บอนุญาตเฉพาะส�าหรับพนักงานที ่“ไมใ่ชร่ะดบั
บรหิาร” ทีใ่หบ้รกิารการดแูลผูป่้วยโรคไตโดยตรง
เทา่นัน้ กฎหมายรัฐบาลกลางก�าหนดให ้CDC รักษา
ต�าแหน่งพนักงานบางต�าแหน่งเพือ่เป็นเงือ่นไขใน
การรับเงนิคนืจาก Medicare ต�าแหน่งทีก่�าหนดนี้
บางต�าแหน่ง—รวมถงึผูอ้�านวยการฝ่ายการแพทย์
และผูจั้ดการฝ่ายพยาบาล—ทีท่�าหนา้ทีฝ่่ายบรหิาร
แตก่ม็สีว่นรว่มในการใหก้ารดแูลผูป่้วยโดยตรงดว้ย 
คา่ใชจ้า่ยในต�าแหน่งเหลา่นีอ้าจไมไ่ดรั้บพจิารณาวา่
เป็นคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต เพราะต�าแหน่ง
เหลา่นีม้หีนา้ทีใ่นสว่นบรหิาร ในทางตรงขา้ม คา่ใช ้
จา่ยของต�าแหน่งเหลา่นีอ้าจไดรั้บพจิารณาวา่เป็นคา่
ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต เพราะเป็นต�าแหน่งที่
เกีย่วขอ้งกบัการดแูลผูป่้วยโดยตรง 
ไมแ่นน่อนในวธิที ี ่CDC ตอบสนองตอ่ขอ้เสนอนี ้
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC น่าจะตอบสนองตอ่ขอ้
เสนอนีโ้ดยการปรับการด�าเนนิการของตน ใหเ้ป็นไป
ในขอบเขตทีจ่�ากดัผลกระทบของขอ้ก�าหนดในการ
จา่งเงนิคนืใหไ้ดม้ากทีส่ดุ พวกเขาสามารถปฏบิตัดิงั
ตอ่ไปนี:้

ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา

ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย
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• เพิม่คา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดร้บัอนญุาต 
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC อาจเพิม่คา่ใช ้
จา่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต เชน่ คา่จา้งและ
สวสัดกิารของพนักงานทีไ่มใ่ชฝ่่ายบรหิาร ซึง่
เป็นผูใ้หบ้รกิารดแูลผูป่้วยโดยตรง เพิม่คา่ใช ้
จา่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตอาจเพิม่จ�านวนราย
ไดส้งูสดุใหส้งูขึน้ ลดจ�านวนเงนิคนืทีต่อ้งจา่ย
ช�าระ และมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใหป้ระโยชน์
แกเ่จา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC มากกวา่ทีจ่ะ
ปลอ่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น
ระดบัปัจจบุนั นีเ่ป็นเพราะจ�านวนของรายไดท้ี่
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะสามารถรักษาไว ้
จะเพิม่ขึน้มากกวา่คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (จ�านวน
รายไดส้งูสดุจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 115 ของคา่ใช ้
จา่ยเพิม่เตมิในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต)

• ลดคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC 
อาจลดคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีไ่มเ่ป็นสว่นทีใ่ชก้�าหนด
จ�านวนรายไดส้ลูสดุ (เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการ
บรหิาร) วธินีีจ้ะไมเ่ปลีย่นจ�านวนเงนิคนืทีต่อ้ง
จา่ย แตจ่ะชว่ยปรับปรงุความสามารถในการท�า
ก�าไรของ CDC

• หาวธิปีรบัจ�านวนรายไดส้งูสดุ หากเจา้ของ/
ผูด้�าเนนิการ CDC เชือ่วา่กจิการของตนไม่
สามารถบรรลเุป้าหมายผลตอบแทนในการ
ด�าเนนิการทีเ่หมาะสม แมว่า่หลงัจากทีท่�าการ
ปรับตามทีอ่ธบิายขา้งตน้แลว้กต็าม พวกเขาก็
สามารถพยายามรอ้งขอคดัคา้นจ�านวนเงนิคนื
ตอ่ศาล เพือ่ใหเ้พิม่จ�านวนรายไดส้งูสดุใหส้งู
ขึน้ไดต้ามค�าแนะน�าในขอ้เสนอนี ้ในกรณีทีก่าร
รอ้งขอเป็นผล เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC บาง
รายอาจมจี�านวนรายไดส้งูสดุทีส่งูขึน้และตอ้ง
จา่ยช�าระเงนิคนืในจ�านวนทีน่อ้ยลงไดใ้นบางปี

• การลดปรมิาณการด�าเนนิการ ในบางกรณี
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการอาจตดัสนิใจทีจ่ะเปิด
สาขา CDC ใหมน่อ้ยลงหรอืปิด CDC บาง
สาขา หากจ�านวนเงนิคนืทีก่�าหนดมจี�านวนสงู
มาก และลดรายไดท้ีไ่มส่รา้งผลตอบแทนใน
การลงทนุทีเ่พยีงพอเพือ่ขยายหรอืคงอยูใ่น
ตลาด หากเกดิกรณีเชน่นี ้ผูใ้หบ้รกิารรายอืน่
จะตอ้งเขา้มาใหบ้รกิารเพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการในการฟอกไตทีม่อียูใ่นตลาด ผูใ้ห ้
บรกิารรายอืน่เหลา่นีอ้าจด�าเนนิกจิการไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพนอ้ยกวา่ (มคีา่ใชจ้า่ยสงูกวา่) 
ผูใ้หบ้รกิารอืน่บางรายอาจไดรั้บยกเวน้จาก
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ร่างกฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา
ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน8

บทบญัญัตขิองขอ้เสนอนี ้หากพวกเขาไมไ่ด ้
ใหบ้รกิารภายใตใ้บอนุญาต CDC (ตวัอยา่งเชน่ 
โรงพยาบาล) ขอบเขตการเปลีย่นแปลงดงั
กลา่วในอตุสาหกรรมการฟอกไตเป็นเรือ่งยาก
ทีจ่ะคาดเดา 

ผลกระทบของบทบญัญตัดิา้นการคนื
เงนิทีม่ตีอ่ระบบการเงนิระดบัรฐัและ
ระดบัทอ้งถิน่
เราประมาณวา่ หากไมม่กีารด�าเนนิการจาก CDC 
ในการตอบสนองตอ่ขอ้เสนอนี ้จ�านวนเงนิคนืทีน่่า
จะไดรั้บการจา่ยคนืสามารถเพิง่สงูถงึหลายรอ้ย
ลา้นดอลลาร ์ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัปัจจัยทีก่ลา่วมาขา้งตน้ 
บญัญัตดิา้นการคนืเงนิของขอ้เสนอนี ้สามารถมผีลก
ระทบตอ่ระบบการเงนิระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ได ้
หลายแบบ
ขอ้เสนอนีส้ามารถกอ่ใหเ้กดิการประกนัสขุภาพ
ของขา้ราชการในระดบัรฐัและระดบัทอ้งถิน่ 
เงนิออม . . . ในสว่นที ่CDC จา่ยเงนิคนื คา่ใชจ้า่ย
ของรัฐบาลในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ส�าหรับการ
ประกนัสขุภาพใหแ้กเ่จา้พนักงานสามารถลดลงได ้
ตามทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ขอ้เสนอนีไ้มร่วมผูจ้า่ยทีเ่ป็น
หน่วยงานราขชการเจา้ในสว่นของการจา่ยเงนิคนื 
อยา่งไรกต็าม รัฐบาลในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่
มกัจะท�าสญัญากบับรษัิทเอกชนทีใ่หบ้รกิารประกนั
สขุภาพ เพือ่ใหบ้รกิารประกนัสขุภาพแกเ่จา้พนักงาน
ของตน ในฐานะบรษัิทเอกชน บรษัิทประกนัภยั
เหลา่นีอ้าจตอ้งท�าการจา่ยเงนิคนืตามขอ้ก�าหนด
ของขอ้เสนอนี ้แมว้า่บรษัิทเหลา่นีจ้ะไมต่อ้งจา่ยเงนิ
คนื พวกเขากน่็าจะยงัอยูใ่นต�าแหน่งของผูเ้จรจากบั
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC เพือ่ใหไ้ดอ้ตัราทีต่�า่ลง 
บรษัิทประกนัภยัเหลา่นีอ้าจสง่ผา่นการออมเงนิบาง
สว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กห่น่วยงานรัฐบาลผูว้า่จา้ง ใน
รปูของสว่นลดคา่เบีย้ประกนัสขุภาพได ้
. . . หรอืคา่ใชจ้า่ย ในทางตรงขา้ม ตามทีอ่ธบิาย
ไวข้า้งตน้ CDC อาจตอบสนองตอ่ขอ้เสนอนีโ้ดย
การเพิม่คา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต หาก CDC 
เพิม่คา่ใชจ้า่ยในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาตมากพอ อตัรา
ทีผู่ใ้หบ้รกิารประกนัสขุภาพจา่ยเพือ่การฟอกไตอาจ
เพิม่สงูกวา่ทีต่อนทีย่งัไมม่ขีอ้เสนอนี ้หากเกดิกรณีนี้
ข ึน้ บรษัิทประกนัสขุภาพอาจสง่ตอ่คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขัน้
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กห่น่วยงานรัฐบาลผูว้า่จา้ง 
ในรปูของคา่เบีย้ประกนัสขุภาพทีส่งูขึน้ได ้

แรงกดดนัในคา่ใชจ้า่ยของ Medi-Cal ในระดบั
รฐั โครงการ Medi-Cal กท็�าสญัญากบับรษัิท
เอกชนเพือ่การบรกิารประกนัสขุภาพในการฟอก
ไตใหแ้กผู่ล้งทะเบยีนในโครงการสว่นหนึง่เชน่กนั 
เชน่เดยีวกบับรษัิทผูใ้หบ้รกิารประกนัสขุภาพแก่
เจา้พนักงานของรัฐบาล บรษัิทประกนัภยัเอกชนที่
ท�าสญัญากบั Medi-Cal อาจไดรั้บจ�านวนเงนิคนื
เชน่กนั (หากถกูก�าหนดไวว้า่มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะ
สม) หรอือาจสามารถเจรจากบัเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ 
CDC เพือ่ขออตัราทีต่�า่ลงได ้เงนิออมบางสว่นหรอื
ทัง้หมดนีอ้าจไดรั้บการสง่ตอ่ใหแ้กรั่ฐ อยา่งไรกต็าม
เพราะอตัราทีจ่า่ยใหแ้ก ่CDC โดยบรษัิทประกนั
เหลา่นีอ้ยูใ่นระดบัทีต่�า่ เงนิออมดงักลา่วกม็แีนว
โนม้ทีจ่�ากดัเชน่กนั ในทางตรงขา้ม หาก CDC ตอบ
สนองตอ่ขอ้เสนอนีโ้ดยการเพิม่จ�านวนคา่ใชจ้า่ยที่
ไดรั้บอนุญาตใหส้งูขึน้ คา่ใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ของการ
ฟอกไตก็จะสงูขึน้ กรณีนีอ้าจเพิม่แรงกดดนัในอตัรา 
Medi-Cal มากขึน้และอาจสง่ผลใหค้า่ใชจ้า่ยของรัฐ
สงูขึน้
การเปลีย่นแปลงในรายไดจ้ากภาษขีองรฐั ใน
ขอบเขตของการคนืเงนิตามขอ้เสนอนี ้ทีด่�าเนนิการ
เพือ่ลดเงนิไดส้ทุธขิองเจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC 
ขอ้เสนอนีม้แีนวโนม้ทีจ่ะลดจ�านวนเงนิไดจ้ากภาษี 
ทีเ่จา้ของ/ผูด้�าเนนิกจิการเพือ่ผลก�าไรตอ้งจา่ย
ใหแ้กรั่ฐ รายไดท้ีล่ดลงนีส้ามารถหกักลบกบัการ
เปลีย่นแปลงอืน่ ๆ ทีเ่กดิขึน้กบัรายไดข้องรัฐโดยไม่
ทราบสาเหตไุด ้ตวัอยา่งเชน่ รายไดจ้ากภาษีเพิม่
เตมิอาจเกดิขึน้หาก CDC ตอบสนองตอ่ขอ้เสนอโดย
การเพิม่การใชจ้า่ยในสว่นของคา่จา้งพนักงานทีอ่ยู่
ในสว่นทีไ่ดรั้บอนุญาต
ในแงข่องความไมแ่นน่อนทีม่คีอ่นขา้งมาก ผลก
ระทบโดยรวมทีม่ตีอ่ระบบการเงนิในระดบัรฐั
และระดบัทอ้งถิน่ยงัมคีวามไมช่ดัเจน ความแตก
ตา่งในการแปลความของขอ้เสนอนีแ้ละการตอบ
สนองทีต่า่งกนัของ CDC ทีม่ตีอ่ขอ้เสนอนีจ้ะน�าไป
สูผ่ลกระทบทีแ่ตกตา่งในรัฐบาลระดบัรัฐและระดบั
ทอ้งถิน่ ในแงข่องความไมแ่น่นอนทีม่คีอ่นขา้งมาก
เกีย่วกบัวธิแีปลความขอ้เสนอนี ้และวธิตีอบสนองตอ่
ขอ้เสนอนีข้อง CDC ระยะของผลกระทบสทุธทิีอ่าจ
จะเกดิขึน้กบัการเงนิในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่อาจ
เกดิขึน้ได ้
ผลกระทบโดยรวมอาจเกดิขึน้ต ัง้แตผ่ลก
ระทบสทุธทิางบวกเป็นจ�านวนเงนิสบิ
ลา้นดอลลารต์น้ ๆ . . . หากขอ้เสนอนีถ้กูตคีวามวา่
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ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอก
ส�าหรับคลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามา

ใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน

ร่างกฎหมาย

8
การวเิคราะหโ์ดยนกัวเิคราะหก์ารออกกฎหมาย  ต่ อ

ในทา้ยทีส่ดุจะตอ้งมขีอบเขตกวา้งขึน้ มคีวามหมาย
โดยรวมมากขึน้ในสว่นของคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดรั้บอนุญาต 
เชน่ โดยการรวมคา่ใชจ้า่ยส�าหรับผูจั้ดการฝ่าย
พยาบาลและผูอ้�านวยการทางการแพทย ์จ�านวนเงนิ
คนืทีเ่จา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะตอ้งจา่ยนัน้จะมี
จ�านวนนอ้ยลง ภายใตก้ารตตคีวามนีน่้าจะเป็นไปได ้
วา่เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะตอบสนองโดยให ้
มคีวามเปลีย่นแปลงคอ่นขา้งเล็กนอ้ยในโครงสรา้ง
ตน้ทนุของตน ในกรณีนีต้น้ทนุของหน่วยงานรัฐบาล
ในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ส�าหรับสวสัดกิารดา้น
สขุภาพของพนักงานสามารถลดลงได ้การลดคา่ใช ้
จา่ยนีน่้าจะถกูหกักลบบางสว่นกบัสว่นลดสทุธใินราย
ไดจ้ากภาษีของรัฐ โดยรวมเราประเมนิวา่ขอ้เสนอนี้
สามารถใหผ้ลกระทบสทุธทิางบวกกบัระบบการเงนิ
ในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ เป็นจ�านวนถงึสบิลา้น
ดอลลารต์น้ ๆ ตอ่ปีในกรณีนี้
. . . ในดา้นผลกระทบสทุธทิางลบในจ�านวน
หลายสบิลา้นดอลลาร ์หากทา้ยทีส่ดุขอ้เสนอ
นีถ้กูตคีวามใหแ้คบลง ค�าจ�ากดัความของคา่ใช ้
จา่ยทีไ่ดรั้บอนุญาตก็จะเขม้งวดยิง่ขึน้ จ�านวนเงนิ
คนืทีเ่จา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะตอ้งจา่ยจะ
ตอ้งมากขึน้ ภายใตก้ารตคีวามนีน่้าจะเป็นไปไดว้า่
เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC จะตอบสนองโดยใหม้ี
ความเปลีย่นแปลงอยา่งมากในโครงสรา้งตน้ทนุ
ของตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่โดยการเพิม่ตน้ทนุที่
ไดรั้บอนุญาต เจา้ของ/ผูด้�าเนนิการ CDC ยงัจะ
สามารถปรับจ�านวนรายไดส้งูสดุหรอืลดการด�าเนนิ
การภายในรัฐลง ในกรณีนี ้คา่ใชจ้า่ยของหน่วยงาน
ราชการในระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่ส�าหรับสวสัดกิาร
ดา้นสขุภาพของพนักงานและตน้ทนุ Medi-Cal ของ
รัฐสามารถเพิม่ขึน้ได ้รายไดจ้ากภาษีของรัฐสามารถ
ลดลงได ้โดยรวมเราประเมนิวา่ขอ้เสนอนีส้ามารถ
ใหผ้ลกระทบสทุธทิางลบเป็นจ�านวนถงึหลกัสบิลา้น
ดอลลารต์อ่ปีในกรณีนี้
ผลกระทบอืน่ ๆ ทีอ่าจจะมตีอ่งบประมาณประจ�าปี 
กรณีทีอ่ธบิายมาขา้งตน้แสดงถงึการประมาณการณท์ี่
ดทีีส่ดุของผลกระทางการเงนิขอ้เสนอนี ้อยา่งไรกต็าม
กอ็าจจะมผีลกระทบทางการเงนิอืน่ ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ 

หาก CDC ตอบสนองขอ้เสนอนีโ้ดยการลดจ�านวน
การด�าเนนิการในรัฐ การเขา้ถงึการฟอกไตของผูป่้วย
โรคไตบางราย อาจถกูกระทบกระเทอืนไดใ้นระยะสัน้ 
กรณีเชน่นีส้ามารถน�าไปสูภ่าวะแทรกซอ้นทางสขุภาพ
ทีอ่าจสง่ผลใหต้อ้งเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล
ได ้ในกรณีทีผู่ป่้วยโรคไตตอ้งเขา้รับการรักษาในโรง
พยาบาลบอ่ยขึน้เพราะขอ้เสนอนี ้คา่ใชจ้า่ยของรัฐ
—โดยเฉพาะใน Medi-Cal—อาจจะเพิม่สงูขัน้มากใน
ระยะสัน้

ผลกระทบในการบรหิาร
ขอ้เสนอนีก้�าหนดความรับผดิชอบใหมใ่หแ้ก ่CDPH 
เราคาดวา่คา่ใชจ้า่ยรายปีในการปฏบิตัหินา้ทีใ่น
ความรับผดิชอบใหมน่ีน่้าจะไมเ่กดิลา้นดอลลารต์น้ 
ๆ ตอ่ปี ขอ้เสนอนีก้�าหนดให ้CDPH ท�าการปรับคา่
ธรรมเนยีมใบอนุญาตรายปีทีจ่า่ยโดย CDC (ปัจจบุนั
อยูท่ีป่ระมาณ $3,400 ตอ่ที)่ เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่
ใชจ้า่ยนี ้คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารบางรายการอาจหกั
กลบโดยคา่ปรับทีจ่า่ยโดย CDC ในสว่นทีเ่กีย่วกบั
เงนิคนืหรอืการไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดการรายงาน
ของขอ้เสนอนี ้ไมท่ราบจ�านวนเงนิในการหกักลบ

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�าเนาขอ้เสนอของรฐัฉบบั
สมบรูณ ์กรณุาโทรตดิตอ่ฝ่ายเลขาธกิารของรฐัที่
หมายเลข (855) 345-3933  หรอืทา่นสามารถสง่
อเีมลมาที ่vigfeedback@sos.ca.gov และส�าเนาจะ

ถกูสง่ใหท้า่นโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใด ๆ




