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อนุุญาตให้ ้มีีการออกพัันธบััตรเพื่่อ
� การวิิจััยสเต็็มเซลล์์อย่่าง
ต่่อเนื่่อ
� ง การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย

★ ข้อโต้แย้งเพือ่ สน ับสนุนข้อเสนอที่ 14 ★

ข ้อเสนอที่ 14: การรักษาโรค การท�ำให ้หายขาดจากโรค และการช่วยชีว ิ
ตด ้วยสเต็มเซลล์ เกอื บครึง่ หนึง่ ของครอบครัวชาวแคลิฟอร์เนีย ซึง่ รวม
ทัง้ เด็กและผู ้ใหญ่ทมี่ ภี าวะทางการแพทย์ทอี่ าจได ้ประโยชน์จากการวิจยั
การรักษาโรค และการรักษาให ้หายขาดจากโรคด ้วยสเต็มเซลล์
ข ้อเสนอที่ 14 เสนอให ้มีการจัดสรรทุนอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่
พัฒนาการรักษา การวิจัยทางคลินก
ิ ชัน้ สูง และการได ้มาซึง่ การค ้นพบ
ทางวิทยาศาสตร์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ส�ำหรับผู ้ป่ วยชาวแคลิฟอร์เนียทีเ่ ป็ นมะเร็ง
เบาหวาน โรคหัวใจ อัลไซเมอร์ พาร์กนิ สัน เอชไอวี/เอดส์ โรคกล ้าม
เนือ
้ อ่อนแรงเอแอลเอส (ALS) โรคปลอกประสาทเสือ่ มแข็ง (MS) โรค
เม็ดเลือดแดงรูปเคียว โรคปอด โรคไต โรคทีเ่ ด็กเกิดมาแล ้วมีภม
ู ค
ิ ุ ้มกัน
บกพร่องรุนแรง การสูญเสียการมองเห็นจากอายุและพันธุกรรม โรค
ลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง โรคจิตเภท ออทิซมึ ปั ญหาทางจิตและ
สมองอืน
่ ๆ และโรคติดเชือ้ อย่างโรคโควิด-19
การสร ้างความส�ำเร็จอย่างต่อเนอ
ื่ ง: การวิจย
ั ทางคลินก
ิ 92 งานที่
ได ้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)
/ การค ้นพบทางการแพทย์ 2,900 ข ้อจนถึงทุกวันนี้ เงินทุนสเต็มเซลล์
่ วามก ้าวหน ้า
ดัง้ เดิมของรัฐแคลิฟอร์เนียทีจ่ ะหมดไปในปี นน
ี้ ัน
้ น�ำไปสูค
ทีย่ งิ่ ใหญ่ในการพัฒนาของการรักษาและการรักษาให ้หายขาดจากโรค
ซึง่ รวมถึงการวิจย
ั ทางคลินก
ิ 92 งานทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก FDA ส�ำหรับ
โรคเรอื้ รังและการบาดเจ็บ การค ้นพบทางการแพทย์ 2,900 ข ้อ และ
ประโยชน์ทเี่ ห็นได ้ส�ำหรับผู ้ป่ วยและการวิจย
ั เกีย่ วกับโรคเรือ้ รัง รวมถึง:
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคทีเ่ กีย่ วกับหัวใจ การสูญเสียการมองเห็น เอ
ชไอวี/เอดส์ ALS เด็กทีม่ ภ
ี ม
ู คิ ุ ้มกันบกพร่อง อัมพาต และโรคไต
เรือ
่ งราวความส�ำเร็จของการรักษาผู ้ป่ วยใน รัฐแคลิฟอร์เนีย รวม
ถึง: • นักเรียนชัน้ มัธยมปลายทีเ่ ป็ นอัมพาตเนือ
่ งจากอุบต
ั เิ หตุ
จากการด�ำน�้ ำสามารถใช ้ร่างกายส่วนบนได ้อีกครัง้ • คุณแม่ทส
ี่ ญ
ู เสีย
การมองเห็นจากโรคทางพันธุกรรมกลับมามองเห็นได ้อีกครัง้ • วิธ ี
ท�ำให ้หายขาดจากโรคทีถ่ ก
ู ค ้นพบขึน้ ส�ำหรับรักษาโรคร ้ายแรงทีส
่ ง่ ผล
ให ้เด็กเกิดขึน้ มาโดยไม่มรี ะบบภูมค
ิ ุ ้มกัน • การรักษาทีไ่ ด ้รับการรับรอง
จาก FDA ส�ำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดทีร่ ้ายแรงสองประเภท รับฟั งจาก
ผู ้ป่ วยรายอืน
่ ๆได ้ที่ www.YESon14.com/successes
สนับสนุนโดยองค์กรให ้การสนับสนุนผู ้ป่ วยกว่า 70 องค์กร ลงคะแนน
เสียง รับ ข ้อเสนอที่ 14 ซึง่ ได ้รับการรับรองโดยมหาวิทยาลัยแห่ง
รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู ้ได ้รับรางวัลโนเบล ผู ้ให ้การสนับสนุนผู ้ป่ วยและ
ั ้ น� ำ และองค์กรให ้การสนับสนุนผู ้ป่ วยกว่า 70
วิทยาศาสตร์การแพทย์ชน
องค์กร รวมไปถึง: American Association for Cancer Research
• American Diabetes Association • Leukemia & Lymphoma
Society • Juvenile Diabetes Research Foundation • The
Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research • ALS
Association, Golden West Chapter • CURE—Citizens United
for Research in Epilepsy • One Mind • Immune Deficiency
Foundation • Women’s Alzheimer’s Movement • Alzheimer’s

Los Angeles • Christopher & Dana Reeve Foundation for
Paralysis • Cystic Fibrosis Research, Inc. • Arthritis Foundation
• Sickle Cell Disease Foundation of California • Foundation for
Fighting Blindness • San Francisco AIDS Foundation
“ข ้อเสนอที่ 14 สร ้างขึน้ จากความก ้าวหน ้าของรัฐแคลิฟอร์เนียจนถึง
ทุกวันนี้ โดยการช่วยขับเคลือ
่ นให ้เกิดการค ้นพบใหม่ทางการแพทย์
่ ารวิจัยทางคลินก
จากห ้องทดลองไปสูก
ิ ทีซ
่ งึ่ สามารถพัฒนาและช่วย
ชีวต
ิ ผู ้ป่ วย”—ดร. Adriana Padilla, Fresno
เพิม่ การเข ้าถึงและความสามารถทางการเงินในการรับการรักษาส�ำหรับ
ผู ้ป่ วย อุทศ
ิ ผู ้เชีย่ วชาญ “กลุม
่ การท�ำงานการเข ้าถึงและความสามารถ
ทางการเงินในการรับการรักษาและการรักษาให ้หายขาดจากโรค” ให ้
ขยายการท�ำวิจัยทางคลินก
ิ และการบ�ำบัดแบบใหม่ ท�ำให ้การรักษา
และการรักษาให ้หายขาดจากโรคมีราคาทีช
่ าวแคลิฟอร์เนียสามารถ
จ่ายได ้มากขึน้ และให ้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู ้ป่ วย ครอบครัว
ของพวกเขา และผู ้ดูแล
ตัวกระตุ ้นเศรษฐกิจและมีการจ ้างงานคืนกลับมา รายได ้ใหม่ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ และการจ ้างงานจากการจัดสรรทุนนีท
้ จี่ ะช่วยใน
การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในช่วงห ้าปี แรกจะยังไม่ม ี
การช�ำระเงินค่าพันธบัตรของรัฐ และการสนับสนุนโปรแกรมสเต็มเซลล์
ของรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีผลเป็ นค่าใช ้จ่ายของรัฐโดยประมาณน ้อยกว่า
5 ดอลลาร์ตอ
่ คนต่อปี เท่านัน้
ท�ำให ้มัน
่ ใจถึงความน่าเชอื่ ถอื และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ผู ้ควบคุม
ของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็ นประธานคณะกรรมการของ Citizens Financial
Accountability Oversight ซึง่ ท�ำหน ้าทีต
่ รวจสอบความเป็ นอิสระของการ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานและการเงินของสถาบันเงินทุน สถาบันได ้ด�ำเนิน
การตามกฎหมายว่าด ้วยการเปิ ดประชุม (Open Meeting Act) กฎหมาย
ว่าด ้วยการบันทึกสาธารณะ (Public Records Act) และกฎหมายว่าด ้วย
การปฏิรป
ู ทางการเมอื ง (Political Reform Act) ของรัฐแคลิฟอร์เนีย
โรคเรือ้ รัง ความผิดปกติทางการแพทย์ และการบาดเจ็บ ท�ำให ้ชีวติ สัน้
ลงและสร ้างค่าใช ้จ่ายทางการแพทย์หลายพันล ้านแก่ชาวแคลิฟอร์เนีย
พวกเราจะต ้องด�ำเนินการลงทุน ในการพัฒนาการรักษาด ้วยสเต็มเซลล์
เพือ่ ปรับปรุงสุขภาพและลดการสูญเสียของชาวแคลิฟอร์เนียหลายล ้าน
คนต่อไป
ลงคะแนนเสียง รับ ข ้อเสนอที่ 14 ซึง่ อาจจะสามารถช่วยชีวต
ิ ของคุณ
หรือชีวติ ของคนทีค
่ ณ
ุ รัก www.YESon14.com
ANTONI RIBAS, M.D., Ph.D., ประธาน
American Association for Cancer Research
CYNTHIA E. MUÑOZ, Ph.D., MPH, ประธาน
American Diabetes Association-Los Angeles
ROBERT A. HARRINGTON, M.D., คณบดี
คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัย Stanford

★ การห ักล้างข้อโต้แย้งทีส่ น ับสนุนข้อเสนอที่ 14 ★
ลงคะแนนเสียง ไม่รับ ข ้อเสนอที่ 14
รายจ่ายจ�ำนวนมาก
ดังทีค
่ ณ
ุ ได ้เห็นแล ้วจากการอ่านข ้อโต ้แย ้งบนบัตรลงคะแนนด ้านบน
ผู ้เสนอพยายามทีจ่ ะลดค่าใช ้จ่ายของการเข ้าชือ่ เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนข ้อนี้
ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดตามจริงนัน
้ อยูท
่ ี่ 7.3 พันล ้านดอลลาร์—เงินก ้อนใหญ่
ส�ำหรับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนีท
้ ม
ี่ จี �ำนวนการว่างงานพุง่ สูงขึน้ และงบ
ประมาณทีไ่ ม่เพียงพอ
ค�ำสัญญาทีล
่ ้มเหลว
ผู ้เสนอก�ำลังให ้ค�ำสัญญาทีว่ า่ งเปล่าเกีย่ วกับรายได ้และงาน
San Francisco Chronicle ได ้ตรวจสอบค�ำสัญญาแบบเดียวกันนีท
้ ใี่ ห ้
ไว ้กับผู ้ลงคะแนนเสียงชาวแคลิฟอร์เนียเมือ
่ หลายปี กอ
่ น—และสรุปได ้
ว่า “โชคลาภทีค
่ าดการณ์ไว ้นัน
้ ยังไม่เกิดขึน้ ”
ผู ้เชีย่ วชาญอิสระและสือ่ มวลชนได ้ตัง้ ค�ำถามถึงการจัดการและการ
บันทึกทีโ่ ปร่งใสของระบบราชการของรัฐทีจ่ ะใช ้เงินกว่าพันล ้านทีไ่ ด ้รับ
การรับรองจากข ้อเสนอที่ 14
20 | ข ้อโต ้แย ้ง

ผลลัพธ์ทไี่ ด ้จนถึงทุกวันนีจ้ ากเงิน 3 พันล ้านของระบบราชการของรัฐมี
เพียงแค่การบ�ำบัดไม่กอี่ ย่างทีไ่ ด ้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางเท่านัน
้
ไม่ใช่ค�ำตอบ
การวิจัยทางการแพทย์นัน
้ เป็ นสิง่ ส�ำคัญ พวกเราล ้วนเห็นด ้วยว่าจ�ำเป็ น
ทีจ่ ะต ้องหาวิธก
ี ารรักษาให ้หายขาดจากโรคและการรักษาต่าง ๆ
ส�ำหรับโรคทีส
่ ง่ ผลต่อคนจ�ำนวนมาก
แต่ข ้อเสนอที่ 14 ไม่ใช่ค�ำตอบ
รัฐบาลกลางและนักลงทุนเอกชนต่างก�ำลังใช ้เงินกว่าพันล ้านเพือ
่ หาวิธ ี
การรักษาให ้หายขาดจากโรค
ผู ้เสียภาษี ของรัฐแคลิฟอร์เนียได ้ท�ำมามากพอแล ้ว
ลงคะแนนเสียง ไม่รับ ข ้อเสนอที่ 14
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.

ข ้อโต ้แย ้งทีพ
่ ม
ิ พ์ในหน ้านีเ้ ป็ นความเห็นของผู ้เขียน และยังไม่ได ้รับการตรวจสอบความถูกต ้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ

อนุุญาตให้ ้มีีการออกพัันธบััตรเพื่่อ
� การวิิจััยสเต็็มเซลล์์อย่่าง
ต่่อเนื่่อ
� ง การริิเริ่่�มบััญญััติก
ิ ฎหมาย

★ ข้อโต้แย้งเพือ่ ค ัดค้านข้อเสนอที่ 14 ★
พวกเราไม่สามารถทีจ่ ะสูญเสียเงินกว่าพันล ้านได ้อีกแล ้ว
ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจทีม่ จี �ำนวนการว่างงานพุง่ สูงขึน้ และงบประมาณ
ทีไ่ ม่เพียงพอหลายหมน
ื่ ล ้านดอลลาร์ พวกเราไม่มเี งินทีจ่ ะเอามาผลาญ
พวกเราแค่ไม่สามารถทีจ่ ะใช ้จ่ายเงิน 5 พันล ้านทีผ
่ ู ้เสนอของ
ข ้อเสนอที่ 14 ก�ำลังร ้องขอ
และนั่นเป็ นส่วนทีเ่ พิม่ มาจากการใช ้จ่ายเงินกว่า 3 พันล ้านทีห
่ น่วยงาน
ของรัฐได ้ใช ้ไปในช่วง 15 ปี ทผ
ี่ า่ นมา—และได ้มาซึง่ ผลลัพธ์ทยี่ �ำ่ แย่
หลังจาก “การวิเคราะห์โดยละเอียด” ของการใช ้จ่ายเงินโดยหน่วยงาน
ของรัฐทีม
่ อบเงินช่วยเหลือหลายพันล ้าน San Francisco Chronicle
ได ้สรุปว่า: “โชคลาภทางการเงินทีไ่ ด ้คาดการณ์ไว ้นัน
้ ไม่เกิดขึน้ จริง”
ผลลัพธ์ทไี่ ด ้มีเพียงการบ�ำบัดทีไ่ ด ้รับการรับรองจากรัฐบาลกลางเพียง
ไม่กอี่ ย่างเท่านัน
้
อย่าหลงเชอื่ ตัวเลข “ผลกระทบทางเศรษฐกิจ” จากผู ้เสนอข ้อเสนอที่ 14
“ผลกระทบ” นัน
้ รวมไปถึง:
เงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนทีม
่ ส
ี �ำนักงานใหญ่อยูใ่ นรัฐอืน
่ กว่า 100 ล ้าน
ดอลลาร์
กว่าทศวรรษทีเ่ งิน 2.4 ล ้านดอลลาร์ในรูปแบบของเงินเดือนได ้ถูกมอบ
่ �ำงานแบบไม่เต็มเวลา ผู ้ซึง่ เป็ นอดีต
ให ้รองประธานคณะกรรมการทีท
สมาชิกสภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตขิ อง รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึง่ ไม่ได ้เป็ นทัง้ หมอและ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช่างเป็ นการกระท�ำทีอ
่ ก
ุ อาจ
ข ้อเสนอที่ 14 จัดสรรเงินให ้ระบบราชการด ้วยปั ญหาทีร่ ้ายแรง
หลายท่านทีม
่ ค
ี �ำถามต่อ “ความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความเป็ นอิสระ” ของ
หน่วยงานของรัฐทีก
่ �ำกับดูแลเงินทุนนี้
Little Hoover Commission ได ้ตีตรา Robert Klein ซึง่ เป็ นอดีต
ประธานคณะกรรมการของหน่วยงานว่าเป็ น “สายล่อฟ้ าเรียกการร ้องขอ
ภาระความรับผิดชอบให ้มากขึน้ ”
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ข ้อเสนอที่

Center for Society and Genetics ใน Berkeley ได ้สรุปว่าไม่มข
ี ้อเสีย
ใด ๆ ของการเข ้าชือ่ เสนอกฎหมายโดยประชาชนเกีย่ วกับสเต็มเซลล์
ฉบับดัง้ เดิมทีไ่ ด ้ถูกกล่าวถึงในข ้อเสนอที่ 14 เลย จริง ๆ แล ้วพวกเขา
สรุปว่าปั ญหานัน
้ ๆ ยิง่ แย่กว่าเดิมเสียอีก
คนอืน
่ สามารถท�ำหน ้าทีน
่ ไี้ ด ้ดีกว่า
สถาบันสุขภาพแห่งชาติมอบเงินช่วยเหลือ 1.5 พันล ้านดอลลาร์ตอ
่ ปี
เป็ นเงินทุนให ้กับการวิจัยในลักษณะเดียวกันนี้
นักลงทุนและบริษัทเอกชน รวมทัง้ อีกหลายแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย มี
ความก ้าวหน ้าอย่างมากในการใช ้สเต็มเซลล์เพือ
่ รักษาโรคให ้หายขาด
—ใช ้เงินกองทุนส่วนบุคคล ไม่ใช ้ภาษี ดอลลาร์
และอย่าถูกชักน� ำโดยเงินช่วยเหลือไม่กกี่ องทุนทีห
่ น่วยงานได ้ใช ้ใน
ช่วงไม่กเี่ ดือนทีผ
่ า่ นมาส�ำหรับการวิจัยเกีย่ วกับโรคโควิด-19 นั่นเป็ น
ความพยายามทีเ่ ห็นได ้ชัด—หลังจากเสียเงินหลายพันล ้านไปกับการ
ให ้ความส�ำคัญในเรือ
่ งอืน
่ —เพือ
่ ชักน� ำผู ้ลงคะแนนเสียงในระหว่างช่วง
โรคระบาดนี้
ข ้อเสนอที่ 14 หมายถึงภาษี ทส
ี่ งู ขึน้ การเลิกจ ้าง—หรืออาจจะทัง้ สอง
อย่าง
อ่านบทสรุปด ้านข ้างทีอ่ ้างอิงถึงการประมาณการโดยนักวิเคราะห์การ
ออกกฎหมาย: “รัฐมีคา่ ใช ้จ่าย 7.8 พันล ้านดอลลาร์เพือ
่ จ่ายเงินต ้น (5.5
พันล ้านดอลลาร์) และดอกเบีย้ (2.3 พันล ้านดอลลาร์) ส�ำหรับพันธบัตร”
การช�ำระเงินคืนส�ำหรับค่าใช ้จ่ายของข ้อเสนอที่ 14 ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่า 7.8
พันล ้านดอลลาร์ อาจหมายถึงภาษี ทเี่ พิม่ สูงขึน้ มาก—ในช่วงเวลาที่
เศรษฐกิจของเราก�ำลังอยูใ่ นช่วงขาลง
หรือการเลิกจ ้างพยาบาลกว่าพันคนและวีรบุรษ
ุ คนอืน
่ ๆ ผู ้ท�ำงานอย่าง
แท ้จริงเพือ
่ ให ้ชาวแคลิฟอร์เนียมีสข
ุ ภาพทีด
่ ต
ี อ
่ ไป
ลงคะแนนเสียง ไม่รับ ข ้อเสนอที่ 14
พวกเราไม่สามารถทีจ่ ะสูญเสียเงินกว่าพันล ้านได ้อีกแล ้ว
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.
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่ ัดค้านข้อเสนอที่ 14 ★
★ การห ักล้างข้อโต้แย้งทีค
นักวิจัยทางการแพทย์ผู ้ชนะรางวัลโนเบล แพทย์ และองค์กรให ้การ
สนับสนุนผู ้ป่ วยกว่า 70 องค์กร ได ้ศึกษาข ้อเสนอที่ 14 และสนับสนุน
ให ้ลงคะแนนเสียงรับ
• การวิจัยสเต็มเซลล์เป็ นส่วนทีม
่ ค
ี วามจ�ำเป็ นอย่างมากส�ำหรับความ
ก ้าวหน ้าทางการแพทย์ ซึง่ เป็ นการค ้นพบการพัฒนาทีส
่ �ำคัญในการ
บ�ำบัดและการรักษาให ้หายขาดจากโรคและอาการบาดเจ็บทีย่ งั ไม่
สามารถรักษาให ้หายได ้ในปั จจุบน
ั
• สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NIH) ได ้ร่วมมือกับ
สถาบันสนับสนุนเงินทุนสเต็มเซลล์ของรัฐแคลิฟอร์เนียเพือ
่ พัฒนาการ
บ�ำบัดรักษา ซึง่ เป็ นผลมาจากผลงานความส�ำเร็จของรัฐแคลิฟอร์เนีย
• การให ้เงินสนับสนุนการวิจย
ั ส�ำหรับการบ�ำบัดและการรักษาให ้หายขาด
จากโรคนัน้ มาจากพันธบัตร ไม่ใช่ภาษี ค่าใช ้จ่ายโดยเฉลีย่ ต่อรัฐมีคา่ น ้อย
กว่า 5 ดอลลาร์ตอ่ คนต่อปี โดยไม่มกี ารช�ำระเงินให ้รัฐจนกระทัง่ ปี 2026
ในปี ท ี่ 6 เศรษฐกิจของรัฐแคลิฟอร์เนียก็ฟื้นตัวกลับมาแล ้ว
• การรักษาและการรักษาให ้หายขาดจากโรคแบบใหม่นอ
ี้ าจช่วยท�ำให ้
การมีสข
ุ ภาพทีด
่ ก
ี ลับมาและลดค่ารักษาพยาบาลของชาวแคลิฟอร์เนีย
• เงินสนับสนุนจากรัฐแคลิฟอร์เนียนัน
้ ส�ำคัญ เงินสนับสนุนจาก
วอชิงตัน ดีซ ี นัน
้ ไม่สามารถคาดเดาและเชือ่ ถือได ้
ฝ่ ายตรงข ้ามนัน
้ เพิกเฉยต่อความก ้าวหน ้าของสถาบันสนับสนุนเงินทุน
ทีร่ วมไปถึงการค ้นพบทางการแพทย์ 2,900 ข ้อและการวิจัยทางคลินก
ิ
ทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก FDA กว่า 92 การวิจัย และคะแนนสูงจากคณะ
กรรมการ Citizen’s Financial Accountability Oversight ซึง่ มีผู ้
ควบคุมของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็ นประธาน
ตัวกระตุ ้นการจ ้างงานทางเศรษฐกิจกลับคืนมา—ประวัตศิ าสตร์ทพ
ี่ สิ จู น์แล ้ว
Schaeffer Center for Health Policy & Economics ของ University
of Southern California ออกรายงานในปี 2019 ทีต
่ รวจสอบราย

ได ้ใหม่หลายร ้อยล ้านดอลลาร์, 10.7 พันล ้านดอลลาร์ในการกระตุ ้น
เศรษฐกิจ และงานใหม่กว่าหมืน
่ งานทีเ่ กิดขึน้ จากการให ้เงินสนับสนุนส
เต็มเซลล์ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประวัตศ
ิ าสตร์นแ
ี้ สดงให ้เห็นว่าข ้อเสนอ
ที่ 14 จะให ้ตัวกระตุ ้นการจ ้างงานทางเศรษฐกิจกลับคืนมา
ได ้รับการสนับสนุนจากองค์กรให ้การสนับสนุนผู ้ป่ วยกว่า 70 องค์กร,
มหาวิทยาลัยแห่ง รัฐแคลิฟอร์เนีย และนักวิทยาศาสตร์ รวมไปถึง:
American Association for Cancer Research • American Diabetes
Association • Leukemia & Lymphoma Society • Juvenile
Diabetes Research Foundation • ALS Association, Golden West
Chapter • CURE—Citizens United for Research in Epilepsy
• One Mind • Immune Deficiency Foundation • Beyond Type
I • Women’s Alzheimer’s Movement • Alzheimer’s Los Angeles
• Christopher & Dana Reeve Foundation for Paralysis • Cystic
Fibrosis Research, Inc. • Arthritis Foundation • Sickle Cell
Disease Foundation of California • Foundation for Fighting
Blindness • San Francisco AIDS Foundation.
ลงคะแนนเสียง รับ ข ้อเสนอที่ 14 ซึง่ อาจจะสามารถช่วยชีวต
ิ ของคุณ
หรือชีวติ ของคนทีค
่ ณ
ุ รัก
TODD SHERER, Ph.D., ซีอโี อ
The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research
ิ ฐ์
LAWRENCE GOLDSTEIN, Ph.D., ศาสตราจารย์พศ
ิ ษ
Shiley—Marcos Alzheimer’s Disease Research Center,
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย, San Diego
TRACY GRIKSCHEIT, M.D., หัวหน ้าแผนกศัลยกรรมเด็ก
โรงพยาบาลเด็กแห่ง Los Angeles

ข ้อโต ้แย ้งทีพ
่ ม
ิ พ์ในหน ้านีเ้ ป็ นความเห็นของผู ้เขียน และยังไม่ได ้รับการตรวจสอบความถูกต ้องโดยหน่วยงานใด ๆ ของทางการ
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