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ขอ้เสนอที่ กำาหนดขอ้กำาหนดระดับรัฐสำาหรับคลนิกิลา้งไต 
กำาหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
ประจำาอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย23

★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่สนบัสนุนการขอ้เสนอที ่23 ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีส่นบัสนุนการขอ้เสนอที ่23  ★
ขอ้เสนอที ่23 เป็นขอ้เสนอทีเ่ป็นอนัตรายและมคีา่ใชจ้า่ยสงูซึ่่ง่ได ้
รับทนุจากกลุม่ผลประโยชนพ์เิศษกลุม่หน่ง่ทีไ่มม่คีวามเชีย่วชาญใน
การฟอกไต องคก์รชัน้นำามากกวา่ 100 แหง่เรยีกรอ้งเป็นอยา่งยิง่:  
ไมรั่บ 23 
• สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยีเตอืนวา่ขอ้เสนอที ่23 
เป็นอนัตราย: “ชาวแคลฟิอรเ์นยีเกอืบ 80,000 คนทีเ่ป็นโรคไตวาย
ตอ้งพ่ง่การฟอกไตเพือ่มชีวีติอยูไ่ด ้ขอ้เสนอที ่23 เพิม่ขอ้กำาหนดที่
ไมจ่ำาเป็นและมคีา่ใชจ้า่ยสงูซึ่่ง่อาจทำาใหม้กีารปิดคลนิกิฟอกไตหลาย
รอ้ยแหง่ 
ซึ่่ง่เป็นอนัตรายตอ่การลดการเขา้ถง่การดแูลและทำาใหผู้ป่้วยทีม่คีวาม
เสีย่งหลายหมืน่คนตกอยูใ่นความเสีย่งรา้ยแรง” 
• สมาคมการแพทยแ์หง่รัฐแคลฟิอรเ์นยีกระตุน้ใหไ้มรั่บขอ้เสนอที ่
23:“ ขอ้เสนอที ่23 จะทำาใหแ้พทยห์ลายพันคนออกไปจากโรง
พยาบาลและคลนิกิในทีท่ีพ่วกเขาเป็นทีต่อ้งการ และสง่พวกเขาไป
ทำางานราชการทีค่ลนิกิฟอกไตในทีท่ีพ่วกเขาไมเ่ป็นทีต่อ้งการ 
ขอ้เสนอที ่23 จะทำาใหก้ารขาดแคลนแพทยแ์ยล่งไปอกี และทำาให ้
เราตอ้งรอพบแพทยน์านข่น้” 
• พลเมอืงผูป่้วยฟอกไต องคก์รทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วยซึ่่ง่เป็น
ตวัแทนของผูป่้วย 28,000 คน: “ขอ้เสนอที ่23 เป็นการคกุคามการ
เขา้ถง่การดแูล ทำาใหผู้ป่้วยฟอกไตเสีย่งตอ่การเสยีชวีติจากการทีไ่ม่
ไดรั้บการรักษา” 
• NAACP CALIFORNIA“ โรคไตสง่ผลกระทบตอ่คนผวิสอียา่งไม่
เป็นสดัสว่น ขอ้เสนอที ่23 ทำารา้ยผูป่้วยทีเ่ป็นชนกลุม่นอ้ยและชมุชน
ผูด้อ้ยโอกาสมากทีส่ดุ” 

• คณะกรรมการคุม้ครองผูเ้สยีภาษีรัฐแคลฟิอรเ์นยี:“ ขอ้เสนอที ่23 
จะเพิม่คา่ใชจ้า่ยดา้นการดแูลสขุภาพ $320,000,000 ตอ่ปี การเพิม่
ข่น้จำานวนมหาศาลนีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่ชาวแคลฟิอรเ์นยีทีต่อ้งดิน้รน
ทางการเงนิอยูแ่ลว้” 
ขอ้เสนอที ่23 เป็นเรือ่งไรส้าระ 
ผูป่้วยฟอกไตแตล่ะคนไดรั้บการดแูลจากแพทยไ์ตของตนอยูแ่ลว้
การรักษาโดยการฟอกไตดำาเนนิโดยพยาบาลและแพทยท์ีไ่ดรั้บการ
ฝ่ึกมาดา้นการฟอกไตโดยเฉพาะ ยิง่กวา่นัน้หน่วยงานราชการจาก
ทางรัฐบาลกลาง และ รัฐ เองไดม้กีารควบคมุคลนิกิการฟอกไตอยา่ง
กวา้งขวาง และคลนิกิในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทำางานไดโ้ดดเดน่กวา่รัฐอืน่
ในเรือ่งของคณุภาพดา้นการรักษา 
มารว่มกบัแพทย ์พยาบาล ตวัแทนความยตุธิรรมทางสงัคมและผู ้
สนับสนุนผูป่้วย: ไมรั่บขอ้เสนอที ่23!
www.NoProposition23.com 
MARKETA HOUSKOVA, DNP, RN, กรรมการบรหิาร 
สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี 
DEWAYNE COX, ผูป่้วยทีรั่บการฟอกไต 
PETER N.BRETAN, MD, ประธาน 
สมาคมแพทยรั์ฐแคลฟิอรเ์นยี

การเปลีย่นแปลงการชว่ยชวีติสำาหรับผูป่้วยลา้งไต
ชาวแคลฟิอรเ์นยี 80,000 คนทีเ่ป็นโรคไตระยะสดุทา้ยไปทีศ่นูย์
ฟอกไตเชงิพาณชิยส์ามครัง้ตอ่สปัดาหม์ากกวา่ 600 แหง่ในรัฐ ซึ่่ง่
เป็นทีพ่วกเขาใชเ้วลาสามถง่สีช่ัว่โมงในการเชือ่มตอ่กบัเครือ่งทีเ่อา
เลอืดออก ทำาความสะอาด และสง่กลบัไปทีร่า่งกายของพวกเขา
 การฟอกไตเป็นสิง่ทีช่ว่ยใหพ้วกเขามชีวีติอยูไ่ดอ้ยา่งแทจ้รงิ และตอ้ง
ไดรั้บการรักษาตอ่ไปตลอดชวีติหรอืจนกวา่จะไดรั้บการปลกูถา่ยไต
เนือ่งจากชวีติของเพือ่นชาวแคลฟิอรเ์นยีเหลา่นีข้ ่น้อยูก่บัการฟอกไต
ทีท่ำาไดท้ัง้อยา่งปลอดภยัและมปีระสทิธผิล เราจง่ใหก้ารสนับสนุน
อยา่งเต็มทีต่อ่กฎหมายวา่ดว้ยปกป้องชวีติของผูป่้วยฟอกไต ซึ่่ง่
เป็นการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนทีจ่ะปรากฏในบตัรลง
คะแนนในวนัที ่3 พฤศจกิายน การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชน
นีจ้ะอาศยัสามญัสมนก่ในการปรับปรงุการรักษาดว้ยการฟอกไต ซึ่่ง่จะ
ชว่ยปกป้องผูท้ีเ่ปราะบางทีส่ดุในสงัคมของเรา
การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนทำาสีส่ ิง่สำาคญั:
ประการแรก ตอ้งมแีพทยห์รอืพยาบาลผูป้ระกอบวชิาชพีอยูใ่นคลนิกิ
ทกุครัง้ทีผู่ป่้วยไดรั้บการรักษา ซึ่่ง่ไมไ่ดเ้ป็นขอ้กำาหนดในปัจจบุนั การ
ฟอกไตเป็นหตัถการทีอ่นัตราย และหากมสีิง่ผดิปกตเิกดิข่น้ ควรให ้
แพทยห์รอืพยาบาลทีไ่ดรั้บการฝ่ึกฝึนมาอยา่งดอียูใ่กล ้ๆ
ประการทีส่อง ผูป่้วยฟอกไตมแีนวโนม้ทีจ่ะตดิเชือ้จากการรักษาซึ่่ง่
อาจนำาไปสูก่ารเจ็บป่วยทีร่นุแรงข่น้หรอืถง่ขัน้เสยีชวีติได ้การเขา้ชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีก้ำาหนดใหค้ลนิกิรายงานขอ้มลูทีถ่กู
ตอ้งเกีย่วกบัการตดิเชือ้ไปยงัรัฐบาลของรัฐและรัฐบาลกลางเพือ่ให ้
สามารถระบแุละแกไ้ขปัญหาเพือ่ปกป้องผูป่้วยได ้
ประการทีส่าม เชน่เดยีวกบัสิง่อำานวยความสะดวกดา้นการดแูลสขุภาพ
ทีช่ว่ยชวีติอืน่ ๆ การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนนีร้ะบวุา่

บรษัิทฟอกไตไมส่ามารถปิดคลนิกิหรอืลดบรกิารได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บ
การอนุมตัจิากรัฐ นอกจากนีย้งัไดรั้บการออกแบบมาเพือ่ปกป้องผู ้
ป่วยโดยเฉพาะในชมุชนชนบท เพือ่ใหแ้น่ใจวา่พวกเขาสามารถเขา้ถง่
การรักษาดว้ยการฟอกไต และเพือ่ป้องกนัไมใ่หบ้รษัิทฟอกไตใชก้าร
ปิดเพือ่เสรมิกำาไรของบรษัิท
ประการทีส่ ี ่หา้มมใิหค้ลนิกิเลอืกปฏบิตัติอ่ผูป่้วยเนือ่งจากประเภท
ของการประกนัทีพ่วกเขาม ีและคุม้ครองผูป่้วยในทกุคลนิกิ ไมว่า่
พวกเขาจะอยูใ่นยา่นทีร่ำา่รวยหรอืชมุชนทีย่ากจนชนบท ชมุชนคนผวิ
ดำาหรอืสนีำ้าตาล คลนิกิทกุแหง่จะตอ้งมแีพทยห์รอืพยาบาลประจำา
สถานที ่คลนิกิทกุแหง่จะตอ้งรายงานอตัราการตดิเชือ้ตอ่รัฐและ
รัฐบาลกลาง และบรษัิทฟอกไตทกุแหง่จะถกูหา้มมใิหเ้ลอืกปฏบิตัติอ่
ผูป่้วยเนือ่งจากประเภทของประกนัทีพ่วกเขามี
อยา่ฟังเมือ่อตุสาหกรรมฟอกไตอา้งวา่การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนนีจ้ะสรา้งตน้ทนุใหมจ่ำานวนมาก หรอืพดูวา่ผูป่้วยจะไดรั้บ
อนัตราย หรอือา้งวา่จะทำาใหเ้กดิปัญหาการขาดแคลนแพทย—์ขอ้
โตแ้ยง้ปลอมเหลา่นีแ้คอ่อกแบบมาเพือ่นำาเรือ่งผูป่้วยและการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนามาใช ้อนัเป็นกลยทุธท์ีน่่ากลวัในการรณรงค์
ประชาสมัพันธท์ีไ่มส่จุรติ ความจรงิก็คอื บรษัิทเหลา่นีส้ามารถทำาการ
เปลีย่นแปลงสิง่เหลา่นีไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย และยงัคงทำาเงนิไดห้ลายรอ้ย
ลา้นดอลลารต์อ่ปีได ้โดยไมท่ำาใหร้ะบบการดแูลสขุภาพของเราหยดุ
ชะงักไป
ขอ้เสนอที ่23 จะทำาการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ทีเ่ราตอ้งการเพือ่ปกป้อง
ผูป่้วยฟอกไตอยา่งแทจ้รงิ เราขอใหค้ณุลงคะแนนเสยีง รับ!
MAGELLAN HANDFORD, พยาบาลทีล่งทะเบยีนดา้นการฟอกไต 
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR.
ผูน้ำาการประชมุครสิเตยีนใตแ้หง่แคลฟิอรเ์นยีใต ้
CARMEN CARTAGENA, ผูป่้วยฟอกไต
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ขอ้เสนอที่
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★  ขอ้โตแ้ยง้เพือ่คดัคา้นขอ้เสนอที ่23  ★

★  การหกัลา้งขอ้โตแ้ยง้ทีค่ดัคา้นขอ้เสนอที ่23  ★
บรษัิทการฟอกไตตอ้งการทีจ่ะปกป้องผลกำาไรของพวกเขา 
ในปี 2018 อตุสาหกรรมการฟอกไตของแคลฟิอรเ์นยีไดใ้ชจ้า่ยกวา่ 
$11O ลา้น เพือ่เอาชนะการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดยประชาชนในการ
ปรับปรงุเงือ่นไขในคลนิกิฟอกไตและปกป้องผูป่้วยจากการเรยีกเกบ็
เงนิทีส่งูเกนิจรงิ 
ทำาไมพวกเขาไดใ้ชจ้า่ยสงูขนาดนัน้ เพือ่ปกป้องกำาไร $468 ลา้นในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีในปี 2018 
สำาหรับผูป่้วย การฟอกไตเป็นการชว่ยชวีติ แตส่ำาหรับการผูบ้รหิาร
จัดการอตุสาหกรรม มนัเป็นตวัทำาเงนิมหาศาล ดงันัน้พวกเขาจง่
กลบัมาอกีครัง้ แลว้พยายามยใุหม้คีวามหวาดกลวัโดยการขูท่ีจ่ะปิด
คลนิกิหากมกีารผา่นขอ้เสนอที ่23 และพวกเขามคีวามรับผดิชอบ
ทีต่อ้งทำาใหม้มีาตรฐานทีส่งูข่น้ อกีครัง้หน่ง่ทีพ่วกเขาใชผู้ป่้วยฟอก
ไตทีป่่วยหนักมาเป็นดงัโลห่ป้์องกนัสทิธปิระโยชนแ์ละเงนิเดอืนลา้น
ดอลลารข์องพวกเขา 
พวกเขาอา้งอยา่งไมถ่กูตอ้งวา่ การเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนนีจ้ะทำาใหพ้วกเขาตอ้งเสยีเงนิจำานวนมหาศาล โดยองิจาก 
“การศก่ษาวจัิย” ทีน่่าสงสยัมาก ซึ่่ง่พวกเขาไดจ้า่ยเงนิไปสำาหรับการ
ศก่ษาวจัิยนี ้

พวกเขาอา้งวา่แพทยต์อ่ตา้น แตแ่พทยเ์หลา่นีไ้ดรั้บเงนิเดอืนจากพวกเขา 
พวกเขากลา่ววา่ สิง่นีจ้ะทำาใหเ้กดิการขาดแคลนแพทย ์แตแ่พทยไ์ต
ไมไ่ดท้ำางานในหอ้งฉุกเฉนิ 
พวกเขากลา่ววา่คลนิกิฟอกไตไดรั้บการควบคมุอยา่งเขม้งวดอยูแ่ลว้ 
แตต่อ้งเผชญิกบัการตรวจสอบนอ้ยกวา่สถานบรกิารดา้นสขุภาพอืน่ ๆ 
มาก แตก่ระนัน้กย็งัพบขอ้บกพรอ่งอยูบ่อ่ยครัง้
ขอ้เสนอที ่23 จะอาศยัสามญัสมนก่ในการปรับปรงุการรักษาดว้ยการ
ฟอกไตเพือ่ปกป้องชวีติของผูป่้วย อยา่งเชน่ การมแีพทยใ์นสถานที่
เพือ่รับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิ การกำาหนดใหศ้นูยร์ายงานขอ้มลูการตดิเชือ้ 
การยตุกิารเลอืกปฏบิตัติอ่ผูป่้วยบางรายตามประเภทของประกนัทีพ่วก
เขาม ีและการกำาหนดใหรั้ฐอนุมตักิารปิดคลนิกิใดกต็ามเพือ่ไมใ่หผู้ ้
ป่วยถกูปลอ่ยทิง้ไวโ้ดยไมไ่ดรั้บการรักษา 
ในทีส่ดุนี ้ชาวแคลฟิอรเ์นยีสามารถปกป้องผูป่้วยฟอกไตทีเ่ปราะบาง
ไดโ้ดยการลงคะแนนเสยีงบน Yes0nProp23.com 
EMANUEL GONZALES, เจา้หนา้ทีฟ่อกไต 
PASTOR WILLIAM D. SMART, JR. 
ผูน้ำาการประชมุครสิเตยีนใตแ้หง่แคลฟิอรเ์นยีใต ้
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พยาบาล แพทย ์และผูป่้วยเรยีกรอ้งใหไ้มรั่บขอ้เสนอที ่23—ขอ้เสนอ
ทีเ่ป็นอนัตรายและมคีา่ใชจ้า่ยสงูในการฟอกไต
มชีาวแคลฟิอรเ์นยีเกอืบ 80,000 คนทีม่ไีตวาย ทีไ่ดรั้บการฟอกไต
สปัดาหล์ะสามวนัเพือ่ใหม้ชีวีติอยู ่การฟอกไตทำาใหไ้ตทำางานโดยการ
กำาจัดสารพษิออกจากรา่งกาย การไมไ่ดรั้บการรักษาเพยีงครัง้เดยีวจะ
เพิม่ความเสีย่งตอ่การเสยีชวีติของผูป่้วยถง่ 30% 
ขอ้เสนอที ่23 เป็นอนัตรายอยา่งมากตอ่การเขา้ถง่การดแูลของชาว
แคลฟิอรเ์นยีหลายหมืน่คนทีต่อ้งฟอกไตเพือ่ใหม้ชีวีติอยู ่น่ันจง่เป็น
เหตทุีท่ำาไมสมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี สมาคมแพทย์
แคลฟิอรเ์นยี และตวัแทนผูป่้วย จง่ทำาการเรยีกรอ้งอยา่งหนักใหอ้อก
เสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่23! 
ขอ้เสนอที ่23 จะบงัคบัใหค้ลนิกิฟอกไตชมุชนเพือ่ตดัการใหบ้รกิาร
และปิดตวัลง ซึ่่ง่จะทำาใหผู้ป่้วยเสีย่งตอ่ชวีติ 
ขอ้เสนอที ่23 จะบงัคบัใหค้ลนิกิฟอกไตตอ้งมแีพทยป์ระจำาสถานที่
ตลอดเวลาแมว้า่จะไมด่แูลผูป่้วยกต็าม ผูป่้วยลา้งไตแตล่ะรายอยูภ่าย
ใตก้ารดแูลของแพทยไ์ตของตนอยูแ่ลว้ และการฟอกไตจะไดรั้บการ
ดแูลโดยพยาบาลและผูเ้ชีย่วชาญในการฟอกไตทีไ่ดรั้บการฝ่ึกฝึนและ
มปีระสบการณม์าโดยเฉพาะ 
คำาสัง่ของระบบราชการทีไ่รป้ระโยชนน์ี ้จะทำาใหค้า่ใชจ้า่ยของคลนิกิ
เพิม่ข่น้หลายรอ้ยลา้นตอ่ปี ทำาใหค้ร่ง่หน่ง่ของคลนิกิทัง้หมดเสีย่งตอ่
การปิดตวั 
“ขอ้เสนอที ่23 ลดการเขา้ถง่การดแูล ซึ่่ง่เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ 
ทำาใหผู้ป่้วยฟอกไตทีเ่ปราะบางมคีวามเสีย่งรา้ยแรง” —Marketa 
Houskova, Doctor of Nursing Practice, RN, สมาคมพยาบาล
อเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ขอ้เสนอที ่23 จะทำาใหเ้กดิความขาดแคลนแพทยม์ากยิง่ข่น้และทำาให ้
หอ้งฉุกเฉนิมผีูป่้วยมากเกนิไป 
“ขอ้เสนอที ่23 จะดง่แพทยนั์บพันออกไปจากโรงพยาบาลและคลนิกิ
ในทีท่ีพ่วกเขาเป็นทีต่อ้งการ และสง่พวกเขาไปทำางานราชการที่
คลนิกิฟอกไตในทีท่ีพ่วกเขาไมเ่ป็นทีต่อ้งการ นีไ่มใ่ชเ่วลาทีจ่ะทำาให ้
ปัญหาการขาดแคลนแพทยข์องเราแยล่ง” —ดร. Peter N. Bretan, 
MD, ประธาน่, สมาคมการแพทยแ์คลฟิอรเ์นยี
แพทยห์อ้งฉุกเฉนิตอ่ตา้นขอ้เสนอที ่23 เป็นอยา่งมาก มนัจะบงัคบั
ใหค้ลนิกิฟอกไตตอ้งปิด โดยสง่ผูป่้วยทีม่คีวามเสีย่งหลายหมืน่คนไป
ยงัหอ้งฉุกเฉนิ ทำาใหต้อ้งรอ ER นานข่น้ และลดความสามารถในการ
รับมอืกบัเหตฉุุกเฉนิทีร่า้ยแรง 

ขอ้เสนอที ่23 จะเพิม่คา่ใชจ้า่ยในการดแูลสขุภาพข่น้หลายรอ้ยลา้น 
จากการศก่ษาของ Berkeley Research Group ขอ้เสนอที ่23 จะ
เพิม่คา่ใชจ้า่ยดา้นการดแูลสขุภาพ $320 ลา้นดอลลารต์อ่ปี การ
เพิม่ข่น้อยา่งมหาศาลนีจ้ะสรา้งความเสยีหายอยา่งยิง่ในขณะทีช่าว
แคลฟิอรเ์นยีจำานวนมากตอ้งดิน้รนทางการเงนิ 
คลนิกิฟอกไตไดรั้บการควบคมุอยา่งเขม้งวดและใหก้ารดแูลทีม่ี
คณุภาพสงู 
รัฐบาลกลางและรัฐควบคมุคลนิกิฟอกไตอยา่งกวา้งขวาง ตาม
ศนูยก์ลางรัฐบาลกลางสำาหรับบรกิาร Medicare และ Medicaid คลนิกิ
ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีทำางานไดโ้ดดเดน่กวา่รัฐอืน่ในเรือ่งของคณุภาพ
ดา้นการรักษาและความพง่พอใจของผูป่้วย 
“ผูป่้วยฟอกไตทกุรายอยูภ่ายใตก้ารดแูลของแพทยไ์ตของตน และ
การฟอกไตจะไดรั้บการดแูลโดยพยาบาลและผูเ้ชีย่วชาญในการ
ฟอกไตทีไ่ดรั้บการฝ่ึกฝึนและมปีระสบการณม์าโดยเฉพาะ ไมม่เีหตผุล
ทีจ่ะตอ้งการผูด้แูลระบบแพทยป์ระจำาสถานทีท่ำางานเต็มเวลา”  
—ดร. Jeffrey A. Perlmutter, MD, ประธานสมาคมแพทยไ์ต ซึ่่ง่เป็น
ตวัแทนแพทยไ์ตกวา่ 3,500 คน
การละเมดิของผูแ้สวงหาผลประโยชนพ์เิศษอืน่ ๆ ตอ่ระบบการเขา้ชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชนของเราอกีประการหน่ง่ 
กลุม่เดยีวกนัทีส่นับสนุนขอ้เสนอที ่23 ไดม้กีารใชเ้งนิ $20,000,000 
ในการเลอืกตัง้ครัง้ลา่สดุ ในการผลกัดนัขอ้เสนอทีค่ลา้ยกนั ซึ่่ง่ถกูผู ้
ลงคะแนนเสยีงปฏเิสธ พวกเขากลบัมาอกีครัง้ โดยผลกัดนัขอ้เสนอ
การฟอกไตทีอ่นัตรายอกีแลว้ 
แพทย ์พยาบาล และผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืผูป่้วย: ไมรั่บขอ้เสนอที ่23! 
• สมาคมพยาบาลอเมรกินั\รัฐแคลฟิอรเ์นยี • สมาคมแพทยรั์ฐ
แคลฟิอรเ์นยี • แนวรว่มโรคเรือ้รัง • NAACP แคลฟิอรเ์นยี • สมาคม
โรคเบาหวานสำาหรับชาวลาตนิ • พันธมติรทหารผา่นศก่หญงิ • สถาบนั
อนามยัสำาหรับชนกลุม่นอ้ย 
www.NoProposition23.com
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