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ควิ�มีเป็นมี�
กำ�รฟอกำไต
อ�กำ�รไตวิ�ย์ ไตทีแ่ข็งแรงกรองเลอืดเพือ่ขจัดของเสยี
และของเหลวสว่นเกนิในรา่งกายของคนเรา โรคไตหมาย
ถงึเมือ่ไตของคนเราไมส่ามารถท�างานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เมือ่เวลาผา่นไป บคุคลผูนั้น้อาจเกดิภาวะไตวาย ซึง่รูจั้ก
กนัในชือ่ของ “โรคไตระยะสดุทา้ย” ซึง่หมายความวา่
ไตจะไมส่ามารถท�างานไดอ้ยา่งเพยีงพอทีจ่ะใหบุ้คุคล
สามารถมชีวีติอยูต่อ่ไปไดถ้า้ปราศจากการเปลีย่นถา่ยไต
หรอืรับการรักษาตอ่เนือ่งทีเ่รยีกวา่ “การฟอกไต”
กำ�รฟอกำไตเลิยี์นแบบกำ�รทำ�ง�นข้องไตปกำต ิการ
ฟอกไตเป็นสิง่ประดษิฐท์ีเ่ลยีนแบบการท�างานของไต
สขุภาพด ีผูป่้วยสว่นใหญท่ีท่�าการฟอกไตจะท�าการ
ฟอกเลอืด การฟอกไตรปูแบบนีจ้ะน�าเลอืดออกจาก
รา่งกายแลว้สง่ผา่นเขา้อปุกรณฟ์อกไตเพือ่ก�าจัดของ
เสยีและของเหลวสว่นเกนิ จากนัน้จงึสง่เลอืดกลบั
เขา้สูร่า่งกาย การรักษาหนึง่ครัง้จะใชเ้วลาประมาณสี่
ชัว่โมง โดยท�าการรักษาประมาณสามครัง้ตอ่สปัดาห์
ผู้้ป้� วิย์ที�รบักำ�รฟอกำไตสำ�วินใหญ�ไดร้บักำ�รรกัำษ�
ในคลินิกิำ ผูป่้วยภาวะไตวายสว่นใหญไ่ดรั้บการ
ฟอกไตทีค่ลนิกิฟอกไตชนดิถาวร (chronic dialysis 
clinics: CDCs) แมว้า่ผูป่้วยบางสว่นอาจไดรั้บการฟอก
ไตทีโ่รงพยาบาลหรอืทีบ่า้น คลนิกิฟอกไตประมาณ 
600 แหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีใหบ้รกิารฟอกไตแกผู่ป่้วย
ประมาณ 80,000 รายตอ่เดอืน โดยเมือ่ค�านงึถงึความถี่

ทีผู่ป่้วยตอ้งไดรั้บการฟอกไตและระยะเวลาในการฟอก
ไต คลนิกิมกัใหบ้รกิารหกวนัตอ่สปัดาห ์และมกัเปิด
นอกเหนอืเวลาท�าการตามปกต ิ
แพทย์ป์ระจำำ�ตวัิผู้้ป้� วิย์เป็นผู้้ด้แ้ลิกำ�รบำ�บดัรกัำษ�ดว้ิย์
ตนเอง เมือ่ผูป่้วยมภีาวะไตวาย แพทยป์ระจ�าตวัผูป่้วยจะ
จัดท�าแผนการรักษาซึง่รวมถงึการสง่ตวัไปฟอกไต แพทย์
ประจ�าตวัผูป่้วยจะออกแบบแผนการบ�าบดัรักษาดว้ยการ
ฟอกไต ซึง่ครอบคลมุปัจจัยตา่ง ๆ ทีเ่ฉพาะเจาะจง เชน่ 
ความถี ่ระยะเวลา และยาทีเ่กีย่วขอ้ง คลนิกิฟอกไตเป็น
ผูด้�าเนนิการบ�าบดัรักษา แพทยป์ระจ�าตวัผูป่้วยจะยงัคง
ควบคมุการรักษาดแูลผูป่้วย ภายใตก้ฎของรัฐบาลกลาง 
แพทยป์ระจ�าตวัจะตอ้งเขา้เยีย่มผูป่้วยระหวา่งการรักษา
ดว้ยการฟอกไตทีค่ลนิกิฟอกไตอยา่งนอ้ยเดอืนละหนึง่ครัง้
หลิ�ย์องคก์ำรเป็นเจำ�้ข้องแลิะดำ�เนนิกำจิำกำ�รข้อง
คลินิกิำฟอกำไต โดย์มีสีำององคก์ำรที�เป็นเจำ�้ข้อง/
ดำ�เนนิกำจิำกำ�รคลินิกิำสำ�วินใหญ� บรษัิทเอกชนที่
แสวงหาผลก�าไรสองแหง่ ไดแ้ก ่DaVita, Inc. และ 
Fresenius Medical Care คอื “องคก์รตน้สงักดั” ของ
เกอืบสามในสีข่องคลนิกิฟอกไตทีไ่ดรั้บอนุญาตในรัฐ
แคลฟิอรเ์นยี (ขอ้เสนอนีอ้า้งองิถงึองคก์รตน้สงักดัใน
ฐานะองคก์รทีเ่ป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการคลนิกิฟอก
ไต) คลนิกิฟอกไตทีเ่หลอืเป็นของหรอืด�าเนนิกจิการ
โดยองคก์รตน้สงักดัทีแ่สวงหาและไมแ่สดงหาผลก�าไร
ตา่ง ๆ องคก์รตน้สงักดัเหลา่นีส้ว่นใหญม่คีลนิกิฟอกไต
หลายแหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยีโดยมอีงคก์รสว่นนอ้ยที่
เป็นเจา้ของหรอืด�าเนนิกจิการคลนิกิฟอกไตเพยีงแหง่
เดยีว ปัจจบุนั คลนิกิฟอกไตสว่นใหญม่รีายไดม้ากกวา่

• ก�าหนดใหค้ลนิกิลา้งไตผูป่้วยนอกตอ้งมแีพทยท์ีม่ใีบ
อนุญาตประจ�าอยูร่ะหวา่งการรักษาอยา่งนอ้ยหนึง่คน 
อนุญาตใหห้น่วยงานสาธารณสขุแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี
ยกเวน้ใหบ้างคลนิกิไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดนีไ้ด
หากขาดแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตและมคีณุสมบตัเิหมาะ
สม และทางคลนิกิมพียาบาลเวชปฏบิตัหิรอืผูช้ว่ย
แพทยป์ระจ�าอยูแ่ลว้อยา่งนอ้ยหนึง่คน

• ก�าหนดใหค้ลนิกิรายงานขอ้มลูการตดิเชือ้เกีย่วกบั
การลา้งไตใหรั้ฐบาลระดบัรัฐและรัฐบาลกลางทราบ

• หา้มมใิหค้ลนิกิยกเลกิหรอืลดบรกิาร โดยไมไ่ดรั้บค�า
อนุมตัจิากรัฐ

• หา้มมใิหค้ลนิกิปฏเิสธทีจ่ะรักษาคนไข ้เนือ่งจากเงนิ
ทีน่�ามาใชเ้ป็นคา่รักษาพยาบาล

สำรปุประมี�ณกำ�รผู้ลิกำระทบท�งกำ�รเงนิต�อ
รฐับ�ลิระดบัรฐัแลิะระดบัทอ้งถิ่ิ�นข้ ั�นสำดุท�้ย์ 
โดย์นกัำวิเิคร�ะหก์ำฎหมี�ย์:
• รัฐบาลระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่น่าจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่

ขึน้ไมก่ีส่บิลา้นดอลลารท์กุปี

กำ�รวิเิคร�ะหโ์ดย์นกัำวิเิคร�ะหก์ำ�รออกำกำฎหมี�ย์
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กำ�รวิเิคร�ะหโ์ดย์นกัำวิเิคร�ะหก์ำ�รออกำกำฎหมี�ย์ ต� อ

คา่ใชจ้า่ย โดยมคีลนิกิทีข่าดทนุจากการด�าเนนิกจิการ
อยูใ่นสดัสว่นทีต่�า่กวา่ องคก์รตน้สงักดัทีเ่ป็นเจา้ของ
หรอืด�าเนนิกจิการคลนิกิฟอกไตหลายคลนิกิสามารถใช ้
คลนิกิฟอกไตทีม่รีายไดส้งูเพือ่ชดเชยคลนิกิทีข่าดทนุ

กำ�รชำ�ระเงนิค��ฟอกำไต 
เงนิที�ใชช้ำ�ระค��ฟอกำไตมี�จำ�กำแหลิ�งเงนิหลิกัำไมี�กำี�
แหลิ�ง เราคาดวา่คลนิกิฟอกไตมรีายไดท้ัง้หมดมากกวา่ 
$3 พันลา้นตอ่ปีจากการประกอบกจิการในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
รายไดเ้หลา่นีป้ระกอบดว้ยเงนิทีช่�าระส�าหรับการฟอกไต
จากแหลง่เงนิหลกัหรอื "ผูจ้า่ย" เงนิไมก่ีเ่แหลง่

• Medicare โครงการจัดสรรเงนิจากรัฐบาลกลาง
นีจั้ดสรรการประกนัสขุภาพใหแ้กป่ระชาชนสว่น
ใหญท่ีม่อีายตุัง้แต ่65 ปีขึน้ไป และประชาชน
ทีม่อีายนุอ้ยกวา่นัน้บางรายทีเ่ป็นผูท้พุพลภาพ 
กฎหมายรัฐบาลกลางโดยทัว่ไปใหส้ทิธใิห ้
Medicare ครอบคลมุผูท้ีม่อีาการไตวายโดย
ไมค่�านงึถงึอายหุรอืสถานะความทพุพลภาพ 
Medicare จา่ยคา่รักษาในการฟอกไตส�าหรับ
ประชาชนสว่นใหญใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี

• Medi-Cal โปรแกรม Medicaid ชองรัฐบาลกลาง
รว่มกบัรัฐบาลระดบัรัฐ ซึง่ทีรั่ฐแคลฟิอรเ์นยีรูจั้ก
กนัในชือ่ Medi-Cal ใหส้ทิธปิระกนัสขุภาพแกผู่ม้ี
รายไดน้อ้ย โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐรับ
ผดิชอบคา่ใชจ้า่ยส�าหรับ Medi-Cal รว่มกนั บางคน
มสีทิธิไ์ดรั้บสทิธปิระโยชนข์องทัง้ Medicare และ 
Medi-Cal ส�าหรับบคุคลเหลา่นี ้Medicare จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบหลกัส�าหรับคา่ใชจ้า่ยสว่นใหญใ่นการ
ฟอกไต และ Medi-Cal จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่น
ทีเ่หลอื ส�าหรับผูท้ีล่งทะเบยีนใน Medi-Cal เทา่นัน้ 
โปรแกรม Medi-Cal จะรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการ
ฟอกไตแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

• กำ�รประกำนัสำขุ้ภ�พแบบกำลิุ�มีแลิะแบบเฉพ�ะ
บคุคลิ ประชาชนหลายคนในรัฐมปีระกนัสขุภาพ
แบบกลุม่ผา่นนายจา้งหรอืองคก์รอืน่ (เชน่ 
สหภาพ) สว่นรายอืน่ ๆ จะซือ้ประกนัสขุภาพ
เฉพาะบคุคล เมือ่ผูรั้บการประกนัสขุภาพเกดิ
อาการไตวาย โดยปกตผิูป่้วยสามารถโอนการ
ประกนัสขุภาพไปยงัการครอบคลมุของ Medicare 
ประมวลกฎหมายของรัฐบาลกลางก�าหนดใหผู้ ้
ใหก้ารประกนัสขุภาพแบบกลุม่คงความเป็นผูจ้า่ย
หลกัส�าหรับการฟอกไตส�าหรับ “ชว่งเวลาการ
ประสานงาน” ซึง่เป็นระยะเวลา 30 เดอืน

รัฐบาลของรัฐแคลฟิอรเ์นยี ระบบมหาวทิยาลยัรัฐบาล
ของรัฐทัง้สองระบบ และ รัฐบาลระดบัทอ้งถิน่หลาย
แหง่ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี จัดสรรการประกนัสขุภาพกลุม่
แกพ่นักงานในปัจจบุนั พนักงานปลดเกษียณทีม่สีทิธิ
รับสทิธปิระโยชนแ์ละครอบครัวของพวกเขา 
ผู้้ใ้หก้ำ�รประกำนัสำขุ้ภ�พแบบกำลิุ�มีแลิะแบบเฉพ�ะ
บคุคลิโดย์ท ั�วิไปจำ��ย์ค��ฟอกำไตในอตัร�ที�สำง้กำวิ��
โปรแกำรมีข้องรฐับ�ลิ อตัราที ่Medicare และ Medi-
Cal จา่ยส�าหรับการฟอกไตจะใกลเ้คยีงคา่ใชจ้า่ยโดย
เฉลีย่ของคลนิกิฟอกไตในการใหก้ารฟอกไต อตัรา
เหลา่นีโ้ดยสว่นใหญเ่ป็นอตัราทีก่ฎหมายก�าหนด ใน
ทางกลบักนั ผูใ้หก้ารประกนัสขุภาพแบบกลุม่และแบบ
เฉพาะบคุคลจะตอ่รองกบัคลนิกิฟอกไตและองคก์ร
ก�ากบัดแูลตา่ง ๆ เพือ่ก�าหนดอตัราคา่ใชจ้า่ย อตัรา
ทีต่กลงกนัจะขึน้อยูก่บัจ�านวนคนทีผู่ใ้หก้ารประกนั
คุม้ครองและจ�านวนคนทีค่ลนิกิฟอกไตภายใตอ้งคก์ร
ตน้สงักดัไดใ้หก้ารรักษา โดยเฉลีย่ ผูใ้หก้ารประกนั
สขุภาพแบบกลุม่และแบบเฉพาะบคุคลจะจา่ยเงนิเป็น
จ�านวนเงนิสงูกวา่ทีโ่ครงการของรัฐบาลจา่ยหลายเทา่

วิธิิกีำำ�กำบัดแ้ลิคลินิกิำฟอกำไต
กำระทรวิงสำ�ธิ�รณสำขุ้ข้องรฐัแคลิฟิอรเ์นยี์ 
(California Department of Public Health: 
CDPH) เป็นผู้้อ้อกำใบอนญุ�ตแลิะรบัรองคลินิกิำ
ฟอกำไต CDPH มหีนา้ทีอ่อกใบอนุญาตใหแ้ก่
คลนิกิฟอกไตซึง่ด�าเนนิกจิการในรัฐแคลฟิอรเ์นยี 
นอกจากนี ้CDPH ยงัใหก้ารรับรองคลนิกิฟอกไตใน
นามของรัฐบาลกลาง ซึง่อนุญาตใหค้ลนิกิฟอกไตรับ
ช�าระเงนิจาก Medicare และ Medi-Cal ปัจจบุนั รัฐ
แคลฟิอรเ์นยีอาศยับทบญัญัตขิองรัฐบาลกลางเป็น
พืน้ฐานของโปรแกรมการออกใบอนุญาต
บทบญัญตัขิ้องรฐับ�ลิกำลิ�งกำำ�หนดใหม้ีผัู้้อ้ำ�นวิย์
กำ�รด�้นกำ�รแพทย์ป์ระจำำ�คลินิกิำฟอกำไตแต�ลิะแห�ง 
บทบญัญัตขิองรัฐบาลกลางก�าหนดใหค้ลนิกิฟอกไต
แตล่ะแหง่มผีูอ้�านวยการดา้นการแพทยซ์ึง่เป็นแพทยผ์ู ้
ไดรั้บวฒุบิตัรผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง ผูอ้�านวยการดา้น
การแพทยม์หีนา้ทีรั่บผดิชอบดา้นการประกนัคณุภาพ 
การศกึษาและการฝึกอบรมของเจา้หนา้ที ่และการ
พัฒนาและด�าเนนิการตามแนวปฏบิตัแิละนโยบายของ
คลนิกิ บทบญัญัตขิองรัฐบาลกลางมไิดก้�าหนดเวลา
ทีผู่อ้�านวยการดา้นการแพทยต์อ้งใชเ้วลาอยูท่ีค่ลนิกิ
ฟอกไต อยา่งไรกต็าม แนวทางของรัฐบาลกลางระบวุา่
ผูอ้�านวยการดา้นการแพทยค์วรปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นเวลา
หนึง่ในสีข่องเวลาปฏบิตังิานแบบเต็มเวลา 

ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดับรัฐส�าหรับคลนิกิลา้งไต 
ก�าหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
ประจ�าอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย

ขอ้เสนอที่
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ขอ้เสนอที่ ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดับรัฐส�าหรับคลนิกิลา้งไต 
ก�าหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
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คลินิกิำฟอกำไตจำะตอ้งร�ย์ง�นข้อ้มีล้ิเกำี�ย์วิดบักำ�ร
ตดิเช้�อใหแ้กำ�เครอ้ข้��ย์แห�งช�ต ิเพือ่รับการช�าระ
เงนิจาก Medicare คลนิกิฟอกไตจะตอ้งรายงานขอ้มลู
การตดิเชือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกไตใหแ้กเ่ครอืขา่ย
ความปลอดภยับรกิารสขุภาพแหง่ชาต ิณ ศนูยค์วบคมุ
โรคของรัฐบาลกลาง (Centers for Disease Control) 
ตวัอยา่งเชน่ คลนิกิฟอกไตจะตอ้งท�าการรายงานเมือ่
ผูป่้วยเกดิการตดิเชือ้ในกระแสเลอืด รวมทัง้รายงาน
สาเหตทุีค่าดวา่ท�าใหเ้กดิการตดิเชือ้

ข้อ้เสำนอ
ขอ้เสนอประกอบดว้ยบทบญัญัตติา่ง ๆ ทีส่ง่
ผลกระทบตอ่คลนิกิฟอกไต ตามทีอ่ภปิรายไวด้า้น
ลา่งนี ้โดยมอบให ้CDPH มหีนา้ทีด่�าเนนิการและจัด
ท�าขอ้เสนอ ซึง่รวมถงึการรับบทบญัญัตติา่ง ๆ ภายใน
หนึง่ปี หลงัจากทีก่ฎหมายนีม้ผีลบงัคบัใช ้หาก CDPH 
ไมส่ามารถด�าเนนิการไดภ้ายในระยะเวลาทีก่�าหนด 
สามารถออกบทบญัญัตฉุิกเฉนิหลงัจากทีด่�าเนนิการ
ตามขัน้ตอนปกตแิลว้เสร็จได ้
กำำ�หนดใหค้ลินิกิำฟอกำไตแต�ลิะแห�งตอ้งมีแีพทย์์
ปฏบิตัหิน�้ที� ณ คลินิกิำตลิอดระย์ะเวิลิ�ที�ทำ�กำ�ร
รกัำษ� ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหค้ลนิกิฟอกไตแตล่ะแหง่
ตอ้งมแีพทยอ์ยา่งนอ้ยหนึง่รายปฏบิตัหินา้ที ่ณ คลนิกิ
ตลอดระยะเวลาทีผู่ป่้วยไดรั้บการรักษาทีค่ลนิกินัน้ ๆ 
โดยแพทยม์หีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่ความปลอดภยัของ
ผูป่้วยและจัดใหม้กีารรักษาทีม่คีณุภาพ คลนิกิฟอก
ไตอาจขอการยกเวน้จาก CDPH หากเป็นทีป่ระจักษ์
วา่เกดิภาวะขาดแคลนแพทยใ์นพืน้ทีท่ีค่ลนิกิฟอกไต
ตัง้อยู ่หาก CDPH อนุมตักิารยกเวน้ คลนิกิฟอกไตจะ
สามารถเป็นไปตามขอ้ก�าหนดไดห้ากมพียาบาลเวช
ปฏบิตัหิรอืผูช้ว่ยแพทย ์โดยไมต่อ้งมแีพทย ์การยกเวน้
นีม้ผีลนานหนึง่ปี
กำำ�หนดใหค้ลินิกิำฟอกำไตตอ้งร�ย์ง�นข้อ้มีล้ิด�้น
กำ�รตดิเช้�อต�อ CDPH ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหค้ลนิกิ
ฟอกไตหรอืองคก์รตน้สงักดัจะตอ้งรายงานขอ้มลูดา้น
การตดิเชือ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฟอกไตแก ่CDPH ทกุ ๆ 
สามเดอืน CDPH จะตอ้งระบวุา่ขอ้มลูใดทีค่ลนิกิฟอก
ไตควรรายงาน ตลอดจนวธิกีารและก�าหนดเวลาส�าหรับ
การรายงาน CDPH จะตอ้งเผยแพรร่ายงานของคลนิกิ
ฟอกไตแตล่ะแหง่บนเว็บไซตข์อง CDPH รวมทัง้ชือ่
ขององคก์รตน้สงักดัของคลนิกิฟอกไต 

โทษปรบัในกำรณีที�คลินิกิำฟอกำไตไมี�ร�ย์ง�นข้อ้มีล้ิ
ด�้นกำ�รตดิเช้�อ หากคลนิกิฟอกไตหรอืองคก์รตน้
สงักดัไมไ่ดท้�าการรายงานขอ้มลูดา้นการตดิเชือ้ หรอื
ขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง CDPH อาจก�าหนดโทษปรับส�าหรับ
คลนิกิฟอกไต โทษปรับอาจสงูถงึ $100,000 ขึน้อยู่
กบัความรนุแรงของการฝ่าฝืน คลนิกิฟอกไตอาจขอ
ใหม้ปีระชาพจิารณห์ากมขีอ้พพิาทเกีย่วกบัโทษปรับ 
CDPH อาจน�าคา่ปรับทีเ่กบ็ไดไ้ปใชใ้นการด�าเนนิการ
และบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลนิกิฟอกไต
กำำ�หนดใหค้ลินิกิำฟอกำไตตอ้งแจำง้แลิะไดร้บัควิ�มี
ย์นิย์อมีจำ�กำ CDPH กำ�อนย์กำเลิกิำหรอ้ลิดกำ�รให้
บรกิำ�รลิงอย์��งมีนียั์สำำ�คญั หากคลนิกิฟอกไต
มแีผนทีจ่ะยกเลกิหรอืลดการใหบ้รกิารลงอยา่งมี
นัยส�าคญั ขอ้เสนอนีก้�าหนดใหค้ลนิกิฟอกไตหรอื
องคก์รตน้สงักดัจะตอ้งแจง้แก ่CDPH และไดรั้บความ
ยนิยอมจาก CDPH เป็นลายลกัษณอ์กัษร ขอ้เสนอนี้
อนุญาตให ้CDPH เลอืกไดว้า่จะใหค้วามยนิยอมหรอื
ไม ่โดยอนุญาตให ้CDPH พจิารณาตดัสนิใจจากขอ้มลู
ตา่ง ๆ เชน่ แหลง่ทนุและแผนของคลนิกิฟอกไต เพือ่
ใหแ้น่ใจวา่การฟอกไตประจ�าวนัของผูป่้วยจะขาดตอน 
คลนิกิฟอกไตอาจโตแ้ยง้ค�าตดัสนิของ CDPH โดยขอ
ท�าประชาพจิารณ ์
ห�้มีไมี�ใหค้ลินิกิำฟอกำไตปฏเิสำธิกำ�รรกัำษ�แกำ�ผู้้ป้� วิย์
เน้�องจำ�กำผู้้จ้ำ��ย์ค��รกัำษ�พย์�บ�ลิข้องผู้้ป้� วิย์ ภาย
ใตข้อ้เสนอนี ้คลนิกิฟอกไตและองคก์รตน้สงักดัจะ
ตอ้งใหก้ารรักษาผูป่้วยทกุรายดว้ยคณุภาพทีเ่ทา่เทยีม
กนั โดยไมส่ามารถปฏเิสธการใหก้ารรักษาแกผู่ป่้วย
เนือ่งจากผูจ้า่ยคา่รักษาพยาบาลของผูป่้วยได ้ผูจ้า่ย
คา่รักษาพยาบาลอาจเป็นผูป่้วย นติบิคุคล ผูใ้หบ้รกิาร
ประกนัสขุภาพของผูป่้วย, Medi-Cal Medicaid หรอื 
Medicare 

ผู้ลิกำระทบต�องบประมี�ณ
 ค��ใชจ้ำ��ย์สำำ�หรบัคลินิกิำฟอกำไตที�เพิ�มีข้ึ�น
สำ�งผู้ลิต�อค��ใชจ้ำ��ย์ข้องรฐัแลิะทอ้งถิ่ิ�น
ข้อ้เสำนอนี�ทำ�ใหค้��ใชจ้ำ��ย์ข้องคลินิกิำฟอกำไตเพิ�มี
ข้ึ�นไดอ้ย์��งไร โดยรวมแลว้ บทบญัญัตภิายใตข้อ้
เสนอนีจ้ะเพิม่คา่ใชจ้า่ยของคลนิกิฟอกไต โดยเฉพาะ 
ขอ้ก�าหนดของขอ้เสนอนีท้ีใ่หค้ลนิกิฟอกไตแตล่ะ
แหง่ตอ้งมแีพทยป์ฎบิตังิานทีค่ลนิกิตลอดระยะเวลา
ทีใ่หก้ารรักษา จะท�าใหค้า่ใชจ้า่ยของคลนิกิฟอกไต
แตล่ะแหง่เพิม่ขึน้หลายแสนดอลลารต์อ่ปีโดยเฉลีย่ 
ขอ้ก�าหนดอืน่ ๆ ของขอ้เสนอนีจ้ะไมเ่พิม่คา่ใชจ้า่ยของ
คลนิกิฟอกไตอยา่งมนัียส�าคญั 
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คลินิกิำสำ�มี�รถิ่ตอบสำนองต�อค��ใชจ้ำ��ย์ที�เพิ�มีข้ึ�น
ในหลิ�ย์รป้แบบ คา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากการมแีพทยผ์ู ้
ปฎบิตังิานในคลนิกิจะสง่ผลกระทบตอ่คลนิกิฟอกไต
แตล่ะแหง่แตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้อยูก่บัสถานะ
ทางการเงนิของคลนิกิ คลนิกิฟอกไตสว่นใหญด่�าเนนิ
อยูภ่ายใตอ้งคก์รตน้สงักดัทีเ่ป็นเจา้ของ/ด�าเนนิกจิการ
คลนิกิฟอกไตหลายแหง่ ดงันัน้องคก์รตน้สงักดัอาจถวั
เฉลีย่คา่ใชจ้า่ยในพืน้ทีต่า่ง ๆ องคก์รตน้สงักดัอาจตอบ
สองดว้ยวธิขีอ้ใดขอ้หนึง่หรอืมากกวา่ ดงัตอ่ไปนี:้

• ทำ�กำ�รต�อรองเพ้�อข้อเพิ�มีอตัร�ค��รกัำษ�กำบัผู้้ ้
จำ��ย์เงนิ ในขัน้แรก องคก์รตน้สงักดัอาจพยายาม
ตอ่รองขออตัราคา่รักษาทีส่งูขึน้กบัองคก์รที่
เป็นผูจ้า่ยเงนิคา่รักษาดว้ยการฟอกไต เพือ่ให ้
ครอบคลมุคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากขอ้เสนอนี ้โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ องคก์รตน้สงักดัอาจสามารถตอ่
รองขออตัราทีส่งูขึน้กบับรษัิทผูใ้หบ้รกิารประกนั
ภยัเอกชน และจากแผนการรักษาของ Medi-Cal 
ในอตัราทีต่�า่กวา่เอกชนเล็กนอ้ย 

• ดำ�เนนิกำจิำกำ�รปจัำจำบุนัต�อไปโดย์ไดร้บัผู้ลิ
กำำ�ไรลิดลิง ส�าหรับองคก์รตน้สงักดับางราย 
คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้เนือ่งจากขอ้เสนอนีอ้าจลดผล
ก�าไรของหน่วยงานลง แตห่น่วยงานจะยงัด�าเนนิ
งานตอ่ไปในระดบัการใหบ้รกิารปัจจบุนัโดยไมม่ี
การปิดคลนิกิ

• ปิด/ย์กำเลิกิำบ�งคลินิกิำ จากคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้
เนือ่งจากขอ้เสนอนี ้องคก์รตน้สงักดับางราย โดย
เฉพาะหน่วยงานทีม่คีลนิกิจ�านวนไมม่าก อาจ
ตดัสนิใจปิด/ยกเลกิบางคลนิกิ 

ข้อ้เสำนอนี�อ�จำทำ�ใหค้��ใชจ้ำ��ย์ด�้นสำขุ้ภ�พข้อง
รฐับ�ลิระดบัรฐัแลิะระดบัทอ้งถิ่ิ�นเพิ�มีข้ึ�นประมี�ณ
สำบิลิ�้นดอลิลิ�รต์น้ ๆ ในแต�ลิะปี ภายใตข้อ้เสนอนี ้
คา่ใชจ้า่ยของ Medi-Cal รวมถงึคา่ใชจ้า่ยของลกูจา้ง
ในรัฐและทอ้งถิน่ ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยดา้นประกนั
สขุภาพของผูเ้กษียณอาย ุอาจเพิม่ขึน้เนือ่งจาก: 

• องคก์รตน้สงักดัตอ่รองขออตัราราคาทีส่งูขึน้ 
• ผูป่้วยตอ้งรับการรักษาในสถานพยาบาลทีม่คีา่ใช ้

จา่ยสงูขึน้ เชน่ โรงพยาบาล (เนือ่งจากมจี�านวน
คลนิกิฟอกไตลดลง) 

โดยรวมแลว้ แนวโนม้ทีเ่ป็นไปไดม้ากทีส่ดุกค็อื การ
ทีค่ลนิกิฟอกไตและองคก์รตน้สงักดัโดยทัว่ไปจะ: 
(1) สามารถตอ่รองกบัผูจ้า่ยเงนิบางรายเพือ่ขอรับช�าระ
เงนิในอตัราทีส่งูขึน้ เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยบาง

ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดับรัฐส�าหรับคลนิกิลา้งไต 
ก�าหนดใหม้ผีูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการแพทย์
ประจ�าอยูใ่นคลนิกิ การรเิริม่บัญญัตกิฎหมาย
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สว่นทีเ่พิม่ขึน้มาใหมจ่ากขอ้เสนอนี ้และ (2) ด�าเนนิ
กจิการตอ่ไป (โดยมรีายไดล้ดลง) โดยจ�ากดัจ�านวน
คลนิกิฟอกไตทีย่ตุกิจิการ ซึ�งสำถิ่�นกำ�รณน์ี�จำะนำ�ไป
สำ้�กำ�รเพิ�มีข้ึ�นข้องค��ใชจ้ำ��ย์ข้องรฐับ�ลิระดบัรฐั
แลิะระดบัทอ้งถิ่ิ�น ประมี�ณสำบิลิ�้นดอลิลิ�รต์น้ ๆ 
ต�อปี ซึง่นีเ่ป็นการเพิม่ขึน้เพยีงเล็กนอ้ยของคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดของ Medi-Cal และคา่ใช ้จ่า่ยของรัฐบาลระดบั
รัฐและระดบัทอ้งถิน่ ส�าหรับการครอบคลมุสขุภาพของ
ลกูจา้งและผูเ้กษียณอาย ุคา่ใชจ้า่ยนีค้ดิเป็นจ�านวน
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 1 ของคา่ใชจ้า่ยกองทนุทัว่ไปของรัฐ 
ส�าหรับสถานการณท์ีเ่ป็นไปไดย้ากกวา่ น่ันคอืการที่
คลนิกิฟอกไตจ�านวนมากปิดตวัลง รัฐบาลของรัฐและ
ทอ้งถิน่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ในระยะสัน้ คา่ใชจ้า่ยที่
เพิม่ขึน้เหลา่นีอ้าจมนัียส�าคญั แตม่คีวามไมแ่น่นอนสงู

ค��ใชจ้ำ��ย์ในกำ�รบรหิ�รจำดักำ�รข้อง 
CDPH จำะรวิมีอย์้�ในค��ธิรรมีเนยี์มีข้อง
คลินิกิำฟอกำไต
ขอ้เสนอนีก้�าหนดหนา้ทีใ่หมใ่นการก�ากบัดแูลของ
 CDPH lค��ใชจ้ำ��ย์ประจำำ�ปีข้องหน�้ที�รบัผู้ดิชอบใ
หมี�นี�ไมี�น��จำะเกำนิไมี�กำี�ลิ�้นดอลิลิ�รต์�อปี ขอ้เสนอนี้
ก�าหนดให ้CDPH ปรับคา่ธรรมเนยีมใบอนุญาตคลนิกิ
ฟอกไต เพือ่ใหค้รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว

โปรดไปที� http://cal-access.sos.ca.gov/ 
campaign/measures/ เพ้�อดร้�ย์ช้�อ 

คณะกำรรมีกำ�รที�ไดร้บักำ�รจำดัต ั�งข้ ึ�นเฉพ�ะเพ้�อ 
สำนบัสำนนุหรอ้คดัค�้นข้อ้เสำนอนี�

โปรดไปที� http://www.fppc.ca.gov/ 
transparency/top-contributors.html  

เพ้�อดร้�ย์ช้�อผู้้บ้รจิำ�คเงนิจำำ�นวินสำง้สำดุ  
10 ร�ย์แรกำข้องคณะกำรรมีกำ�ร 

ห�กำท��นตอ้งกำ�รสำำ�เน�เน้�อห�ฉบบัเต็มีข้องข้อ้เสำนอรฐั
นี� กำรณุ�โทรศัพัทต์ดิต�อเลิข้�ธิกิำ�รรฐัไดท้ ี�หมี�ย์เลิข้  

(855) 345-3933 หรอ้ท��นสำ�มี�รถิ่สำ�งอเีมีลิถิ่งึ 
vigfeedback@sos.ca.gov ท��นจำะไดร้บัเอกำสำ�รท�ง 

ไปรษณีย์โ์ดย์ไมี�เสำยี์ค��ใชจ้ำ��ย์แต�อย์��งใด


