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เอกสารสรุปข่าวด้านสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18-19 ก.ค. 2558 

งานส่ือสารด้านสุขภาพ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  สสจ.พจิติร 
ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 

มติชน ไทยรัฐ แนวหน้า 
Thai PBBS 

51 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิ่งแวดล้อม  

          อา่นแถลงการณ์ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยยตุิแผนด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหิน
กระบี่ทนัที และเตรียมเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องคดัค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถา่นหินกระบ่ีตอ่นายกรัฐมนตรี
ในวนัพรุ่งนี ้ (20 ก.ค. 2558) …..เพลงก าลงัใจจากวงโฮปถกูขบัร้องในงานศิลปะวฒันธรรมและงานเสวนา
สนบัสนนุให้ก าลงัใจผู้อดข้าว "หยดุ! ประมลูไมช่อบธรรม ไมผ่า่น EHIA" บริเวณด้านหน้ากระทรวงการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา หลงัจากนัน้ตวัแทน 51 องค์กรเครือขา่ยภาคประชาสงัคมด้านสิง่แวดล้อม ได้อา่น
แถลงการณ์สนบัสนนุการแสดงออกของเครือข่ายปกป้องอนัดามนั จากถ่านหินและมข้ีอเรียกร้องให้การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยยตุิแผนด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหินกระบ่ีทนัที เดชรัตน์ สขุก าเนดิ 
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ระบวุา่ การใช้ถ่านหินเป็นพลงังานท่ีไมส่ะอาด จะ
เพิ่มก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในอากาศ รวมทัง้จะมีสารปรอทตกค้างอยูใ่นหว่งโซอ่าหารของสตัว์ทะเลท่ีจะ
น ามาเป็นอาหารของมนษุย์ จงึต้องการให้รัฐบาลทบทวนการใช้พลงังานจากถ่านหิน เสนอให้ใช้พลงังาน
ชีวะมวลแทน ขณะที่มีรายงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยวา่ได้เลือ่นเปิดซือ้ซองประมลู 
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีจากเดิมวนัท่ี 22 ก.ค. 2558 เป็นวนัท่ี 5 ส.ค. 2558 เนื่องจากการท่ียืดเวลา
ขายเอกสารประกวดราคา ท าให้ต้องเลือ่นการเปิดซองประมลูทางเทคนิคออกไปด้วย เพื่อให้ผู้ประมลูมี
เวลาเพียงพอในการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นประมลู  

BBC THAI  แนะวิธีช่วยให้ความจ าดีขึน้ ต้องหมั่นเรียนทักษะใหม่กระตุ้นสมอง 

          ส าหรับคนท่ีอาย ุ40 ปีขึน้ไป เร่ืองหนึง่ที่มกัรู้สกึกงัวลกนัคอืเร่ืองความจ า หลายคนบอกวา่เร่ิมลมืช่ือ
ตา่งๆ หรือลมืนดัหมายประจ าวนัเสยีแล้ว ปัจจยัหลกั ๆ ที่เรารู้กนัดีวา่บัน่ทอนสขุภาพสมอง ได้แก่การสบู
บหุร่ี ความอ้วน และโรคเบาหวานประเภท 2 แตถ้่าเราต้องการเพิ่มประสทิธิภาพด้านความจ าละ่ เราควร
ต้องท าอยา่งไร 
          มหาวิทยาลยันิวคาสเซิลได้ท าการทดลองกบัอาสาสมคัร 30 คน เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ เพื่อ
วดัผลด้านความจ า ความสามารถในการแก้ปัญหา และความรวดเร็วในการตอบสนอง โดยการทดลองแบง่
คนออกเป็น 3 กลุม่เพื่อท ากิจกรรมที่ตา่งกนั และต้องใช้เวลาท ากิจกรรมนัน้ให้ได้ 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ โดย
ให้กลุม่แรก เดินเร็วให้รู้สกึเหน่ือยหอบเลก็น้อย กลุม่ที่ 2 ให้เลน่เกมพวกปริศนาค าไขว้หรือซูโดข ุ    สว่น
กลุม่ที่ 3 ให้เรียนวาดรูป หลงัจากท าการทดสอบด้านเชาวน์ปัญญาแล้วพบวา่ คนกลุม่ที่เรียนวาดรูปนัน้ มี
ผลสอบโดดเดน่ท่ีสดุ          แดเนียล คอลเลอร์ตนั นกัจิตวทิยาคลนิิกซึง่เป็นหนึง่ในผู้เช่ียวชาญจาก
มหาวิทยาลยันวิคาสเซิล อธิบายถึงผลจากการทดลองนีว้า่ การเรียนวาดรูปนัน้คือการเรียนรู้ทกัษะใหม ่ซึง่
เป็นปัจจยัส าคญัทีช่่วยกระตุ้นสมองให้ตื่นตวัในการวาดรูป นอกจากจะต้องจดจ ารูปร่างของสิง่ที่เหน็ เพื่อ
ถ่ายทอดเป็นรูปภาพแล้ว ยงัต้องบงัคบักล้ามเนือ้มือให้วาดในทิศทางที่ต้องการ และการต้องยืนวาดรูปเป็น
ระยะเวลา 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์นัน้ ช่วยให้ร่างกายกระฉบักระเฉง ซึง่เป็นผลดีตอ่หวัใจอีกด้วย ผลพลอยได้
ของการเรียนทกัษะใหม่ๆ คือ การได้พบปะพดูคยุกบัคนใหม ่ๆ ซึง่ช่วยพฒันาทกัษะในการเข้าสงัคมอีกด้วย 
จากการทดลองดงักลา่วสรุปได้วา่ กิจกรรมประเภทที่ต้องท าเป็นกลุม่และมีการเรียนรู้ทกัษะใหม ่ ๆ มีสว่น
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ช่วยสง่เสริมการท างานของสมอง คณุผู้อา่นละ่ค่ อยากเรียนทกัษะใหมด้่านไหนกนับ้าง 
BBC THAI เรียกร้องร้านอาหารและผับในสหราชอาณาจักรแสดงข้อมูลแคลอร่ี 

          สมาคมการปกครองท้องถ่ินขององักฤษและเวลส์ (แอลจีเอ) ขอความร่วมมือให้ร้านอาหาร ผบั และ
โรงภาพยนตร์แสดงข้อมลูแคลอร่ีในอาหารและเคร่ืองดื่มทีจ่ดัจ าหนา่ย       แอลจีเอ บอกวา่ปัจจบุนัมี
ร้านอาหารบางแหง่ในสหราชอาณาจกัรเร่ิมด าเนินการดงักลา่วบ้างแล้ว แตชี่ว้า่ธุรกิจร้านอาหารจะต้องท า
มากกวา่นีเ้พื่อแสดงความเป็นผู้น าในการแก้วิกฤตโรคอ้วน ด้วยการจดัแสดงข้อมลูและสญัลกัษณ์ภาพท่ี
ชดัเจนเก่ียวกบัปริมาณแคลอร่ีไว้ที่โต๊ะอาหาร หรือในเมนอูาหาร เพราะคนสว่นใหญ่มกัไมท่ราบถึงปริมาณ
แคลอร่ีที่ตนบริโภคเข้าไป 
          แอลจีเอ ชีว้า่ปัจจบุนัมเีดก็กวา่ 3.5 ล้านคนในสหราชอาณาจกัรทีม่ีปัญหาน า้หนกัตวัเกิน หรือเป็น
โรคอ้วน โดยมีตวัการส าคญัมาจากการบริโภคน า้ตาลที่สว่นใหญ่มาจากเคร่ืองดื่มอดัลม สว่นรายงานจาก
คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการแนะให้รัฐบาลลดปริมาณน า้ตาลที่แนะน าให้
ประชาชนบริโภคลงคร่ึงหนึง่คือจาก 10% ให้เหลอืเพยีง 5% 

BBC THAI โรคอ้วนท าให้โอกาสที่จะกลบัไปมีน า้หนักปกติลดลง 

          ทีมนกัวิจยัจากคิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลยัลอนดอน ชีว้า่ ผู้ที่เป็นโรคอ้วนแล้วจะมีโอกาสน้อยที่จะ
กลบัไปมีน า้หนกัตวัเป็นปกติได้ภายในเวลา 1 ปี พร้อมเรียกร้องให้ทางการองักฤษ แก้ไขปัญหาโรคอ้วน
ด้วยนโยบายทางสาธารณสขุที่มคีวามครอบคลมุกวา่นี ้เพื่อป้องกนัไมใ่ห้คนเป็นโรคอ้วนตัง้แตแ่รก 
          งานวิจยัชิน้นีต้ีพมิพ์ในวารสาร American Journal of Public Health โดยทีมนกัวิจยัได้ศกึษา
น า้หนกัตวัของชายและหญิงจ านวน 278,982 คน จากข้อมลูสขุภาพอิเลก็ทรอนิกส์ระหวา่งปี 2547-2557 
ซึง่ไมน่บัรวมผู้ที่ลดน า้หนกัด้วยวธีิการผา่ตดั โดยระหวา่งการศกึษาพบวา่ มีผู้ เพียงชาย 1,283 คน และ
หญิง 2,245 คน ท่ีสามารถลดน า้หนกัจนไปอยูใ่นระดบัปกติได้ส าเร็จ 
          สว่นคนท่ีเป็นโรคอ้วน ซึง่มีดชันีมวลกายอยูท่ี่ระหวา่ง 30-35 นัน้ มีโอกาสที่จะกลบัไปมีน า้หนกัตวั
ปกติภายในเวลา 1 ปี อยูท่ี่ 1 ใน 210 ส าหรับผู้ชาย และ 1 ใน 124 ส าหรับผู้หญิง สว่นผู้ที่เป็นโรคอ้วน
รุนแรง คือมดีชันีมวลกายอยูท่ี่ระหวา่ง 40-45 จะยิง่มีโอกาสน้อยลงคือ 1 ใน 1,290 ส าหรับผู้ชาย และ 1 
ใน 677 ส าหรับผู้หญิง           นกัวิจยับอกวา่ วิธีการรักษาผู้ ป่วยโรคอ้วนท่ีสหราชอาณาจกัรใช้ในปัจจบุนั 
คือการเน้นนบัปริมาณแคลอร่ี และเพิ่มการออกก าลงักายใช้ไมไ่ด้ผลส าหรับคนสว่นใหญ่ พร้อมแนะวา่ การ
รักษาควรมุง่เน้นไปท่ีการควบคมุไมใ่ห้น า้หนกัเพิ่ม และให้พยายามลดน า้หนกัแม้จะเพยีงเลก็น้อยก็ตาม 
รวมทัง้การใช้นโยบายสาธารณสขุที่ป้องกนัไมใ่ห้ประชากรเป็นโรคอ้วนตัง้แตแ่รก 

BBC THAI  เผยความลับการหาเหยื่อของยุง 

          นกัวิจยัจากสถาบนัเทคโนโลยีแคลฟิอร์เนีย เผยวา่ ยงุค้นหาเหยื่อด้วยการตามหาสญัญาณ 3 อยา่ง
ไลเ่รียงเป็นล าดบักนัไปคือ กลิน่ ภาพ และความร้อน ซึง่นัน่ท าให้คนเราหลกีเลีย่งไมใ่ห้ถกูยงุกดัได้ยากมาก 
          งานวิจยัชิน้นีต้ีพมิพ์ในวารสาร Current Biology โดยทีมนกัชีววิทยาได้บนัทกึความเคลือ่นไหวของ
ยงุในอโุมงค์ลม และพบวา่ ในระยะ 10-50 เมตร ยงุจะตรวจจบักลิน่ โดยเฉพาะกลิน่ของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่อยูใ่นลมหายใจของมนษุย์ จากนัน้ในระยะ 5-15 เมตรยงุจะมองหาจดุสดี า และใน
ระยะ 1 เมตร จะตรวจหาความร้อนจากร่างกายคนและสตัว์ที่เป็นเหยื่อของพวกมนั นกัวจิยับอกวา่ 
การศกึษาครัง้นีท้ าให้ได้ข้อสรุปวา่ การหลกีเลีย่งไมใ่ห้ถกูยงุกดัเป็นสิง่ที่ท าได้ยากมาก แตห่ากต้องการ
หลกีเลีย่งจริงๆ เทคนคิที่ดีที่สดุคอืการให้เพื่อนข้างๆใสเ่สือ้ผ้าสเีข้ม 
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มติชน เพิ่มสิทธิรักษาข้าราชการ  
          กรณีข้าราชการตา่งๆ ได้แชร์ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ป่วยสทิธิสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ วา่ 
กรมบญัชีกลางเตรียมขยาย รพ.เอกชนเพิ่มเติม เป็น 96 แหง่ ครอบคลมุ 26 จงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทัง้
ขยาย จ านวนโรคที่เข้ารับการรักษาจากเดิม 78 โรค เป็น 86 โรค ด าเนินการได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายนเป็น
ต้นไป แตข่ณะนีย้งัไมม่ีการประกาศชดัเจน  
          พล.ต.พลูศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทกัษ์สทิธิข้าราชการ กลา่ววา่ คูม่ือการใช้บริการรพ. เอกชน 
เป็นความร่วมมือระหวา่งกรมบญัชีกลางร่วมกบัสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ซึง่ได้หารือกนัวา่จะพฒันา
อยา่งไรตอ่ไป สรุปเบือ้งต้นวา่อาจต้องขยาย รพ.มากขึน้ประมาณ 100 แหง่ จากเดิมกวา่ 30 แหง่ที่
ให้บริการผู้ ป่วยในสทิธิสวสัดกิารข้าราชการแตย่งัไมม่ีการใช้แตอ่ยา่งใด เนื่องจากต้องหารือในรายละเอียด 
เพราะมเีง่ือนไขอีกมาก ขณะนีย้งัคงใช้ประกาศของกรมบญัชีกลางอนัเดิม คือ เมื่อปี 2554 เก่ียวกบัการใช้
บริการ รพ.เอกชน ประเภทผู้ ป่วยใน ยงัคงเป็น รพ.เอกชน 32 แหง่ ในกลุม่โรคที่อยูใ่นเง่ือนไขตา่งๆ หรือ
แม้แตก่รณีเจ็บป่วย ฉกุเฉินที่ไมรุ่นแรง เป็นคนไข้ในของ รพ.เอกชนทกุแหง่ เบกิได้คร่ึงหนึง่ของทีจ่า่ยจริงไม่
เกิน 8,000 บาท บวกคา่ห้องและคา่อาหาร และคา่อปุกรณ์บ าบดัรักษาโรคฯ ตามทีก่ระทรวงการคลงั
ก าหนด  
          นายอมัมาร สยามวาลา นกัวิชาการเกียรติคณุ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศ ไทย (ทดีีอาร์ไอ) 
กลา่ววา่ กรมบญัชีกลางต้องบริหารงบประมาณให้คงไว้ไมเ่กิน 60,000 ล้านบาทตอ่ปีให้ได้เพราะเป็นงบ
จ ากดัไว้ ดงันัน้ ไมว่า่จะขยายให้ผู้ ป่วยสทิธิข้าราชการเข้ารับบริการ รพ.เอกชนเพิ่มเติมอยา่งไร แตห่ากคง
งบไมใ่ห้เกินท่ีก าหนดก็ถือวา่ท าได้ ส าหรับบตัรทองจากการวิเคราะห์ที่ผา่นมา ควรมีการเพิ่มขึน้อกีร้อยละ 
2 ตอ่ปี หรือรัฐควรเจียดเงินให้อกีประมาณ 3,000 ล้านบาท น.ส.สรีุรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุม่คน
รักหลกัประกนัสขุภาพ กลา่ววา่ หากกรมบญัชีกลางควบคมุงบประมาณในวงเงินไมเ่กิน 60,000 ล้านบาท
ตอ่ปีได้ตลอดก็ไมน่า่มีปัญหา แตห่ากงบต้องเพิ่มเติมเพราะเอาไปให้ รพ.เอกชนก็ไมเ่ห็นด้วย ที่ผา่นมาเมื่อ
พดูถึงระบบประกนัสขุภาพภาครัฐ ระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ ต้องตกเป็นแพะมาตลอดวา่ใช้
งบประมาณสิน้เปลอืงกวา่แสนล้านบาทดแูลประชากร 48 ล้านคน ขณะทีป่ระกนัสงัคมดแูลคนกวา่  10 
ล้านคนก็เหมาจ่ายรายหวั แตส่ทิธิข้าราชการดแูลคน 5 ล้านคนแตใ่ช้งบมากมาย ดงันัน้หากจะควบคมุ
งบประมาณด้านประกนัสขุภาพฯ อยากให้มองทกุกองทนุด้วย และวา่การบริหารจดัการให้ดแีละอยูใ่น
งบประมาณ รวมทัง้ประสบการณ์ตอ่รองราคากบั รพ.เอกชน ควรเป็นหน้าที่ของ สปสช. เป็นไปได้หรือไมท่ี่
จะ ให้ สปสช.ท าหน้าที่บริหารให้ เหมือนกองทนุพฒันาระบบสวสัดิการรักษาพยาบาล พนกังานและ
ลกูจ้างองค์กร ปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.)  
          อธิบดีกรมบญัชีกลาง เปิดเผยวา่ งบส าหรับรักษาพยาบาลข้าราชการกบังบ รักษาพยาบาล
ประชาชน อาทิ โครงการ 30 บาท เป็นงบทีแ่ยกสว่นกนัโดยงบรักษาพยาบาลส าหรับประชาชน สปสช.เป็น
หนว่ยงานทีด่แูล และได้รับการจดัสรรงบงบประมาณประจ าปีจากส านกังบประมาณ สว่นงบ
รักษาพยาบาลข้าราชการนัน้ จะอยูใ่นงบกลางรายจ่ายฉกุเฉินที่กรมบญัชีกลางดแูล ช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา
ได้รับ จดัสรรงบประมาณปีละ 6 หมื่นล้านบาท และด้วยการใช้จา่ยงบอยา่งมีประสทิธิภาพ ท าให้
กรมบญัชีกลาง สามารถเพิม่การบริการให้กบัข้าราชการ อาทิ ไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้า
ร่วมโครงการให้คา่ห้องเพิ่ม เป็นต้น ทัง้นีก้ารเพิ่มไปรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน รัฐไมต้่องจ่ายเงิน
เพิ่ม เพราะจะมเีง่ือนไขการ จ่ายเงินคา่รักษาพยาบาล ต้องไมส่งูกวา่ที่รักษาจากโรงพยาบาลรัฐ อาท ิกรณี
ผา่ตดัหากรักษาโรงพยาบาลรัฐ เสยีคา่ใช้จา่ย 2 หมื่นบาท ถ้าข้าราชการต้องการไปใช้บริการจาก
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โรงพยาบาลเอกชนทีม่ีคา่ใช้จ่ายมากกวา่ 2 หมื่นบาท กรมบญัชีกลางจะจา่ยให้ข้าราชการแค ่2 หมื่นบาท 
สว่นตา่งที่เหลอืข้าราชการต้องจา่ยเอง 

สยามรัฐ การป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  
          เสนอบทความ มีข้อมลูจากกลุม่งานป้องการและควบคมุโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล สถาบนับ าราศ
นราดรู กลา่ววา่ การติดเชือ้ในโรงพยาบาล หมายถงึ การติดเชือ้ทีผู่้ ป่วยได้รับเชือ้ขณะที่รับการรักษาอยูใ่น
โรงพยาบาล โดยที่ผู้ ป่วยไมม่ีอาการติดเชือ้นัน้มาก่อน อาการอาจปรากฏในขณะที่ผู้ ป่วยอยูใ่นโรงพยาบาล 
หรืออกจากโรงพยาบาลแล้วภายในระยะฟักตวัของโรคดงักลา่วก็ได้ ซึง่โรคติดเชือ้ทีเ่กิดในโรงพยาบาล
ติดตอ่ได้หลายทาง 1.โดยการสมัผสั ทัง้การสมัผสัโดยตรงจากผู้ ป่วยหนึง่ไปสูผู่้ ป่วยหนึง่ หรือจากผู้ ป่วย
ไปสูญ่าติ และการสมัผสัทางอ้อมโดยผา่นทางเสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ และโดยสตัว์พาหะ เช่น ยงุน าโรค
ไข้เลอืดออก 2.การไอหรือ จามรดกนัในระยะใกล้ๆ 3.โดยทางอากาศ เชือ้โรคที่อยูใ่นอากาศอาจเข้าไปโดย
การหายใจหรือไปติดตาม ผิวหนงั เช่น เชือ้วณัโรค หดั วิธีทีจ่ะชว่ยลดการติดเชือ้ในโรงพยาบาลได้ คือ 1.
หมัน่ล้างมือบอ่ยๆ 2. ไมค่วรน าเด็กเลก็ ผู้เจ็บป่วย หรือผู้ที่มีภมูิต้านทานต า่ และสตัว์เลีย้งเข้าเยีย่มผู้ ป่วย
ในโรงพยาบาล 3.ผู้ที่มีอาการไมส่บายงดเข้าเยีย่มเพื่อความปลอดภยัของผู้ ป่วย 4.สวมหน้ากากอนามยั 5.
ไมค่วรนัง่หรือนอนบนเตียงของผู้ป่วย 6.ปฏิบตัิตามกฎระเบยีบของโรงพยาบาลอยา่งเคร่งครัด 

ไทยรัฐ ร่าง พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้างฯ 

           ตวัแทนภาคีเครือขา่ยสขุภาพ 13 องค์กร ยื่นข้อเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การจดัซือ้จดัจ้างและการ 
บริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ...ตอ่ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา และท าหนงัสอืถึง นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 
รมว.สธ. ให้เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมาย ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาของสภานิติ
บญัญตัิ แหง่ชาติ โดย ดร.นิยดา เกียรตยิิ่งองัศลุ ีผู้จดัการศนูย์วิชาการเฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) 
กลา่ววา่ร่างกฎหมายนีมุ้ง่หวงัให้เกิดความคุ้มคา่ในการใช้จา่ยงบประมาณและป้องกันการทจุริตคอร์รัปชนั 
แตไ่มไ่ด้มีมาตรการคุ้มครองอตุสาหกรรมภายในประเทศธุรกิจชมุชน ธุรกิจขนาดเลก็อยา่งเพียงพอ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความมัน่คงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม รวมทัง้ด้านยาและสขุภาพของประเทศไทย 
จึงเสนอความเห็นมายงัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะการเปิดทางให้ธุรกิจตา่งชาติเข้ามา
ประมลูแขง่ขนัได้ทกุระดบั อาจน าไปสูค่วามลม่สลายของอตุสาหกรรมและผู้ประกอบการในไทย และทกุ
อยา่งจะอยูใ่นความผกูขาดของธรุกิจรายใหญ่และธุรกิจข้ามชาติทัง้หมดเพือ่ให้พจิารณากฎหมายนีอ้ยา่ง
รอบคอบมากที่สดุ 

 


