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เยีย่มเพ่ือน เยือนมิตร ชวนคิดต่อยอด 

 

บันทกึการเยี่ยมพื้นทีเ่พือ่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  แสวงหาแนวทางหนุนเสริมและต่อยอดงานพฒันานโยบาย

สาธารณะเพื่อสขุภาพโดยใช้เครื่องมอืตามพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ 

 

๓.สมุทรสาคร (๖กค.๕๕) 

๓.๑ นอนชายเลน 

 ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทมีงานสช.เกือบ ๑๐ คน เดนิทางไปสมุทรสาครกนัตั้งแต่เช้าตรู่  เป้าหมาย

อยู่ทีบ้่านคุ้งน ้ารีสอร์ท พวกเราไปประชุมเพือ่ทบทวนแนวทาง(guideline)การจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นทีแ่ละสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเดน็ ซึ่ งแนวทางนี้  คณะกรรมการพัฒนาสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และ

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ (คพส.) ทีค่สช.แต่งตั้ง มีคุณหมอสุวทิย์ วบิุลผลประเสริฐ เป็นประธาน ได้

ให้ความเห็นชอบให้ใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๔ 

  

ท างานกนัอย่างจริงจัง 

เราพบว่าแนวทางฉบับนี้ยังอ่านเข้าใจยาก และมบีางอย่างที่ขาดความชดัเจนเพยีงพอ ท าให้ยากแก่

การปฏบิัต ิประกอบกบัเมื่อสช.ได้หันมาเน้นการสนับสนุนการพฒันา “กระบวนการสมัชชาสุขภาพ

จงัหวัด” ให้เกดิขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง ตามนโยบายที่ คสช.ชุดใหม่ให้ไว้ จึงสมควรได้ทบทวนและ

ปรับปรงุแนวทางนี้ ให้ดยีิ่งขึ้น เราจึงไปท างานกนัทีส่มุทรสาคร เนื่องจากมนีัดกบัเพื่อนเครือข่ายภาคี

สมทุรสาครทีจ่ะคุยกนัเรื่องการต่อยอดสมชัชาสขุภาพจังหวัดในวนัรุ่ งขึ้น ก็ถอืโอกาสไปท างานทีน่ั่นและพัก

ค้างคนืทีส่มุทรสาครกนัสกัคนื 
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พวกเราท างานกนัจนถงึเย็น แล้วกไ็ด้มีโอกาสไปรับประทานอาหารเย็นกบัคุณหมอชัยรัตน์ เวช

พานิช นายแพทย์สาธารณสขุจังหวัดสมทุรสาคร ซึ่ งมีคุณธีรดา สุธีรวุฒิ นักวชิาการสาธารณสุขเชีย่วชาญ 

ของสสจ. มาร่วมด้วย 

 คุณหมอชยัรัตน์และคุณธรีดา 

  คุณหมอชยัรัตน์และคุณสุทธิพงษ์ 

คุณหมอชยัรัตน์ เป็นแพทย์รุ่นน้องผมปีเดยีว รู้ จักกนัมานานกว่า ๓๐ ปี เป็นคนละเอยีด เอาจริง

เอาจัง และตั้งใจท างาน เป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัในภาคกลางมานาน อยู่มาหลายจังหวดั จน

เกอืบจะครบทกุเมอืงสมทุร จังหวดัล่าสุดคอืสมุทรสาคร อยู่มาแล้ว ๑๐ปี เคยไปร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาต ิมาแล้วครั้งหนึ่งเมือ่ปี ๒๕๕๑ 

ก่อนที่เราจะแวะไปประชุมปรึกษาหารือในคราวนี้คุณสุทธิพงษ์ ผู้ช่วยของผม และคุณนิลวรรณ 

ทุนคุม้ทอง ผู้ประสานงานของสช.ได้มีโอกาสไปคุยกบัคุณหมอชยัรัตน์มาก่อนแล้ว พอคุณหมอชยัรัตน์

ทราบว่าผมและคณะจะไปเยี่ยม ก็มนี ้าใจกลุีกุจอเป็นธุระช่วยให้ค าแนะน าต่างๆอย่างตั้งใจ พร้อมกบั

อนุเคราะห์ให้ใช้ส านักงานสาธารณสขุจังหวดัเป็นทีป่ระชุมด้วย 

อาหารมื้อค ่าวนันั้น เราได้มีโอกาสคุยเรื่องสมัชชาสขุภาพและงานตามพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาตใิห้

ผู้บริหารสาธารณสุขของจังหวดัได้เข้าใจมากขึ้นพอสมควร เพราะแม้ว่าการจัดท าพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิ

ซึ่งก าหนดเครื่องมือท างานใหม่ๆออกมาหลายเรื่อง เป็นงานที่ริเริ่มจากกระทรวงสาธารณสขุโดยตรง อกี

ทั้งสช.กย็ังได้มีการลงนามความร่วมมอืกบักระทรวงสาธารณสุขเพือ่สนับสนุนการใช้เครื่องมือต่างๆใน

พ.ร.บ.สขุภาพฯ ตั้งแต่ปี๒๕๕๒แล้วกต็าม แต่การท างานช่วงที่ผ่านมา สช.อาจจะห่างกบักลไกของ

กระทรวงสาธารณสขุไปพอสมควร เราจึงต้องมีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเรื่องงานทีเ่กีย่วกบัพ.ร.บ.

สขุภาพฯ ให้มากยิ่งขึ้น 

“พีอ่ าพลจะใหช่้วยอะไรบอกมา ยินดีช่วยเต็มที”่ 

../../../Users/ple/Desktop/สมุทรสาคร/วิเคราะห์ทุน%20SO/คุณธีรดา.pptx
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คุณหมอชยัรัตน์ บอกไว้อย่างนั้น 

คนืนั้น ผมนอนพักทีห้่องหมายเลข ๔ ของบ้านคุ้งน ้า รีสอร์ท ตั้งอยู่บนป่าชายเลน ริมแม่น ้าท่าจีน 

บนเพดานมหีนูวิ่งไล่กนัสนุกสนาน นอนฟังเพลินไปเลย  

 

๓.๒ สามปัญหาใหญ่ โถมใส่สมุทรสาคร 

 สมทุรสาครเป็นจังหวดัขนาดเล็ก อยู่ ใกล้กรุงเทพจนเกอืบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพไป

แล้ว มพีื้นทีเ่พยีง๓อ าเภอ ประชากรเกอืบ๕แสนคน แต่มคีนต่างด้าวเข้ามารับจ้างใช้แรงงานอกีหลายแสน

คน หลายพื้นที่ในตวัเมือง เต็มไปด้วยป้ายภาษาพม่า และแรงงงานพม่าพลุกพล่านไปหมด 

 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรสูงมาก เป็นอนัดบั๒ของประเทศ รองจากระยอง คือ ๖แสนบาทต่อคน

ต่อปี เพราะมกีจิการท าเงนิได้มาก แต่เงนิทีท่ าได้นั้น กลับเหมือนฝนทีต่กไม่ทั่วฟ้า  

สมทุรสาครตั้งอยู่ทีป่ากอ่าวไทย เดมิเรียกว่าบ้านท่าจีน สมยัอยุธยาเมือ่เกือบ๕๐๐ปีก่อน ได้รับการ

ยกขึ้นเป็น “เมอืงสาครบุรี” สมยัรัชกาลที๔่ ทรงโปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองสมุทรสาคร”และเปลี่ยนมา

เป็น “จังหวดัสมทุรสาคร” ในสมยัรัชกาลที๖่ 

ทีน่่าสนใจคือ มกีารตั้ง “สขุาภิบาลท่าฉลอม”เป็นสขุาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อ๑๐๐ปี

ก่อน ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๔๐ ในสมยัรัชกาลที่ ๕ 

แต่เวลา๑๐๐ปีผ่านไป การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยได้รับการสนับสนุนให้พฒันาไปอย่างช้า

มาก อ านาจการบริหารประเทศยังคงรวมศนูย์อยู่อย่างเหนียวแน่นเรื่อยมา 

เศรษฐกจิสมทุรสาคร น าโดยภาคอุตสาหกรรม ท ารายได้ถงึกว่า๓ใน๔ มีโรงงงานเกอืบ ๕,๐๐๐

แห่ง ส่วนหนึ่งเกีย่วกบัอตุสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง ได้แก่พวกอาหารแปรรปู นอกนั้นก็เป็นเรื่อง

อืน่ๆ เช่น อตุสาหกรรมพลาสตกิ โลหะภัณฑส์ิ่งทอ เป็นต้น ด้านตะวนัตกของจังหวัดยังเป็นพื้นที่

เกษตรกรรม มทีั้งนาข้าว สวนผลไม้ ดอกไม้  ทางด้านใต้ท านากุ้ง นาเกลือ 

ส าหรับการประมงกย็ังเป็นแหล่งกจิการประมงครบวงจรขนาดใหญ่ของประเทศ 

ทศิทางการพฒันาจังหวดัทีผ่่านมา เป็นไปตามกระแสหลัก จึงเกดิการพัฒนาทีส่บัสนอลหม่าน ดงั

ปรากฏเป็นความขดัแย้งอยู่ ในค าขวญัจังหวดัทีว่่า “เมืองประมงดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวติัศาสตร”์ 
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สถานการณปั์ญหาของสมุทรสาคร 

 

ณ.วนันี้  สมทุรสาครทีแ่ม้ว่ามรีายได้ต่อหัวประชากรสงูมากเมื่อเทยีบกบัจังหวดัอืน่ๆ ก าลังเผชญิ

ปัญหาใหญ่ ๓ เรื่อง คือ 

หน่ึง สิ่งแวดลอ้มเสื่อมโทรม เตม็ไปด้วยปัญหาน ้าเสยี ขยะ ป่าชายเลนเสือ่มโทรมมลภาวะจาก

ถ่านหินทีถู่กน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานต่างๆ น ้าท่วม สารเคมตีกค้าง ชุมชนแออดัทีเ่พิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ฯลฯ 

สอง คุณภาพชีวิตตกตํา่ มปัีญหาทั้งเรื่องยาเสพตดิ อาชญากรรม ความรนุแรงสารพัดรปูแบบ 

(เมือ่ไม่นานมานี้  กม็ีกรณฆีาตกรรมทายาทนักการเมอืงทีป๊ั่มน ้ามนัแห่งหนึ่งเป็นข่าวคึกโครม)แหล่ง

อบายมขุ โรคตดิเชื้อ และโรคไม่ตดิเชื้อต่างๆยังมเีตม็ไปหมด รวมไปถงึปัญหาแรงงงานข้ามชาตทิี่มจี านวน

มาก ถงึขนาด ออง ซาน ซูจี ยังต้องแวะไปเยี่ยมเป็นแห่งแรกของการมาเยือนเมืองไทย 

ประเทศไทยได้ชื่อว่าก าลังตกอยู่ ในหลุมพรางของประเทศที่มรีายได้ปานกลาง (middle income 

trap) คอืหลงท ามาหากนิด้วยกิจการทีเ่น้นใช้แรงงงานราคาถูก หากนิก าไรง่ายๆ ใช้เทคโนโลยีต ่า ไม่คอ่ย

ได้พฒันาคนให้เก่งขึ้นมากนัก 

เราจึงต้องเผชิญปัญหาที่เป็นผลพ่วงจากการพฒันาแบบ “เอาง่ายเข้าว่า” อย่างทีเ่ห็นอยู่ ในทุกวนันี้  

ซึ่งทีส่มุทรสาคร เป็นจังหวดัหนึ่งทีส่ะท้อนภาพได้ชดัทีส่ ุด 

 เมื่อโลกเปลี่ยนไป เราจึงปรับตวัไม่ทนั เพราะเราพฒันาคนและพฒันาเทคโนโลยีไม่ทนั  

สาม ชุมชนล่มสลาย การเข้ามาของธุรกจิต่างๆทีเ่น้นท าเพือ่เอาเงนิเป็นตวัตั้ง ได้ท าลาย

วฒันธรรม วถิีชวีิตของผู้คนทีเ่คยอยู่ ร่วมกนัอย่างเป็นสขุ เกดิชุมชนรปูแบบใหม่ๆ ผู้คนแปลกหน้าแปลก
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ตากนั คนมีเงนิหนีไปอยู่กรงุเทพกนัมาก ใช้สมุทรสาครเป็นเพยีงแค่พื้นที่ท ากนิ แม้แต่ข้าราชการส่วนใหญ่

กไ็ปพักอาศยัอยู่ทีอ่ืน่  

“ความเป็นชุมชน” มีค่ามาก เงนิทดแทนไม่ได้เลย เมื่อเสยีหายไป นับว่าน่าเสยีดาย  

 

๓.๓ ความเป็นไปในสมุทรสาคร 

ในท่ามกลางความเป็นไปของการพัฒนา มีกลุ่มคนสมุทรสาครที่ไม่นิ่งเฉยกบัสภาพปัญหาต่างๆ 

ได้ขยับเข้าหากนั เพือ่ร่วมกนั “เป็นธุระ” ตามส านึกของการเป็น “พลเมือง” ที่เตบิโตขึ้นอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปจากวนันั้นถงึวนันี้  

อาจารย์สุทัศน์ ตระกลูบางคลา้ ประธานคณะท างานสมัชชาสขุภาพ จังหวัดสมทุรสาคร เป็นคน

หนึ่งที่ท างานภาคประชาสังคมมานานหลายปี ปัจจุบันเป็นทีป่รึกษาคณะกรรมการขบัเคลื่อนการแก้ปัญหา

สขุภาวะตามยุทธศาสตร์ของเครือข่ายภาคประชาชน 

คณะกรรมการเครือข่ายนี้  มอีาจารย์สวัสดิ์  ทองสมุทร ผู้ใหญ่ใจด ีอดตีรองผู้อ านวยการโรงเรียน

สมทุรสาครวิทยาลัย ผู้ที่มลีูกศษิย์ลูกหาเต็มจังหวดั ท าหน้าทีเ่ป็นประธาน มีคุณอรุณรัตน์ นอ้มนพ เป็น

เลขานุการ  

ทีป่รึกษาอกี๒คนคือ อาจารย์วรวุฒิ บุญเพ็ญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้น าชุมชนคนส าคญั

ทีท่ าให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ออกนอกระบบราชการมาเป็นองค์การมหาชนที่เจริญก้าวหน้ามาจนถงึทกุ

วนันี้   และดร.สุนทร วัฒนาพร ประธานหอการค้าจังหวัด 

 

 

 

อาจารย์สทุัศน์    อาจารย์สวสัดิ์        อาจารย์วรวฒิุ 

 

 

            คุณศภุัทรศริิ      คุณกฤษณา 
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บุคลากรด้านสขุภาพที่เข้าไปเป็นแกนน าส าคญัมอีีกหลายคน ได้แก่ คุณกฤษณา คลอวุฒิชัย อดีต

ข้าราชการของส านักงานสาธารณสขุจังหวดั ผู้ท าหน้าทีแ่กนน าสมัชชาสุขภาพของจังหวดัมาตั้งแต่สมยั

แรกๆเมื่อราว๑๐ปีก่อน และคุณศุภทัรศิริ กุลวานิช อดตีสาธารณสขุอ าเภอเมือง ทั้ง๒ท่านนี้  ปัจจุบันก็

ยังคงท างานอยู่ ในขบวนขบัเคลื่อนนโยบาย “สมุทรสาครอยู่ดีมสีขุ” 

นี่คอืภาพฝันที่คนสมุทรสาครต้องการ 

นับเป็นความงามที่เกดิขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติทีส่มุทรสาคร ทีภ่าคประชาชนได้รวมตวักนั

ขบัเคลื่อนงานหลายเรื่องที่พยายามบูรณาการให้มีพลังมากขึ้นตามล าดบั อาจารย์สุทศัน์ฯได้เล่าให้เห็นถงึ

พฒันาการทีเ่กิดมาเป็น๑๐ปีอย่างน่าสนใจ มีการต่อยอดแกนน าเรื่อง “สมัชชาสุขภาพ” มาสู่การ

ขบัเคลื่อน “การแกปั้ญหาสุขภาวะของจงัหวัด” เชื่อมโยงเข้ากบัการขบัเคลื่อน “สมัชชาปฏิรปูจงัหวัดสู่

สมุทรสาครอยู่ดีมีสุข” ท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวเตบิโตและมพีลังมากขึ้นตามล าดบั จนสามารถเข้าไป

เชือ่มหนุนการท าแผน “ยุทธศาสตร์จงัหวัดสมุทรสาครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๗๔)” ทีภ่าครัฐ

ได้ว่าจ้างมลูนิธพิัฒนาประสทิธภิาพในราชการ เข้ามาจัดท า ได้อย่างถกูจังหวะเวลา 
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วสิยัทศัน์ตามยุทธศาสตร์จังหวดัสมทุรสาครระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๗๔) 

 

๓.๔ ต่อยอดสมชัชาสุขภาพ 

 กระบวนการสมชัชาสขุภาพ เพือ่พฒันานโยบายสาธารณะแบบมสี่วนร่วมทีส่มทุรสาคร ไม่ได้จ ากดั

ตวัอยู่แค่เรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเรื่องมดหมอหยูกยา แต่ได้ขยายไปเป็นกระบวนการทางสงัคม

ขบัเคลื่อนเรื่องการสร้างสขุภาวะทีเ่ป็นความหมายใหม่ของค าว่า “สุขภาพ” มีการขบัเคลื่อนมาตั้งแต่ยุค

เริ่มต้นยกร่างพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิเมื่อปี๒๕๔๔ และเคลื่อนตัวมาตามล าดบั แม้บางช่วงบางเวลา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังๆ ไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากส่วนกลางกต็าม แกนน าคนส าคญัที่

ช่วยดูแล ประคบัประคองงานนี้มากค็อื คุณกฤษณา คลอวฒิุชยั ตั้งแต่ครั้ งยังรับราชการอยู่ทีส่สจ. 

ทีน่่าชืน่ชมอีกอย่างหนึ่งก็คอื การทีโ่รงพยาบาลมหาชยั ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด ได้

เอื้อเฟ้ือสถานที่ให้เป็นศนูย์ประสานงานสมชัชาสขุภาพ จังหวดัสมุทรสาคร มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถงึ

ปัจจุบัน โดยให้ใช้ร่วมกบัสโมสรโรตารี่ สมุทรสาคร 
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 ในขณะเดยีวกนัก็มกีารต่อยอดงานไปสู่การขบัเคลื่อนนโยบายและการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ

การสร้างสุขภาวะที่กว้างยิ่ งขึ้นมาจนถงึปัจจุบัน 

 

  

การต่อยอดขบวนการพัฒนาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะทีน่่าสนใจของคนสมทุรสาคร 

 “สมัชชาสุขภาพ นอกจากไดข้บัเคลื ่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพแลว้ สิ่ งที่ไดอ้ย่าง

มากอีก ๒ อย่างก็คือการพัฒนาคนให้มีความรูค้วามสามารถในการท างานสาธารณะ และเกิดการ

แลกเปลีย่นเรียนรูก้นัอย่างกวา้งขวาง” อาจารย์สุทศัน์ ประธานคณะท างานสมชัชาสขุภาพ สมทุรสาคร 

กล่าวไว้ในทีป่ระชุม 

 ๖กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทีห้่องประชุมของ สสจ.สมทุรสาคร เพื่อนภาคเีครือข่ายสมชัชาสขุภาพจังหวดั

สมทุรสาครกว่า ๖๐คน และทมีงานจาก สช. ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อแสวงหาแนวทางต่อยอด

สมชัชาสขุภาพจังหวดัให้ก้าวหน้าและเข้มแขง็ การประชุมเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกนัเอง มคุีณหมอชยั

รัตน์ และทมีงานสาธารณสขุเจ้าบ้าน ร่วมประชุมด้วยตลอด 

 นอกจากแกนน าคนส าคญัๆทีผ่มกล่าวถึงไปแล้ว ยังมเีพือ่นภาคีอกีมากเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ 

อาจารย์ปฏนิันท์ สืบสันติ ผู้ช่วยอธกิารบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร คุณพสิิษฐ์ แสง

จนัทร์ จากส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม คุณอรุณรัตน์ นอ้มนพ จากศนูย์ประสานงาน

หลักประกนัสุขภาพประชาชนของ สปสช.  คุณอนุชา คูเจริญไพศาล ผอ.กองสวสัดิการสังคมฯ เทศบาล

นครสมุทรสาคร คุณมานะ เปาทุย สาธารณสุขอ าเภอกระทุ่มแบน คุณหมอพิบลู อิสสระพนัธ์ุ คน

สมทุรสาคร ซึ่งท างานอยู่ทีก่องอาชวีอนามยั กรมควบคุมโรค  เป็นต้น 
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ผมได้แจ้งกบัเพือ่นพ้องน้องพีว่่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖เป็นต้นไป สช.จะเข้ามาสนับสนุน

กระบวนการสมชัชาสขุภาพจังหวดัทีส่มุทรสาครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครื่องมอืส าหรับคนสมุทรสาคร

ใช้ส าหรับการพฒันาและขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง จะมทีรัพยากร

บางส่วนส าหรับท างานบริหารจัดการและประสานงานทีต่่อเนื่อง และมีทรัพยากรเพือ่ให้จัดกระบวนการ

สมชัชาสขุภาพเดนิหน้าไปได้อย่างสม ่าเสมอ ไม่ตดิๆดบัๆอย่างทีผ่่านๆมา  

โดยขอให้แกนน า๓ภาคส่วนในจังหวดัได้ปรึกษาหารือว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดจะช่วยรับท า

หน้าทีห่น่วยเลขานุการ เพือ่เชือ่มให้ทั้ง๓ภาคส่วนเข้ามาท างานร่วมกนัแบบพหุภาค ีต่อยอดจากทนุเดิมที่

จังหวดัท ากนัอยู่ก่อนแล้ว 

อาจารย์สวสัดิ์ได้แสดงความขอบคุณหมอชยัรัตน์ ทีอ่นุเคราะห์ให้ใช้สถานทีป่ระชุมท างานต่างๆ

เรื่อยมา อาจารย์วรวฒิุ ได้ขอให้สาธารณสขุจังหวดัอนุเคราะห์สถานทีเ่ป็นหน่วยเลขานุการงานสมชัชา

สขุภาพจังหวดั แทนโรงพยาบาลมหาชยัที่ช่วยมานานแล้ว ซึ่ งคุณหมอชยัรัตน์กม็ีท่าทขีานรับเป็นอย่างดี 

  คุณนิลวรรณ 

โดยสช.ได้ส่งคุณนิลวรรณ ทุนคุม้ทอง ผู้ช านาญการสานพลังของ สช. ซึ่งเป็นคนสมุทรสาครโดย

ก าเนิด ไปท างานร่วมกบัพีน้่องสมุทรสาครอย่างต่อเนื่อง 
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 สมุทรสาครสู้ๆ 

เสร็จประชุม มีการรับประทานอาหารกลางวนักนัทีห้่องเล็กๆข้างตกึสสจ. พวกเราคุยกนัต่ออย่าง

สนุกสนาน คุณหมอชยัรัตน์เผลอบอกว่า ห้องทีเ่ราใช้รับประทานอาหารกนัอยู่นี้ ใช้งานไม่มาก จะใช้เป็น

ส านักงานเลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวดัดีไหม? 

ทกุคนต่างพร้อมใจกนัขานรับ มบีางคนบอกว่า ขึ้นป้ายกนัวนันี้ เลยดไีหม 

คุณหมอชยัรัตน์ฉุกคดิได้ทนั เลยรีบบอกว่า 

“เดี๋ยวขอเอาไปคิดอีกนิดครับ”  555                                                                                        

(final ๒๐สค.๕๕) 

 

 

 

 


