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วารสารโรงพยาบาลลองฉบับนี้ เปนฉบับที่ 2 ประจําป 2552 ซึ่งฉบับ
แรกไดเปด ตัว เปนปฐมฤกษเมื่อตนเดือนพฤษภาคม 2552 ที่ผา นมา โดย
วารสารของโรงพยาบาลลองจะออกปละ 2 ฉบับหรือทุก 6 เดือน วัตถุประสงค
ของการจัดทําวารสารของโรงพยาบาลลอง เพื่อเปนการนําเสนอกิจกรรมตางๆ
ขององคกร ทีมนํา และหนวยงานตางๆ รวมถึงเรื่องเลาดีๆ บทความและสาระ
นารู ขาวสารตางๆที่เปนประโยชนหรือเปนความรูใ หมๆทางสาธารณสุขและ
รูทันโรคตางๆที่เกิดขึ้น อันจะนํามาเปนความรูหรือแนวทางในการปฏิบัติใหกับ
องคกร หนวยงานหรือบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลลอง เพื่อใหทันกับ
สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ในปงบประมาณ 2553 โรงพยาบาลลองของ
เราจะยังคงมีการพัฒนาในดานตางๆเพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและ
นําขอเสนอแนะตางๆในปที่ผานมา มาพัฒนาปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

นายแพทยเฉลิมชัย คุณชมภู
ผูอํานวยการโรงพยาบาลลอง
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“ HR Forum 2009 ” ปนี้ ใชหัวขอ (Theme) ของงานวา “ HR is Key to
Organization Sustainability” และหนึ่งในเนื้อหาวิชาการที่นาสนใจ คาดวา
จะเปนประโยชนแกพวกเราทุกคน ที่อยากเก็บมาเลาสูกันฟง คือ เรื่อง
“9 ทักษะสําหรับการบริหารงานยุคใหม (9 Skill for modern Management)”
ซึ่งบรรยายโดย อาจารย รัชชุมา หุตายน กรรมการบริหารบริษัท เกรท
แอคชั่น ที่ปรึกษาและวิทยากร ดานการจัดการในองคกรชั้นนํา สรุปโดยยอไดดังนี้
การทํ างานใน ยุ คปจจุ บั น ซึ่ง เป นเวที แห ง การเปลี่ ย นแปลง การเตรี ย มความพร อมที่ จะรั บ มือ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หรือ เขามามีผลกระทบตอการทํางาน การดํารงชีวิตของพวกเราทุกคนเพื่อใหมีความสุข
และ บรรลุ ผลตามเปาหมายที่วางไว นอกจากการมีทัก ษะเฉพาะด านในงานที่ รับผิดชอบแลว จําเปนตองมีทักษะ
สําหรับการบริหารงานยุคใหมรวมดวย ซึ่งประกอบดวย 9 ทักษะ ไดแก
ทักษะที่หนึ่ง
ทักษะแหงจิตวิญญาณ (Spiritual) ประกอบดวย การนําตนเอง การนําทีมงาน การสื่อสารจากใจ และ การบริหาร
อํานาจ
ทักษะที่สอง
ทักษะแหงความมุงมั่น ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย กลยุทธ การแกไขปญหา/การตัดสินใจ และ การใช
เครื่องมือคุณภาพใหเปน
ทักษะที่สาม
ทักษะนักปฏิบัติ ประกอบดวย การวางแผน การมอบหมาย การติดตามและประเมินผล
ทักษะที่สี่
ทักษะนักพัฒนา ประกอบดวย การพัฒนาคน การพัฒนางาน และ การพัฒนาบรรยากาศ
ทักษะที่หา
ทักษะความคิดเชิงบวก ประกอบดวย การควบคุมจิตใจตนเอง การขจัดความคิดเชิงลบ การเตือนตัวเองดวยความคิด
เชิงบวก และ การกาวสูเปาหมายดวยความคิดเชิงบวก
ทักษะที่หก
ทักษะการสรางความสัมพันธ ประกอบดวย การเตรียมความพรอมในการสรางความสัมพันธ การสรางความสัมพันธ
ในทุกที่ และ การรักษาความสัมพันธใหตอเนื่อง
ทักษะที่เจ็ด
ทักษะการนําเสนอ ตองรูถึงความจําเปนและความสําคัญของการนําเสนอ รวมทั้งการออกแบบวิธีการนําเสนอให
เหมาะสมกับลักษณะผลงาน
ทักษะที่แปด
ทักษะการบริหารเวลา ตองรูวาเวลาสําคัญอยางไร และ ตองมีศิลปะในการบริหารเวลา
ทักษะที่เกา
ทักษะการจัดการกับวิกฤติ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตองรูวา วิกฤติคืออะไร จะควบคุมวิกฤตไดอยางไร มีการ
เรียนรูจากวิกฤติที่มี หรือ ที่เคยเกิดขึ้น และ ตองมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง
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เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ทางกลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลลอง ไดไปออกเยี่ยมศูนยสุขภาพ
ชุมชน หมูที่ 8 ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร เพื่อเปนศูนยแหงการเสริมสรางสุขภาพของคนในชุมชนหมูที่ 8 ซึ่ง
ไดมีการพัฒนาใหเปนศูนยแหงการเรียนรูและการตรวจสุขภาพของคนในชุมชนโดยคนในชุมชนดวยกันเอง

การให ค วามรู แ ก
อสม.ในการตรวจ
อาหาร

เมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ไดจัด
โครงการค า ยเยาวชนคนรุ น
ใหม ข องอํ า เภอลอง โดยนํ า
เยาวชนมาอบรมให ค วามรู
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต น ที่ ดี เ ป น
แบบอยางแกบุคคลทั่วไป

รวมออกกําลังกายกับประชาชนที่บานนาหมอ หมูที่ 6 ต.หวยออ เพื่อเสริมสรางรางกายใหแข็งแรง
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โหลๆ หวัดดีเจา !
ฟงคะเจากําเนอ

ปอลุง วาจะใด?

คะเจากขออูผอง
อัดอั้นมาเมินเลาะ

ขอผมอูผองเตอะ
เมินนานจะอูมีสาระ

ฮู ! กึ๊ดบออก ?
หมาใดจะเที่ยงนี๊ ?
อยากกิ๋นขาว!

กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ไดจัดเวทีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับคนในชุมชนตางๆ เพื่อเปดโอกาส
ใหคนในชุมชน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงทัศนะตางๆ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคนในชุมชน

