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ตามรอย R2R ผ่าน คนคุณภาพ สู่ องค์กรประสทิธิภาพ 

 มุมมอง เร่ือง คนคุณภาพ กับ R2R 

  ในฐานะคณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

  ระดับเขตบริการสุขภาพ 

 วธีิการพัฒนาคนคุณภาพ 

  เพื่อขับเคล่ือนระบบเขตบริการสุขภาพ 



คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เขตบริการสุขภาพ 

 Human Resource Plan  ;  HRP 
  - การวางแผนอัตราก าลัง 
  - การกระจายอัตราก าลัง 

 Human Resource Development  ;  HRD 

  - วางแผนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

Service Plan 



องค์กรประสทิธิภาพ : High Performance Organization 

คือ องค์กร ที่ คนท างาน 

 ทราบความคาดหวังของตนเอง ความคาดหวังขององค์กร 

 โดยมีผู้ร่วมปรับปรุงผลการปฏบัิตงิาน 

 เน้นการส่งเสริมบรรยากาศเชิงบวก และ 

 การท างานเป็นทีม 





รู้ - รัก - สามัคคี 

 รู้  คือ  จะท าอะไรต้องไปศึกษาให้รู้จริง 

 รัก  คือ  จะท าอะไรต้องสร้างฉันทะกับสิ่งนัน้ ๆ 

 สามัคคี คือ  ท าอะไรกใ็ห้ท าเป็นทีม 

        ร่วมมือร่วมใจกันท าให้มีประสิทธิภาพ 



๖ หลักการในการท างาน 

๑. คดิ Macro ท า Micro 
๒. ท าเป็นขัน้เป็นตอน 
๓. ท าเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย 
๔. ท าอะไรให้นึกถงึภูมิสังคมของท่ีนัน้ ๆ 
 “ เข้าถงึ   เข้าใจ   พัฒนา ” 
๕. การส่ือความ การประสาน และการบูรณาการ 
     ( Communication, Coordination and Integration ) 
๖. ท าอะไรต้องมีผู้เป็นเจ้าของ 
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ROUTINE TO RESEARCH  ;  R2R 

 การใช้ งานวจิัย มาเป็น เคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพ 
  ของคนท างาน ให้ผลิตผลงานเชิงวจิัยออกมาได้ 
  แล้ว สะท้อนกลับไปพัฒนางานประจ าให้ดีขึน้ 
 ท าให้ความจ าเจของงานประจ าหายไป 
  กลายเป็นความท้าทาย เป็นความสนุก 
  ที่ได้ค้นคดิวธีิการสร้างความรู้เล็กๆ แต่เป็นความรู้ใหม่ๆ  
  ขึน้มาท าประโยชน์ 

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พาณิช 



องค์ประกอบของ ROUTINE TO RESEARCH 

R2R 

โจทย์วจัิย 

ผู้ท าวจัิย 

ผลลัพธ์ 
ของการวจัิย 

การน า
ผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 

ต้องมาจากงานประจ า 
เป็นการแก้ปัญหา หรือพฒันางานประจ า 

ต้องเป็นผู้ท างานประจ านัน้เอง 
เป็นผู้แสดงบทบาทหลกัของการวิจยั 

ต้องวนกลับไปมผีลเปลี่ยนแปลง
การท างานโดยตรง หรือ 
ต่อการบริการโดยตรง 
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ปัญหา  =  ? 
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แตกต่าง มาก ปัญหา ใหญ่ 

แตกต่าง น้อย ปัญหา เล็ก 

จาก ส่ิงที่มุ่งหวัง 

คือ  ปัญหา 



จากการแก้ปัญหา…..สู่การป้องกัน 

เหตุการณ์ 

แก้ปัญหา 
เฉพาะหน้า 

Correction 
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