
40

นพ.อนันตศัักดิ์์ � อภััยรััตน์ 

ผู้้ �อ ำ�นวยก�รัโรังพย�บ�ลพญ�ไท 2

รัพ.พญ�ไท 2 ไดิ์�มุ่่�งมุ่ั�นในก�รัพัฒน�คุ่ณภั�พ อย��ง

ต�อเน่องจนไดิ์�รัับรัองมุ่�ตรัฐ�น HA และ มุ่�ตรัฐ�น 

JCI อันเป็็นมุ่�ตรัฐ�นก�รัดิ์้แลผู้้�ป็่วยในรัะดิ์ับส�กล 

จนในป็ี 2015 องคุ์กรัไดิ์�เรั์�มุ่ใช้�เกณฑ์์ TQA มุ่�พัฒน�

องคุ์กรั ให้�มุ่ีมุ่่มุ่มุ่องเช้์งรัะบบต�อยอดิ์จ�กมุ่�ตรัฐ�น

ต��งๆที�มุ่ีอย้� ทำ�ให้�เก์ดิ์ก�รัพัฒน�ในท่กๆดิ์��นอย��ง

ก��วกรัะโดิ์ดิ์ รั�งวัลแห้�งคุว�มุ่ภั�คุภั้มุ่์ใจในคุรัั�งนี� 

จะเป็็นแรังผู้ลักดิ์ันที�ทำ�ให้�องคุ์กรัมุ่ีกำ�ลังใจในก�รั

มุ่่�งมุ่ั�นพัฒน�องคุ์กรัต�มุ่คุ��น์ยมุ่ห้ลักของ TQA เพ่อ

คุว�มุ่สำ�เรั็จที�ยั�งยืนในอน�คุตที�มุ่ีก�รัเป็ลี�ยนแป็ลง

ตลอดิ์เวล�ต�อไป็

โรังพย�บ�ลพญ�ไท 2
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รพ.พญาไท 2 เป็็นโรงพยาบาลเอกชนระดัับตติยภููมิิขนาดั 260 เตียง 

ก่อตั�งเม่ิ�อวัันที� 22 กรกฎาคมิ 1987 บนเน่�อที� 7 ไร่ ในพ่�นที�เขตพญาไท 

ให้้บริการครอบคลุมิทั�งการตรวัจวิันิจฉััยและรักษา,ฟ้ื้�นฟืู้สุุขภูาพ,ป้็องกัน

และสุ่งเสุริมิสุุขภูาพ ภูายใต้เคร่อโรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาล

เป็าโลซ่ึ่�งเป็็นองค์กรแม่ิ และอยู่ในกลุ่มิธุุรกิจที� 5 ของเคร่อ BDMS โดัย

ย่ดัค่านิยมิ “BEST: Build up the Excellence, Effective Communication, 

Service for Happiness, Together We Win” และวััฒนธุรรมิองค์กร 

We before Me เดีัยวักันทั�งองค์กรแม่ิ 

องค์กรไว้ักำาห้นดัวิัสัุยทัศน์ว่ัา “จะเป็็นห้น่�งใน รพ.ศูนย์กลางควัามิเป็็น

เลิศของป็ระเทศไทย” ภูายใต้พันธุกิจ เราให้้การดูัแลทางการแพทย์

ดั้วัยคุณภูาพระดัับโลกบนพ่�นฐานดั้านวัิชาการ งานวัิจัย โดัย

โป็รแกรมิการรักษาที�ทันสุมัิยเทคโนโลยีล่าสุุดั ระบบงานที�มีิป็ระสิุทธิุภูาพ 

องค์กรมีิควัามิมุ่ิงมัิ�นในสิุ�งสุำาคัญที�มีิผลต่อวิัธีุการดัำาเนินงานในทุก

ระดัับตั�งแต่ผู้นำาระดัับสูุงมุ่ิงมัิ�นในการป็ระพฤติป็ฏิิบัติตามิกฎห้มิายและ

การป็ระพฤติป็ฏิิบัติอย่างมีิจริยธุรรมิ และสุร้างสุภูาพแวัดัล้อมิเพ่�อการ

ป็ระพฤติตามิกฎห้มิายและจริยธุรรมิ มิีการสุร้างสุิ �งแวัดัล้อมิให้้มีิ

การทำางานแบบเป็็นระบบ และขับเคล่�อนดั้วัยกลยุทธุ์ และแผนการ

ป็ฏิิบัติงานที�คล่องตัวั ป็รับเป็ลี�ยนได้ัทันกับสุถานการณ์  มุ่ิงเน้นลูกค้า

การบริการที�เป็็นไทยและสุภูาพแวัดัล้อมิที�โดัดัเด่ัน ผ่านกระบวันการ

วัางแผนและขับเคล่�อนกลยุทธ์ุขององค์กร (P2 Strategic Planning 

Process : P2SPP) 

องค์กรมีิบุคลากรป็ระมิาณ1300 คน แบ่งเป็็น 4 กลุ่มิ ได้ัแก่ 1.กลุ่มิ

แพทย์และทันตแพทย์ 2. กลุ่มิพนักงานสุายวิัชาชีพ 3. กลุ่มิพนักงาน

สุายสุนับสุนุน 4. กลุ่มิผู้บริห้าร บุคลากรถ่อเป็็นทรัพย์สิุนที�ทรงคุณค่า

และมีิสุ่วันสุำาคัญในการผลักดัันให้้องค์กรบรรลุวิัสัุยทัศน์ องค์กรจ่งให้้

ควัามิสุำาคัญในการดูัแลและคงไว้ัซ่ึ่�งบุคลากรที�มีิป็ระสิุทธิุภูาพ โดัยในทุกปี็

จะมีิการสุำารวัจควัามิผูกพันของบุคลากรแยกรายกลุ่มิ โดัยกลุ่มิแพทย์และ

ทันตแพทย์ทำาการสุำารวัจโดัยเคร่อ BDMS และบุคลากรกลุ่มิอ่�นๆ 

ทำาการสุำารวัจโดัยผู้เชี�ยวัชาญภูายนอกให้้ได้ัมิาซ่ึ่�งปั็จจัยที�ทำาให้้บุคลากร

ผูกพันกับองค์กร

ลักษณะองคุ์กรั

และผู้มีิสุ่วันได้ัสุ่วันเสีุยทุกกลุ่มิ โดัยมีิระบบการรับฟัื้งเสีุยงลูกค้าและมีิ

การป็รับเป็ลี�ยนเพ่�อให้้เกิดัควัามิพ่งพอใจและควัามิจงรักภัูกดีั มีิระบบ

การกำาห้นดัตัวัชี�วััดัและการวััดัผล รวัมิทั�งมีิแนวัทางในการสุร้าง ค้นห้า 

เผยแพร่ และจัดัเก็บข้อมูิลที�เป็็นการเรียนรู้ระดัับองค์กร ให้้ควัามิสุำาคัญ

สูุงสุุดักับบุคลากร มิีระบบในการสุร้างควัามิผูกพัน การป็ระเมิินผล

งานและมีิการพัฒนาอย่างสุมิำ�าเสุมิอ

ส์�งสำ�คุัญที�มุ่ีผู้ลต�อ

ว์ธีีก�รัดิ์ำ�เน์นง�น
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บุคลากรถ่อเป็็นทรัพย์สุินที�ทรงคุณค่า โรงพยาบาลพญาไท 2 ให้้

ควัามิสุำาคัญดั้านบุคลากรในทุกมิิติ โดัยมิีการวัางแผนทั�งในระยะ

สุั�นและระยะยาวั และมิีการทบทวันเป็็นป็ระจำาทุกป็ี อย่างน้อย

ป็ีละ 1 ครั�ง ใน P2SPP เพ่�อให้้มิั �นใจวั่าองค์กรจัดัเตรียมิอัตรา

กำาลังและพัฒนาควัามิสุามิารถของบุคลากรเพียงพอที�จะผลักดััน

ให้้องค์กรบรรลุวัิสุัยทัศน์ องค์กรมิีวั ิธุ ีการในการสุรรห้า วั่าจ้าง

และดัูแลบุคลากรให้มิ่อย่างเป็็นระบบ โดัยสุรรห้าทั�งจากภูายใน

และภูายนอก ทำาการป็ระเมิินควัามิรู้ผ่าน Job Based Interview, 

Competency based interview, personality test และเมิ่�อไดั้

บุคลากรที�มิีคุณสุมิบัติตามิที�ต้องการแล้วัก็จะมิีการพัฒนาและ

รักษาการคงอยู่ของบุคลากรให้ม่ิ ดัำาเนินการผ่านการพัฒนาควัามิรู ้

จัดัสุภูาพแวัดัล้อมิ ระบบบริห้ารค่าตอบแทนที�เห้มิาะสุมิ นอกจากนี� 

องค์กรไดั้มิีการวั่าจ้างชาวัต่างชาติในบางตำาแห้น่งงานเพ่�อให้้เกิดั

ควัามิห้ลากห้ลายทางควัามิคิดัและตอบสุนองต่อผู้รับบริการที�มิี

ห้ลากลายวััฒนธุรรมิ เพ่�อให้้สุามิารถเข้าถ่งควัามิต้องการของลูกค้า

ที�แท้จริง

บ่คุล�กรั
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องค์กรมีิการทบทวันระบบการดัูแลบุคลากรทุกป็ี ทั�งจากการทำา

แบบสุำารวัจปั็จจัยควัามิผูกพัน  ป็ริมิาณงาน อัตราการลาออก รวัมิถ่ง

การตรวัจสุุขภูาพ เพ่�อนำาป็รับป็รุงระบบการดูัแลบุคลากรอย่างต่อเน่�อง

เช่นการจัดัตั�ง Team mentor เพ่�อพัฒนาคุณภูาพพี�เลี�ยงพนักงานให้ม่ิ  

ให้้มีิควัามิรู้และควัามิเข้าใจพนักงานให้ม่ิมิากข่�น เน่�องจากองค์กรเล็ง

เห็้นว่ัาวิัธีุการนี�อาจเพิ�มิควัามิสุามิารถในการตอบสุนองควัามิท้าทาย

เชิงกลยุทธุ์ ในเร่ �องการขาดัแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในระดัับ

ป็ระเทศ และการแย่งชิงบุคลากรที�มีิควัามิสุามิารถได้ั นอกจากนี�องค์กรมีิวัิธีุ

ในการสุนับสุนุนบุคลากรในด้ัานการบริการ สิุทธิุป็ระโยชน์ และนโยบาย

ที�แตกต่าง ในแต่ละป็ระเภูทบุคลากรที�มีิควัามิต้องการที�ห้ลายห้ลาย 

โดัยนำานโยบายจากองค์กรแม่ิ ร่วัมิกับการสุำารวัจปั็จจัยด้ัานควัามิผูกพัน 

ควัามิพ่งพอใจของบุคลากร และการสุำารวัจตลาดัแรงงาน ในธุุรกิจเพ่�อ

สุุขภูาพ นำามิากำาห้นดันโนบายขององค์กร และออกแบบป็รับป็รุงการ

บริการและสิุทธิุป็ระโยชน์ต่างๆ ของบุคลากรแต่ละกลุ่มิ รวัมิถ่งกลุ่มิ

บุคลากรชาวัต่างชาติที�มีิควัามิต้องการพิเศษที�แตกต่างกับกลุ่มิอ่�นๆ

  

องค์กรมีิแนวัทางที�เป็็นระบบและมีิป็ระสิุทธิุผลในการสุร้างควัามิมัิ�นใจ

ด้ัานสุุขภูาพ การสุร้างสุภูาพ แวัดัล้อมิที�เห้มิาะสุมิกับการทำางาน ที�ได้ั

มิาตรฐานตามิกฏิห้มิายและมิาตรฐานวิัชาชีพที�เกี�ยวัข้อง เช่น การตรวัจ

สุุขภูาพบุคลากรตามิอายุและลักษณะงาน การตรวัจระดัับรังสีุในร่างกาย

ของเจ้าห้น้าที�ศูนย์รังสีุ นอกจากนี� ยังมีิการสุำารวัจควัามิเสีุ�ยงของโรคที�

เกิดัจากการทำางาน มีิการอบรมิห้ลักสูุตรควัามิป็ลอดัภัูย อาชีวัอนามัิย

และสุภูาพแวัดัล้อมิตามิการทำางาน ทำาให้้เกิดัการดัำาเนินการเพิ�มิเติมิ

ทั�งในเร่�องการฉีัดัวััคซีึ่นป้็องกันโรคทั�วัไป็และวััคซีึ่นเฉัพาะในกลุ่มิเสีุ�ยง 

การจัดักิจกรรมิเพ่�อลดัควัามิเสุี�ยงจากโรคที�เกิดัจากการทำางาน เช่น 

การออกกำาลังกาย การจัดัการควัามิเครียดั รวัมิถ่งการใช้ Application 

LGH (Let’s get healthy) เพ่�อป็ระเมิินควัามิเสีุ�ยงด้ัานสุุขภูาพที�เกิดัจาก

พฤติกรรมิของบุคลากร ในช่วังการระบาดัของ COVID-19 องค์กรได้ัป็รับป็รุง

ระบบอากาศในห้้องตรวัจโรค ห้้องพักผู้ป่็วัย ตลอดัจนจัดัเตรียมิอุป็กรณ์

ป้็องกัน PPE เพ่�อควัามิป็ลอดัภัูยของบุคลากร แนวัทางเห้ล่านี� ช่วัยสุ่งเสุริมิ

ควัามิไดั้เป็รียบเชิงกลยุทธุ์ดั้านบุคลากรจนได้ัรับรางวััล Thailand’s 

Healthiest Workplace by AIA Vitality
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องค์กรมีิแนวัทางอย่างเป็็นระบบในการกำาห้นดัป็ัจจัยสุำาคัญที�สุ่งผลต่อ

ควัามิผูกพัน และป็ระเมิินควัามิผูกพันของบุคลากร เช่น กระบวันการ

ป็ระเมิินควัามิผูกพัน ครอบคลุมิพนักงานทุกกลุ่มิ มีิการทบทวันวิัธีุการ

ในการกำาห้นดัปั็จจัยควัามิผูกพันและวิัธีุการป็ระเมิินควัามิผูกพัน สุ่งผลให้้

องค์กรได้ัรับรางวััลอย่างต่อเน่�อง เช่น Best Employer Awards 

แนวัทางที�เป็็นระบบดัังกล่าวั อาจช่วัยให้้องค์กรได้ัรับทราบถ่งปั็จจัยและ

ระดัับควัามิผูกพันของบุคลากร ในปั็จจุบัน และนำาไป็ใช้ในการยกระดัับ

ควัามิผูกพันของบุคลากรให้้เพิ�มิมิากยิ�งข่�น และมีิระบบในการจัดัการผลการ

ป็ฏิิบัติงานของบุคลากร สุนับสุนุนให้้เกิดัการทำางานที�ให้้ผลการดัำาเนินการ

ที�ดีั ผ่าน P2WPMS (Phyathai 2 Workforce performance management 

system) 9 ขั�นตอน  โดัยมีิการกำาห้นดั เป้็าห้มิายในแต่ละระดัับ จัดัทำา

เป็็น IPA ( Individual performance appraisal) ตามิ Balance score 

card รวัมิถ่งวััฒนธุรรมิและค่านิยมิองค์กร มิีรอบการทบทวัน 

Performance องค์กร และ IPA ในเด่ัอนกรกฎาคมิและเด่ัอนพฤศจิกายน 

จะมีิการป็ระเมิินผลการป็ฏิิบัติการในทุกระดัับเทียบเป้็าห้มิาย โดัยใช้

ระบบ Enterprise Performance Management System สุำาห้รับการ

ป็ระเมิิน เฉัพาะในกลุ่มิแพทย์ เพ่�อพิจารณาการต่อ Privilege ป็ลายปี็  

ซีึ่�งองค์กรนำาผลการป็ระเมิินการป็ฏิิบัติงานเพ่�อพิจารณาการบริห้ารค่า

ตอบแทน โบนัสุ รวัมิถ่งการยกย่อง ชมิเชย และสุร้างแรงจูงใจ เช่น 

การให้้ Special Adjust ระห้ว่ัางปี็แก่พนักงานที�ทำารายได้ั New High, 

การให้้รางวััล Best Service Award ที�ได้ัรับคำาชมิจากผู้รับบริการ 

เป็็นต้น แนวัทางที�เป็็นระบบในเร่�องดัังกล่าวัช่วัยกระตุ้นให้้เกิดัผลการ

ดัำาเนินการที�ดีั สุนับสุนุนการตอบสุนองต่อควัามิท้าทาย เชิงกลยุทธ์ุ

ขององค์กร และปั็จจัยขับเคล่�อนควัามิผูกพันในเร่�อง ค่าจ้างที�เป็็น

ธุรรมิ รางวััลที�เห้มิาะสุมิ และคำาช่�นชมิจากควัามิทุ่มิเท 
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องค์กรมีิแนวัทางที�เป็็นระบบในการจัดัการการพัฒนาห้น้าที�การงาน

ของบุคลากรตามิ Career Development system เช่นแผนกทรัพยากร

บุคคลจะ จัดัทำาข้อกำาห้นดัตามิ Job Spec, Job description และ 

Career path สุ่�อสุารให้้บุคลากรทราบ วัางแผนในการพัฒนาแต่ละ

สุายงานตามิ Training need และ Individual Development Plan นำา

เสุนอให้้ ทีมินำาทราบเพ่�อป็รับป็รุงแผนในกระบวันการ P2SPP และมีิ

ระบบในการพัฒนาผู้นำาในอนาคต ในสุ่วันของการพัฒนาผู้นำาในอนาคต 

วัางแผนการสุ่บทอดัตำาแห้น่งของ ตำาแห้น่งผู้บริห้ารและผู้นำาโดัยจัดั

ระดัับการพัฒนาเป็็น Top performer, Talent, Top talent ห้ร่อ 

Successor มิีการฝึึกป็ฏิิบัติงานเสุมิ่อนจริง โดัยมิีผู ้บริห้ารป็ัจจุบัน

เป็็นพี�เลี�ยง แนวัทางที�เป็็นระบบจะช่วัยตอบสุนองต่อควัามิท้าทาย

เชิงกลยุทธ์ุ ในเร่�องของ การแย่งชิงบุคลากรที�มีิควัามิสุามิารถ และการ

พัฒนาบุคลากรที�มิีควัามิสุามิารถให้้ทันต่อแผนกลยุทธุ์ขององค์กร  
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นอกจากนี� องค์กรยังมีิเป้็าห้มิายในการพัฒนาบุคลากรให้้มีิศักยภูาพ

สูุงข่�นตลอดัเวัลา โดัยมีิระบบการพัฒนารายบุคคล P2PDS ( Phyathai 2 

Performance development system) ที�จะทำาการสุำารวัจ training 

need ร่วัมิกับผลการป็ระเมิิน IPA และควัามิต้องการขององค์กร 

มิาจัดัทำา IDP (Individual development plan) และ Corporate 

Training program พร้อมิกับจัดัตั�งห้น่วัยงาน CIL รับผิดัชอบ การพัฒนา

บุคลากรที�ห้ลากห้ลาย platform ครอบคลุมิทุกด้ัานผ่านการเรียนออนไลน์

ในช่�อของ Application CILA การดัำาเนินการดัังกล่าวั สุ่งเสุริมิให้้องค์กร

สุามิารถบรรลุพันธุกิจขององค์กรดั้วัยบุคลากรที�มิีศักยภูาพ องค์กร

มีิวิัธีุการที�เป็็นระบบในการเสุริมิสุร้างวััฒนธุรรมิองค์กรให้้เกิดัการ

สุ่�อสุารที�เปิ็ดักว้ัาง การทำางานที�ให้้ผลการดัำาเนินการที�ดีั และบุคลากร

มีิควัามิผูกพัน ตามิกระบวันการในการสุร้าง เสุริมิวััฒนธุรรมิองค์กร 

โรงพยาบาลพญาไท 2 

เลขที� 943 ถนนพห้ลโยธิุน แขวังพญาไท

เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400

we before me  ดัำาเนินการตามิตัวัอย่างการดัำาเนินการ เสุริมิสุร้าง

วััฒนธุรรมิองค์กรด้ัานต่าง ๆ เช่น ใช้วััฒนธุรรมิ We Open เพ่�อเสุริมิ

สุร้างการสุ่�อสุารที�เป็ิดักว้ัาง, We Can เพ่�อสุนับสุนุนให้้เกิดัผลการ

ดัำาเนินการที�ดีั และ We Own  We Happy เพ่�อบุคลากรมีิควัามิผูกพัน 

และมีิการทบทวันป็รับป็รุงแนวัทางเป็็นระยะ เช่น โครงการ Huddle 

ในปี็ 2019 กระบวันการดัังกล่าวัสุนับสุนุนให้้องค์กรป็ระสุบควัามิสุำาเร็จ 

ตามิเป้็าห้มิายที�วัางไว้ั


