หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การลงทุนและจัดการงบลงทุนสาหรับโรงพยาบาล
(Economic Capital for Hospital Management)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
“การบริ ก ารด้ านการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ” เป็ น การให้ บริ การที่มี ความจ าเป็ นพื้ นฐานในการ
ดารงชีวิต โดยภาครัฐจะมีบทบาทสาคัญในการสร้างระบบบริการสาธารณสุขพื้นฐานแก่ ประชาชนในรูปแบบ
สวัสดิการ ทั้งนี้ องค์การอนามัย (World Health Organization: WHO) ระบุว่า ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วน (Universal Health Coverage : UC) ของไทยถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่สุดของการมีระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพที่ ดีโ ดยไม่ ต้อ งจ่ า ยแพง (Good Health at Low Cost) แม้ ว่า ประเทศไทยจะมีร ะดั บรายได้ ต่อ หั ว
ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ใช้ระบบประกันสุขภาพเหมือนๆกัน
บริ การสาธารณสุ ขของภาครั ฐ มี การพั ฒ นาการขึ้ นมากและสามารถควบคลุ มประชากรเกื อบทั้ ง
ประเทศ โดยรัฐบาลมีการขยายสถานพยาบาล ศูนย์อนามัยและโรงพยาบาลต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทาให้จานวนสถานพยาบาลทั่วประเทศอยู่ที่กว่า 17,000 แห่ง โดย
สัดส่วน 70% เป็นสถานพยาบาลของรัฐ และอีก 30% หรือ 343 แห่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน
อย่างไรก็ตาม จากความสามารถในการรับผู้ป่วยของสถานพยาบาลและโรงพยาบาลของรัฐที่จากัด
จากอัตราการครองเตียงที่สูงของโรงพยาบาลรัฐ และความแออัดในการเข้าใช้บริการกรณีผู้ป่วยนอก ทาให้มี
ช่องว่างทางการตลาดสาหรับโรงพยาบาลเอกชนจากการใช้บริการที่ไม่พอเพียงในสถานพยาบาลของรัฐ
สถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ผ่านมาในปี 2558 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการระบบการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกจะมีอุปสรรคลดลง ตลาดมีขนาด
ใหญ่ขึ้น นักลงทุนจากต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้ง่าย และการให้บริการด้านสาธารณสุขก็
เป็นอีกภาคธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายภาครัฐที่จะผลักดันให้ไทยเป็น Medical
Hub ของภูมิภาคอาเซียน ทาให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนต้องปรับตัวและเร่งสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีมากขึ้น
ส่วนสถานการณ์การลงทุนของโรงพยาบาลรัฐในปี 2547 ที่ผ่านมา ประสบปัญหาการจัดการงบค่า
เสื่อมในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาจากสาเหตุหลาย
ประการ เป็นผลให้ถูกหน่วยตรวจสอบ (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน : สตง.) ทักท้วงหน่วยบริการและสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าดาเนินการผิดวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลของการ
ทักท้วงผลของการทักท้วงดังกล่าวทาให้การลงทุนและการจัดการงบลงทุนของโรงพยาลหยุดชะงักเนื่องจากไม่
เข้าใจและไม่กล้าใช้กลัวจะกระทาผิดไม่สอดคล้องกับกรอบทางกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
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สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทยมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารโรงพยาบาลอันจะ
เป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลต่างๆ ได้ตระหนักถึงความจาเป็นที่ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องพัฒนาตนเองให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและความสาคัญเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการงบลงทุนดังกล่าวข้างต้น จึง
ได้จัดอบรมหลักสูตร “เศรษฐศาสตร์การลงทุนและจัดการงบลงทุนสาหรับโรงพยาบาล” (Economic Capital
for Hospital Management) เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องให้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การลงทุนงบ ค่าเสื่อม การวางแผนงบประมาณการลงทุนด้านโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข และการ
ขยายตลาดทุ น ในส่ ว นของโรงพยาบาลภาคเอกชน รวมทั้ ง สามารถบริ ห ารจั ด การโรงพยาบาลให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. ชื่อหลักสูตร
เศรษฐศาสตร์การลงทุนและจัดการงบลงทุนสาหรับโรงพยาบาล
(Economic Capital for Hospital Management)
2. หน่วยงานผู้จัด
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาทักษะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดการ
งบลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1) การลงทุนงบค่าเสื่อม
2) การวางแผนงบประมาณการลงทุนด้านโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
3) การขยายตลาดทุนส่วนของโรงพยาบาลในภาคเอกชน
4. โครงสร้างของหลักสูตร
ประกอบด้วยภาควิชาการ ภาคฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. หัวข้อวิชาที่อบรม ประกอบด้วย
1) ความรู้ความเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบัญชีและการเงิน
2) Course Introduction
3) Strategic management (Business Planning & Concepts)
4) Economic Capital for Hospital Management
5) Basic principle of capital management
6) Current Situation of Hospital Investment & Management in Thailand
7) Hospital Investment Planning & Management
8) การบริหารจัดการงบค่าลงทุนและตลาดทุนของโรงพยาบาลเอกชน
9) การบริหารงบลงทุนโรงพยาบาลรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
10) การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม UC ของโรงพยาบาลรัฐ / เอกชน
11) การบริหารจัดการงบลงทุน แบบ PPP ของโรงพยาบาลรัฐ
12) สถานการณ์และช่องว่างระบบการบริหารจัดการงบลงทุนของโรงพยาบาล
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13) Class Seminar (Case - Base)
14) Grand Class Seminar (Case - Based)
15) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงบลงทุนของโรงพยาบาลเอกชน
16) อภิปรายหมู่เชิงสรุปผล
6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1) นักบริหารโรงพยาบาล หรือผู้อยู่ในสายงานบริหารโรงพยาบาล
2) นักวิชาการและผู้สนใจด้านการบริหารโรงพยาบาล
6.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) ไม่จากัดเพศ อายุระหว่าง 40 – 55 ปี
2) มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ หรือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ตลอด
หลักสูตร
6.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) รับผิดชอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การลงทุนของโรงพยาบาล และบริหารจัดการแผนงบลงทุน
ของโรงพยาบาล ทั้งด้านการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความเป็นไปได้ของแผนงบลงทุน
ของโรงพยาบาล การบริห ารจัดการแผนงบลงทุน และติดตามประเมินผลแผนงบลงทุนของ
โรงพยาบาล
2) มีประสบการณ์ในการร่วมจัดทาแผนงบลงทุนของโรงพยาบาล ทั้งส่วนที่ได้รับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณและเงินบารุงของโรงพยาบาล ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 3 ปี
3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีและการเงินของโรงพยาบาล
7. กลุ่มเป้าหมาย
นักบริหารโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนธุรกิจและการวิเคราะห์การจ่าย
ลงทุน และนักวิชาการผู้สนใจที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านนี้
8. กาหนดการอบรม
วันที่ 11 กันยายน 2560 – 15 กันยายน 2560
9. สถานทีอ่ บรม
โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
10. วิทยากร
1) นายแพทย์อานวย กาจีนะ
2) ผศ.ดรดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย
3) รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ
4) นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล
5) นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
6) นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์
7) นายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ
8) นายแพทย์ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
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9) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงบประมาณ
10) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11) ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน
11. จานวนผู้เข้าอบรม
รุ่นละ 35 คน
12. ค่าลงทะเบียนในการอบรม
บุคคลทั่วไป
14,000 บาท

สมาชิก
11,200 บาท

แบบที่ 1 อบรม จานวน 1 ท่าน
(ไม่รวมค่าที่พัก)
แบบที่ 2 อบรม จานวน 1 ท่าน
20,000 บาท
17,200 บาท
(รวมค่าที่พัก 4 คืน)
หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และเอกสารประกอบการอบรม
13. กาหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560
14. สถานที่รับสมัครและติดต่อ
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันบาราศนราดูร ถนนติวานนท์
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2950 3705

************************************
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กาหนดการฝึกอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การลงทุนและจัดการงบลงทุนสาหรับโรงพยาบาล
(Economic Capital for Hospital Management)
ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 15 กันยายน 2560
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
************************************
วันที่ 11 กันยายน 2560
13.00 – 14.30 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

14.30 – 16.30 น.

ความรู้ความเข้าใจระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการบัญชีและการเงิน
(Optional : ผู้เข้าอบรมจะไม่เข้าร่วมก็ได้)

วันที่ 12 กันยายน 2560
08.30 – 09.30 น.

Course introduction
โดย นายแพทย์อานวย กาจีนะ

09.30 – 11.30 น.

Economic Capital for Hospital Management &
Basic principle of capital management
โดย รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ

11.30 – 12.00 น.

Class Seminar (Case - Based)
โดย รศ.ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ และคณะ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

Strategic management
(Business Planning & Concepts)
โดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย

16.00 – 16.30

Class Seminar (Case - Base)
โดย ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย และคณะ
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วันที่ 13 กันยายน 2560
08.30 – 10.00 น.

Current Situation of Hospital Investment & Management in Thailand
โดย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน

10.00 – 11.30 น.

Hospital Investment Planning & Management
โดย นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล

11.30 – 12.00 น.

Class Seminar (Case - Based)
โดย นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การบริหารจัดการงบค่าลงทุนและตลาดทุนของโรงพยาบาลเอกชน
โดย วิทยากรจาก HMTDI

14.30 – 16.00 น.

การบริหารจัดการงบลงทุนและตลาดทุนของโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)
โดย วิทยากรจาก HMTDI

16.00 – 16.30

Class Seminar (Case - Base)
โดย วิทยากรจาก HMTDI

วันที่ 14 กันยายน 2560
08.30 – 10.00 น.

การบริหารงบลงทุนโรงพยาบาลรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสานักงบประมาณ

10.00 – 11.30 น.

การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม UC ของโรงพยาบาลรัฐ / เอกชน
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สปสช.

11.30 – 12.00 น.

Class Seminar (Case - Based)
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สปสช. & คณะ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การบริหารจัดการงบลงทุน แบบ PPP ของโรงพยาบาลรัฐ
โดย ดร.นายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ

14.30 – 16.30 น.

สถานการณ์และช่องว่างระบบการบริหารจัดการงบลงทุนของโรงพยาบาล
(Workshop & Case – base Seminar)
โดย นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ และ คณะ
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วันที่ 15 กันยายน 2560
08.30 – 10.00 น.

Risk Management for Capital Investment Plan
โดย นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม

10.30 – 12.00 น.

Economic Assessment for Capital Management
โดย ดร.นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก

13.30 – 14.30 น.

อภิปรายหมู่เชิงสรุปผล
โดย นายแพทย์ถาวร สกุลพาณิชย์ และ ผศ.ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย

14.30 – 16.00 น.

ประเมินคุณภาพหลักสูตรด้วยแบบสอบถาม

16.00 – 16.30 น.

พิธีมอบประกาศนียบัตร

*****************************************
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