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โครงการจดัอบรมหลกัสตูรการบรหิารจดัการธรุกจิโรงพยาบาลอยา่งมอือาชพี 

 
Advanced Professional Development Program in HEALTHCARE BUSINESS MANAGEMENT 

(APDP-HBM) 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

การบริหารจดัการโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐบาล ปัจจุบนัอยู่ในสภาวะท่ีมี

การแข่งขนัสูงมาก ดงันั้นธุรกิจสาํคญัอ่ืนๆท่ีสนบัสนุนต่อการดาํเนินกิจการโรงพยาบาลซ่ึงมีมูลค่ามหาศาล 

ไดแ้ก่ ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ เคร่ืองมือแพทย ์ ศูนย ์X-ray, CT-Scanner, MRI, ศูนยต์รวจสุขภาพ ศูนย์

เคล่ือนยา้ยผูป่้วย แมก้ระทัง่ธุรกิจบริการ Outsources ดา้นต่างๆก็เติบโตตามไปดว้ย 

โรงพยาบาลภาครัฐบาลหลายแห่งไดด้าํเนินกิจการโดยออกนอกระบบราชการเพ่ือความคล่องตวั

ในการบริหาร เพ่ือจดัการทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ในเร่ืองการใชพ้ื้นท่ี การบริหารเวลา การบริหารเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้นความรู้ความเข้าใจกลไกการบริหารจัดการกิจการ

โรงพยาบาล ทั้งในมิติของการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรคน ดา้นการเงิน และดา้นคุณภาพ ยอ่มมิอาจจาํกดั

อยูแ่ต่เฉพาะบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนเท่านั้น หากแต่รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลรัฐบาล และ

บุคลากรในธุรกิจท่ีสนบัสนุนต่อการดาํเนินกิจการโรงพยาบาลดว้ย เพ่ือผลลพัธท่ี์ดีโดยรวมในระดบัประเทศ 

 

วตัถปุระสงค ์
 

 เพ่ือใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจ มีโอกาสแลกเปล่ียนมุมมองเชิงธุรกิจและการ

เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจกบัเพ่ือนร่วมอาชีพและต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้แต่

ละมิติท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ มิติดา้นองคก์ร ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นการบริหารการเงิน การ

จดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการเคร่ืองมือแพทย  ์การจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

โรงพยาบาล การบริหารงานส่วนสนับสนุนบริการ และการจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และ

โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีสาํคญัอยา่งยิง่คือ การบริหารจดัการท่ีย ัง่ยนืดว้ยมาตรฐานการบริการสุขภาพนานาชาติ 

 

คุณสมบตัผิูเ้ขา้อบรม 
 

- ผูบ้ริหารระดบักลางและระดบัสูงของโรงพยาบาลเอกชน และรัฐบาล 

- ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายความรับผดิชอบในระดบัท่ีสูงข้ึนแต่ละส่วนงาน 

- ผูป้ระกอบวิชาชีพแพทย ์สนบัสนุนการแพทย ์และสนบัสนุนบริการ 

- ผูท่ี้อยูใ่นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ 

- นิสิต นกัศึกษา และผูท่ี้สนใจในหลกัการบริหารงานกิจการดา้นการดูแลรักษาสุขภาพ 
... เน้ือหาวชิา... ตอ่หนา้ที ่2/2 

 
 



 

APDP-HBM                     เน้ือหาหลักสตูร หนา้ที ่2 of 2                    การบรหิารจัดการธุรกจิโรงพยาบาล อยา่งมอือาชพี 

เนือ้หาวชิา พจิารณารายละเอยีด รายวชิา ในตารางกําหนดเวลาบรรยายทีแ่นบ สรุป ดงัน้ี 
 

1. การจดัการความรู้ การพฒันาบุคลากร และระบบบริหารงานบุคคล การวางแผน 

2. การบริหารจดัการดา้นการเงิน การจดัการความเส่ียง สินคา้ บริการ และการตลาด 

3. ระบบงานท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  

- ขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงพยาบาล 

- การบริหารงานเคร่ืองมือแพทย ์

- ห่วงโซ่อุปทานสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาล  

4. การบริหารงานส่วนสนบัสนุนบริการ 

- การจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- การบริหารผูรั้บเหมางานบริการพ้ืนฐานแต่ละดา้น 

5. ระบบคุณภาพงานโรงพยาบาล ตามมาตรฐานการบริการสุขภาพนานาชาติ 

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

ระหว่าง วนัท่ี  20 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2558 

    ทุกวนัศุกร์ 17.00-20.00 น. ทุกวนัเสาร์ 09.00-16.00 น. (เวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
สถานทีจ่ดัการอบรม 
 วิทยาลยัการจดัการกรุงเทพ มหาวิทยาลยัพะเยา (ขา้งสถานี BTS เพลินจิต) 

ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส (Home Pro) ส่ีแยกเพลินจิต ถนนวิทย ุเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 
คา่ลงทะเบยีน 

39,000 บาท ต่อ 1 ท่าน  
 
ทมีวทิยากร 

ผูท้รงคุณวฒิุ ผูม้ากดว้ยประสบการณ์จากการบริหารโรงพยาบาลทั้งในภาพรวม และการจดัการ

ระบบงานในแต่ละสาขาอาชีพ การจดัการความรู้ระดบัประเทศ ทีมบริหารจดัการโครงสร้างพ้ืนฐานและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทีมบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาลท่ีมีผลงานทัว่ประเทศ   

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
 

ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บความรู้ มีความเขา้ใจ มีโอกาสแลกเปล่ียนมุมมองเชิงธุรกิจและการบริหาร

จดัการกบัเพ่ือนร่วมอาชีพ และต่างอาชีพในวงการสาธารณสุข เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ ไดรั้บประสบการณ์จาก

กรณีตวัอยา่ง โมเดลเปรียบเทียบในมุมมองท่ีหลากหลาย สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้แต่ละมิติท่ีสาํคญั ตาม

เน้ือหาวิชาท่ีระบุขา้งตน้ใหบ้รรลุผลในทางปฏิบติั 

 
พจิารณารายละเอยีด รายวชิา ในตารางกําหนดเวลาบรรยายทีแ่นบ (จาํนวน 2 หนา้) 
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หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมืออาชีพ   (APDP-HBM: 72 ชั�วโมง)

Advanced Professional Development Program in HEALTHCARE BUSINESS MANAGEMENT

วัน/เดือน/ปี เวลา (น.) จํานวน ชม. หัวข้อบรรยาย วิทยากร

ศุกร์ 20/03/58 17.00-20.00 3 ปฐมนิเทศ อ.ไกรสร
การบริหารผู้รับเหมางานบริการ (Outsource Management) เก่งสกุล

- งานบริการทําความสะอาด (Housekeeping)

- งานบริการรักษาความปลอดภัย (Security Guard)

- งานบริการบํารุงรักษาอาคาร (Building & Facility Maintenance)

- งานบริการอาหารและเครื�องดื�ม (Food & Beverage)

เสาร์ 21/03/58 09.00-16.00 6 ภาวะผู้นํา (Leadership) ดร.ประพนธ์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ผาสุขยืด
การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)

ศุกร์ 27/03/58 17.00-20.00 3 การจัดรูปแบบองค์กรด้านบริหาร (Organizational Profile) อ.เรืองรอง
เสาร์ 28/03/58 09.00-16.00 6 การบริหารงานบุคลากร (Human Resource Management) องค์พัฒนกิจ

  - องค์ประกอบของ HRM System

  - HR Trend in 2014-2015

  - บทบาทของ HRM ต่อภาวะการแข่งขันในตลาด

  - แนวทางการประเมินผลงาน & ระบบการให้รางวัล

  - ส่วนผสมที�ดีในทีมของคุณ

  - สัมพันธภาพ (Employee Relation Management - ERM)

ศุกร์ 03/04/58 17.00-20.00 3 สินค้า บริการ และการตลาด (Product, Service  & Marketing) อ.กิตติ
- ลูกค้า สินค้า และบริการ (Customer, Product, Service) พจน์เพียรเลิศ
- หน่วยงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit)

- พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Alliance)

เสาร์ 04/04/58 09.00-16.00 6 การวางแผนระยะยาว (Strategic Planning) อ.อาทิรัตน์
- วิสัยทัศน์ พันธะกิจ (Vision, Mission) จารุกิจพิพัฒน์
- แผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)

- แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 

ศุกร์ 24/04/58 17.00-20.00 3 การบริหารจัดการด้านการเงิน (Financial Management) อ.ธาริน
- การจัดการงบประมาณ (Budgeting) เอี�ยมเพชราพงศ์
- ตัวชี�วัดทางธุรกิจ เชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking)

- การบริหารจัดการความเสี�ยง (Risk Management)

เสาร์ 25/04/58 09.00-16.00 6 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ภญ.สิรินภรณ์
- การบริหารงานจัดซื�อ (Procurement) ลิ�มวงศ์
- การจัดการคลังสินค้า (Inventory)

- การจัดการสินค้าที�มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิ (Cold Supply Chain)

- โลจิสติกส์แบบย้อนกลับ (Reverse Supply Chain)

ตารางต่อหน้า 2/2
หมายเหต:ุ จัดการอบรมระหว่าง 20 มีนาคม-30 พฤษภาคม 2558 จํานวนชั�วโมงรวม 72 ชั�วโมง ประกอบด้วย

การอบรมทุกวันศุกร์ 17.00-20.00 น. และ ทุกวันเสาร์ 09.00-16.00 น. (พัก 12.00-13.00 น.)
ยกเว้น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และวันแรงงาน ไม่มีการอบรมเป็นเวลา 3 สัปดาห์

สถานที�อบรม: วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั�น 8 อาคาร Wave Place (Home Pro) ข้างสถานี BTS เพลินจิต

** ตารางเวลาอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ�งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
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หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมืออาชีพ   (APDP-HBM: 72 ชั�วโมง)
Advanced Professional Development Program in HEALTHCARE BUSINESS MANAGEMENT

วัน/เดือน/ปี เวลา (น.) จํานวน ชม. หัวข้อบรรยาย วิทยากร

ศุกร์ 08/05/58 17.00-20.00 3 การบริหารงานเครื�องมือแพทย์ (Medical Equipment Management) อ.วิศรุต
เสาร์ 09/05/58 09.00-16.00 6 - การจัดหาเครื�องมือแพทย์ (Procurement) พลเรือง

- การประเมินความคุ้มค่าก่อนการลงทุน (Feasibility Study)

- การบํารุงรักษา (Maintenance)

- การสอบเทียบ (Calibration)

   - การติดตามความคุ้มค่าของการใช้งานเครื�องมือ (Asset Utilization) 
   - การหาต้นทุนการใช้บริการต่อครั�งของเครื�องมือ (Cost Per Service)

   - การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที�ไม่เหมาะสม (Cost Saving Project)

   - การประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์

    (Supplier and Contract Management)

   - การวางแผนจัดหาทดแทน (Replacement Plan)

ศุกร์ 15/05/58 17.00-20.00 3 ข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบริหารโรงพยาบาล อ.ธัชพนธ์
เสาร์ 16/05/58 09.00-16.00 6 (Management Information System) โชคสุชาติ

  - การวางแผนออกแบบฐานข้อมูล (Database)

  - ปัจจัยในการเลือก Software เพื�อสนับสนุนการดําเนินกิจการ

    (HIS - Front Office and Back Office System)

  - การออกแบบและจัดการสารสนเทศแบบบูรณาการ (MIS)

    เพื�อสนองตอบด้านธุรกิจ และสนองตอบด้านมาตรฐานคุณภาพงานโรงพยาบาล

  - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อการวางแผนและการบริหาร (Business Intelligence)

  - Case Study: Software บริหารจัดการคลินิก

                     Software บริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

                     Software บริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐบาล

ศุกร์ 22/05/58 17.00-20.00 3 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อ.บัณฑิต
เสาร์ 23/05/58 09.00-16.00 6 และโครงสร้างพื�นฐาน (Facility Management and Safety) งามวัฒนะศิลป์

- การจัดการด้านความปลอดภัย และ
- การจัดการด้านอาชีวอนามัย และสิ�งแวดล้อม FMS Team
- การบริหารพื�นที�ใช้สอย

- อาคารประหยัดพลังงาน

   - กฎหมายที�เกี�ยวข้อง

ศุกร์ 29/05/58 17.00-20.00 3 มาตรฐานการบริการสุขภาพนานาชาต ิ(International Patient Care) นพ.สมพร คําผง
เสาร์ 30/05/58 09.00-15.00 5    - มาตรฐานการบริการสุขภาพสากล และ

   - ภาพรวมมาตรฐานโรงพยาบาล การดูแล การนํา และทิศทางองค์กร อ.กนกอร
   - การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย จิระสวัสดิ�พงศ์
   - การจัดการโครงสร้างและความปลอดภัย ดร.มยุรี
   - การป้องกันและควบคุมการติดเชื�อ โยธาวุธ
   - คุณสมบัติและการศึกษาของบุคลากร ภญ.สิรินภรณ์
   - การจัดการด้านยาและประเด็นสําคัญในการใช้ยา ลิ�มวงศ์
   - การจัดการด้านการสื�อสารและสารสนเทศ เพื�อการเชื�อมโยงการบริหารธุรกิจ อ.ธัชพนธ์
     เข้ากับการจัดการด้านคุณภาพ โชคสุชาติ

เสาร์ 30/05/58 15.00-16.00 1 Round table discussion: “Today’s Healthcare Business” ผู้ร่วมหลักสูตร


	APDP-HBM_1503_rev1.pdf
	Sheet1


