
 

 

โครงการอบรมเรื่อง  

การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐในระบบบริการสขุภาพ 

(Private Sector Engagement for Health Services) 

วันท่ี 23 – 25  มกราคม  2562 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมตเิห็นชอบแผนยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2558 – 

2562 ภายใตพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกจิการของรฐั 2556 และประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2558 ซึ่งประกอบดวยกจิการโครงสรางพื้นฐานและบรกิารสาธารณะจํานวน 20 

กิจการ 66 โครงการ ซึ่งมกีิจการทีเ่กี่ยวของกบักระทรวงสาธารณสุข 2 กิจการ 4 โครงการ ไดแก 1. กิจการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณสุข มี 1 โครงการ โครงการกอสรางอาคารหอผูปวยพเิศษและอาคารจอด

รถ และ 2. กิจการพฒันาดานยาและอปุกรณทางการแพทย มี 3 โครงการ 1)โครงการจัดหาเครื่องมือและ

อุปกรณการตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 2) โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณการตรวจทาง

หองปฏิบัติการพรอมระบบสารสนเทศ 3) โครงการจัดหาเครื่องมอืและอุปกรณการบรกิารในศูนยไตเทียม และ

ไดแจงไปยังคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐเพิม่เติมอีก 2 โครงการภายใต

กิจการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณสุข ไดแก โครงการโรงพยาบาลศูนยการแพทยเฉพาะทางของ

กรมการแพทย และโครงการศูนยเฝาระวังและกักแยกผูสมัผัสใกลชิดผูปวยใหมและโรคติดตอรายแรงของกรม

ควบคุมโรค โดยทางกระทรวงสาธารณสุขไดมีการขบัเคลือ่นและเตรียมการเพือ่รองรบัการดําเนินการตามแผน

ยุทธศาสตรการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐดานสุขภาพ  

 

ขณะเดียวกันประเทศตางๆในเอเชยเอง ภาคเอกชนตางมีบทบาทมากขึ้นในระบบบริการสุขภาพ ประกอบกบั

การทีป่ระชาชนมีความตองการบริการสุขภาพที่ดี เนื่องจากระบบการศึกษาที่ดีข้ึน ประชากรสูงวัยทีเ่พิ่มขึ้น 

และปญหาของโรคเรื้อรัง ทําใหอปุสงคตอบริการสุขภาพขยายตัว และภาคเอกชนมีบทบาทในดานการลงทุน 

การเงินการคลังดานสุขภาพและการใหบริการสุขภาพ เพิ่มมากข้ึนเชนกัน นอกจากนั้นแลวเปาหมายของการ

ประกันสุขภาพถวนหนา (UHC) เปนเปาหมายใน Sustainable Development Goals เชนกัน ทําใหตองมกีาร

มุงเปาไปที่การบริหารภาคเอกชน  

 

การบริการของภาคเอกชนเองตางก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตออปุสงคที่เพิม่มากขึ้น ระบบบริการ

สุขภาพในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยตางเผชญิความทาทาย โดยเฉพาะในประเทศทีม่ีระบบผสมผสาน แต

ภาครัฐและภาคเอกชนตางใหบรกิาร ระบบบริการที่แยกจากกัน ไมมีความรวมมือกัน ทําใหการเชื่อมโยง การ

สงตอผูปวย การเขาถึงบริการมีปญหาทัง้สิ้น ดังนั้นการทําใหเอกชนมีความสามารถทีจ่ะดําเนินการในฐานะที ่



 

 

เปนสวนหนึ่งของระบบบรกิารสุขภาพที่ผสมผสานกันจะทําใหบรรลุเปาหมายของการบริการสุขภาพถวนหนา

ไดทางหนึง่ จาํเปนตองมนีโยบายและยทุธศาสตรทีเ่หมาะสม 

 

การเผชิญความทาทายจากนโยบายประกันสุขภาพถวนหนาและการเติบโตของภาคเอกชน ทางศูนย

เศรษฐศาสตรสาธารณสุข และ ANHSS (Asia Pacific Network for Health System Strengthening) มี

เปาหมายที่จะพฒันาองคความรูและถายทอดความรู ประสบการณและการสรางขีดความสามารถในภาคพื้นเอ

เชียรวมถึงประเทศไทย จึงไดรวมกันจัดการอบรม การใหเอกชนเขารวม (private sector engagement)  

 

สําหรับผูกําหนดและผูดําเนินการนโยบาย การอบรมนีจ้ะทําใหเขาใจประเด็นทาทายตอการบรรลเุปาหมายการ

ประกันสุขภาพถวนหนา กลไกการกํากบัดูแล และบทบาทของผูมสีวนไดสวนเสีย และแผนยทุธศาสตร และ

เครื่องมือสําคัญหลากหลายรูปแบบสําหรับการสรางความผกูพันกับภาคเอกชน โดยมีหัวขอตางๆคือ การซื้อ

บริการ การทําสัญญา การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกจิการของรัฐ (public-private 

partnership), franchising, ระเบียบ กฎขอบังคับตางๆ รวมถึง information มีการประยกุตใชเครื่องมือ

สําหรับการประเมินภาคเอกชน มีผูเชียวชาญในภูมิภาคที่จะมาแบงปนองคความรูและและประสบการณ  

 

วัตถุประสงค 

 

1. ความเขาใจเกี่ยวกบั ประเด็นสําคัญของ PPP กับระบบ UHC, ความทาทายของระบบบริการสุขภาพ 

กลไกการกํากบัดูแล และบทบาทของผูมสีวนไดสวนเสีย 

2. ภาพรวมของแนวโนมในภูมิภาคตอการกาวไปขางหนาของระบบบริการสุขภาพ และบทบาทของ PPP 

ตลอดจนการเตบิโตของภาคเอกชน 

3. ความเขาใจวาเมื่อไร และอยางไร ในการใชยุทธศาสตรที่แตกตางกันรวมถงึเครือ่งมือทางนโยบายเพือ่

ดึงภาคเอกชนใหเขารวม 

4. Global knowledge ที่เกี่ยวกับประเด็นทาทายตางๆเมื่อมกีารดึงภาคเอกชนใหเขารวม และ

ประสบการณในภูมิภาคเมื่อประสบปญหาตอประเด็นตางๆ 

5. ความเขาใจและสามารถใชเครื่องมือตางๆ  

 

 

 



 
 

ตารางเวลาการอบรม 

ate/ 

Time 

Day 1 
23 January  

Day 2 
24 January 

Day 3 
25 January 

9 - 930 Registration Summary *  Summary* 

9:30 am 

to 
11:00 am 

บทบาทของภาคเอกชนในเอเซีย
Role of the private sector 

in Asia 
 

กลไกการซื �อบริการสขุภาพจาก

ภาคเอกชน 

Mechanisms for 
Purchasing health 
services from the 

private sector 
 

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ในการเข้าร่วมของภาคเอกชน
Governance and 

accountability in PSE 
 

11:30 am 

to 
13:00 pm 

ความท้าทายของภาคเอกชน 

ในการเข้าร่วมในการให้บริการ
Challenges of engaging 

the private sector for 
health services 

 

Case:  Contracting for 
Chronic diseases  

  

กฏข้อบงัคบั, การประกนัคุณภาพ

และการได้รับการรับรอง
Regulation, external 

quality assurance, and 
accreditation 

 
2:00 pm 

to 
3:30 pm 

Private Health Sector 
Assessment 

)PHSA( 

including ownership & 
financial incentives 

 

Information, 
engagement, social 

marketing & 
franchising 

 

Evaluation and ensuring 
Value for Money; 

Project Feasibility Study 
(Including Overview of 

Project Risk Mgt)  

4:00 pm 

to 
5:30 pm 

Continuation of P/P HSA 
 (practical 

considerations and 
applications) 

 

Models of hospital PPPs 
in Asia-Pacific 

 

Implementation and 
monitoring;  

Wrap up and reflections 
Siripen and EK 

5:30 pm - 

 6.00 pm 

 
 

 Closing 
 

 

อบรมวันที่ 23 – 25 มกราคม  2562    เวลา 9.00 – 16.00 น. 

สถานที่อบรม โรงแรมแมนดาริน (สามยาน) 

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง 

คาธรรมเนียมการอบรม  :  6,500.00 บาทตอคน 
 

สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดโครงการอบรม 

คุณพัชนี เสวกพันธ และ คุณจิรชัญา รุงโรจน  

โทร 02-218-6281 

Email :   Jiratchaya.R@Chula.ac.th 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We look forward to seeing you in Bangkok! 
 



 

ใบสมคัรเข้ารบัการอบรม 

การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรฐัในระบบบริการสขุภาพ 

(Private Sector Engagement for Health Service)  

วนัที�  23 – �� มกราคม ���� 

............................................................................................................ 

 

ขอความกรณุา โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนและชดัเจน 

�.  ชื�อ ( นาย/นาง/นางสาว )............................................................ ชื�อสกุล...................................................(ภาษาไทย) 

    ชื�อ ( Mr./Miss /Mrs. )..................................................................ชื�อสกุล...............................................(ภาษาองักฤษ) 

    E-mail address………………..……….……………… 

�. ที�อยูป่จัจบุนั เลขที�...............หมูท่ ี�................ถนน............................ตําบล.............................อําเภอ..............................
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณยี.์....................โทรศพัท.์................................โทรศพัทม์อืถอื.................................. 

�.  สถานที�ปฏบิตังิาน...............................................................ตําบล..............................อําเภอ....................................... 

จงัหวดั...........................รหสัไปรษณยี.์....................โทรศพัท.์....................................โทรสาร.......................................... 

�. ตําแหน่ง/ฝ่าย.............................................................................................................................................................. 

5.  ชื�อผูต้ดิตอ่ในนามองคก์ร………………………………………………………………………………………………………. 

     ตําแหน่ง/ฝ่ายของผูต้ดิตอ่........................................................................................................................................... 

     Email Address  ผูต้ดิต่อ............................................................................................................................................ 

     ท่านไดร้บัข่าวสารขอ้มลูจากสื�อ....................................................................................................................................  

ขั �นตอนการสมคัร : 

�. สมคัรออนไลน์ที�  Jiratchaya.R@Chula.ac.th   จิรัชญา รุ่งโรจน ์ Tel.02 -2186281     

      Patchanee.S@Chula.ac.th  พชันี เสวกพนัธ ์ Tel.02 -2186281  

2. สมคัรดว้ยตนเองที�  ศูนยเ์ศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ หอ้ง ��� ชั �น � คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การชาํระเงิน : 

สามารถชาํระไดโ้ดย โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์ (พรอ้มสง่สาํเนาใบฝากทาง email) 

ชื�อบญัช ี “เงนิทุนศูนยเ์ศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ”  คณะเศรษฐศาสตร ์จฬุาฯ  

บญัชอีอมทรพัย ์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

เลขที�บญัช ี ���-������-�   

 

 


