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แผนปฏิบัติการระดับชาติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ
ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
1. ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้เห็นชอบหลักการโครงการพัฒ นา
ระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่ งมี เป้ า หมายพั ฒ นา ๓ จั ง หวั ด
(ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนาของเอเชีย โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความเชื่อมโยงและมี ประสิทธิภ าพ พัฒ นาเมื องและสภาพแวดล้อมของเมือง อานวยความสะดวกและสิทธิ
ประโยชน์แก่นักลงทุน สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ยกระดับด้านการแพทย์และการสาธารณสุขใน
พื้นที่ให้มีความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในด้านสุขภาพแก่ ประชาชนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ประชาชนทุกคน (คน
ไทย นั กท่องเที่ย ว นักลงทุน ต่างชาติ แรงงาน) มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน ภายใต้ความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของระบบสุขภาพนั้นมีความสาคัญยิ่งขึ้น
นโยบายการพั ฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิ จภาคตะวัน ออก (EEC) ท าให้ เกิดการพั ฒนาแบบก้ าว
กระโดดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน การพั ฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม การพั ฒนาสนามบิ น ท่าเรือ
อุตสาหกรรมขั้นสูง ความทันสมัย ความเป็นเมือง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาทิ การเพิ่มจานวนของประชากรอย่าง
รวดเร็วในบางพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพที่เกิด
จากกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องเตรียมการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่ได้รับความคุ้มครอง มีหลักประกันด้านสุขภาพ เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
มีสถานพยาบาลรองรับการใช้บริการสุขภาพตั้งแต่บริการพื้นฐาน (ปฐมภูมิ) จนถึงบริการขั้นสูงในพื้นที่ ซึ่งเป็นการ
สร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ แรงงานและนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2561 เพื่อดาเนินการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นระบบ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และรัฐบาลได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการส่งเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต และ
ทาให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันเข้าถึงบริการทางสังคมและบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และเป็น
ธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยแผนแม่บท 23 แผน และกาหนด 15 ประเด็นเร่งด่วน ใน 5 ปีแรก (รวม
ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและประเด็นบริการสาธารณสุ ข) กาหนดโครงการส าคัญภายใต้ประเด็น
เร่งด่วน คือ โครงการที่ 2.5 การยกระดับการบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ กรอบนโยบายการยกระดับบริการฯดังกล่าว
จาเป็นต้องมีการลงทุน/ร่วมลงทุนให้บรรลุผลในระยะเวลาอันสั้นและไม่ใช่การบริหารงานตามปกติของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นโครงการพัฒนาตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.
2561 ซึ่งมีผลต่อกระบวนการงบประมาณในปี 2564 เป็นต้นไป
การดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทาแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกพ.ศ. 2560-2564 โดยคณะกรรมการและคณะทางานพัฒนางานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริการ
สุขภาพ มีมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ” ภายใต้แผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. ขยายและยกระดับศักยภาพการบริการด้านสุขภาพ
2. ส่งเสริมป้องกันโรคและจัดการภัยสุขภาพ
3. พัฒนาศักยภาพงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ
4. ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
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ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอของบประมาณปี 2560 ใน ๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
การให้บริการระบบการแพทย์ฯ และโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายกรัฐมนตรีมีคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการสาธารณสุขเขต
สุขภาพพิเศษแห่งชาติ โดย มีรองนายก (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธาน ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และมีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ (ด้านเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ให้มีหน้าที่กาหนดนโยบาย และมาตรการ การพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคตะวันออกที่เหมาะสมเพื่อรองรับการการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
การเตรียมการในปี 2562 คณะอนุกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ (ด้านเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก) กระทรวงสาธารณสุขโดยเขตสุขภาพที่ 6 ได้เตรียมการและขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1) จั ด การประชุ มปรึ กษาหารื อ ร่ วมกั บ หน่ วยงานและภาคี ที่ เกี่ ยวข้ อง ในเวที การประชุ ม
คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ และการประชุมหารือร่วมกับ นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญ สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก การประชุมในเวทีร่วม สปสช. สวรส. หน่วยงานเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ EEC ซึ่งได้กาหนดแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย
(1) ยกระดับมาตรฐานการบริการรักษาพยาบาลเฉพาะทาง
(2) สนั บ สนุ น ให้ ท้ อ งถิ่ น /เทศบาล/เอกชน จั ด บริก ารปฐมภู มิ (Primary Health
Care) โดยกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนวิชาการ วางหลักเกณฑ์ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตอบสนอง
การส่งต่อ
(3) พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลในพื้นที่ให้มีความทันสมัยรองรับประชากร
ที่เพิ่มปริมาณและความต้องการ
(4) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(5) การป้องกันโรคต้องมีระบบที่ดี ให้ประชาชนมั่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(6) พัฒนาระบบข้อมูล (Baseline Data) ให้สามารถบอกสถานการณ์ของพื้นที่ได้
(7) บทบาทของกระทรวงสาธารณสุ ขในการจั ด บริก าร (Provider) และควบคุ ม
กากับ (Regulator)
(8) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีข้อเสนอให้มีกองทุน EEC แยกออกจาก
กองทุน UC โดยรวมประกันสังคมด้วย
๒) ทาโครงการวิจัยร่วมกับ สวรส. เพื่อพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน
3) คณะอนุกรรมการเขตสุขภาพพิเศษ (ด้านเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม) เป็นประธาน
ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC ซึ่งเสนอ
การพัฒนาตามหลัก EEC Healthcare 4.0 : การดูแลสุขภาพในพื้นที่ EEC ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value
Based Healthcare) ประกอบด้วย
(1) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ได้แก่
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การพัฒนารูปแบบบริ การ Service Health Model : Smart Healthcare
4.0 , Smart ECS
(2) การพัฒ นาบริการตามความจาเพาะของพื้นที่ ได้แก่ การพั ฒ นาโรงพยาบาล
เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย รพ.เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ทางทะเล ฯลฯ
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(3) การส่งเสริมป้องกันโรคและจัดการภัยพิบัติด้านสุขภาพ ได้แก่ การพัฒนาความ
ร่วมมือด้านควบคุมโรค Health Risk การพัฒ นา รพ.หรือ ศูนย์เฝ้าระวังและกักกันโรคในพื้นที่( Quarantine
Center) การพัฒนาระบบศูนย์บัญชาการและจัดการภัยพิบัติ /Smart EOC
(4) ส่ งเสริม การเป็น ศูนย์ สุ ขภาพนานาชาติ โดยสนับ สนุน การพัฒ นา Medical
Services Hub/Wellness Hub /Academic Hub/ Product Hub เช่น การพัฒ นาความร่วมมือผลิ ตแพทย์
หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ รพ.ระยอง ฯลฯ
(๕) ให้ มี การบริห ารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยเฉพาะการบริห ารบุ คลากร และ
งบประมาณ
๔) การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติเห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
5) การประชุ ม คณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวัน ออก (กพอ.) ครั้งที่
1/2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ความเห็นชอบตามแผนการ
ยกระดับบริการสาธารณสุขในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่กาหนดเป้า หมายเพื่อยกระดับให้เกิดระบบ
บริการที่พึงประสงค์คือ โรงพยาบาลไม่แออัด มีเฉพาะผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อ/นัดหมาย/ฉุกเฉิน และมีการบริการปฐม
ภูมิที่มีคุณภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ มี กระจายตัวเข้าถึงอย่างสะดวกและประชาชนมีความพึงพอใจสูง โดย
กาหนดกิจกรรมหลัก 3 ด้าน คือ
(1) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล และระบบบริหารการประกันสุ ขภาพ ให้ ครอบคลุ ม
ทุกคนในพื้นที่
(2) ด้านการลงทุน/ร่วมลงทุนหน่วยบริการทีมีความสามารถทางธุรกิจ โดยออกแบบ
การบริหารโรงพยาบาลให้มีความคล่องตัวสูงในการดาเนินธุรกิจ รองรับความต้องการพิเศษของประชาชนได้
มีความสามารถเป็นหน่วยธุรกิจในระบบราชการที่สามารถหารายได้พึ่งตนเองได้ จนลดภาระรัฐได้ในระยะยาว
(3) ด้านการบริหารรัฐแนวใหม่และความร่วมมือของเครือข่าย ส่งเสริมการจัดบริการ
ปฐมภูมิ โดยเอกชนหรือ อปท. และส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์ที่มีขีดความสามารถบริการ
เบ็ดเสร็จไม่ต้องส่งต่อเข้า กทม.
๖) การประชุ มคณะกรรมการนโยบายและยุท ธศาสตร์ สปสช. เมื่อ วัน ที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๖๒ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข เป็นประธาน ซึ่งได้มีมติตามข้อเสนอให้ มีการดาเนินการ
กิจกรรมทั้ง ๓ ด้าน โดยมีการกาหนดหน่วยงานหลักและเกี่ยวข้องสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาด้านสาธารณสุ ข ในเขตพัฒ นาพิเศษภาคตะวันออก ได้นามติ และ
ข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) คณะกรรมการ
การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ คณะอนุกรรมการฯ ระดับเขตสุขภาพที่ 6 และใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสถานการณ์ด้านสาธารณสุข (ในรายละเอียด ๒.1 – ๒.4 ) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ ยกระดับ
บริก ารสาธารณสุ ข ภายใต้ แ นวคิด กรอบยุท ธศาสตร์ ช าติ และแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาเขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก ดังนี้
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2.สถานการณ์ด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ EEC
2.1. ข้อมูลทั่วไป
1) ข้อมูลประชากร
ตารางที่ 1 แสดงจานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ และ ประชากรตามการลงทะเบียนสิทธิการรักษา ปี 2560
ประชากร
ทะเบียน
ราษฎร์
(คน)

จานวนประชากรตามการลงทะเบียนสิทธิการรักษา (คน)

แรงงาน
ต่างด้าว
(คน)

สิทธิหลักประกัน
สิทธิ
สุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม สิทธิอื่นๆ
รวม
(UCS+WEL)
(SSS)
ชลบุรี
1,509,125 1,011,662 1,047,013 254,614 2,313,289 99,853
ระยอง
711,236
524,916
228,466 88,997 842,379 38,615
ฉะเชิงเทรา 709,889
478,038
228,131 79,941 786,110 23,462
รวม
2,930,250 2,014,616 1,503,610 423,552 3,941,778 261,953
ที่มา : 1.จานวนประชากรทะเบียนราษฎร์ ปี 2560 จาก www.dopa.go.th (เว็บไซด์กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย) ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
2.จานวนประชากรตามการลงทะเบียนสิทธิการรักษา จาก www.nhso.go.th (เว็บไซด์ สปสช.)
(ณ 10 มีนาคม 2561)
จังหวัด

ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรรายจังหวัดตามผลการคาดประมาณประชากร พ.ศ. 2563-2578 (ไม่รวม
ประชากรไม่ใช่สัญชาติไทยและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใน 3 จังหวัด
จานวนประชากรรายจังหวัดตามผลการคาดประมาณประชากร พ.ศ. 25632578
จังหวัด
2563
2568
2573
2578
ชลบุรี
1,598,600
1,666,800
1,725,900
1,775,700
ระยอง
881,600
923,700
958,600
986,800
ฉะเชิงเทรา
817,400
869,600
915,900
956,100
ที่ ม า : หนั งสื อ การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 -2583 (หน้ า ที่ 18) โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 (จากเว็บ
ไซด์ สศช https://bit.ly/2DoaHVu)
2) นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน
พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวจานวนมากและหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธุรกิจ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สวนน้า สวนสนุก สถานบันเทิง ทาให้มีนักท่องเที่ยวทั้ง
คนไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ EEC จานวนมาก โดยในปี 2559 มีผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ EEC ถึง
26.2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย และมีอัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนผู้มาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ EEC ปี 2559
จังหวัด
ชาวไทย
ชาวต่างประเทศ
รวม
ชลบุรี
7,586,942
8,388,991
15,975,933
ระยอง
6,432,333
506,807
6,939,140
ฉะเชิงเทรา
2,997,677
29,581
3,027,258
รวม
17,016,952
8,925,379
25,942,331
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว ( ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)
นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC ของรัฐบาล ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น การสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การดูแลปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อการท่องเที่ยว การพัฒนาการเดินทางให้มีความสะดวกรวดเร็ว โดยการขยายช่องทางจราจร รถไฟรางเบา
การพัฒนาท่าเรือสาราญและท่าเรือเฟอร์รี่ที่พัทยา ซึ่งคาดว่าในปี 2564 จะมีนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน เข้า
มาในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นเป็น 46.72 ล้านคน
ดังนั้นด้านการสาธารณสุขจึงจาเป็นต้องมีการวางแผนในด้านการให้บริการรักษาพยาบาล
การควบคุมป้องกันโรค เพื่อรองรับในกลุ่มนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือนนี้ด้วย
3) ข้อมูลจานวนโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
ตามโครงการพั ฒ นาบริเวณชายฝั่งทะเลตะวัน ออกเดิม ในปี 2559 มีโรงงานในพื้น ที่ 3 จังหวัด EEC
จานวน 9,794 แห่ง มีเงินลงทุน 2.39 ล้านล้านบาท และมีคนงานจานวน 585,069 คน และตาม
นโยบายพื้น ที่ ระเบี ย งเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออกจะเพิ่ มศักยภาพการลงทุ นใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย คาดว่าจะมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมาลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 4 แสดงจานวนโรงงานอุตสาหกรรม เงินลงทุน และจานวนคนงาน ปี 2559
จังหวัด
จานวนโรงงาน (แห่ง) เงินลงทุน (ล้านบาท)
จานวนคนงาน (คน)
ชลบุรี
4,795
805,828
279,187
ระยอง
2,977
1,306,737
175,247
ฉะเชิงเทรา
2,022
278,844
130,635
รวม
9,794
2,391,409
585,069
ที่มา: เว็บไซด์กรมโรงงานอุตสาหกรรม ( ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 )
4) ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
4.1. จานวนสถานพยาบาล
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีสถานพยาบาลในพื้นที่ รวม 371 แห่ง โดยเป็น
โรงพยาบาลศูนย์ (A) จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป (S/M1) จานวน 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน
(M2/F) จานวน 26 แห่ง มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน (ตามกรอบ) จานวน 4,086 เตียง หน่วยบริการระดับปฐม
ภูมิ จานวน 339 แห่ง
เขตสุ ขภาพที่ 6 มีการบริห ารจัดการระบบบริการสุ ขภาพ (Service Plan) แบบเชื่อมโยงไร้
รอยต่อ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและจัดการทรัพยากรงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งจะวาง
แผนการพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพ การวางระบบการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการจัดสรร
และการวางแผนใช้ทรัพยากรร่วมกัน
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ตารางที่ 5 แสดงจานวนสถานพยาบาลภาครัฐ ในพื้นที่ EEC ปีงบประมาณ 2561
จังหวัด
จานวนโรงพยาบาลตติยภูมิและทุติยภูมิ
จานวนเตียง ระดับปฐมภูมิ
จาแนกตามระดับ
ผู้ป่วยใน
A S M1 M2 F1 F2 F3 รวม (ตามกรอบ) ศสม. รพ.สต.
ชลบุรี
1 1 3 2 4
1
12
1,700
5
118
ระยอง
1
2
1 5
9
1,225
95
ฉะเชิงเทรา 1 1 3 5
1
11
1,161
2
119
รวม
3 1 2
4 6 14 2
32
4,086
7
332
ที่มา : Service Plan เขตสุขภาพที่ 6 (ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 )
4.2. ข้อมูลการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ปี 2560 มี ป ระชาชนมารั บ บริ ก ารในแผนกผู้ ป่ ว ยนอก จ านวน 13,938,434 ราย
เฉลี่ย 4.8 ครั้ง/คน/ปี แผนกผู้ป่วยใน 333,028 คน/ 1,417,165 วันนอน
ตารางที่ 6 แสดงจานวนการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 3 จังหวัด ปี 2560
แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกผู้ป่วยใน
จานวนการเข้า
สัดส่วนการรับบริการต่อ
จานวน
จานวนวัน
จานวน
จังหวัด รับบริการ(ครั้ง) ประชากรทะเบียนราษฎร์
ผู้ป่วยใน
นอน
เตียง
(ครั้ง/คน/ปี)
(คน)
ตามกรอบ
ปี 2560
ชลบุรี
7,236,365
4.8
167,605 707,412 1,700
ระยอง
3,403,802
4.8
84,714 366,958 1,225
ฉะเชิงเทรา 3,298,267
4.6
80,709 342,795 1,161
รวม
13,938,434
4.8
333,028 1,417,165 4,086
ที่มา : ระบบข้อมูล HDC service กระทรวงสาธารณสุข ( ณ วันที่ 25 มกราคม 2562 )
2.2 ปัญหาสาคัญ
1) คาดการณ์จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจากนโยบาย EEC
จากนโยบาย EEC คาดการณ์ว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า จะทาให้มีประชากรโดยเฉพาะวัยแรงงาน
และครอบครัว ที่เข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.8 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใน
ปัจจุบัน จะอยู่ในบริเวณเมืองศูนย์กลาง ที่ติดกับพื้นที่ชายฝั่งทะเล ดังนี้ เทศบาลเมืองชลบุรี 6,223 คน/ตร.
กม. เทศบาลนครระยอง 3,790 คน/ตร.กม. และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 3,099 คน/ตร.กม.
(ใช้ข้อสมมติการขยายตัวเดียวกับกรณีการคาดการณ์โดยข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
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2.) โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ระเบี ยงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่พัฒ นามาจากพื้นที่ โครงการพั ฒ นา
บริ เวณชายฝั่ งทะเลตะวัน ออก หรื อ Eastern Sea board ซึ่งเริ่ม ดาเนิน การมาตั้งแต่ปี . 2526 โรงงาน
อุตสาหกรรมเดิมบางส่วนเริ่มมีความเสื่อมสภาพ จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดการระเบิด รั่วไหลของสารเคมี ส่งผล
กระทบต่อประชาชนโดยรอบเขตอุตสาหกรรม เช่น ในปี 2550 ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ร้องเรียนว่าได้รับกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในปี
2552 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ประกาศให้เขตชุมชนมาบตาพุด ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จานวน 6
ตาบล 3 อาเภอ เป็นเขตควบคุมมลพิษ
และจากการส่งเสริมการลงทุนใน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ถึงแม้จะเป็น
อุตสาหกรรมสะอาดแต่ความสามารถในการรองรับมลพิษของสิ่งแวดล้อมมีจานวนจากัด รวมกับสภาพปัญหาที่
มีอยู่เดิม จึงมีแนวโน้มที่ปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
3) ปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจร
ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ EEC มีอัตราตายติด 1 ใน 10 ของจังหวัดที่มีการตาย
สูงที่สุดในประเทศ ทั้ง 3 จังหวัด การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ประการหนึ่ง
คือ การขับขี่ที่เร็วขึ้น จานวนรถในท้องถนนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจรมีความ
รุนแรงขึ้น การขนส่งวัตถุดิบ อาหารทะเล และผลไม้ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และจานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจรซึ่งปัจจุบันก็มีอัตราตายสูง ติด 1 ใน 10 ของประเทศ
อยู่แล้ว ก็จะทวีปัญหาและรุนแรงมากมากขึ้น
ตารางที่ 7 แสดงจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปี 2560
จังหวัด
จานวนผู้เสียชีวิต
จานวนผู้บาดเจ็บ
ลาดับจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ
(คน)
(คน)
และเสียชีวิตของประเทศไทย
ชลบุรี
523
51,841
2
ระยอง
427
24,536
6
ฉะเชิงเทรา
231
10,139
26
ที่มา :ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (ThaiRSC) (ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)
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4) โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า
จากการพัฒนาทั้งโครงข่ายคมนาคม การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว จะส่งผลให้ประชากรมีการ
เคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ 3 จังหวัดสูง ทั้งเข้ามาประกอบอาชีพ และนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้า
จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติเข้ามากว่า 25 ล้านคน จากการเคลื่อนย้ายดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่ 3
จังหวัดนี้ มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้า จาเป็นต้องมีการวางระบบการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้าให้มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 8 แสดงสาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2561
ลาดับ
ชื่อโรค
ชาย
หญิง
รวม
1
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด
101
64
165
2
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด
58
44
102
3
วัยชรา
42
51
93
4
โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มิได้จาแนกไว้ที่ใด
35
32
67
5
การหายใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด
37
26
63
6
หัวใจล้มเหลว
26
28
54
7
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ)
23
26
49
8
โรคของหลอดเลือดสมอง ไม่ระบุรายละเอียด
20
24
44
9
การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
26
14
40
10 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ไม่ระบุละเอียด
20
16
36
ที่มา ระบบข้อมูล HDC service กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562)
3. เป้าประสงค์
3.1 ประชาชนและคนวัยทางานมีสุขภาพดี
3.2 เกิดระบบบริการที่พึงประสงค์
3.3 หน่วยบริการปฐมภูมิมีคุณภาพ
3.3 นักลงทุน นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการสุขภาพ สร้างรายได้ให้ประเทศ
4. ตัวชี้วัด
4.1 ในปี 2579 ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี
4.2 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี
4.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4.4 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตบริการสุขภาพลดลง

