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งานดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

นายแพทยส์เุทพ เพชรมาก 

ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ เขตสขุภาพที ่6 
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สถานการณ ์

ประชากร 

 

สถานบรกิาร 

 

ปัญหาสาธารณสขุ 

9,837,575 คน 

ในปี 2583 
 

( จาก 4,282,132 ในปี 2561) 

ความหนาแน่นของ
ผูรั้บบรกิาร 
โรคจากการประกอบอาชพี
และสิง่แวดลอ้ม 
RTI 
โรคอบุัตใิหม/่อบุัตซิ ้า 

รพ.ศนูย ์3 
รพ.ทั่วไป 3  
รพช. 26  
ปฐมภมู ิ804  

สธ. 

นอก สธ. เอกชน 

3,833 เตยีง  

รพ. 7 
1,348 เตยีง 

รพ.16 
1,892 เตยีง 
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ประชากรเป้าหมายในพืน้ที ่EEC 
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ขา้ราชการ 

จ าแนกตามสทิธกิารรกัษา 

รฐัวสิาหกจิ &  

หนว่ยงานรฐัอืน่ 

ประกนัสขุภาพ 

แหง่ชาต ิ

ผูอ้ยูร่ะหวา่งรอพสิจูน์

สถานะและสทิธิ ์

แรงงานตา่งดา้วทีไ่ดส้ทิธิ

ประกนัสงัคม 

ประกนัสุขภาพเอกชน 

ประกนัสขุภาพ 

นกัทอ่งเทีย่ว 
ประกนัสงัคม 

แรงงานตา่งดา้วทีไ่ดร้บั

การผอ่นผนั 
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การจดัระบบบรกิาร เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

จงัหวดั 

จ านวนโรงพยาบาล (แหง่) จ านวนเตยีง 

สงักดั 
สป. 

นอก สป.& 
เอกชน 

รวม รพ. สงักดั สป. 
นอก สป.&
เอกชน 

รวมเตยีง 

ฉะเชงิเทรา 11 2 13 1,161 200 1,361 

ชลบรุ ี 12 16 28 1,700 2,790 4,490 

ระยอง 9 5 14 1,225 250 1,475 

รวม 32 23 55 4,086 3,385 7,471 

จงัหวดั แพทย ์ พยาบาล เตยีง : 10,000 ปชก. 

ฉะเชงิเทรา 1 : 2,571 1 : 616 15.0 

ชลบรุ ี 1 : 2,762 1 : 853 12.3 

ระยอง 1 : 3,005 1 : 572 15.4 

รวม 1 : 2,779 1 : 680 14.2 

อตัราสว่นแพทย ์พยาบาล และเตยีง ตอ่ประชากร 
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ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุ ี

ระยอง 

การวางแผนพฒันาระบบบรกิารรองรบัการขยายตวัของประชากรและแรงงาน  
ปี 2560-2579 (20 ปี)   

เพิม่เตยีง 159 เตยีง 
Occ.Med Clinic 4 แหง่  

เพิม่เตยีง 210 เตยีง 
Occ.Med Clinic 10 แหง่  

เพิม่เตยีง 377 เตยีง 
Occ.Med Clinic 9 แหง่  

คาดการณ์ 
เพิม่เตยีง 746 เตยีง 
Occ.Med Clinic 23 แหง่ 
Burn Unit 30 เตยีง 
เพิม่ OR/ICU/NICU/ECS  

2.8 M 
10 M 

20 ปี 

คาดประมาณเพิม่อตัราก าลงั 
แพทย ์1,100 คน  พยาบาล 3,407 คน พฒันา รพ.เฉพาะทางดา้น Occ Med 
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Healthcare in EEC 

, 

01 

02 

03 

04 

Primary Care & ECS 
สธ. , อปท., เอกชน 

Secondary Care 

Tertiary Care 

Excellent Center 

  เชน่ รพ.ปลวกแดง 

รพ.เฉพาะทางดา้นตา่งๆ 

รพ.ชลบรุ,ีระยอง,พทุธโสธร 

ระบบขอ้มลู 

HR 

Finance 

New Public 
Management 

กรมควบคมุโรค 

กรมการแพทย ์

กรมอนามยั 

อย. 

สบส. 

กรมวทิย ์ฯ 

กรมแพทยแ์ผนไทยฯ 

กธฉ., สพฉ. 

สจ 

                อปท 
 
      มหาดไทย 
 
     กลาโหม 
 
อตุสาหกรรม 
 
เอกชน 
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พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพใหท้ันสมัย
และสอดคลอ้งกบับรบิทพืน้ที ่

พัฒนาศักยภาพงานอาชวีเวชศาสตร์
และเวชศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม 

Medical Services Hub 
Wellness Hub 
Academic Hub 
Product Hub 
 

Smart Healthcare 4.0 
Smart ECS 
New Public Management 
พัฒนาศักยภาพสถานบรกิาร 

Health Risk 
Smart EOC 
ความรว่มมอืดา้นควบคมุโรค 

ประชาชนมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ บรกิารสขุภาพมมีาตรฐาน 
เพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ 

สขุภาพดี ประชาชนและคนวัยท างานมสีขุภาพด ีโรงพยาบาลมคีณุภาพ 
นักทอ่งเทีย่วเขา้ถงึบรกิารสขุภาพ สรา้งรายไดใ้หป้ระเทศ 

วสิยัทศัน ์

เป้าประสงค ์

4 ประเด็นยทุธศาสตร ์

สง่เสรมิป้องกนัโรค 
และจัดการภัยสขุภาพ 

สง่เสรมิการเป็นศนูยส์ขุภาพนานาชาต ิ

Excellent Center 
พัฒนาการบรกิาร 
พัฒนาระบบการผลติและ
พัฒนาบคุลากร 

15 กลยทุธ ์
EEC Healthcare 4.0 

การดแูลสขุภาพในพืน้ที ่EEC ทีข่บัเคลือ่นดว้ยนวัตกรรม ( Value Based Healthcare)  

ความรว่มมอื รฐัและเอกชน  
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ศนูยก์ารแพทยเ์ชีย่วชาญ 

, 

01 

02 

04 

05 

ศนูยแ์พทยศาสตร์

ศกึษา 

โรคเกีย่วขอ้งทาง

ทะเล/ ภยัพบิตั ิ

เวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ

โรดจากการทอ่งเทีย่ว/

เดนิทาง 

ชลบรุ ีระยอง 
ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุ ีและ ระยอง 

ฉะเชงิเทรา 

ชลบรุ ีและ ระยอง 

โรคจากสิง่แวดลอ้มและ

การท างาน 
ระยอง 03 
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โรงพยาบาลระดบัโรงเรยีนแพทย ์

01 

02 

03 

04 

ศูนย์แพทยศาสตร์นานาชาต ิ

รพศ.พุทธโสธร 

รพศ.ชลบุรี 
รพศ.ระยอง – ธรรมศาสตร ์

(ปี 2565) 

บรกิารเบ็ดเสร็จ 

ไมต่อ้งสง่ตอ่ 

ขดีความสามารถ 

ศนูยก์ารแพทย ์
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โรงพยาบาลศนูยช์ลบรุ ี
 

ศนูยโ์รคเฉพาะทาง 
ทกุสาขา ศนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษา  

ช ัน้คลนิกิ จฬุาลงกรณ ์

ศนูยโ์รคเกีย่วขอ้งทาง
ทะเล/ภยัพบิตั/ิทอ่งเทีย่ว 

โรงพยาบาลแบบ 
ศริริาชปิยมหาการณุย ์
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Service (Excellent center) รายการ โครงสร้างในปัจจุบัน Action Plan 5 ปี GAP 
 เตียงผูป่้วย 850 เตียง 880 เตียง 30 เตียง 
 ICU 76 เตียง 108 เตียง 32 เตียง 
 OR 21 เตียง 28 เตียง 7 เตียง 
 CT 2 เตียง 2 เตียง - 

 MRI Outsource Outsource - 

ต าแหน่ง จนท. ในปัจจุบัน  (ราย) Action Plan 5 ปี GAP 
แพทย ์ 180 250 70 
ทนัตแพทย ์ 17 21 4 

พยาบาลวิชาชีพ 908 1,196 288 
เภสชักร 55 71 16 

นกัรังสีการแพทย ์ 15 22 7 
นกัเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก 9 11 2 
นกักายภาพบ าบดั 18 26 8 
นกักิจกรรมบ าบดั 3 4 1 
นกัจิตวิทยา 3 5 2 
นกัเวชศาสตร์การส่ือความหมาย 2 3 1 

รายการ ปัจจุบัน Action Plan 5ปี GAP 
1. ก่อนปริญญา  ปีละ 40 คน ปีละ 40 คน - 
2. หลงัปริญญา 
  -ศลัยกรรม  ปีละ   7 คน ปีละ   7 คน - 
  -อายรุกรรม ปีละ   9 คน ปีละ 10 คน ปีละ  1 คน 

  -สูตินรีเวชกรรม ปีละ   6 คน ปีละ   6 คน - 
  -กุมารเวชกรรม ปีละ   8คน ปีละ   2 คน - 
  -ออร์โธปิดิกส์ ปีละ   2 คน ปีละ   2 คน - 
  -Maxillo ปีละ   4 คน ปีละ   4 คน - 
  -EP ปีละ 10 คน ปีละ 14 คน ปีละ  4 คน 
  -FM ปีละ   6 คน ปีละ   9 คน ปีละ  3 คน 
  -อาชีวเวชศาสตร์ ปีละ   1 คน ปีละ   4 คน ปีละ  3 คน 

3. Sub-board  
  -GYN oncology ไม่มี ปีละ   1 คน ปีละ  1 คน 
  -MFM ไม่มี ปีละ   1 คน ปีละ  1 คน 

สาขา ปัจจุบัน Action Plan 5 ปี GAP 
Cardio Level 1 

-Cath lab. 1 เคร่ือง 
-ผา่ตดัหวัใจเด็ก 
-Electrophysiology: EP 
-Cath lab. 2 เคร่ือง 

-Cath lab  1 เคร่ือง 

Trauma Level 1 
-ICU Trauma 8 เตียง 
-ICU Neuro   8 เตียง 

 
-ICU Trauma 16 เตียง 
-ICU Neuro    8 เตียง 

 
-ICU Trauma 8 เตียง 

Cancer Level 1 -Hipec 1 เคร่ือง 
-Bone marrow transplant 1 unit 

Newborn Level 1 
-NICU 12 เตียง 

 
-NICU 32 เตียง 

 
-NICU 20 เตียง 
-Ventilator 10 เคร่ือง 
-Incubator 10 เคร่ือง 
-Central monitor(8 ตวัลูก) 1 ชุด 
-Ecmo 1 เคร่ือง 

Ambulatory Surgery -Unit Ambulatory  
day surgery 

-เคร่ืองมือ MIS  1 ชุด 
(ศลัยกรรม/ออร์ปิดิกส์) 

Transplant -TC Nurse 
-Kidney Transplant 
-Corneal Transplant 

-Harvest team 
-Liver Transplant 
-Bone marrow Transplant 

-เพ่ิมทีมศลัยแพทยด์า้น Harvest 
  Liver transplant  
-Unit ส าหรับ Bone marrow 

ศูนยภ์ยัพิบติั -ไม่มี -มีศูนยส์ัง่การ -ร่วมมือกบัสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

ศูนยอ์าชีวเวชศาสตร์ คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ 
 

-ศูนยอ์าชีวเวชศาสตร์ 
  และเวชศาสตร์ทางทะเล 
-Hyperbaric chamber 

โรงพยาบาลชลบุร ีสงักดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ด้านบริการ ปัจจุบัน Action Plan 5 ปี GAP 
Primary care  PCC  -เพ่ิมจ านวน Extended OPD และ PCC   

-PPP 
Tertiary care - -Rama/ Siriraj Model 1. อาคาร 14 ชั้น 1 หลงั 

2. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบภายใต ้พ.ร.บ. 
EEC 

3. HRM, HRD รูปแบบพิเศษ 
4. ค่าตอบแทนบุคลากรตาม Performance based 

Structure 

Education 

Human Resource 

New public management กรอบแนวด ำเนินกำร EEC : โรงพยำบำลชลบุรี 

11 
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ศนูยภ์ยัพบิตัแิละการแพทยฉุ์กเฉนิ 

ศนูยอ์าชวีเวชศาสตร/์พษิวทิยา 
และโรคหวัใจ 

ศนูยแ์พทยศาสตรน์านาชาต ิ
 ระยอง-ธรรมศาสตร ์

 

โรงพยาบาลศนูยร์ะยอง 
 

12 
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โรงพยาบาลพทุธโสธร 
 

ประกนัสขุภาพนกัทอ่งเทีย่ว 

ศนูยเ์วชศาสตร์
ผูส้งูอาย ุ

ศนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษา  
ช ัน้คลนิกิ ม.ธรรมศาสตร ์

ศนูยโ์รคหวัใจ 
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โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
 สยามบรมราชกมุาร ีระยอง 

 

1 

• สถาบนัอาชวีเวชศาสตร ์
สงักดักรมการแพทย ์

2 
• สถาบนัอาชวีเวชศาสตร ์ 

• Hospital Service รว่มกบั รพศ.
ระยอง 

3 

• Hospital Service รว่มกบั 
รพศ.ระยอง 

ทางเลอืก 

14 



15 โรงพยาบาลเฉลมิพระเกยีรต ิสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีระยอง 

Goal :  สถาบนัอาชวีเวชศาสตร ์(มต ิครม. 6 ตลุาคม 2552) 

Mission : 1. Hospital Service 
     2. Occupational Institute  

- Preventive Medicine  Health Risk Assessment, Health Promotion, Prevention + Rehabilitation,  
                                 Diagnosis, Mobile Check-up 

- Clinical Service  Diagnosis, Fitness to work, Return to work 

- EOC               Chemical Emergency Management, SRRT-C 

Strategy :  ไดส้นับสนุนงบประมาณ Non-UC  

Resource :  เพิม่แพทยเ์ฉพาะทางบางสาขา       Onco, Toxico, Occ.Med, Neuro, ระบาด ฯลฯ 

             เพิม่ผูเ้ชีย่วชาญบางสาขา           Genetic, นักระบาดวทิยา, พษิวทิยา, เวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุฯลฯ 

            เพิม่อปุกรณ์และครภุณัฑท์างการแพทยด์า้นอาชวีเวชศาสตร ์  

Action : ปีงบประมาณ 2562-2564 

- Academic   Training Center, Research  

15 
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รพ.ปลวกแดง 

สรปุทางเลอืก 
1.รพ.ยกระดับ+งบ EEC 
2. PPP 
3. ประกนัสงัคมรว่มลงทนุและบรหิาร 

16 
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Public AED ระบบอ านวยการดา้นการแพทย์
และสาธารณสขุฉุกเฉนิ 

(ECS Medical Direction system) 

SMART ER  

แผนการพฒันาระบบ ECS ใน EEC 

คกก. รว่ม ECS เขต  
(สป., สพฉ., สปสช., 

เอกชน, มหาวทิยาลยั, อปท.) 

กองทนุการแพทย์
ฉุกเฉนิเขต  

อตัราก าลงัและพัฒนา 
ECS Traning Center 

การบรกิาร 

การบรหิารจัดการ 

RTI 

Smart ECS 

“AED Alert System”   
มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

วศิวกรรมจราจร ระบบ Telemedicine   

พฒันาศกัยภาพER 

Private Logitstic 

17 



18                    ขอ้เสนอโครงการการด าเนนิงาน  
 

ชือ่โครงการ ผูเ้กีย่วขอ้งหลกั ผูส้นบัสนนุ พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณ 

New Public Management  

1 การปรับปรงุ/สรา้งกฎระเบยีบ 
โดยอาศยั พรบ.EEC   
     -PPP 
     -Coperatization (การบรหิาร
แบบเอกชนใน รพ.รัฐ) เชน่ 
        -HRM,HRD รปูแบบพเิศษ 
         -คา่ตอบแทนบคุลากรตาม 
Performance based เทีย่บเทา่
เอกชน 
     - Long term outsource 
     - อปท/เอกชน รว่ม
ด าเนนิการการแพทยป์ฐมภมูแิละ
การแพทยฉุ์กเฉนิ  

สธ / กพ.  บค,นติกิร,กองเศรษฐ 3 จังหวัด EEC 

18 



19                  ขอ้เสนอโครงการการด าเนนิงาน 

ชือ่โครงการ ผูเ้กีย่วขอ้งหลกั ผูส้นบัสนนุ พืน้ทีด่ าเนนิการ งบประมาณ 

New Public Management  

2 ระบบประกนัสขุภาพ ทีม่ี
สทิธปิระโยชน ์3 ชัน้ และม ี
Single Management 

สปสช. กรมบญัชกีลาง/
สปส./สธ. 

ด าเนนิการในลกัษณะ 
Phasing ตามพืน้ที ่ให ้
สอดคลอ้งกบัระบบ
ขอ้มลู 

3. รพ.ทีม่ลีกัษณะการ
ท างานแบบหน่วยธรุกจิ  
  - Model รพ.ศริริาชปิย
มหาราชการณุย ์(SiPH) 
หรอืศนูยก์ารแพทยส์มเด็จ
พระเทพรัตนฯ (SDMC) 
  - PPP/ประกนัสงัคมรว่ม
ลงทนุ 
  - ท าเป็นโครงการพัฒนา
ภายใต ้พรบ.สภาพัฒน ์
  - ม ีfeasibility study 

สธ. , สกพอ. เอกชน ทอ้งถิน่  
สปส. สปสช. 
กรมบญัชกีลาง 

รพศ.ชลบรุ ี
รพศ.ระยอง 
รพ.ปลวกแดง ระยอง 
 

งบรว่มลงทนุกบั
เอกชน 
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20 สรปุงบประมาณตามแผนพฒันาดา้นสาธารณสขุ EEC 
ปี 2562-2565 

 

ยทุธศาสตร ์ งบประมาณ 
 (ลา้นบาท) 

1. พัฒนาระบบบรกิารสขุภาพใหท้ันสมัยและสอดคลอ้งกับบรบิทพืน้ที ่ 2,956.79 

    1.1 Smart Healthcare 4.0 105.00 

    1.2 Smart ER 133.97 

    1.3 พัฒนาศกัยภาพบรกิาร 2,717.82 

2. สรา้งเสรมิสขุภาพ ป้องกนัโรค และจัดการภัยสขุภาพ 19.80 

3. พัฒนาศกัยภาพงานอาชวีเวชศาสตรแ์ละเวชศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม 37.13 

4. สง่เสรมิการเป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) 160.00 

รวมงบประมาณ 3,173.73 ลา้นบาท 

แผนการพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
เขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก

(EEC) 
ปีงบประมาณ 2562-2565 
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01 

02 

03 04 

05 

งบประมาณ 

จัดตัง้เป็น กองทนุเพือ่พฒันาเขตสขุภาพพเิศษ 
เพือ่ใชใ้นการด าเนนิงานการจัดการ การพัฒนาบคุลากร การวจัิย 
บรหิารในรปูคณะกรรมการ โดยมแีหลง่ทีม่าจาก 

งบประมาณ 
เฉพาะพืน้ที ่EEC 

02 

01 

03 

04 

05 PP non UC 

ผูป้ระกอบการ เชน่ 
กองทนุไฟฟ้าฯ 

ภาษีจากบหุรี ่
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

ประกนัสขุภาพตา่งดา้ว
และนักทอ่งเทีย่ว 

06 งบจาก 3 กองทนุ 
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E - Equity & quality  health care 
E – Environmental  health care 
C – Creative health care   


