แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดระยอง
ระยะ 5 ปี (ปี 2560 – 2564)
(ฉบับทบทวนปี 2562)

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กันยายน 2561

ข

คานา
ระบบสุขภาพจังหวัดระยองในปัจจุบัน กาลังเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทายจากรอบด้าน อาทิ การ
เปลี่ย นแปลงโครงสร้ างของประชากรที่กาลังเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสู่สั งคมเมือง
นโยบายการพัฒ นาจั ง หวัด ระยองของรั ฐ บาล เช่น โครงการพัฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิจ ภาคตะวั นออก ( Eastern
Economic Corridor Development : EEC) ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้ประชาชนมีความ
คาดหวังต่อระบบบริการสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนงบจากรัฐบาลมีจานวนจากัด จานวน
บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมระบบบริการสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้ การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเตรียมรองรับต่อสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นเพื่อ
กาหนดทิศทางในการดาเนินงานด้านสุขภาพของจังหวัดระยอง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้จัดการประชุมผู้อานวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุข
อาเภอทุกแห่ง คณะกรรมการบริหาร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อ Retreat หรือเหลียวหลัง แลหน้า ทิศ
ทางการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดระยอง ขึ้นในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 โดยได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
สุขภาพจังหวัดระยอง ปี 2560-2564 ขึ้น ภายในวิสัยทัศน์การพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดระยองคือ “เป็นองค์กร
หลักด้านสุขภาพ เป็นต้นแบบด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทีบ่ ูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อคนระยอง
สุขภาพดี”
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่
เครือข่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีความเข้าใจต่อกรอบยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ และแปลงสู่
แผนปฏิ บั ติ ก ารไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง นี้ ขอขอบคุ ณ อ.ดร.อริ ย ะ บุ ญ งามชั ย รั ต น์ และคณะ ขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมกันระดมความคิดในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสุขภาพ ระยะ 5 ปี ฉบับนี้ เป็นอย่างดี หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทาขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย
ผู้จัดทา
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
กันยายน 2561

ค

สารบัญ
หน้า
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต เขตการปกครอง
ข้อมูลประชากร
การศึกษา ศาสนา
กษตรกรรม
อุตสาหกรรม
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข
กฎหมาย/เป้าหมาย/นโยบายที่มีผลกระทบต่อจังหวัดระยอง
1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
3. นโยบายรัฐบาล
4. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
6. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
7. นโยบาย Thailand 4.0
8. นโยบาย ซูเปอร์ คลัสเตอร์
9. โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development :EEC)
10. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12
11. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
12. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2560-2564
13. แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561)
14. กฎกระทรวง การแบ่งราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
1. สังคมผูสูงอายุ
2. สังคมหลากหลายเชื้อชาติ
3. ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม
4. ประชากรแฝง
5. ภาวะโลกร้อน
6. ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อมูลด้านสุขภาพ
1. สถิติชีพ
2. ข้อมูลการเจ็บป่วย
3. โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
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4. ข้อมูลสาเหตุการตาย
5. ลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุข จังหวัดระยอง ปี 2561
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดระยอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดระยอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
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ข้อมูลทั่วไป
จังหวัดระยองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นจังหวัดอุตสาหกรรม นับตั้งแต่การค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
เมื่อปี พ.ศ.2520 เป็นการเริ่มต้นยุค “โชติช่วงชัชวาลย์” และเป็นที่มาของ “โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก”
(Eastern Seaboard Development Program) ในปี 2524 ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่สาคัญที่นารายได้เข้ามาพัฒนา
ประเทศจานวนมากมายจากการพัฒนาส่งผลให้จังหวัดระยองเป็นศูนย์อุตสาหกรรมหลักและอุตสาหกรรมต่ อเนื่องเป็น
ศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุดของประเทศ มีการจ้างงานจานวนมาก เป็นจังหวัดที่มี
ศักยภาพสูง มีการจัดเตรียมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์ เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
มีการผสมผสานการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวอย่างลงตัวและเกื้อกูลกัน ดังคาขวัญที่ว่า
“ ผลไม้รสล้า อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก ”

ผลไม้รสล้า

อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก

ระยอง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยผลไม้นานาชนิด อาทิเช่น ทุเรียน เงาะ สับปะรด มังคุด มะม่วง
กล้วย ลองกอง และบางชนิดได้ชื่อว่ามีรสชาติดีหรืออร่อยที่สุดในโลก ซึ่งได้แก่ ทุเรียน และสับปะรด สาหรับผลไม้ 5
ลาดับแรก ที่ทารายได้สูงสุดให้จังหวัดระยอง ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง เงาะ และมังคุด
จังหวัดระยองได้จัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง" เป็นประจาทุกปีในช่วงฤดูผลไม้ออกผล
ประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการจาหน่ายผลผลิตด้า นผลไม้และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระยะเวลาที่จัดประมาณ 10 วัน มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดขบวนรถผลไม้ การประกวดธิดาชาวสวนการ
ประกวดผลไม้ การแข่งขันรับประทานผลไม้ เนื่องจากผลไม้ของจังหวัดระยองมีรสชาติเป็นที่นิยมชมชอบรับประทาน
ของชาวต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ดาเนินการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงด้าน
"ผลไม้รสล้า" ให้แก่จังหวัดระยอง และสร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ระยอง จึงทาให้ผลไม้ของจังหวัด
ระยองเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต
1) ที่ตั้ง จังหวัดระยองเป็นจังหวั ดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ่งที่ 12 – 13 องศา
เหนือ และเส้นแวงที่ 101 – 102 องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 179 กิโลเมตร
2) ขนาด จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,220,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม 1,868,581 ไร่ (ร้อยละ 84.17) พื้นที่ป่าไม้และอุทยานแห่งชาติ 182,893 ไร่ (ร้อยละ 8.24) ซึ่งมี
แนวโน้มจะลดลงทุกปี และพื้นที่อื่นๆ 168,526 ไร่ (ร้อยละ 7.59)
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3) อาณาเขต จังหวัดระยองมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อเขตอาเภอหนองใหญ่ อาเภอบ่อทอง และอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้
ติดชายฝั่งอ่าวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก
ติดต่อเขตอาเภอนายายอาม อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันตก
ติดต่อเขตอาเภอสัตหีบ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การปกครอง
จัง หวัด ระยองแบ่ง เขตการปกครองออกเป็น 8 อาเภอ 58 ตาบล 441 หมู่บ้า น 201 ชุม ชน และ
466,047 หลัง คาเรือ น ส่ว นด้า นการปกครองท้อ งถิ่น ประกอบด้ว ย องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด 1 แห่ง
เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตาบล 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 37 แห่ง
ตาราง 1 การแบ่งเขตการปกครองจาแนกรายอาเภอ
ตา หมู่ ชุม หลังคา อบจ. เทศบาล อบต. พื้นที่ ประชากร ความหนาแน่น
ลา อาเภอ
บล บ้าน ชน เรือน*
**
**
** (ตร.กม.)
*
(ปชก./ตร.
ดับ
กม.)
8
15 84 95 183,310 1
7
1 เมือง
514.55 280,224
544.60
8
15 147 39
62,859 0
9
2 แกลง
788.46 130,851
165.96
0
3
7 66
32,607 0
5
3 บ้านค่าย
489.08 67,049
137.09
2
86,124 0
6
4 ปลวกแดง 6 34 4
618.34 66,756
107.96
4
3 22 58
41,795 0
1
5 บ้านฉาง
238.37 74,095
310.84
5
1
4 29
12,532 0
4
6 วังจันทร์
395 26,081
66.02
0
1
4 29
10,740 0
3
7 เขาชะเมา
270 23,839
88.29
3
36,080 0
2
8 นิคมพัฒนา 4 30 0
238 48,454
203.59
30
58 441 201 466,047 1
37
3,552 717,349
201.96
รวม
ที่มา : * ศูนย์บริหารการทะเบียนสาขาระยอง ณ 1 กรกฎาคม 2561
** ท้องถิ่นจังหวัดระยอง

ประชากร
จังหวัดระยองมีประชากร ณ 1 กรกฎาคม 2561 จานวน 717,349 คน จาแนกเป็นเพศชาย 352,566 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.15 เพศหญิง 364,783 คน คิดเป็นร้อยละ 50.85 อัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่
201.96 คนต่อตารางกิโลเมตร จากการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่า ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้น
ไป) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส่วนในกลุ่มวัยแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ประชากรกลุ่มเด็กและวัยรุ่นไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมากนัก
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รูป 1 ปิรามิดประชากรตามเพศและกลุ่มอายุ ปี พ.ศ.2561 จังหวัดระยอง
หญิง 50.85%
% หญิง

กลุ่มอายุ

75-79
60-64
45-49
30-34
15-19
00-04

ปิ รามิดประชากร

ชาย 49.15%

% ชาย

6

4

2

0 ร้ อยละ

2

4

6

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ ณ 1 กรกฎาคม 2561

ตาราง 2 ประชากรจาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2561
ช่วงอายุ(ปี)
ชาย
ร้อยละ
หญิง
ร้อยละ
0-4
22,669
3.16
21,604
3.01
5-9
25,427
3.54
23,954
3.34
10-14
24,390
3.40
23,264
3.24
15-19
22,829
3.18
22,088
3.08
20-24
24,831
3.46
25,000
3.49
25-29
25,492
3.55
26,229
3.66
30-34
27,164
3.79
27,943
3.90
35-39
31,845
4.44
31,891
4.45
40-44
32,057
4.47
31,596
4.40
45-49
29,181
4.07
30,198
4.21
50-54
24,967
3.48
26,782
3.73
55-59
18,831
2.63
21,436
2.99
60-64
13,503
1.88
16,183
2.26
65-69
9,668
1.35
12,150
1.69
70-74
6,299
0.88
7,944
1.11
75-79
4,803
0.67
6,119
0.85
80 ปีขึ้นไป
4,881
0.68
7,634
1.06
ไม่ทราบกลุ่มอายุ
3,729
0.52
2,768
0.39
รวม
352,566 49.15 364,783 50.85
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียน สาขาจังหวัดระยอง ณ 1 กรกฎาคม 2561

รวม
44,273
49,381
47,654
44,917
49,831
51,721
55,107
63,736
63,653
59,379
51,749
40,267
29,686
21,818
14,243
10,922
12,515
6,497
717,349

ร้อยละ
6.17
6.88
6.64
6.26
6.95
7.21
7.68
8.88
8.87
8.28
7.21
5.61
4.14
3.04
1.99
1.52
1.74
0.91
100
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การศึกษา
จังหวัดระยองมีส ถานศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ มีหน่วยงานรับผิดชอบการดาเนินงานด้านการศึกษา ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษา) ในเขตอาเภอเมืองระยอง อาเภอบ้านค่าย อาเภอปลวกแดง อาเภอบ้านฉาง และอาเภอนิคมพัฒนา
มีสถานศึกษาของรัฐ 114 แห่ง
2) ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาระยองเขต 2 รับผิ ดชอบการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
(การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา) ในเขตอาเภอแกลง อาเภอวังจันทร์ และอาเภอเขาชะเมา มีสถานศึกษาของรัฐ 88
แห่ง
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีสถานศึกษา 19 แห่ง
4) สานักงานอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสายวิชาชีพ
(ปวช.) จานวน 13 แห่ง และอนุปริญญา (ปวส.) จานวน 3 แห่ง
5) สานักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาล
มีสถานศึกษา 6 แห่ง
6) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา ปีที่ 6) มีสถานศึกษา 1 แห่ง
7) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดระยอง สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบงาน
การศึกษาตามอัธยาศัย มีสถานศึกษา 8 แห่ง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8) สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับผิดชอบโรงเรียนเฉพาะความพิการ มีสถานศึกษา 1 แห่ง
สาหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง ปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้ง
จากภาครัฐและเอกชนมากขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง สถาบัน
วิทยสิ ริ เมธี วิทยาลั ยเฉลิ มกาญจนาระยอง รวมถึ งสถาบันที่มี การเปิ ดให้ มีการเรียนการสอนผ่ านระยะไกล เช่ น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทาให้ประชาชนในจังหวัดระยองสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้อง
เดินทางไปศึกษาที่ต่างจังหวัด

ศาสนา
ประชาชนในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98.88 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม
และศาสนาคริสต์ ตามลาดับ

สภาพทางสังคม
ประชาชนในจังหวัดระยองประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม โดยจัดแบ่งโซนพื้นที่ให้ พื้นที่
การเกษตรอยู่ในฝั่งตะวันออกและอุตสาหกรรมในฝั่ งตะวันตก และมีการทาประมงตามลุ่ มน้าชายฝั่ งทะเลเป็นหลั ก
จังหวัดระยองยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมมากมาย เช่น น้าตก ป่าชายเลน หาดทราย เกาะ
ต่างๆ อุทยานแห่งชาติที่เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน วัดและศาสนสถานที่เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ รวมถึงสวน
ผลไม้ที่เปิดตามฤดูกาล ที่นานักท่องเที่ยวสู่จังหวัดระยอง ไม่ต่ากว่า 700,000 คนต่อปี
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จังหวัดระยองเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ถูกกาหนดแนวทางการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญแห่ง
ใหม่ เป็นศูนย์บริการมาตรฐานการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยี และกาหนดให้ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเป็นประตู
ทางออก ให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งสิ นค้าออกไปจาหน่ายต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ เป็น
ที่ตั้งของนิ คมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ส าคัญ คือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรม ปิโ ตรเคมี และ
อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี มีท่าเรือน้าลึกขนส่งสินค้า และมีการวางแผนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมต่อสนามบินอู่
ตะเภา จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จาก
นโยบายของรัฐบาล มีการสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ลงทุนใน 10 อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการ
กาหนดเขตการส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ให้อยู่ในเขต 3 ของการส่งเสริมการ
ลงทุน ส่งผลให้มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่อาเภอเมือง บ้านฉาง ปลวกแดง และนิคมพัฒนา จังหวัด
ระยองจึงมีศักยภาพสูงในส่วนของการลงทุนด้านอุตสาหกรรม

เกษตรกรรม
ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ประชากรจังหวัดระยองที่
ประกอบอาชีพทางการเกษตรมี 54,221 คน (ร้อยละ 7.56 ของประชากร) 33,432 ครัวเรือน มีพื้นที่ทางการเกษตร
แบ่งเป็น ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,435,154 ไร่ พืชไร่ 256,510 ไร่ ที่นา 30,264 ไร่ สวนผักและไม้ดอก 2,415 ไร่ และที่
การเกษตรอื่นๆ 144,238 ไร่ รวมเป็น 1,868,581 ไร่

อุตสาหกรรม
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีจานวนโรงงานทั้งหมด
3,108 โรงงาน จาแนกตามจาพวกโรงงาน แบ่งได้เป็น
1. โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม มี 1,000 โรงงาน
2. โรงงานนอกนิคมอุสาหกรรม จาพวกที่ 1 มี 206 โรงงาน
3. โรงงานนอกนิคมอุสาหกรรม จาพวกที่ 2 มี 150 โรงงาน
4. โรงงานนอกนิคมอุสาหกรรม จาพวกที่ 3 มี 1,752 โรงงาน
หรือ จาแนกรายหมวดอุตสาหกรรมที่สาคัญ แบ่งได้เป็น
1. ผลิตภัณฑ์จากพืช 243 โรงงาน
2. อุตสาหกรรมอาหาร 174 โรงงาน
3. อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 12 โรงงาน
4. อุตสาหกรรมสิ่งทอ 23 โรงงาน
5. เครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 2 โรงงาน
6. เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ 5 โรงงาน
7. ผลิตภัณฑ์จากไม้และแปรรูปไม้ 147 โรงงาน
8. เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 34 โรงงาน
9. กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 33 โรงงาน
10. สิ่งพิมพ์ 33 โรงงาน
11. เคมีภัณฑ์ 241 โรงงาน
12. ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 24 โรงงาน
13. ผลิตภัณฑ์ยาง 121 โรงงาน
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14. ผลิตภัณฑ์พลาสติก 241 โรงงาน
15. ผลิตภัณฑ์อโลหะ 136 โรงงาน
16. โลหะขั้นมูลฐาน 60 โรงงาน
17. ผลิตภัณฑ์โลหะ 405 โรงงาน
18. ผลิตเครื่องจักรเครื่องกล 188 โรงงาน
19. ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 101 โรงงาน
20. ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ 352 โรงงาน
21. ผลิตอื่นๆ 533 โรงงาน
มีพื้นที่โรงงานรวมประมาณ 139.867 ตารางกิโลเมตร (87,416.875 ไร่) จานวนคนงานรวม 175,613 คน
จานวนเงินลงทุนรวม 1,357,431.126 ล้านบาท

สถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดระยองมีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รวม 14 แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง คือ รพ.ระยอง
โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือ รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และ
รพ.แกลง โรงพยาบาลชุมชน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.บ้านฉาง, รพ.ปลวกแดง, รพ.บ้านค่าย, รพ.นิคมพัฒนา, รพ.วัง
จันทร์ และรพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลเอกชน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.กรุงเทพระยอง ขนาด 165
เตียง รพ.มงกุฎระยอง ขนาด 100 เตียง รพ.จุฬารัตน์ระยอง ขนาด 50 เตียง รพ.ศรีระยอง ขนาด 55 เตียง และ
รพ.ปิยะเวชช์ ระยอง ขนาด 30 เตียง และมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 95 แห่ง เปิดให้บริการครบทุก
ตาบล ศูนย์สาธารณสุขเทศบาล 8 แห่ง และคลินิกหมอครอบครัวเปิดทาการแล้ว 13 ทีม
ตาราง 4 สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

อาเภอ
เมือง
แกลง
บ้านค่าย
ปลวกแดง
บ้านฉาง
วังจันทร์
เขาชะเมา
นิคมพัฒนา
รวม

รพศ.

รพท.

รพช.

รพ.เอกชน

สสอ.

รพ.สต.

1
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
0
0
0
0
0
0
2

0
0
1
1
1
1
1
1
6

4
0
0
1
0
0
0
0
5

1
1
1
1
1
1
1
1
8

20
23
15
10
9
7
6
5
95

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ณ 30 กันยายน 2561

ศูนย์สาธารณสุข
เทศบาล
9
1
0
0
0
0
0
0
10
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ตาราง 5 ระดับบริการสุขภาพจังหวัดระยอง จาแนกตามโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2561
ขื่อสถานบริการ
ประเภท
เตียงตามกรอบ
Service Plan
รพ.ระยอง
รพ.แกลง
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ระยอง
รพ.บ้านฉาง
รพ.ปลวกแดง
รพ.วังจันทร์
รพ.บ้านค่าย
รพ.นิคมพัฒนา
รพ.เขาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
รวม

เตียงเปิดจริง
ณ สิงหาคม 2561

A
M1

555
200

576
212

M1

200

162

F1
F2
F2
F2
F2
F2
9 แห่ง

120
30
30
30
30
30
1225

70
67
43
48
30
30
1,238

ที่มา : สานักบริหารกลาง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2561)
ตาราง 6 ข้อมูลกาลังคนตามระบบการจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการวิเคราะห์อัตรากาลังตามภาระงาน
(FTE2)
ตาแหน่ง
รพ.ระยอง
รพ.แกลง
รพ.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ระยอง

รพ.บ้านฉาง
รพ.วังจันทร์
รพ.บ้านค่าย
รพ.ปลวกแดง
รพ.เขาชะเมาเฉลิม
พระเกียรติ 80
พรรษา
รพ.นิคมพัฒนา
รวม

แพทย์

ทันตแพทย์

ควร มี ขาด/ ควร
มี จริง เกิน
มี
147 109 -38 20
40 21 -19
7
32 30
-2
8

13
10
13
14
5

เภสัชกร

มี ขาด/ ควร
จริง เกิน มี
16
-4
45
5
-2
17
7
-1
19

พยาบาลวิชาชีพ

มี ขาด/ ควรมี มีจริง
จริง เกิน
44
-1
835 583
18
1
158 182
16
-3
122 192

10
6
9
9
5

-3
-4
-4
-5
0

4
2
5
4
3

5
4
5
6
1

1
2
0
2
-2

7
8
11
6
3

7
5
6
6
3

7
5
281 204

-2
-77

5
69

1
50

-4
-19

7
2
123 107

0
-3
-5
0
0

55
53
49
40
32

-5
-16

14
1498

ที่มา : ระบบ FTE2 ตามเกณฑ์สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลปฏิบัติงานจริง จากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

68
41
61
59
36

ขาด/
เกิน
-252
24
70

13
-12
12
19
4

28
14
1250 -248
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กฎหมาย/เป้าหมาย/นโยบายที่มีผลกระทบต่อจังหวัดระยอง
1.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
องค์การสหประชาชาติได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นโดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนา
เป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย โดยที่เกี่ยวกับสุขภาพ
คือ เป้าหมายที่ 3 ทาให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ (1) ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกลงต่ากว่า 70 ต่อ 100,000 การเกิด มีชีพ (2) ขจัดปัญหา
การตายที่สามารถป้องกันได้ของทารกแรกเกิดให้น้อยกว่า 12 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพและการเสียชีวิตของเด็กอายุ
ต่ากว่า 5 ปี ให้น้อยกว่า 25 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ (3) หยุดยั้งการระบาดของเชื้อไวรัสเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และ
โรคติดต่อ ในกลุ่มประเทศเขตร้อนที่ถูกละเลย (neglected tropical disease) โรคไวรัสตับอักเสบ โรคติดต่อที่เกิด
จากการบริโภคน้าและอาหารที่ไม่ สะอาด รวมทั้งโรคติดต่ออื่นๆ (4) ลดการตายก่อนวัยอันควรที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (non communicable diseases-NCDs) (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและบาบัดรักษาผู้ใช้สาร
เสพติด (6) ลดจานวนผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร (7) สร้างหลักประกันในการเข้าถึงบริการอย่าง
ถ้วนหน้าด้านอนามัยเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว (8) สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทุกประเทศ (9) ลด
จานวนผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตราย (10) การนาหลักการในกรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การ
อนามัยโลก (WHO Framework Convention on Tobacco Control – FCTC) ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ (11) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้ง เทคโนโลยีสุขภาพสาหรับ
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีผลต่อ สุขภาพของประชาชนในประเทศยากจน และประเทศกาลังพัฒนา
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน ยาเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี สุขภาพเหล่านี้ได้อย่างถ้วนหน้าในราคาไม่แพง
เกินไป (12) เพิ่มการลงทุนด้านสุขภาพอย่างมีนัยยะสาคัญ ทั้งในด้านการเงินการ คลังสุขภาพจากภาครัฐ การผลิต
การกระจายและธารงบุคลากรสุขภาพ ที่มีคุณภาพในระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ยากลาบาก หรือ
ห่างไกลทุรกันดาร (13) เสริมสร้างศักยภาพของทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาใน การเตือนภัย เฝ้า
ระวังและลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติและภัย คุกคามต่างๆ รวมทั้งโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้ออุบัติใหม่ด้วย

2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ
บุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
บุคคลยอมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตร ย่อมได้รับความคุ้มครองและ
ช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา 55 สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย
หมวด 16 มาตรา 258 ข้อ ช. ด้านอื่นๆ

9
3) จัดให้มีระบบจัดการและกาจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้
(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการ และ
การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน
(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่
เหมาะสม

3. นโยบายรัฐบาล
ในรั ฐ บาลปั จ จุ บั น โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐ มนตรี ได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยได้กาหนดแนวทางการ
แก้ปัญหาของประเทศเป็นสามระยะ และมีนโยบาย 11 ด้าน โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการพัฒนา
ตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หั ว มาเป็นหลักส าคัญ รวมถึงใช้ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และความต้องการของประชาชนเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ดังนี้
1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยนโยบายที่เกี่ยวข้องกั บด้านสาธารณสุขคือนโยบายด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยรัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึงความมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้
(๑)วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
(2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้ วจึงมารักษาสร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการ
สาธารณสุ ขโดยรัฐ เป็ น ผู้กากับ ดูแลสนับ สนุ นความร่ ว มมือระหว่างรัฐ และเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขโดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุม
และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
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(3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า โดยมี
เครื อ ข่ า ยหน่ ว ยเฝ้ า ระวั ง หน่ ว ยตรวจวิ นิ จ ฉั ย โรคและหน่ ว ยที่ ส ามารถตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายในการสกั ด กั้ น การ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที
(4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดย
การร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆในการตรวจจับเพื่อป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ
(5) ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้าใจนักกีฬามี
วินั ย ปฏิบั ติตามกฎกติกามารยาทและมีความสามัคคีอีกทั้งพัฒ นานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ
(6) ประสานการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดให้มีมาตรการ
และกฎหมายที่รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม
(7) พั ฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดให้ มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัยและให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ
โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสาคัญ

4.แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒ นาประเทศ ให้ บรรลุตามวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง โดยมีกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญและเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
3 . 1 ) ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ค น ต ล อ ด ช่ ว ง ชี วิ ต ใ ห้ ส นั บ ส นุ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ข อ ง
ประเทศ
3.2) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
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3.3) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม โดยมีกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญและเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล

5.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในช่วงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นี้ จะเป็นไปอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดย
เน้นการปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานด้านต่างๆของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมที่กาลังจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 การเชื่อมต่อด้านการค้าและเศรษฐกิจระดับ
คุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาและการสาธารณสุข การขาดแคลนวัยแรงงาน ความเหลื่อมล้า รวมไปถึงการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อรองรับการวิวัฒน์ของเทคโนโลยีและความเป็นอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย
หลั กการสาคัญของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 เช่น การน้อมนาหลั กปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวฯ ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9รวมไปถึงการยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นต้น จึงจะเห็นได้
ว่า การพัฒนาในช่วง 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงถือเป็นกลไกหลัก และเป็น 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติในลาดับแรกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้
ในที่สุด โดยยุทธศาสตร์ที่กาหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยจะครอบคลุมทั้งในมิติ
เศรษฐกิ จ สั งคม และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมไปถึ งการมุ่ ง เน้ น การพัฒ นาพื้ น ฐานเชิง ยุ ทธศาสตร์แ ละกลไกสนับ สนุ น
ยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผลในทุกมิติ ประกอบไปด้วย
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

6.การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประชากรอาเซียนมีจานวนรวมกันประมาณ 600 ล้านคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการ
ลงทุน จังหวัดระยองจะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบินในอนาคตเนื่องจากความพร้อมใน
หลายๆ ด้าน จะมีการจัดการประชุมต่างๆ, การแสดงนิทรรศการ, ศูนย์กระจายสินค้า การบริการด้านการแพทย์
และสุ ข ภาพจะเติ บ โตอย่ า งมาก จะมี ก ารผสมผสานส่ ง เสริ ม กั น กั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ในส่ ว นของ
อุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น รถยนต์ , การท่องเที่ยว, การคมนาคม, แต่สิ่งที่น่าห่วงคืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็น
หลักเช่น ภาคการเกษตร, ก่อสร้าง เนื่องจากฐานการผลิตอาจย้ายไปประเทศที่ผลิตสินค้าทดแทนได้ ผู้ลงทุนอาจย้าย
ฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่า
ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาเน้นเพียงการศึกษาเชิงตั้งรับและปรับโครงสร้างพื้นฐานรอการรุกจากต่างชาติ
แต่ไม่ทาการศึกษาเชิงรุกเพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดระยองเข้ าไปแสวงหาโอกาส และยังขาดข้อมูลที่สาคัญใน
ประเทศสมาชิกว่า ซึ่งหากไม่ ทราบข้อมู ล เหล่ านี้จ ะทาให้ เสี ยโอกาสและความสามารถในการแข่งขั น ดังนั้นจึ ง
จาเป็นต้องมี ปรับตัว เพื่อเตรียมความพร้อมและเชิงรุกเพื่อแสวงหาโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.นโยบาย Thailand 4.0
ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เริ่มจากสังคมเกษตรกรรม หรือ ประเทศไทย
1.0 เน้นการสร้างรายได้จากการเกษตรเป็นหลัก ต่อมาจึงปรับเข้าสู่อุตสาหกรรมเบา หรือ ประเทศไทย 2.0 โดย
มุ่งเน้นแรงงานราคาถูก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในประเทศ เช่น สิ่งทอ อาหาร หลังจากนั้นก็ได้ปรับเปลี่ยนเข้าสู่
ประเทศไทย 3.0 ที่ให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมหนัก เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ โดยใช้ต้นทุนและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเน้นการส่งออก ทาให้ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง สูงสุดที่ 7-8% ต่อปี แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งหลังปี พ.ศ. 2540 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับลดลงมาอยู่ที่ 34% ต่อปีเท่านั้น และทาให้ประเทศไทย ติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางมากว่า 20 ปีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 จึงเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจแบบเดิมที่ขับเคลื่อนด้วย
อุตสาหกรรม ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจาก 3 กับดักที่กาลังเผชิญ นั่น
คือ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และ กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา โดยใช้พลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อน ผู้มีส่วนร่วมหลักประกอบด้วยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และ
สถาบันวิจัยต่างๆ โดยเน้นตามความถนัดและจุดเด่นของแต่ละองค์กร และมีภาครัฐคอยสนับสนุนโดยแปลงความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้ว ยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบโดยรัฐบาล
กาหนดให้มีการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) ลงทุนในอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสามารถแข่งในเวทีระดับโลก ประกอบด้วย
1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism
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4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology)
5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมใหม่ (The New S-Curves) ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และ เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีศักยภาพรองรับการแข่งขันในอนาคต ประกอบด้วย
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics)
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals)
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบจงจร (Medical Hub)
จาก 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต สู่ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โมเดล
ประเทศไทย 4.0 เป็นการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความหลากหลาย เชิงวัฒนธรรม เป็น ความ
ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่ม เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ประกอบด้วย
1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio – Tech)
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (Health, Wellness & Bio – Med)
3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบเครื่ องกลที่ใช้อิเลคทรอนิกส์ควบคุม (Smart
Devices, Robotics & Mechatronics)
4) กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์ที่เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High
Value Services)

8.นโยบาย ซูเปอร์ คลัสเตอร์
คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน
รูปแบบคลัสเตอร์ คือ กลุ่มกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต สาหรับจังหวัดระยองถูกจัดอยู่
ในคลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“ซูเปอร์ คลัสเตอร์” รัฐบาลจะให้สิทธิประโยชน์จูงใจสูงสุด มีมาตรการจูงใจทางภาษีจาก สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ ไม่ว่าจะเป็น ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน 50 % เพิ่มเติม
อีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจั กร สาหรับกระทรวงการคลั งจะให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติที่เข้ามาทางานในพื้นที่ที่กาหนด ทั้งคนไทยและต่างชาตินอกจากนี้หากเป็นกิจการ
เพื่ออนาคตที่มี ความส าคัญสู ง กระทรวงการคลั งจะพิจ ารณายกเว้น ภาษี เงินได้นิติ บุคคลสู ง สุ ด 10-15 ปี ส่ ว น
นอกเหนือจากด้านภาษีแล้ว จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร สาหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนาระดับนานาชาติ และอนุญาตให้
ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมได้
ทั้งนี้การลงทุนในกลุ่มคลัสเตอร์ทั้งหมดจะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอภายในสิ้นปี 2559
และต้องเริ่มดาเนินการภายในสิ้นปี 2560 เพื่อเร่งรัดให้เกิดการลงทุนโดยเร็ว แต่ในกรณีที่มีความจาเป็น เช่น เป็น
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ บีโอไอพิจารณาผ่อนปรนตามความเหมาะสม
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“ซูเปอร์คลัสเตอร์” เจาะจงเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมีคลัสเตอร์ 6
กลุ่มประกอบด้วย 1.กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 2.เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม 3.ปิโตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. ดิจิตอล 5 Food Innopolis (นวัตกรรมทางอาหาร) และ 6. เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Hub ) ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ และภูเก็ต
จังหวัดระยองอยู่ในคลัสเตอร์ปิโตรเคมีแ ละเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่วนคลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ้นส่วน
คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการลงทุนปิโตรเคมีหรือเคมีภัณฑ์
ชนิดพิเศษ การผลิตพลาสติกหรือเคมีภัณฑ์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ และบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบ
พลาสติกชีวภาพ ที่เป็นเป้าหมายให้การสนับสนุน รวม 30 ผลิตภัณฑ์ รวมถึงกาหนดนักลงทุนเป้าหมายที่จะเชิญมา
ลงทุน โดยควรเพิ่มมาตรการสนับสนุนที่จาเป็นในการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่
1) ส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพด้วยมาตรการ Green Tax Credit หักลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ
200 - 300 ในการคานวณภาษีนิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 ปี (200% สาหรับ Partially Bioplastics และ 300% สา
หรับ Fully Bio-based และ/หรือ Bio-Compostable plastics)
2) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยมาตรการ Green Procurement ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่
ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมสูงกว่าทั่วไปไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับพลาสติกทั่วไปเป็นระยะเวลา 5 ปี
3) พัฒนาเทคโนโลยีการคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ-สูตรการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและลด
ต้นทุนการผลิต
4) พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ - เครื่องจักร เทคนิคการขึ้นรูป ทักษะ
ช่างและวิศวกรในการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ
ขณะนี้มีกลุ่มบริษัทที่ได้ตอบรับจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั่วไป ชนิดพิเศษและไบโอพลาสติก
ในเบื้องต้นเงินลงทุนรวมกว่า 2 แสนล้านบาท เม็ดเงินลงทุนดังกล่าวเป็นในส่วนของการลงทุนสาหรับผลิตภัณฑ์ปิโตร
เคมีชนิดพิเศษถึง 1.08 แสนล้านบาท เป็นเงินลงทุนในส่วนของไบโอพลาสติก 2.9 หมื่นล้านบาท และเป็นเงินลงทุน
สาหรับปิโตรเคมีทั่วไป 5.77 หมื่นล้านบาท และเงินลงทุนสาหรับโครงสร้างพื้นฐานอีก 1.3 หมื่นล้านบาท ที่เกิดจาก
การลงทุนของกลุ่มบริษัท ปตท.จากัด(มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จากัด(มหาชน) กลุ่มเอสซีจี บริษัท วีนิไทย จากัด
(มหาชน) บริษัท ดาวเคมีคอล เป็นต้น
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน ต้องตั้งสถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรีและนครราชสีมา โดยกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โครงการผลิตไ ส้กรอง
อากาศที่ทาจากเซรามิกส์ที่มีความละเอียดสูงมาก โครงการผลิตอุปกรณ์กาเนิดก๊าซสาหรับถุงลมนิรภัยในรถยนต์
(Airbag Inflator) โครงการผลิตเทอร์โบชาร์จเจอร์ โครงการผลิตเครื่องปรับอากาศสาหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
โครงการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในรถยนต์ อาทิ ระบบเบรก ABS ป้องกันไม่ให้ล้อล็
อกเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน และระบบ ESC ซึ่งเป็นระบบควบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้เสียหลัก ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เสนอมาตรการสนับสนุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค รวมถึงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อดึงดูดนักลงทุน
จะเห็นว่า “ซูเปอร์คลัสเตอร์” จะมีกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องจะมารวมตัวดาเนินกิจการ
อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้มีความร่วมมือเกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ซึ่ง
เน้นเรื่องของพื้นที่มีกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอยู่แล้ว และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพื้นที่
รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบ การจ้างงาน SMEs เป็นต้น
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9. โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (Eastern
Development : EEC)

Economic

Corridor

จุดเริ่มต้นของ Eastern Economic Corridor เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว (ประมาณปี 2525) ในช่วง
รัฐบาลของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่รัฐบาลได้กาหนดให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยกันขับเคลื่อนการ ลงทุน
ครั้งใหญ่ในบริเวณเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard โดยจัดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่
ทุกคนจะมาร่วมกันพัฒนา สร้างท่าเรือพาณิชย์น้าลึกแห่งแรกของประเทศบริเวณแหลมฉบัง และใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็น
ฐานการผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมส าคั ญต่ า งๆ ทั้ ง ในส่ ว นของอุ ต สาหกรรมปิโ ตรเคมี บ ริ เ วณมาบตาพุ ด ตลอดจน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตชลบุ รี เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค พลิกภาคตะวันออก ของไทยให้กลายเป็น
พื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ โครงการดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ยุค “โชติช่วง ชัชวาล” ของเศรษฐกิจไทย
ทาให้เราก้าวขึ้นสู่แนวหน้าของประเทศในภูมิภาค เป็นจุดหักเหสาคัญที่ช่วยสร้างอนาคตให้กับประเทศ นาไปสู่การ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง โรงงานเกือบ 5 พันโรง ด้วยเงินลงทุนรวมกันกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ทาให้เรา
สามารถก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สาคัญ (Detroit of the East) รวมทั้ง
กลายเป็นศูนย์การผลิตปิโตรเคมีที่มีข นาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย ความสาเร็จ จากการลงทุนดังกล่าว จึงนับได้
ว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนี้ เป็นการ “สร้างบ้านแปลงเมือง” ครั้งสาคัญโดยอุตสาหกรรม
ยานยนต์และปิโตรเคมีที่สร้างขึ้น ได้กลายเป็นหัวใจที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุน สร้าง
รายได้ให้ประเทศต่อเนื่องกว่า 30 ปี และเป็นจุดแข็งของไทย
สาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกรอบใหม่เพราะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจรอบๆ ตัวกาลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นของ AEC ที่เข้ามาเป็นตลาดเดียวกัน
ฐานการผลิตเดียวกัน ด้วยประชากรกว่า 600 ล้านคน ตลอดจนการเกิดขึ้นของห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคอันเป็น
ผลมาจากความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งที่ดีขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเชื่อมโยงไทยเข้ากับจีนตะวันตก (คุนห
มิง) และจีนตอนใต้ (นานนิง) กับ สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม ทาให้บริษัทหลายแห่งซึ่งเคยตั้งโรงงานการ
ผลิตอยู่ในไทย เลือกที่จะย้ายโรงงานบางส่วนไปตั้งอยู่ในพื้นที่เพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุน ช่วยให้สินค้าของเขา
ที่ผลิตใน ASEAN สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา “ไทยกาลังกินบุญเก่า” จากความสาเร็จใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมี แต่บุญเก่าเหล่านี้กาลังหมดไปโดยยังไม่มีอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมาช่วย
ทดแทน ยกระดับโครงสร้างการผลิตของเราขึ้นไปอีกขั้น และสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศอีกรอบสาหรับ 20 ปี
ข้างหน้า ด้วยเหตุนี้จึงมีทางเลือกไม่ มากต้องเร่งลงทุนใหญ่รอบใหม่เพื่อสร้างอนาคตโดยมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้าน
ตะวันออกเป็นทางเลือกสาคัญ เพราะพื้นที่ดังกล่าว หากดาเนินการอย่างเหมาะสมจะสามารถก้าวขึ้นไป ได้อีกระดับ
กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สาคัญยิ่งของเอเชีย โดยเป็นประตูหรือ Gateway สาคัญของนักลงทุ นสู่ เมียนมาร์
เวียดนาม กัมพูชา ลาว ซึ่งประเทศเหล่าจะขยายตัวสูงใน 20 ปีข้างหน้า และประชากรเมื่อรวมกับไทยมี ประมาณ
240 ล้านคน (พอๆ กับอินโดนีเซีย) ทั้งยังจะเป็นประตูเชื่อมไปจีนตะวันตก จีนตอนใต้ และอินเดีย โดย EEC จะเป็น
ศูนย์กลางในการคมนาคมที่สาคัญของอาเซียน เป็นจุดขนส่งและกระจายสินค้า เป็นที่ตั้งอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเอเชีย
การพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor
Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนาของอาเซียน ดาเนินการใน ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเขตพัฒนาเมืองโดย โดย
ในส่วนของจังหวัดระยองรัฐบาลคาดหวังให้ ” เมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติ ธุรกิจทันสมัย และ
เมืองอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมพลังงาน มาบตาพุดเป็น 1 ใน 5 ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในทวีป
เอเชีย และศูนย์กลางด้านโรงกลั่นน้ ามันและพลังงานในประเทศไทยพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ
(Bio-polis)”
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การพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีม ติเห็นชอบ 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้เป็นกลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ (2) อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (4) การเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ (5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (6) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (7)
อุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร (8) อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน (9) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (10)
อุตสาหกรรมดิจิตอล
แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเร่งด่วน 15 โครงการ
1) โครงการหลักที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการในลาดับแรก จานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย (1) การ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง (2) การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (3) การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและการซ่อม
บารุงอากาศยาน (4) พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์ (5) การขยายเมือง
ปัจจุบัน/สร้างเมืองใหม่ Eastern Economic Corridor Development : Rayong Province 15
2) โครงการสาคัญที่จาเป็นต้องเร่งดาเนินการในลาดับที่สอง จานวน 10 โครงการ เป็นโครงการ ที่
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ งควรเร่ งรั ดด าเนิ น การตามแผนงาน เพื่ อสนับ สนุ น การพั ฒ นาพื้ นที่ ระเบี ยงเศรษฐกิ จภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย (1) รถไฟทางคู่ (2) ทางหลวงสายใหม่ มอเตอร์เวย์ (3) ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 (4) ท่าเรือ
จุกเสม็ด (5) อุตสาหกรรมอากาศยาน ซ่อมบารุงและธุรกิจต่อเนื่อง (6) ปิโตรเคมีขั้นสูงและอุตสาหกรรม ชีวภาพ (7)
เกษตรแปรรูป (8) การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (9) Global Business Hub / Free
Economic Zone (10) ระบบสาธารณูปโภค น้า-พลังงาน-ขยะ

10. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) อยู่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาระยะ 5 ปี และเป็นกลไกเชื่อมต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านสุขภาพ ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
จึงได้ยึดหลักการ ดังนี้ (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อให้คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี (3) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ควบคู่กับกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (5) การ
ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 (6) ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (7) ธรรมนูญว่าด้วย
ระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (8) กรอบแนวทางแผนระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อวางฐานรากของระบบ
สุขภาพในระยะ 5 ปี ให้เข้มแข็งเพื่อคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง สามารถสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ : ระบบสุขภาพไทยเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ เพื่อคนไทยสุขภาพดีสร้างประเทศให้มั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน
พันธกิจ : เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน
นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง รองรับกับบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
เป้าประสงค์ :
1. ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
การเจ็บป่วยและตายจากโรคที่ป้องกันได้ลดลง
2. คนไทยทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะที่ดี ลดการตายก่อนวัยอันควร
3. เพิ่มขีดความสามารถของระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวก เหมาะสม
4. มีบุคลากรด้านสุขภาพที่ดูแลประชาชน ในสัดส่วนที่เหมาะสม
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5. มีกลไกการอภิบาลระบบสุขภาพแห่งชาติที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ : ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งการเสริมสร้างสุขภาพคนไทยเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในระบบบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคน
ด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการอภิบาลระบบสุขภาพ

11. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
หลังจากที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2559 ให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อให้
สอดรับกับการจัดทายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”กระทรวง
สาธารณสุขในฐานะส่วนราชการ จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ขึ้น ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีฯ อีกทั้งระบบสุขภาพไทยกาลังเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายจากรอบด้าน อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเปลี่ยนจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังต่อคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐเริ่มมีจากัด ไม่
เพียงพอต่อการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ทาให้ระบบสุขภาพไทยต้องเตรียมเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศ จึ งมีความจาเป็นที่ต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์
ระยะ 20 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งผล
ต่อการใช้จ่ายภาครัฐด้านสุขภาพของประเทศต่อไป สอดรับกับการปฏิรูปประเทศไทยและการปฏิรูปด้านสาธารณสุข
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงยั่งยืนให้กับระบบสุขภาพ ทัดเทียมกับนานาประเทศในเอเชียได้จึงได้วางทิศทางใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี และมีจุดเน้นหนักแต่ละระยะ
คือ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ปฏิรูประบบ ระยะที่ 2พ.ศ. 2565 – 2569 สร้างความเข้มแข็ง ระยะที่ 3 พ.ศ.
2570 – 2574 สู่ความยั่งยืน ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575 – 2579 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
เป้าหมาย : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ 4 Excellence : ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention &
Promotion Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion
Excellence
แผนงานที่ 1 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยตามกลุ่มวัย
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1. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
3. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยทางาน
4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (DHB)
แผนงานที่ 3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
2. โครงการควบคุมโรคติดต่อ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
5. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
1.โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
2.โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (primary Care Cluster)
1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
1. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2. โครงการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
3.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
4. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด
5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
6. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
7. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก(สูตนารีเวช ศัยกรรม อายุรกรรม กุมารเวช
กรรม และออโธปิดิกส์
9. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
10. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
11. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต
12. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
13 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
14. โครงการพัฒนาระบบบริการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
15. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care)
16. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery
17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery
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แผนงานที่ 7 การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
1. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
แผนงานที่ 8 การพัฒนาโครงการพระราชดาริและพื้นที่เฉพาะ
1.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
2.โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ 10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
1.โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
2 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
3.โครงการพัฒนาเครือข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและการจัดการคุณภาพ
1.โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหาร
2.โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
2.โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
แผนงานที่ 13 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
1.โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดระยอง
แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิดภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
แผนงานที่ 15 การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
1.โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ

การนาพาประเทศสู่ Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข
โดยในช่วง 1 ปี 4 เดือนนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งรัดพัฒนาระบบบริการด้วย 3 ยุทธศาสตร์
สาคัญ ได้แก่
1) ลดความเหลื่อมล้า สร้างความมั่นคง (Inclusive Growth Engine) อาทิ การพัฒนาเด็กและ
ผู้สูงอายุให้เป็น Smart citizen การปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนครบทุก
ครัวเรือนภายใน 10 ปี การต่อยอดการดูแลระยะยาว (Long term care) ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การ
ดูแลผู้ป่วยเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ (UCEP)
2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างความมั่งคั่ง (Productive Growth Engine) อาทิ อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร การเพิ่มประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต การพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ

20
3) สร้างสมดุลในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน (Green Growth Engine) โดยจะพัฒนาโรงพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข 959 แห่ง เพื่อลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เขตสุขภาพที่ 6
กลยุทธ์
ประเด็นที่พัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Inclusive growth engine
1.1 Smart citizen บูรณาการ 1.Smart kids & Aging
ร่วมพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 2.Aging Enterprise Complex and
Intermediate Care
1.2 PP&P พัฒนาระบบ
3. Smart EOC
ควบคุมป้องกันโรค ส่งเสริม
สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 4. อสม. 4.0
ด้วยนวตกรรม
5. Smart protection
1.3 Services ยกระดับการ
6. One Day Surgery & Minimally Invasive
เข้าถึงบริการสุขภาพ
Surgery : MIS
7. Universal coverage for Emergency
Patients : UCEP
8. Primary Care Cluster (PCC)
1.4 Digital Health ยกระดับ 9. Digital Hospital (EMRAM)
การดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยี
ดิจิตอล

Focal point เขตสุขภาพที่ 6

พื้นที่/หน่วยงานดาเนินการ

สสจ.ชลบุรี
สสจ.ฉะเชิงเทรา

ทุกจังหวัด
1 จังหวัด : เขต (จ.ฉะเชิงเทรา)

โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยา
อภัยภูเบศร
สสจ.สมุทรปราการ
สสจ.ชลบุรี
รพ.ชลบุรี

1 จังหวัด : เขต (จ.ปราจีนบุรี)

สสจ.จันทบุรี
รพ.ระยอง

ทุกจังหวัด
รพศ. : รพ.ระยอง. + รพ.อภัยภูเบศร์
รพท. : รพ.ตราด + รพ.บางพลี
รพช.: รพ. พนมสารคาม
PCC. : pcc โสธร อ.เมือง (ของ รพ.พุทธโสธร)
รพสต : รพ สต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ รพ.สต..ต้นนา อ.พนมสารคาม จ.

ทุกจังหวัด
ทุกจังหวัด
1 รพศ. : เขต
(รพ. ชลบุรี + รพ.พระปกเกล้า)
กรม สบส.
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กลยุทธ์

ประเด็นที่พัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Productive growth engine
พัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ 10. Biopharmaceutical
แพทย์และสาธารณสุข (2.1- 11. Precision Medicine
2.2)
2.1 Biotech
2.2 Health Tech
12. Meditech Innovation
2.3 Herb ยกระดับผลิตภัณฑ์ 13. Herbal City
มาตรฐานและนวัตกรรม
2.4 Health & Wellness
14. อภัยภูเบศร Model
เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดสู่ตลาดสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Green growth engine
3.1 Green & Clean
15. Green & Clean Hospital
Hospital

3.2 Food Safety
เขตสุขภาพที่ 6
4.1 Occupational Health

Focal point เขตสุขภาพที่ 6

พื้นที่/หน่วยงานดาเนินการ
ฉะเชิงเทรา
กรม ว.
กรม ว.

สสจ.จันทบุรี

กรม พ.
1 จังหวัด : เขต (จ.จันทบุรี)

โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร

1 รพศ./รพท. : เขต (รพ.อภัยภูเบศร)

สสจ.สระแก้ว

16. Food Safety

สสจ.ตราด

รพศ. : รพ.ระยอง.+ รพ.พระปกเกล้า
รพท. รพร.สระแก้ว.
รพช. รพ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว + รพ.พนัสนิคม
PCC. PCC เมือง ชลบุรี
รพ.สต. สอ.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองพลู จ.
จันทบุรี + รพ.สต.บ้านสวน จ.ชลบุรี
ทุกจังหวัด

งานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สสจ.ระยอง

จ.ระยอง
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12.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 พ.ศ. 2560 - 2564
จุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์สุขภาพเขตสุขภาพที่ ๖
๑) เขตสุขภาพที่ ๖ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริม พัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการสุขภาพตนเองของประชาชน และชุมชน โดย
- สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพมีความความรอบรู้ด้านสุขภาพ และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
- เสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิในการสร้างระบบการจัดการ
สุขภาพของชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อการดูแลสุขภาพในทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ด้อยโอกาส
- การพัฒนารูปแบบระบบคลินิกหมอครอบครัวและเพิ่มศักยภาพในการผลิตแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการที่
เป็นองค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยมีแพทย์ประจาตัวก่อให้เกิดการดูแลรักษาพยาบาลและการสร้างเสริมป้องกัน
โรคในระดับครอบครัว
๒) เขตสุขภาพที่ ๖ มุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารณสุขของพื้นที่ให้มีความเป็นเลิศที่
สอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงสาธารณสุข และความจาเป็นของพื้นที่ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ทั้งมิติ
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างความมั่นคง โดย
- การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเขตสุขภาพที่โดดเด่นด้านการดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนเป็น
เมืองสุขภาพดีที่สมดุล
๓) การพัฒนาการสาธารณสุข รองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(Eastern
Economic Corridor : EEC) และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone:SEZ)
- การยกระดับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โดย
ให้โรงพยาบาลคลองใหญ่ เน้นการพัฒนา
- พัฒนาโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้มีขีดความสามารถใน
การจัดบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์
๔) เขตสุขภาพที่ ๖ มุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารสุขทางทะเล รองรับความจาเป็นทาง
สุขภาพ การท่องเที่ยว
- เสริมสร้างความพร้อมของหน่วยบริการให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการด้านเวช
ศาสตร์ทางทะเล เวชศาสตร์ใต้น้า เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ระบาดวิทยา อาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ การเดินทาง
และการท่องเที่ยว เวชศาสตร์ครอบครัว พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ และการ
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขทางทะเล
- การยกระดับสถานบริการสุขภาพของโรงพยาบาลในพื้นที่เกาะให้มีขีดความสามารถใน
การจัดบริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และการลดความเหลื่อมล้าทางทางดูแลสุขภาพ แก่ประชาชนการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เน้นขีดความสามารถในการปฏิบัติการในพื้นที่การดาเนิน
กิจกรรมทางทะเล ชายหาด และระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล เน้นการสร้างโมเดลเชิงป้องกัน
(Safety Beach Safety Trip)
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- การพัฒนาระบบการส่งต่อทางทะเลที่รวดเร็ว ปลอดภัยไร้รอยต่อ พัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในหน่วยบริการที่เชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล การสร้างทีมบริการการแพทย์
ฉุกเฉินทางทะเล (Maritime Emergency Medical Service) การพัฒนาระบบ ตอบโต้ฉุกเฉินทางทะเลใน
ระดับจังหวัด และเขตสุขภาพที่ ๖
- การยกระดับมาตรฐานการจัดบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาระเบียบปฏิบัติ
ทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลของหน่วยบริการสุขภาพ และการปฏิบัติการฉุกเฉินแบบบูรณาการ
- การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเครือข่ายทางทะเลทั้งภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว ภาคประมง ภาคการขนส่ง ให้มีความรับผิดชอบร่วมในการดาเนินงานการสาธารณสุขทางทะเล
เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การจมน้า การบาดเจ็บจากสัตว์ทะเล
๕) เขตสุขภาพที่ ๖ มุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารณสุขชายแดน
- เสริมสร้างความพร้อมของหน่วยบริการในด้านอาชีวเวชศาสตร์ ระบาดวิทยา เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน เวชศาสตร์การเดินทาง และการท่องเที่ยว
- การพัฒนาระบบมาตรฐานการผ่านแดนในมิติการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนของเขต
สุขภาพ ที่ ๖ ทั้งพื้นที่อาเภอคลองใหญ่ (สระแก้ว) อาเภออรัญประเทศ (ตราด) อาเภอบ้านแหลม (จันทบุรี)
ตามมาตรฐาน Point of Entry ตามเกณฑ์มาตรฐาน IHR ๒๐๐๕ ของ WHO
- การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันควบคุมโรคและบริหารจัดการภัยสุขภาพตามบริบท
ของพื้นที่ ที่มีความทันสมัย สมรรถนะของทีมงาน และมีนวัตกรรมในการป้องกัน ควบคุมโรคที่สามารถ
รองรับความเปลี่ยนแปลง การพัฒนาชายแดนของภาคตะวันออก
- การสร้างระบบสุขภาพที่มีความเป็นสากลมีคุณภาพเป็นที่เชื่อมั่นและวางใจได้รองรับ
เมืองนานาชาติ การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่มาจากการเคลื่อนย้ายประชากรและการท่องเที่ยว และพัฒนา
ระบบการสาธารณสุขทางทะเล (Maritime Public Health) รองรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการ
ดูแลประชาชนในพื้นที่เกาะ และทางทะเลที่ทั่วถึงและทันเวลา มุ่งเน้น และสร้างความเข้มแข็ง ของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดบริการเพื่อรองรับและพื้นที่ชายแดน และการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการสาธารณสุข (Border Health) เพื่อหนุนเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การ
พัฒนาการสาธารณสุข และการดูแลประชาชนร่วมกัน
๖) เขตสุขภาพที่ ๖ มุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารณสุขให้เติบโตสู่สังคมดิจิทัล ใช้ประโยชน์
จากระบบดิจิทัลรองรับการให้บริการสุขภาพ และการพัฒนาการบริหารจัดการ
- การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบ digital เพื่อสนับสนุนจัดบริการ
สุขภาพใน ยุคอนาคต เช่น E-Health, tele medicine เป็นต้น ให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบดิจิทัล
รองรับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพรองรับการดูแลผู้ที่มีกาลังซื้อ นักท่องเที่ยว และการ
จัดบริการในพื้นที่เกาะตามแนวทางการพัฒนาของการสาธารณสุขทางทะเล
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อรองรับการจัดบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การส่งต่อ ทั้งในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชน
ส่งเสริมให้มีดิจิทัลโฮมวอร์ดในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาด้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเขตบริการสุขภาพที่ ๖ ให้สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมและใช้เป็นข้อมูลด้านการบริการ เป็นคลังสารสนเทศสุขภาพเชิงพื้นที่ ที่ทุก
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หน่วยงานในระบบสาธารณสุขเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้ประโยชน์ในการสื่อสารสุขภาพสู่
สาธารณะ
- และระบบที่สามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหาร เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายนอกระบบสาธารณสุขทั้งใน และต่างประเทศ
๗) เขตสุขภาพที่ ๖ มุ่งเน้นการพัฒนาการสาธารณสุขรองรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
เรื้อรัง การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการลดความเหลื่อมล้า
- การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในหน่วยบริการและในชุมชนที่
มีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องถึงบ้านภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการจัดบริการ
สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ
- การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน โดยบูรณาการกองทุนสุขภาพเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการของประชาชน พร้อมหนุนเสริมระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อการจัด
สวัสดิการสุขภาพของตนเองของชุมชน พร้อมทั้งระบบหลักประกันสุขภาพที่รองรับ การเติบโตของแรงงาน
อาเซียน นักท่องเที่ยวในพื้นที่และการขยายตัวของภาคตะวันออกสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและ
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก
๘) เขตสุขภาพที่ ๖ มุง่ เน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการสาธารณสุขแบบบูรณา
การทั้งในเครือข่ายในระบบสาธารณสุข และนอกระบบสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ
- การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนและภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการ
จัดระบบสุขภาพ(DHS) ทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล
๙) เขตสุขภาพที่ ๖ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ
รองรับความจาเป็นทางสุขภาพ และการสร้างโอกาสทางรายได้ตามนโยบาย Wellness Cluster
- การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพที่มีความเป็นเลิศสาขาโรคหัวใจ, อุบัติเหตุ,
โรคมะเร็ง, ทารกแรกเกิด, ปลูกถ่ายอวัยวะ และอาชีวเวชศาสตร์ ให้มีศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยใน เขต
สุขภาพที่ ๖ ได้อย่างมีคุณภาพและครบวงจร
- การยกระดับคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจ และสร้างความโดดเด่นในการจัดบริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลชลบุรี ด้านโรคหัวใจ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้านการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า ด้านโรคมะเร็ง
โรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลสมุทรปราการด้านอาชีวเวชศาสตร์
๑๐) เขตสุขภาพที่ ๖ ่งเน้
มุ่ นการปรับระบบการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้ง
ระบบ และการสร้างวัฒนธรรมร่วมขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง
- การเพิ่มประสิทธิภาพการการจัดสรรบุคลากร วางแผนและการพัฒนาขีดความสามารถ
กาลังคนให้เหมาะสม ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาลรองรับความเป็นเลิศ และความจาเป็นใน
การการพัฒนาบุคลากรภาคตะวันออก และพัฒนาทีมเครือข่ายสาธารณสุข ทั้งบุคลากรสาธารณสุข ภาค
ประชาชนและภาคเอกชน ให้เป็นทีมสาธารณสุขอย่างมืออาชีพ สู่เมืองสุขภาพอาเซียนและสุขภาวะยั่งยืน
ด้วยกลไกประชารัฐ พร้อมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน การบริหารและบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของภาคตะวันออกในการเป็น แหล่งอภิบาลความรู้และสร้างกาลังคนยุคดิจิตอล (Academic
Center แบบ ๔.๐)
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- การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วม MOPH ให้เข้มแข็ง พร้อมสร้างแรงจูงใจ เสริม
ระบบคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในชีวิตการทางานและครอบครัว บนพื้นฐานความพอเพียง และความ
ภาคภูมิใจในภารกิจสุขภาพประชาชน และการสร้างระบบบริหารบุคลากร ทางการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์
ร่วมกันของเขตสุขภาพที่ ๖ ส่งเสริมการทางานเป็นทีมสุขภาพ ในรูปแบบสหวิชาชีพที่เข้มแข็ง ส่งเสริม
บุคลากรให้รวมกลุ่มเพื่อเป็นประโยชน์การทางานและสานสัมพันธ์ที่ดีเตรียมพร้อมบุคลากรสาธารณสุขทุก
ระดับรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิตอลและมีสมรรถนะสากล ภาษาอังกฤษ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการรองรับการเชื่อมโยงนานาชาติ
๑๑) เขตสุขภาพที่ ๖ มุ่งเน้นการพึ่งตนเองทางการเงิน การคลัง ของหน่วยบริการ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของหน่วยบริการให้มีความ
มั่นคง โดยการเพิ่มรายได้ ปรับเกลี่ยงบประมาณ พัฒนาระบบบัญชี และการจัดทาต้นทุนของหน่วยบริการ
และการจัดซื้อยาร่วมในภาพของเขตสุขภาพที่ ๖ ให้หน่วยบริการสุขภาพหลุดพ้นจากภาวะวิกฤตการเงิน
การคลัง และมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง
- การส่งเสริมพัฒนาระบบการพึ่งพาตนเองด้านยาและเวชภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีการจัดบริการแบบครบวงจร เพื่อการบูรณาการ
กับสหสาขาวิชาชีพในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยใช้ฐานของอภัยภูเบศรโมเดล ให้เกิดในทั่ว
ทุกพื้นที่ของเขตสุขภาพ
๑๒) เขตสุขภาพที่ ๖ เน้นการสนับสนุนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสาธารณสุข
ใน ทุกระดับ
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และให้มี
ความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
เขตสุขภาพที่ ๖ เป็นเขตสุขภาพที่มีความโดดเด่นทางธรรมาภิบาลในด้านความคุ้มค่าทางการเงินและการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน
วิสัยทัศน์ “เขตสุขภาพเข้มแข็ง การบริหารมีสมรรถนะสูง การบริการมีมาตรฐาน
ทันสมัยและมีนวัตกรรม เพื่อประชาชนสุขภาพดีพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ หนุนเสริมการพัฒนา ภาค
ตะวันออกให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาค
ประชาชน ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการอภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ
ที่ ๖ ทั้งในระดับชุมชน อาเภอ จังหวัด และภาคให้มีความเข้มแข็งรองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง ใน
อนาคต
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในการบูรณาการ
ภารกิจสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ สร้างระบบการจัดการสุขภาพ
ตนเองของชุมชน ให้เป็นชุมชนแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี)
๓. ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ
สุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเป็นเลิศรองรับความจาเป็นทางสุขภาพของพื้นที่ และ
การพัฒนา ภาคตะวันออก
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๔. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสาธารณสุขในทุกระดับ ให้มี
คุณภาพ มาตรฐาน มีสมรรถนะสูง ธรรมาภิบาล ทันสมัย และส่งเสริม สนับสนุน การคิดค้น สร้างสรรค์
นวัตกรรมสุขภาพรองรับการเติบโตของระบบสุขภาพของภาคตะวันออกตามนโยบายยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศกระทรวงสาธารณสุข และการรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก และ
การเชื่อมโยงกับนานาชาติ
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการสาธารณสุขรองรับการ
จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและเสริมสร้างความสุขความมั่นคงในคุณภาพชีวิตและ
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพและการปฏิบัติงานเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชน
เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)
1. ระบบการอภิบาลด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่ ๖ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บูรณาการทรัพยากรทางสุขภาพร่วมกันอย่างเหมาะสมทั้งระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ
และระดับพื้นที่
2. ประชาชนมีความฉลาด รอบรู้ทางสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีสามารถช่วยเหลือ
ดูแลตนเองครอบครัวและชุมชนได้ภาคีทุกภาคส่วนทั้งชุมชนท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคประชาสังคม มี
ส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากฐานของสุขภาวะ
3. บริการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ ๖ สามารถสร้างรายได้ หนุนเสริมการพัฒนาในทุกมิติ
ของภาคตะวันออก นักท่องเที่ยว นักลงทุน ผู้ประกอบการ มีความเชื่อมั่น ในการบริการสุขภาพ
4. บุคลากรเชี่ยวชาญ มีสมรรถนะสากล มีความสุขในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์สูงสุด
๑. ความสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายการสาธารณสุขของเขตสุขภาพประจาปีงบประมาณนั้น
๒. ร้อยละระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน และบุคลากรสาธารณสุขต่อการบริหารของ
เขตสุขภาพ
๓. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี
๔. รายจ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่
๕. ดัชนีความสุขจากการมีสุขภาพดีของประชาชน
๖. ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุน นักท่องเที่ยว ที่มีตอ่ ระบบสุขภาพของเขตสุขภาพ
๗. รายได้รวมเฉลี่ยจากระบบการจัดบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ ……. ล้านบาท
ภายใน ๕ ปี
๘. ร้อยละของระดับความสุข และความพึงพอใจของบุคลากร
๙. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะสากล
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13. แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวนปี 2561)
วิสัยทัศน์จังหวัดระยอง (Vision) : “ เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บน
พื้นฐานความพอเพียง” (City innovative advances, Balanced development , Based on the
sufficiency economy)
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และสมดุล
2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัย บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การผลิตสินค้าและการบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในและต่างประเทศ
5. ส่งเริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
เป้าประสงค์รวม
1. เศรษฐกิจจังหวัดระยองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างสมดุล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความความ
มั่นคงทางสังคมบนพื้นฐานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทรัพยากรธรรมชาติมีการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ทุกภาคส่วนดาเนินกิจกรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
4. เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับมีความพร้อม
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสาหรับรองรับการแข่งขันในระดับสากล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (strategy)
การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมสงบสุข เศรษฐกิจ
ก้าวหน้า และประชาชนดารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอก
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยองมุ่งเน้นเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ และ
เสริมสร้างรากฐานการพัฒนาให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และให้ความสาคัญตามลาดับการพัฒนา จานวน 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุ
สัตว์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการท่องเที่ยว
(Improving the quality of agricultural products, fishery products and livestock to meet
international standards. Coupled with the development of agriculture, industry and
tourism)
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : พั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ติ บ โตควบคู่ กั บ ภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (Develop tourism potential to grow in
tandem with agriculture and industry, quality and sustainability)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศน์ ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อสังคม (Promote the development of the industrial sector to
the Eco Industry, coupled with Corporate social responsibility)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม (Conservation and use of natural resources and the
environment on the basis of participation)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Enhancing quality of life And the participation of
citizens in accordance with the philosophy of sufficiency economy)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตามมาตรฐานที่กาหนด ภายใต้การน้อมนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยจากการคุกคามต่างๆ ทั้งภายนอก
ภายใน
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันทางสังคม
3. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ น แนวทางการด ารงชี วิ ต ตามแนวปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. สนับสนุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
5. พัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อการบริการประชาชน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
6. อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมดั้งเดิม
ให้คงอยู่
7. เสริมสร้างมาตรฐานการดารงชีวิตขั้นพื้นฐาน และพัฒ นาคนตลอดช่วงชีวิต
เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิช
ยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล (Strengthen and improve the ability of the
commercial sector and the service sector to compete internationally)

14.กฎกระทรวง การแบ่งราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งราชการส่วนส่วน
ภูมิภาค เป็น

(1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีอานาจหน้าที่
(1.1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
(1.2) ดาเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
(1.3) กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(1.4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
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พื้นที่จังหวัด
มอบหมาย

(1.5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขต
(1.6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ

(2) สานักงานสาธารณสุขอาเภอมีอานาจหน้าที่
(2.1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อาเภอ
(2.2) ดาเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอ
(2.3) กากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขต
พื้นที่อาเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(2.4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อาเภอให้
เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
(2.5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขต
พื้นที่อาเภอ
(2.6) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
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ข้อมูลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.สังคมผู้สูงอายุ
จังหวัดระยองมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 12.08 (ข้อมูลการตรวจราชการรอบ 2
ปี 2560) ซึ่งถือได้ว่าจังหวัดระยองเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว แนวโน้มของจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และมี
อายุยืนยาวขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มติดสังคม (ร้อยละ 93.7) กลุ่มติดบ้านร้อยละ 4.8 และเป็นกลุ่มติด
เตียง ร้อยละ 1.47 การเตรียมความพร้อมรับมือด้านสุขภาพกับสังคมผู้สูงอายุจึงมีความสาคัญ

2.สังคมหลากหลายเชื้อชาติ
จากนโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมอุตสาหกรรม และการพัฒนาระเบียง
เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ทาให้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเทศเพื่อบ้นาน เช่น กาพูชา สปป.ลาว พม่า
เข้ามาใช้แรงงานและอยู่อาศัยในจังหวัดระยองจานวนมาก และส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุขทั้งใน
ด้านการดูแลให้การรักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันโรค เช่น โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้า นอกจากนี้ ในกลุ่ม
ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมก็มีผู้ใช้แรงงานต่างชาติอีกกลุ่ม เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน หรือกลุ่มประเทศ
แทบอเมริกา หรือยุโรป ซึ่งจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการหรือมาตรฐานการบริการเพื่อรองรับการ
ให้บริการในกลุ่มนี้

3. ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม

ประเด็ น ปั ญ หาที่ ส าคั ญ คื อ ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากการประกอบการทางด้ า นอุ ต สาหกรรม
โดยเฉพาะปัญหามลพิษด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อหากย้อนไปตั้งแต่ปี 2520 จังหวัดระยองมีโรงงานอุตสาหกรรมที่
จดทะเบียนถูกต้องเพียง 126 โรง มีเงินลงทุนรวมเพียง 817 ล้านบาท แต่จากการที่รัฐบาลได้พัฒนานิคม
อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด อย่ า งจริ ง จั ง นั บ ตั้ ง แต่ นั้ น มาโรงงานอุ ต สาหกรรมได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
หลากหลายทั้งการผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตไฟฟ้า การผลิต
สาหรับปัญหามลพิษที่สั่งสมมาจนถึงปัจจุบันนั้น มีหลายประการด้วยกัน เริ่มจากปี พ.ศ.
2540-2546 มีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน จากโรงงานปิโตรเคมีและโรงกลั่น สืบเนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงงาน
อยู่ใกล้กับชุมชน โดยขาดพื้นที่กันชนโดยเฉพาะใน ปี พ.ศ. 2540 สังคมไทยได้รับทราบถึงความรุนแรงของ
มลพิษจากอุตสาหกรรม จากกรณีของครูและนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ที่ต้องปิดปากปิด
จมูกในช่วงเวลาเรียน และบางคนยังต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งในที่สุดโรงเรียนดังกล่าวก็ต้อง
ย้ายออกจากพื้นที่เดิมเพื่อหนีมลพิษอุตสาหกรรม ปัจจุบันเป็นปัญหาสืบเนื่องเรื้อรัง
(1) ปั ญ หามลพิ ษ ทางอากาศ โดยเฉพาะคุ ณ ภาพอากาศในพื้ น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด และเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างชัดเจน มี
กลิ่นรบกวนจากสารเคมี เช่น สารเบนซีน โทลูอีน ไซลีน ไอกรดซัลฟูริก และอะดรีโลไนคริล เป็นต้น รวมทั้ง
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่เกิดจากอุตสาหกรรม
(๒) ปัญหาคุณภาพน้าของแหล่งน้าธรรมชาติ พบว่าน้าทะเลชายฝั่ง และน้าใน
คลองธรรมชาติ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด และพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง มี ป ริ ม าณโคลิ ฟ อร์ ม
แบคทีเรียในระดับสูงมาก ต้องได้รับการบาบัดอย่างถูกวิธี ส่วนน้าใต้ดิน(น้าบาดาล) พบว่ามีสารปนเปื้อน
ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ที่สาคัญได้แก่ สารหนู เหล็กและแมงกานิสซึ่งมาจากการทาเหมืองแร่ในอดีต และพบ
การปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่ายในน้าบาดาลในนิคมอุตสาหกรรมในบางจุด
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(๓) ปัญหาการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในผังเมือง ในช่วงหลาย 10 ปี ที่ผ่านมา
การปรับเปลี่ยนผังเมืองระยองและข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่มาบตาพุดและข้างเคียง เป็นไป
ตามความต้องการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยไม่คานึงถึงพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตร ทาให้มี
การขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมจนชิดกับเขตชุมชนและทับซ้อนกับพื้นที่ชุมชน
การดาเนินการแก้ไขในปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวม ในเขตพื้นที่
จังหวัดระยอง หลายฉบั บ ซึ่งต้องนาแนวความคิดการพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ควบคู่ไปกับการการรักษา
สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการกาหนดเขตพื้นที่กันชนบรรจุไว้ในผังเมือง รวมทั้งให้การ
บังคับกฎหมายให้โรงงานอุตสาหกรรมดาเนินการตามข้อกาหนดใน EIA และ HIA ด้วย

4. ประชากรแฝง

จากการสารวจจานวนประชากรแฝงโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติพบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีประชากรแฝงจานวน 455,138 คน ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ
พบว่าผู้ประกันตนที่ไม่ได้ย้ ายทะเบียนราษฎร์มีจานวนถึง 253,414 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.7 ของ
ประชากรแฝงทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในพื้นที่ เทศบาลเมืองมาบตาพุ ดมีจานวน 106,101 คน ซึ่งสูงกว่า
ประมาณ 1 เท่าของจานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ คาดการณ์แนวโน้มประชากรแฝงจังหวัด
ระยองในระยะข้างหน้าคาดว่าประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมีจานวนเพิ่มขึ้นเป็น 796,510 คนเป็นอย่าง
น้อย โดยมีสัดส่วนประชากรแฝงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะต้องมีแผนการรองรับสัดส่วนความต้องการที่
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากรปีซึ่งได้มีการการรณรงค์ให้ย้ายทะเบียนบ้านมาที่จังหวัดระยอง ซึ่งดาเนินการ
มาระยะหนึ่ งแล้ว ซึ่งเป็นปั ญหาอย่างยิ่ งต่อการการคาดประมาณประชากรเพื่อวางแผน เช่น แผนการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แผนสาธารณูปโภค แผนการใช้ที่ดิน แผนสิ่งแวดล้อมหรือเรื่อง ขยะ น้า

5.ภาวะโลกร้อน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ภาวะโลกร้อน ไม่ได้นาพามาแต่ความร้อนเท่านั้น
แต่ยังนาภัยอันตรายมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะอันตรายจากโรคร้ายที่มีต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์!!! เพราะสภาพอากาศที่ร้อน จะทาให้เชื้อโรคต่าง ๆ สามารถฟักตัวและเติบโตได้ดี นอกจากจะมีโรค
แปลก ๆ ใหม่ ๆ เกิดขึ้นแล้ว เชื้อโรคอาจมีการกลายพันธุ์ โรคที่เคยหายไปจากเมืองไทยจะเกิดขึ้นใหม่อีก
นับสิบชนิด การติดเชื้อโรคและการระบาดของโรคต่าง ๆ จะขยายวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น นายแพทย์
สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสานัก
โรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรค พบว่า ในช่วง10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มีโรคที่จัดว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้าที่รุนแรงเกิดขึ้นหลายชนิดที่มีสาเหตุมาจากภาวะโลก
ร้อน และเป็นโรคที่ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังถึง 13 โรค ได้แก่
1. โรคไข้กาฬหลังแอ่น
2. โรคไข้เลือดออก
3. โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์และเฮนดรา
4 โรคไข้หวัดนก
5. ไข้เหลือง
6.โรคชิคุนกุนยา
7. โรคมือเท้าปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

34
8.โรคติดเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัสซูอิส
9.โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส)
10.โรคทูลารีเมีย
11.โรคเมลิออยโดซิส
12. โรคลิชมาเนีย
13. โรควีซีเจดี หรือโรคสมองเสื่อมชนิดใหม่
จะเห็นได้ว่าผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ และกลับจะยิ่งขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ลาพัง
คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนั้นไม่อาจทาได้ ถึงเวลาแล้วที่ทุก ๆ ฝ่ายจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและลดผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะโลกร้อน

6.ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สังคมไทยในยุคปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย จน
กลายเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตประจาวันโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์, MP-3 และ IPOD รวมไปถึง
อุปกรณ์เสริม ได้แก่ Bluetooth, Small talk หรือ Hand free ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้ไม่ใช่แค่
เพียงเครื่องมือสื่อสารอย่างเดียวเท่านั้น ยังใช้ในการดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ เล่นเกม รวมถึงการ
ส่ง e-mail หรือการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต บริการข้อมูลข่าวสาร และชาระค่าใช้บริการต่าง ๆ ช่วยในการ
ตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิผลแม้ในระหว่างการเดินทาง
อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้หากใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นได้ เช่น
(1) ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่มักมีพฤติกรรมการใช้แนบหูผู้ใช้กับเครื่องอยู่ตลอดช่วงเวลาของ
การใช้งาน นั้นจะทาให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการรับ-ส่งสัญญาณของโทรศัพท์มือถือกระทบกับ
อวัยวะโดยตรง ทั้งบริเวณ หู ตา และเข้าไปถึงสมองส่งผลให้เกิดการทาลายเซลล์และเนื้อเยื้อในบริเวณ
ดังกล่าว และถ้าผู้ใช้ยังคงมีพฤติกรรมทานองนี้เป็นประจาจะเกิดผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(2) เครื่องเล่น MP-3, IPOD และหูฟังของโทรศัพท์มือถือ จากสรุปภาวะสังคมรายเดือน
(กรกฎาคม2552) ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่า การเป็นโรค
หูเสื่อมหรือหูดับ สาเหตุมาจากการนิยมฟังเพลงโดยใช้หูฟังจากเครื่องเล่น MP-3 หรือ IPOD รวมถึงการใช้
หูฟังของเครื่องโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน และหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังมาก เช่น ใน
ศูนย์การค้าก็ต้องเปิดเสียงให้ดังเพื่อให้ได้ยินชัดขึ้นซึ่งเกินระดับมาตรฐานการรับเสียง ส่งผลให้การได้ยินของ
เด็กไทยมีปัญหาค่อนข้างมาก จากผลการสุ่มตรวจการได้ยินของของนักเรียนวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 400 คน ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าร้อยละ 25 มีความผิดปกติในการรับฟังเสียง ขณะที่ข้อมูล
จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2550 มีผู้พิการทางหูเพิ่มขึ้นวันละ 35 คน หรือทั้ง
ประเทศคาดว่าจะมีผู้ป่วยอาการประสาทหูเสื่อมประมาณ 2 ล้านคน
(3) การใช้คอมพิวเตอร์ ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ไม่ว่าจะเล่น
เกม ทางาน หรือเล่นอินเทอร์เน็ตมีดังนี้ (1) ปัญหาเกี่ยวกับสายตา การใช้คอมพิวเตอร์นานเกินกว่า 6
ชั่วโมงต่อวัน จะทาให้ตาขาดน้าหล่อเลี้ยงเกิดอาการระคายเคืองได้ และอาการที่ตามมาคือ ตาพร่าและมอง
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ไม่เห็นชั่วคราว รวมทั้งสายตาสั้นนอกจากนี้ยังมีอาการไมเกรนมาด้วย เพราะกล้ามเนื้อตาจะบีบรัดเลนส์ตา
จนล้า .(2) Computer Vision Syndrome (CVS) จะมีอาการเมื่อยล้าตา ปวดตา เคืองตา ตาแห้ง น้าตา
ไหล ตามัว เห็นภาพซ้อน ปวดคอ หลังและไหล่ (3) Repetitive Strain Injury หรือ RSI อาการนี้จะ
เกิดขึ้นจากการที่คนเรานั่งทางานหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น เอามือวางไว้บน
คีย์บอร์ด และสามารถเกิดได้ทุกส่วนของรางกาย ตั้งแต่แขน ข้อมือ ข้อนิ้ว แผ่นหลัง ต้นคอ หัวไหล่และ
สายตา หากปล่อยไว้นานๆ อาจต้องผ่าตัดเอ็นก็มี (4) อาการท้องร่วงเพราะคีย์บอร์ด (Qwerty Tummy)
ซึ่งชื่อของอาการนี้เอามาจากตัวอักษรชุดแรกบนแป้นคีย์บอร์ดนั่นเอง สาเหตุที่ทาให้เกิดอาการท้องร่วงคือ
คีย์บอร์ดมักมีแบคทีเรียสะสมอยู่ หลายคนมักรับประทานอาหารหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์บอร์ดตั้งอยู่
แบคทีเรียเหล่านี้อาจจะปะปนในอาหารได้ (5) . Carpal Tunnel Syndrome เกิดจากการใช้งานซ้าๆ ที่
บริเวณข้อมือ ทาให้เอ็นรอบบริเวณข้อมือหนาตัวขึ้น แล้วไปกดเส้นประสาทที่วิ่งผ่าน ทาให้เกิดอาการชา
และเจ็บได้
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ข้อมูลด้านสุขภาพ
สถิติชีพ
ข้อมูลอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตาย และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ จังหวัด
ระยอง ปี พ.ศ. 2557 – 2560 พบว่า อัตราเกิดเท่ากับ 13.83, 12.81, 12.51 และ 11.95 ตามลาดับ อัตรา
ตายเท่ากับ 5.94, 6.64, 5.88 และ 6.17 ตามลาดับ อัตราทารกตายเท่ากับ 7.04, 6.42, 5.98 และ 6.52
ตามลาดับ อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ เท่ากับ 0.78, 0.62, 0.66 และ 0.59 ตามลาดับ อัตรามารดาตาย
เท่ากับ 43.31, 22.92, 34.51 และ 23.70 จะเห็นว่า อัตราเกิด อัตราตาย อัตราทารกตาย และอัตราเพิ่ม
ตามธรรมชาติ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีมารดาตายทุกปี ปีละ 2 – 4 ราย
ตาราง 7 จานวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย มารดาตายและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2557 – 2561
ประเภท

การเกิด
(อัตราเกิดต่อพันประชากร)
การตาย
(อัตราตายต่อพันประชากร)
ทารกตาย
(อัตราทารกตายต่อพันเด็ก
เกิดมีชีพ)
มารดาตาย

2557

2558

2559

2560

2561
(ม.ค.-ก.ย.)
จานวน อัตรา จานวน อัตรา จานวน อัตรา จานวน อัตรา จานวน อัตรา
9,236 13.83 8,727 12.81 8,694 12.51 8,439 11.95 6,033 8.41
3,966 5.94 4,525 6.64 4,088 5.88 4,353 6.17 3,156 4.40
65

7.04

56

6.41

52

5.98

55

6.52

48

7.96

4

43.31

2

22.92

3

34.51

2

23.70

3

49.73

(อัตรามารดาตายต่อแสนเด็ก
เกิดมีชีพ)

การเพิ่มตามธรรมชาติ
5,270 0.78 4,202 0.62 4,606 0.66 4,086 0.59 2,877 0.40
(อัตราเพิ่มต่อ 100 ประชากร)
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ปี พ.ศ.2560 - ชาย 67.69 ปี
- หญิง 72.66 ปี
ที่มา: การเกิด การตายจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข
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แผนภูมิ 2 แนวโน้มอัตราเกิด อัตราตายของประชากร จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2556 - 2561
20
14.69
15
10
5.14

13.83

5.94

อัตราเกิด
12.81

12.51

11.95

6.64

5.88

6.17

อัตราตาย
8.41
4.4

5
0
2556

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา: การเกิด การตายจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข
หมายเหตุ ปี 2561 ข้อมูล ม.ค. – ก.ย. 61
แผนภูมิ 3 แนวโน้มอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากร จังหวัดระยอง ปี พ.ศ. 2556 - 2561

อัตราต่อ
แสน
ประชากร

1
0.8
0.6

อัตราเพิ่ม

0.4
0.2

อัตราต่อ
แสน
ประชากร

0
2556

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา: การเกิด การตายจากสานักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข
หมายเหตุ ปี 2561 ข้อมูล ม.ค. – ก.ย. 61

ตาราง 8 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก 10 อันดับแรก จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2560 – 2561
(อัตราต่อแสนประชากร)
ลาดับ

สาเหตุการป่วย

2 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม
1 โรคระบบไหลเวียนเลือด
3 โรคระบบหายใจ
4 โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
5 โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
6 โรคติดเชื้อและปรสิต
7 โรคระบบสืบพันธุร์ ่วมปัสสาวะ
8 โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
9 โรคตารวมส่วนประกอบส่วนตา
10 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม
ที่มา : ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม

2560
จานวน
370,644
361,597
330,125
231,698
238,084
124,036
116,196
79,839
64,465
45,376

อัตรา
52,502.57
51,221.04
46,762.96
32,820.55
33,725.14
17,569.98
16,459.43
11,309.38
9,131.61
6,427.61

2561
จานวน
369,239
361,807
301,218
235,904
230,530
131,863
120,305
73,028
63,502
48,861

อัตรา
51,472.71
50,436.68
41,990.44
32,885.53
32,136.38
18,381.99
16,770.78
10,180.26
8,852.32
6,811.33
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ตาราง 9 จานวนและอัตราป่วยของผู้ป่วยใน 10 อันดับแรก จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2560 - 2561
(อัตราต่อแสนประชากร)
ลาดับ

2560

สาเหตุการป่วย

1

ความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ

2

ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและหลัง
คลอด (รวมผ่าคลอด)

3

โรคความดันโลหิตสูง

4

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติบางชนิด
ที่เกี่ยวกับภูมิคมุ้ กัน

5
6
7
8
9
10

ภาวะบางอย่างที่เกิดจากปริกาเนิด
โรคเบาหวาน
โรคอื่นของระบบย่อยอาหาร
ปอดอักเสบ
โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ่านปอดอื่น ๆ
โรคติดเชื้ออื่น ๆ ของลาไส้

2561

จานวน
20,276
13,015

อัตรา
2,872.14
1,843.60

จานวน
16,518
11,705

อัตรา
2,302.64
1,631.70

11,667
10,665

1,652.66
1,510.72

10,985
9,690

1,531.33
1,350.81

9,673
7,904
6,717
5,615
5,479
4,629

1,370.20
1,119.62
951.48
795.38
776.11
655.71

8,404
7,473
6,157
5,413
5,242
4,985

1,171.54
1,041.75
858.30
754.58
730.75
694.92

ที่มา : ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม
ตาราง 10 จานวนและอัตราตายจาแนกตามสาเหตุการตายด้วยโรคที่สาคัญจังหวัดระยอง ปีพ.ศ. 2560 2561
(อัตราต่อแสนประชากร)
ลาดับ
สาเหตุตาย
ปี พ.ศ.2559
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2561
(ม.ค. – ก.ย.)
จานวน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา :

อัตรา

มะเร็ง
666
95.85
ปอดบวม
309
44.47
โรคหลอดเลือดในสมอง
244
35.12
โลหิตเป็นพิษ
238
34.25
โรคหัวใจขาดเลือด
189
27.20
อุบัติเหตุการขนส่ง
183
26.34
ไตวาย
144
20.72
โรคของตับ
93
13.38
เบาหวาน
63
9.07
โรคเอดส์
47
6.76
ฐานข้อมูลการตาย สานักนโยบายและยุทธศาสตร์

จานวน

อัตรา

จานวน

อัตรา

690
326
338
257
221
204
158
117
75
57

97.74
46.18
47.88
36.40
31.31
28.90
22.38
16.57
10.62
8.07

521
275
237
210
178
165
119
112
60
46

72.63
38.34
33.04
29.27
24.81
23.00
16.59
15.61
8.36
6.41
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ตาราง 11 จานวนโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรกจังหวัดระยอง ปี 2559 –
2561
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ปี 2559
อุจจาระร่วง
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ไข้หวัดใหญ่
ปอดบวม
มือ เท้า ปาก
อาหารเป็นพิษ
ไข้เลือดออก
ตาแดง
โรค STD
สุกใส

อัตราป่วย
ต่อแสน
ประชากร
2,566.45
789.23
611.93
478.52
270.13
197.02
119.74
110.96
107.94
105.63

ปี 2560
อุจจาระร่วง
ไข้หวัดใหญ่
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดบวม
อาหารเป็นพิษ
สุกใส
มือ เท้า ปาก
โรค STD
ตาแดง
ไข้เลือดออก

อัตราป่วย
ต่อแสน
ประชากร

ปี 2561
(ม.ค.-ก.ย. 61)

อัตราป่วย
ต่อแสน
ประชากร

2529.06
856.43
718.32
639.56
161.63
157.09
138.82
129.33
102.13
93.07

อุจจาระร่วง
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ไข้หวัดใหญ่
ปอดบวม
ไข้เลือดออก
มือ เท้า ปาก
สุกใส
โรค STD
อาหารเป็นพิษ
ตาแดง

2,305.71
609.33
461.84
419.6
159.75
144.14
119.47
93.82
92.28
68.59

ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง.506) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

ลาดับความสาคัญของปัญหาสาธารณสุข จังหวัดระยอง ปี 2562
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้จัดประชุมบุคลากรสาธารณสุขในระดับอาเภอและ
จังหวัดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขปี 2561 และจัดเรียงลาดับโดยดูจาก (1) ขนาด
ของปัญหา ได้แก่ อัตราป่วย ความสามารถในการแพร่กระจายโรคหรือปัญหา และแนวโน้มของการเกิดโรค
หรือปัญหา (2) ความรุนแรงของปัญหา ได้แก่ ขนาดของความรุนแรงโดยดูจากอัตราตาย ความสามารถใน
การก่อความรุนแรง ตาย พิการ เกิดภาวะแทรกซ้อน (3) ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา โดยดูจาก ความ
ยากง่ายในเชิงวิชาการที่จะมาช่วยในการแก้ไขปัญหา ความยากง่ายในการบริหารจัดการ/เป็นงานนโยบาย
หรือไม่ (4) ความร่วมมือของชุมชนในการแก้ไขปัญหา (5) ผลกระทบระยะยาว มติที่ประชุม ได้จัดลาดับ
ปัญหาสาธารณสุขจังหวัดระยอง ปี 2562 ดังนี้
1 ความดันโลหิตสูง
2 โรคหลอดเลือดสมอง
3 โรคหัวใจขาดเลือด
4 วัณโรค
5 อุบัติเหตุจราจร
6 เบาหวาน
7 ไข้เลือดออก
8 โรคพิษสุนัขบ้า
9 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
10 ยาเสพติด
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การวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดระยอง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
จังหวัดระยอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ขึ้นในวันที่ 25-26 สิ งหาคม 2559 ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) หัวหน้ากลุ่มงานในโรงพยาบาล/สาธารณสุข
อาเภอ ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 110 คน โดยมี
อ.ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ และคณะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทา

การประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ระยะ 5 ปี วันที่ 25-26 กย.2559
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้ อม เช่น แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุ ข
กฎหมาย เทคโนโยลีสารสนเทศ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสาธารณสุขตอบรับกับสถานการปัจจุบัน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง จึงจัดโครงการ เหลียว
หลัง แลหน้า ทิศทางการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดระยอง ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เพื่อทบทวนจัดยืน
ในการพัฒนางานด้านสุขภาพจังหวัดระยอง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดระยอง ปี
2560-2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง
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คณะกรรมการบริหาร สสจ.ระยอง โดยมี อ.ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ และคณะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การจัดทา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลียวหลัง แลหน้า ทิศทางการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดระยอง
ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดระยอง
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ เป็นต้นแบบด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ที่บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อคนระยองสุขภาพดี”

Strategic Positioning
ระยอง เมืองต้นแบบด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Strategic Intention
ประชาชนวัยทางานมีสุขภาพดี

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภัยสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการงานด้านสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2

พัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ประชาชน
เชื่อมั่น
1. สถานบริการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้รับการยอมรับ
เป็นต้นแบบ
2. เป็นศูนย์อ้างอิงระบบการปฏิบัติการด้าน อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(พิษวิทยา)
3. มีระบบเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงจากการทางานและจากสิ่งแวดล้อม ที่มี
ประสิทธิภาพ
1. ยกระดับสถานบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
2. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาระบบอาชีวเวชศาสตร์และเวช
ศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3. ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงจาก
การทางานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
4. ผลักดันนโยบาย Healthy Workplace สู่การปฏิบัติในสถานประกอบการ
ส่งเสริมและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยโดยเน้นการสร้างศักยภาพให้
ประชาชนพึ่งตนเองได้
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เป้าประสงค์
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5
เป้าประสงค์

1.ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน
2.มีระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและภัยสุขภาพทุกกลุ่มวัยมีประสิทธิภาพ
3.ประชาชนมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
1. เร่งสร้างมาตรการการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ ภัยสุขภาพ
2.สร้าง พัฒนา และสื่อสารการรับรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ผ่านภาคี
เครือข่าย
3.ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประชาชนเชื่อมั่น
1. ระบบบริการสุขภาพ มีคุณภาพ (เชื่อมโยงทั้ง ตติยภูมิ ทุติยภูมิและปฐมภูมิ)
ประชาชนเข้าถึงได้
2. ผู้รับบริการมีความประทับใจในการบริการ
1.พัฒนา หน่วยบริการสุขภาพ ให้มีคุณภาพ ครอบคลุม สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่
2. ขับเคลื่อนทุกภาคส่วน ที่มีความพร้อมให้ มีส่วนร่วมในการพัฒนา คลินิกหมอ
ครอบครัว (PCC)
3. พัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan: SP
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบบริการ
ปฐมภูมิตามแนวทาง ประชารัฐ
พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับ EEC
1. มีระบบจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
2.บุคลากรด้านสาธารณสุขมีสมรรถนะด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและที่เกี่ยวข้อง
3.บุคลากรขององค์กรสาธารณสุขทุกระดับมีความสุขในการทางาน
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ EEC
2. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและที่
เกี่ยวข้อง
3. เร่งรัดให้เกิดความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อ
รองรับ EEC
4. เสริมสร้างบุคลากรคุณธรรม (คนดีศรีสาธารณสุข)
5.เร่งสร้างมาตรการส่งเสริมความสุขในบุคลากร
พัฒนาระบบบริหารจัดการที่สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
1. หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับมีระบบบริหารจัดการ ที่มีทรัพยากรที่
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กลยุทธ์

พอเพียง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนาสุขภาพ
ของจังหวัด
1. พัฒนาหน่วยงานเป็นหน่วยงานคุณธรรม
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดขึ้นกับทุก
หน่วยงาน
3. พัฒนากลไกในการเชื่อมโยงหน่วยงานเครือข่ายเพื่อร่วมกันจัดหาทรัพยากร
และขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการการพัฒนาสุขภาพ
4.พัฒนาระบบบริหารด้านการเงินและพัสดุให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ค่านิยมของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดระยอง Core Value
MOPH-RYHI
M
Mastery (เป็นนายตนเอง)
O
Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)
P
People-centered approach (ใส่ใจประชาชน)
H
Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)
R
Ready (พร้อมรับฉับไว)
Y
Young at heart (มีใจทุ่มเท)
H
Happy (สรวลเส เฮฮา)
I
Integration (บูรณาการ)

