ทิศทางและแผนพ ัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะว ันออก
Eastern Economic Corridor : EEC

ปี 2560-2564
(นาเสนอว ันที่ 9 มิถน
ุ ายน 2560)

ว ัตถุประสงค์ ของ EEC






ั้ า
้ ทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจชนน
ยกระด ับพืน
ี
ของเอเชย
ื่ มโยง
้ ฐานเชอ
พ ัฒนาโครงสร้างพืน
ิ ธิภาพ
อย่างมีประสท
่ เสริมการพ ัฒนาเมืองและ
สง
สภาพแวดล้อมเมือง
ิ ธิประโยชน์
อานวยความสะดวกและสท
แก่น ักลงทุน
ั้ ง
สน ับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชนสู
และท่องเทีย
่ ว

ชลบุร ี

ระยอง

 ท่าเรือนา้ ลึก
 ฐานการผลิต
ั้ า
รถยนต์ชนน
 ขยายมอเตอร์เวย์
 ขยายรถไฟรางคู่
 รถไฟความเร็วสูง
 แหล่งท่องเทีย
่ ว
 ขยายสนามบินอู่
ตะเภา

 ท่าเรือนา้ ลึก
 ฐานการผลิต
ั้ า
รถยนต์ชนน
 ขยายมอเตอร์เวย์
 รถไฟความเร็วสูง
 แหล่งท่องเทีย
่ ว
 ปิ โตรเคมี
 นิคมอุตสาหกรรม
แสนไร่
 แหล่งผลิตอาหาร
ปลอดสารเคมี

ฉะเชงิ เทรา











ฐานการผลิต
ั้ า
รถยนต์ชนน
ขยายมอเตอร์เวย์
รถไฟความเร็ วสูง
ขยายรถไฟรางคู่
แหล่งท่องเทีย
่ ว
ศูนย์โลจิสติกส ์
เมืองน่าอยูร่ องร ับ
การขยายต ัวจาก
กรุงเทพฯ
ปร ับปรุงขยายระบบ
ประปา
พ ัฒนาระบบ
ชลประทาน

ชลบุร ี

ระยอง

ฉะเชงิ เทรา

รวม EEC

1,458,425

690,151

701,275

2,849,851

972,332
(66.67%)

460,055
(66.66%)

459,545
(65.53%)

1,891,932
(66.39%)

134,321
80,679
(9.21%) (11.69%)
ั
ศกยภาพที
่ ตกต่าง 1
2แ

107,786
(15.37%)

322,786
(11.33%)

1

4

ข้อมูล
1 ประชากรทัง้ หมด (คน) ปี 2559
ประชากรวัยแรงงาน (คน)...คานวณ
ประชากรผู ้สูงอายุ (คน) ...คานวณ
2 รพศ./รพท. (แห่ง)
รพช. (แห่ง)

10

8

10

28

รพ.สต. (แห่ง)

118

95

119

332

รพ.เอกชน (แห่ง)

14

3

2

19

4,184

2,713

1,748

9,275

126,972

109,870

23,409

260,428

ช. 70.9
ญ. 80.3

ช. 69.2
ญ. 73.5

ช. 73.4
ญ. 79.8

-

3 โรงงานอุตสาหกรรม (แห่ง)
แรงงานต่างด ้าวทีม
่ ใี บอนุญาต (คน)
4 อายุคาดเฉลีย
่ เมือ
่ แรกเกิด (ปี )
ปี 2558

ชลบุร ี

ระยอง

ฉะเชงิ เทรา

จุดเด่น/โอกาส

จุดเด่น/โอกาส

จุดเด่น/โอกาส

1) แหล่งท่องเทีย
่ ว
2) แหล่งเกษตรกรรม
3) แหล่งอุตสาหกรรม

1)
2)
3)
4)

จุดด้อย/อุปสรรค
1)
2)
3)
4)

NCDs
อาชญากรรม ยาเสพติด
แรงงานต่างด้าว
ขยะและมลพิษ

แหล่งอุตสาหกรรม
แหล่งท่องเทีย
่ ว
แหล่งเกษตรกรรม
ต้นแบบด้าน
อาชวี เวชศาสตร์

1) แหล่งเกษตรกรรม
2) แหล่งอุตสาหกรรม
3) แหล่งท่องเทีย
่ ว
One Day Tour

จุดด้อย/อุปสรรค
1)
2)
3)
4)

มลพิษ/สารเคมีรว่ ั ไหล
ปัญหาอาชวี อนาม ัย
แรงงานต่างด้าว
NCDs

จุดด้อย/อุปสรรค
1)
2)
3)
4)

อุบ ัติเหตุจราจรทางบก
NCDs
ยาเสพติด
แรงงานต่างด้าว

้ 5 - 7% ต่อปี
เศรษฐกิจโตขึน
โรงพยาบาลทีด
่ ม
ี ค
ี ณ
ุ ภาพ
คุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ / LE 85 ปี
การเติบโต
3 - 5 % ต่อปี

การบริหาร
จ ัดการ
ระบบสุขภาพ
การพ ัฒนาระบบ
สุขภาพอาเภอ
การกาก ับดูแล
ธุรกิจสุขภาพ
DHS/DHB

PPP

Medical Tourism
ผ ังเมือง/สาธารณู ปโภค
Health Data

EHIA

การขยายต ัว
้ ริการ
ของผูใ้ ชบ

Over Rule

การพ ัฒนา
บุคลากร

การพ ัฒนา
คุณภาพ
สถานบริการ

Family Medicine

Primary Care /
PCC/
Palliative Care/LTC

Community
Medicine

Occupational
Medicine

Intermediate Care
Chronic Care

ี
สหวิชาชพ

Continuous
Health Care /
Home Ward

การดูแลเฉพาะทาง

Referral System

Maritime Medicine

การพ ัฒนา
สุขภาพ
ประชาชน
P&P
อสม. / อสค.

Skill Worker
จป. / ความปลอดภ ัย

สงิ่ แวดล้อม
ี มลพิษ
ขยะ นา้ เสย
Aging
Enterprises Complex

ระด ับประเทศ
กระทรวง/กรม
การนิคมแห่งประเทศไทย
คณะแพทย์จฬ
ุ าฯ

ระด ับภาค/เขต

หน่วยงานจ ังหว ัด

เขตสุขภาพ
ศูนย์วช
ิ าการ
้ ที่
มหาวิทยาล ัยในพืน

จ ังหว ัด
สาน ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
หน่วยงาน/สว่ นราชการจ ังหว ัด

อบจ.
ท./อบต
้ ทีป
พืน
่ กครองพิเศษ.

หอการค้าจ ังหว ัด
สภาอุตสาหกรรมจ ังหว ัด
มูลนิธ ิ
สมาคม/ชมรม/อสม.

ท้องถิน
่

องค์กร/เอกชน/ปชช.

ั ทัศน์
วิสย
เมืองน่าอยู่ รองร ับการขยายของกรุงเทพฯ ฝั่งตะว ันออก
เป้ าหมาย

โรงพยาบาลทีด
่ ม
ี ค
ี ณ
ุ ภาพ / คุณภาพชวี ต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ / อายุคาดเฉลีย
่ 85 ปี

ยุทธศาสตร์ท ี่ 1

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4

การบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพ

การพัฒนาบุคลากร
สุขภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
สถานบริการ

การพัฒนาสุขภาพ
ภาคประชาชน

กลยุทธ์หล ัก

กลยุทธ์หล ัก

กลยุทธ์หล ัก

กลยุทธ์หล ัก

 การพัฒนาระบบสุขภาพ
อาเภอ
 การกากับดูแลธุรกิจ
บริการสุขภาพ
 การพัฒนาระบบข ้อมูล
สุขภาพ
 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
 การสง่ เสริมการประกัน
สุขภาพแรงงานต่างด ้าว
 การสง่ เสริมการ
ท่องเทีย
่ วเพือ
่ สุขภาพ
 การพัฒนาสงิ่ แวดล ้อม
เมืองน่าอยู่

 การพัฒนาแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว
 การพัฒนาแพทย์ด ้าน
อาชวี เวชศาสตร์
 การพัฒนาบุคลากรด ้าน
อาชวี เวชศาสตร์
ี
 การพัฒนาทีมสหวิชาชพ
ในการดูแลผู ้ป่ วยอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
 การพัฒนาบุคลากร
เฉพาะทางในเรือ
่ งอืน
่ ๆ

 การพัฒนาหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ และคลินก
ิ หมอ
ครอบครัว
 การพัฒนาโรงพยาบาล
Intermediate Care
 การพัฒนาศูนย์
อาชวี เวชศาสตร์
 การพัฒนาสถานบริการที่
เป็ นมิตรกับสงิ่ แวดล ้อม
 การพัฒนาระบบสง่ ต่อ
ผู ้ป่ วย
 การพัฒนาโรงพยาบาล
ศูนย์

 การสง่ เสริมสุขภาพตาม
กลุม
่ วัย
 การป้ องกันและควบคุม
โรคติดต่อ โรคไม่ตด
ิ ต่อ
และการคุ ้มครอง
ผู ้บริโภค
 การสร ้างการมีสว่ นร่วม
ในการดูแลสงิ่ แวดล ้อม
ั ยภาพ
 การพัฒนาศก
อสม. และ อสค.
 การพัฒนาเจ ้าหน ้าที่
ความปลอดภัย
 การสง่ เสริมธุรกิจบริการ
สุขภาพ / Aging
Enterprises Complex

