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                                 สาสน์จากประธานกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง 
                                                     นาย ม้วน  วชิรปาณีกูล 
 
 

                                                    กราบเรียน  ท่านสาธุชน ผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่เคารพทุกท่าน 
                                      โรงพยาบาลเป็นสมบัติอันล้้าค่าควรแก่การเอาใจใส่ดูแล เพราะเป็นที่พ่ึงพิง  
                                      รักษาให้ความปลอดภัยในยามเจ็บไข้ได้ป่วยของพ่ีน้องชาวระนอง  รวมทั้ง  
                                      เพ่ือนมนุษย์ทุกคน  โดยไม่แบ่งชั้น  วรรณะ  เชื้อชาติ  และศาสนา ฉะนั้น
จึงต้องช่วยกันทะนุบ้ารุงส่งเสริม  ร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาคนป่วยให้ใกล้เคียงระดับสากล   มีความ
เจริญก้าวหน้าสมเป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริง   เพราะจะพ่ึงงบประมาณ เพียงอย่างเดียว
บางครั้งอาจไม่ทันการ  เนื่องจากงบประมาณมีจ้ากัด  เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงพยาบาล
ระนองครบรอบ ๑๐๐ ปี  ได้ทอดผ้าป่ามหากุศลขึ้นเพ่ือหาปัจจัยมาพัฒนาและซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ซึ่ง
โชคดีมากได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญทั้งในจังหวัดและท่ัวประเทศร่วมกันบริจาคเงินอย่างล้นหลาม  
เป็นที่น่าชื่นชมยินดียิ่งนักได้เงินบริจาคถึง ๑๐ ล้านบาทเศษ  คณะกรรมการต้องขอกราบขอบพระคุณแทน
โรงพยาบาล และผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง   ในการนี้ ได้จัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือพัฒนา
โรงพยาบาลขึ้น   โดยมีคณะกรรมการก้ากับดูแลกองทุนนี้   ร่วมกับ ทางโรงพยาบาล ได้น้าเงินดังกล่าว  
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   ซ่อมแซมเติมแต่ง และทาสีห้องคนไข้พิเศษ  ตลอดจน พิจารณาถึงความจ้าเป็น
เร่งด่วนบางส่วนที่ทางโรงพยาบาลยังขาดแคลนด้านงบประมาณอยู่   น้ามาสนับสนุนตามความเหมาะสม
เท่าท่ีทางโรงพยาบาลขาดงบเท่านั้น    เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งมีประสิทธิผล
สูงสุดแก่ประชาชนด้วยความตั้งใจจริง  ซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยยึดหลัก
คุณธรรมและหิริโอตตัปปะ   รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม  และความสุขของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง  จะร่วมกัน
ด้าเนินการบนพื้นฐานของความถูกต้องน้้าหนึ่งใจเดียวกันอย่างดีที่สุด  ส่วนเงินที่เหลือ  จะจัดเก็บรักษาไว้
อย่างระมัดระวัง  จะน้ามาใช้ก็ต่อเมื่อมีความจ้าเป็นสูงสุด  แต่ยังต้องใช้ปัจจัยในการด้าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต   เพ่ือให้โรงพยาบาลแห่งนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นในการรักษาดูแลผู้เจ็บป่วย   จึง
ขอกราบวิงวอนต่อท่านผู้มีพระคุณตลอดจนท่านที่ใจบุญที่มีความพร้อม  พอจะแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้
ล้าบากเดือดร้อน   เป็นการลดช่องว่างให้สังคมได้มีความสุขโดยทั่วหน้า  โปรดได้ให้ความอนุเคราะห์  
เมตตา  กรุณา  ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง  ให้เข้มแข็ง   เพื่อน้ามาช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย  ตามวัตถุประสงค์ต่อไป  จักเป็นพระคุณอย่างสูง 
 การช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ให้พ้นจากโรคภัย ไข้เจ็บนั้น  ตามหลักธรรมค้าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นการสร้างบุญมหากุศล  เป็นความสุขทางจิตใจของผู้ให้อย่างแท้จริง  เป็นอานิสงค์
และเนื้อนาบุญสูงสุด  ซึ่งจะเห็นได้ในชาตินี้  ฉะนั้นจึงขอพ่ึงใบบุญของท่านทั้งหลาย  โปรดให้ความเมตตา  
กรุณาด้วย  และขอฝากโรงพยาบาลจังหวัดระนองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ใจบุญทุกท่านตลอดไป
ตราบนานเท่านาน 
 สุดท้ายนี้  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง  ขอกราบวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากล   พระสยามเทวาธิราช  โปรดได้ทรงพระเมตตา  ดลบันดาล  ขอให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่าน  
ที่ได้ร่วมประกอบคุณงามความดี  และได้ยึดมั่นถือมั่นในความเมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  จงมี
สุขภาพแข็งแรง   มั่งมีศรีสุข   มีอายุยั่งยืนนาน   มั่นคงในกิจการงาน  คิดประสงค์สิ่งอันใด  ขอให้สม
ความปรารถนาในสิ่งดีงามทุกประการเทอญ 
                                          ดว้ยความเคารพอยา่งสูง  

         ประธานและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาล ระนอง 
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                  ความเป็นมาของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง 
 
หลักการและเหตุผล 
 มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนองเป็นองค์กรการกุศล  มีภารกิจในการให้สนับสนุนการให้บริการ
ทางสุขภาพของโรงพยาบาลระนองแก่ประชาชนทั่วไป      แต่เนื่องจากการด้าเนินการในรูปแบบมูลนิธิ  
ไม่สะดวกในการด้าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร   หลังจากมูลนิธิ พัฒนาโรงพยาบาลระนอง
ร่วมกับโรงพยาบาลระนอง  จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครบรอบ  ๑๐๐ ปีโรงพยาบาลระนอง  
ได้รับบริจาคเงินมากกว่า ๑๐ ล้านบาท  และ จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์  ตลอดจนปรับปรุงห้องพิเศษแล้ว  
ยังคงเหลือเงินอยู่จ้านวนหนึ่ง  มติที่ประชุมคณะกรรมการทอดผ้าป่าฯ  จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนองขึ้นมา  เพ่ือบริหารเงินที่เหลืออยู่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มีจิต
ศรัทธามากที่สุดและให้เกิดการด้าเนินงานที่สะดวก  ในการจัดหาทุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพิ่มเติม    ในการ
สนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลระนองให้มีความคล่องตัวขึ้น  เพราะงบประมาณที่โรงพยาบาล
ระนองได้รับจัดสรรจากทางราชการในแต่ละปี  ไม่เพียงพอที่จะพัฒนากิจการของโรงพยาบาลระนอง  ให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันการ   
 ดังนั้นการจัดตั้ง  “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง ” ขึ้น  จะท้าให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนา
โรงพยาบาลระนอง  ได้บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชนทั่วไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้โรงพยาบาลระนอง  มีเงินทุนพอเพียงที่จะพัฒนากิจการของโรงพยาบาลระนอง  
นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการ 
 
การด าเนินงาน 
 ๑.  คณะกรรมการทอดผ้าป่าฯ ด้าเนินการจัดตั้ง  “กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง” โดยก้าหนด
กฎระเบียบในการใช้จ่ายเงิน  และอ่ืนๆเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ๒. รับบริจาคทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสมทบในกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง  
 ๓. ใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง  ตามระเบียบและวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
 
สถานที่ติดต่อ  
 หากท่านใดมีจิตศรัทธา  ประสงค์บริจาคสมทบกองทุน  สามารถติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์  
โทร.๐๗-๗๘๑-๒๖๓๐-๓ 
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                                     การพัฒนาโรงพยาบาลระนอง 
                                  โดย นายแพทย์อธิศักดิ์   ตันสุเมธ 
                                          ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลระนอง 
   
 โรงพยาบาลระนอง เป็นโรงพยาบาลจังหวัดขนาดเล็ก มี 320 เตียง หากเทียบกับ
โรงพยาบาลศูนย์สุราษฏร์ธานี ซึ่งมี 1000 เตียง โรงพยาบาลชุมพรเขตร์อุดมศักดิ์ ซึ่งมี 500 
เตียง โรงพยาบาลระนอง เปิดด้าเนินการมาตั้งแต่ปี 2453 และครบรอบ 100 ปี เมื่อปี 2553 
ท่ีผ่านมา แต่โรงพยาบาลก็ขยายตัวไม่มาก และยังมีปัญหาอยู่หลายประการ จากหลายสาเหตุ 
หากสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้ไปได้ โรงพยาบาลก็จะสามารถพัฒนาไปได้อีกไกล  
 1.ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การท่ีจังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็ก มีประชากรน้อย
โรงพยาบาลจึงเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แพทย์ พยาบาลบุคลากรสายวิชาชีพต่าง ๆ ท่ีได้รับ
จัดสรรจากกระทรวงก็น้อยตามไปด้วยหลายปีท่ีผ่านมา  จ้านวนแพทย์มีเพียง 15-20 คน     
แต่ 2-3 ปีนี้ มีแพทย์เฉพาะทางมาอยู่มากขึ้น แต่บางแผนก ก็ยังมีแพทย์เพียงคนเดียว เช่น 
แพทย์แผนกกระดูกและข้อ  แผนกตา เป็นต้น พยาบาลท่ีมีอยู่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการเปิดห้อง
พิเศษอีก 12ห้อง เนื่องจากพยาบาลมีการลาออก โยกย้ายบ่อย บางทีเรียนจบมาแล้วได้ไม่นาน
ก็ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน หรือ โรงพยาบาลรัฐเอง ท่ีให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 
 2.การเป็นจังหวัดเล็กมีประชากรน้อย ท้าให้ได้งบประมาณ เพื่อก่อสร้างตึกผู้ป่วย 
ครุภัณฑ์การแพทย์ ซึ่งได้รับ ตามจ้านวนหัวประชากรน้อยไปด้วย การรักษาฟรี ตามนโยบาย
ต่างๆ การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือยๆทุกปีๆ ก็เป็นภาระให้กับเงินบ้ารุงของ
โรงพยาบาล ซึ่งเคยมีมากพอสมควรกลับมาติดลบ ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับโรงพยาบาลท้ัง
ประเทศกว่า 500 แห่ง การจัดสรรงบประมาณในปัจจุบัน ก็ต้องมาจัดสรรกับภายในเขต
เดียวกัน ซึ่งมี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ชุมพร ระนอง พังงา  ตะกั่วป่า เกาะสมุย  
 3. การพัฒนาสถานที่อนามัย (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล) ให้เป็นด่านหน้าของ
โรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และโรคท่ีมีอาการไม่มาก หาก รพ.สต.มีความสามารถ
ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ท่ีไม่มีโรคแทรกซ้อน และควบคุมระดับน้้าตาล
ความดันได้ดีแล้วผู้ป่วยก็ไม่จ้าเป็นต้องเข้ารับยาท่ีโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งมีผู้ป่วยเป็นจ้านวนมาก 
เสียเวลาในการรอแพทย์ รอรับยา ยาท่ีผู้ป่วยได้รับท่ี รพ.สต. ก็เป็นตัวเดียวกับท่ีโรงพยาบาล
จังหวัด ผู้ป่วยจะได้สบายใจได้ว่า ได้ยาคุณภาพเดียวกัน 
 4.การพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยด้วยน้ าแร่ระดับต้นของประเทศ 
โรงพยาบาลได้รับงบประมาณงวดแรก 39 ล้านบาท ยังขาดอยู่อีก 100 ล้านบาท คาดว่า
โครงการจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2559 
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                                         สาสน์จากอดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลระนอง 
                                                           นายแพทย์ทินกร   พงศ์วิวัฒน์ 

 
 
 
 
 

  ก่อนที่หมอจะมาเป็นผู้อ้านวยการโรงพยาบาลระนอง  ได้มีโอกาสมาติดตามนิเทศงาน
และตรวจราชการในจังหวัดระนอง  ปีละ ๒ ครั้ง  ในฐานะผู้นิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข  ได้พบ
เห็นและได้รับทราบปัญหาต่างๆ  ของโรงพยาบาลระนองอยู่พอสมควร  ทั้งด้านอาคารสถานที่  ที่เก่าและ
ทรุดโทรม  ไม่เหมาะสม  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ไม่เพียงพอ  ส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการ
และความพึงพอใจของผู้ป่วย/ญาติ  อันสืบเนื่องมาจากการที่โรงพยาบาลขาดแคลนงบประมาณในการ
ด้าเนินการจัดซื้อหรือปรับปรุงซ่อมแซม   เพราะงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในการใช้จ่าย   เมื่อหมอได้เดินทางมาด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงพยาบาลระนอง  ก็มีความตั้งใจที่จะ
จัดหาเงินมาด้าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น   และพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาว
ระนอง   จึงได้คิดและปรึกษาหารือกับผู้ที่เก่ียวข้องทั้งในหน่วยงานโรงพยาบาล  ภาคประชาชน  เอกชน  
และผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เช่น คุณม้วน  วชิรปาณีกูล,คุณบุญสุข  ธนัตวรานนท์,คุณพัชรี  วณิชย์
อนันตกูล,คุณเพลินตา  อ้ิวตกส้านฯลฯ  เพ่ือหาช่องทางในการระดมเงินทุนมาพัฒนาโรงพยาบาลระนอง  
จนมีความเห็นร่วมกันว่า  ควรจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา  และได้จัด
งานผ้าป่าสามัคคีข้ึนเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ดังที่กล่าวนามมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง
ในการจัดงาน  เดิมทีตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะหาเงินประมาณ ๓-๔ ล้านบาท   แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของ
พ่ีน้องชาวระนอง  การทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครวมเป็นเงินถึง ๑๐ ล้านบาท  ท้า
ให้โรงพยาบาลสามารถน้าเงินมาใช้ประโยชน์ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ได้ตามความต้องการ  และได้น้า
เงินที่เหลือจัดตั้งเป็นกองทุนพัฒนาโรงพยาบาล  โดยบริหารจัดการร่วมกันระหว่าง  โรงพยาบาลและภาค
ประชาชน  ซึ่งปัจจุบันได้น้าเงินมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงซ่อมแซมและพัฒนาด้านอาคารสถานที่ไป
พอสมควรแล้ว  เช่น  ปรับปรุงทาสีตึกพิเศษ  ปรับปรุงห้องน้้าห้องส้วม  เตียงพักของญาติเฝ้าไข้  และสิ่ง
อ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ   ประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งหมด  ส่งผลดีกลับมายังพ่ีน้องประชาชนชาวระนอง  และ
ประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการโรงพยาบาล 
 ในฐานะผู้บริหารโรงพยาบาลระนอง  ขอยืนยันในความตั้งใจ  และความทุ่มเทที่จะพัฒนา
โรงพยาบาลระนองให้เจริญก้าวหน้า  และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้หวังว่าประชาชนชาวระนอง  ร่วมแรง
ร่วมใจให้ก้าลังใจสนับสนุนด้านงบประมาณเหมือนอย่างเช่นที่ผ่านมา  หมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  
รวมทั้งผู้บริหารกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง   จะน้าเงินทุกบาททุกสตางค์   ซึ่งเป็นแรงศรัทธาและ
น้้าใจของพ่อแม่พ่ีน้อง  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด  ให้สมกับที่ทุกท่านตั้งใจ 
 ขอขอบพระคุณทุกท่าน  ทุกภาคส่วน  ที่มีส่วนร่วมในการจัดหาทุนมาพัฒนาโรงพยาบาล   
รวมทั้งแรงกาย  แรงใจ  และก้าลังใจ  ให้กับโรงพยาบาลระนอง  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ้าจังหวัดของเรา
ให้เจริญก้าวหน้า   รับใช้ชาวระนองและประชาชนทั่วไปอย่างยั่งยืนตลอดไป 
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                          คณะกรรมการกองทุน 
 
 
 
 
 
 

                                       
                                       คุณม้วน  วชิรปาณีกูล   
                                               ประธานกรรมการ 
 
 
 
 
 
คุณบุญสุข  ธนัตวรานนท์              นพ.อธิศักดิ์  ตันสุเมธ                  คุณพัชรี  วณิชย์อนันตกูล 
  รองประธานกรรมการ                 รองประธานกรรมการ                   กรรมการและเหรัญญิก  
 

 
 
 
 
 
     คุณสุณี  สุขแดง                   คุณเพลินตา  อ้ิวตกส้าน                    คุณสุวรีย์  ลิ่มตั้ง 
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก                  กรรมการ                                 กรรมการ   
 

 
 
 
 
               
   คุณธารารัตน์  สัจจา              คุณกิ่งแก้ว  อนันต์ไวทยะกิจ                คุณสุจิตรา  โกยวานิช 
          กรรมการ                               กรรมการ                         กรรมการและเลขานกุาร  
 
 
 

 
 
                     คณุปิยวรรณ  กมลวิทย์              คณุสุจิรตัน ์ จงเจรญิ 
                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 

   

  

  

 

 

  

 

คุณวีระ  บุญราศี 
ที่ปรึกษา 
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รายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้รับจากการทอดผ้าป่าโรงพยาบาลระนอง 
                       วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

 
                               เคร่ืองช่วยหายใจชนดิปริมาตร  
จ้านวน 2  เครื่อง    ราคา   1,790,000 บาท   ประจ้าหน่วยงาน   ICU 

                        
                        ถงุบีบลมเขา้ปอดชนดิผู้ใหญข่ณะท้าการช่วยฟ้ืนคนืชีพ  
จ้านวน 2  ชุด   ประจ้าหน่วยงาน  ICU , อายุรกรรมชาย 
                        ถงุบีบลมเขา้ปอดของเดก็ขณะท้าการช่วยฟ้ืนคนืชีพ 
จ้านวน 1  ชุดประจ้าหน่วยงาน  ตึกกุมารเวชกรรม   ราคา  20,000  บาท 

           
                              
                                   เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 
ราคา 1,075,000  จ้านวน 1  เครื่อง  ประจ้าหน่วยงาน  หน่วยจ่ายกลาง  
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เครื่องควบคุมสารน้้าอัตโนมัติ 
   จ้านวน 10  เครื่อง   ราคา  385,000 บาท   

ประจ้าหน่วยงาน          
อายุรกรรมหญิง   2 เครื่อง   
ศัลยกรรมชาย   1 เครื่อง  
พิเศษ 1    1 เครื่อง    
พิเศษ 4      1 เครื่อง 
กุมารเวชกรรม     3 เครื่อง    
พิเศษ 2           1 เครื่อง   
อายุรกรรมชาย    1  เครื่อง 
          

 
 

เครื่องติดตามการท้างานของทารกในครรภ์ 
        จ้านวน 2  เครื่อง    ราคา  100,000  บาท   ประจ้าหน่วยงาน  ห้องคลอด 
 

                                  
 

เครื่องฟังการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 
จ้านวน 4 เครื่อง ราคา 44,000  บาท  
ประจ้าหน่วยงาน ห้องคลอด 3 เครื่อง  
ศัลยกรรมหญิง  1 เครื่อง 
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เครื่องดูดสุญญากาศแรงดันต่้า  ขวด 2200 cc 
จ้านวน 2  เครื่อง     ราคา   34,000  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  ศัลยกรรมหญิง  , พิเศษ 4 

                                 
 

                      เคร่ืองดดูสุญญากาศแรงดนัต่้า  ขวด 1000 cc 
จ้านวน 2  เครื่อง  ราคา   17,000  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  กุมารเวชกรรม , พิเศษ 7 
 

                        
 

เครื่องดูดเสมหะใช้ระบบสุญญากาศ(ติดฝาผนัง) พร้อมขวด 1200 cc 
จ้านวน 3 เครื่อง   ราคา   45,000  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  อายุรกรรมชาย   3  เครื่อง 
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                         เครื่องวัดปริมาตรอากาศของท่อหลอดลมคอ  
                           จ้านวน 2 เครื่อง   ราคา  15,000  บาท 
ประจ้าหน่วยงาน  อายุรกรรมชาย  1 เครื่อง  อายุรกรรมหญิง  1  เครื่อง  
                          

                               
                   
                            เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ 
                         จ้านวน 10 เครื่อง  ราคา   48,000  บาท 
ประจ้าหน่วยงาน  ห้องคลอด , หลังคลอด, ตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, พิเศษ 6,  
อายุรกรรมชาย, อายุรกรรมหญิง, ศัลยกรรมชาย, กุมารเวชกรรม, พิเศษ4 ,ไตเทียม  
                                    

                                      
 

ตู้ส่องไฟส้าหรับรักษาเด็กอาการตัวเหลือง 
จ้านวน 3 ตู ้ ราคา   200,000  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  ตึกกุมารเวชกรรม  
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เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต   ชีพจร และออกซิเจน 
จ้านวน 1 เครื่อง  ราคา  150,000  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  หน่วยไตเทียม  
 

                   
 

เครื่องช่วยหายใจ Bipap Pro 2 
จ้านวน 1 เครื่อง      ราคา   117,000  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  อายุรกรรมชาย    
                                                                 

                      
 

เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ไฮดรอลิก  และอุปกรณ์ผ่าตัดกระดูก 
            จ้านวน 1 ชุด   ราคา  770,000  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  ห้องผ่าตัด  
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                            เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติชนิดพกพา 
          จ้านวน 5 เครื่อง  ราคา 11,500  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  หน่วยไตเทียม  
 

                                        
 

                                 เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบส้าหรับผู้ใหญ่ 
    จ้านวน  2  ชุด  ราคา  13,580   บาท  ประจ้าหน่วยงาน  หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย  

                                               
  

                                             ท่ีนอนลมชนิดรังผึ้ง  
                                จ้านวน   3  ชุด   ราคา  15,408   บาท 
     ประจ้าหน่วยงาน หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 ชุด  หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 ชุด 
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                                           ตู้อบเด็กรุ่น V-2100G 
    จ้านวน   1  ตู้  ราคา  370,000  บาท  ประจ้าหน่วยงาน  หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  
 

                                  
              

              เคร่ืองควบคมุการใหส้ารละลายทางหลอดเลือดชนดิใช้กระบอกฉดียา  
จ้านวน  1 เครื่อง ราคา  44,999.99   บาท ประจ้าหน่วยงาน หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม  
 

                                              
 

              ตาชั่งเด็กอ่อนดิจิตอล ประจ้าท่ีตึกบริการผู้ป่วยนอก  และหอผู้ป่วยพิเศษ 7 
              จ้านวน 2 เครื่อง   ราคา 17,000 บาท 
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                                      หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลระนอง 
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          เตียงส าหรบัผู้ปว่ยกายภาพบ าบดั จ านวน 6 เตียง 
 

  
 

              ติดเครื่องปรับอากาศตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
                            จ านวน 4 เครื่อง 
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                 ภาพถ่ายสถานที่ที่ปรับปรุงด้วยเงินกองทุน 
 
ทาสีหอผู้ป่วยพิเศษใหม่ 
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 ทาสีหอผู้ป่วยสามัญ 
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                   ปรับปรุงห้องน้ าห้องสุขาในหอผู้ป่วยสามญั 
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                          ต่อเติมอาคาร รพ.สต.ปากคลอง 
                                    วงเงิน    774,166    บาท  
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             ส้าหรับการสร้างสถานีอนามัยปากคลอง นี้ไม่คิดค่าจ้างในการควบคุมการก่อสร้าง  เนื่องจาก 
นายม้วน  วชิรปาณีกูล เป็นผู้เสียสละและดูแลควบคุมในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ และยังใช้เงินส่วนตัวใน
การต่อเติมติดกระเบื้องในอาคาร เพื่อความสะอาด  และสวยงาม  พร้อมทั้งติดเครื่องปั๊มน้้า  เพ่ืออ้านวย
ความสะดวกใช้ให้กับสถานีอนามัยปากคลอง อีกด้วย  รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและต่อเติมทั้งหมดครั้งนี้ 
ประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
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รายช่ือผู้บริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 100 ปี รพ.ระนอง 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2553 - 10 พฤษภาคม 2554 

 
ล้าดับที่ ชื่อ - สกุล จ านวนเงิน 

1 คุณสลิ่ม    ธนาชีวิต       2,000,000.00  

2 คุณอุไรวรรณ      ศิวะกุล และครอบครัว       1,075,000.00  

3 คุณ สิร ิ  เหมเรืองเงิน         600,000.00  

4 คุณ วีระ - กิติลัษณ ์ บุญราศร ี และครอบครัว         200,000.00  

5 หจก.สินพาราค้าไม ้         120,000.00  

6 คุณวิโรจน ์  ร่มเย็น          120,000.00  

7 นายไพรัตน ์  บุญชนะวิวัฒน์/นายประภาส   ลิ่มเถาว์/นายบุญสุข   ธนัตวรานนท์         100,000.00  

8 หจก.พัฒนาภัณฑ์อีเล็กทริค         100,000.00  

9 นางอ่วน    ศรัทธาจิต         100,000.00  

10 คุณ ณรงค ์   ขอคงประเสริฐ         100,000.00  

11 คุณ วรรณ ี   จงนิตยกาล         100,000.00  

12 คุณ สง่า  กังวาล , รัชน ี หีบเพชร และครอบครัว         100,000.00  

13 ครอบครัวมหพันธุ์ทิพย ์         100,000.00  

14 มูลนิธิระนองสงเคราะห ์         100,000.00  

15 คุณเล่าตั้ง (เช็ค .กรุงเทพ เลขท่ี 1567213 ลงวันท่ี 5 ตค.2553)         100,000.00  

16 หจก.อนิรุธการโยธา    และก่อสร้าง         100,000.00  

17 คุณสุมิตร      เศวตะดุล         100,000.00  

18 บริษัทระนองโกลเด้นท์ทาวน ์จ้ากัด         100,000.00  

19 บมจ.อยุธยา  อลิอันซ์(รอรายชื่อแยกโมทนาบัตร)         100,000.00  

20 ร.ต.ต.ช่ืน  จุลแพทย์,นางมุ่ยเท่า จุลแพทย์และครอบครัว         100,000.00  

21 ร้าน ดี. ด.ี ค๊อฟฟี ่           60,000.00  

22 คุณสงวน - คุณยุพา     ยอดพินิจ           60,000.00  

23 หจก.ระนองแอ๊ดวานซ ์ เทรดดิ้ง           60,000.00  

24 คุณแม่อุดมลักษณ ์    ตันสุเมธ           60,000.00  

25 หจก.ทองชัย  อินเตอร์-เทรด           60,000.00  

26 คุณ สมศักดิ์ -ยุวด ี เฉลียวจิตติกุล และครอบครัว           60,000.00  

27 คุณ สมชาย     วงศ์จันทร์เพ็ญ           60,000.00  

28 คุณ พฤกษ์          อิ้วตกส้าน           60,000.00  

29 วาสนาอดิศร           60,000.00  

30 นพ.ปิติสุข       ไกรทัศน ์          60,000.00  
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31 คุณปราณ ี     ลิ่มศิลา          50,000.00  

32 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดเอ็กฮวด          50,000.00  

33 หจก.โรงน้้าแข็งปลาทอง          50,000.00  

34 ทีเอสเอ็ม ทักษิณมารีนกรุ๊ป          50,000.00  

35 คุณ ธนู    ทักษิณาวงศ ์          50,000.00  

36 ร้านจิ้นเห้งอะไหล ่          50,000.00  

37 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดกนกวณิช          50,000.00  

38 บ.ชินอินปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต          50,000.00  

39 หจก.โรงงานปลาป่นเจริญกิจการระนอง          50,000.00  

40 บริษัท  ทรายแดง  จ้ากัด          50,000.00  

41 นายม้วน      วชิรปาณีกูล          50,000.00  

42 บัญชาอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต          40,000.00  

43 คุณชลณิการ ์วิภาคกิจอนันต์และเพื่อนชาวต่างชาต ิ          40,000.00  

44 คุณพิชิต คุณวิยะดา ศริรภัทร และครอบครัว          35,600.00  

45 คุณเชวงศักดิ ์     วชิรปาณีกูล          30,000.00  

46 คุณแสวง  ปันฉิม (ร้านพัฒนกิจ)          30,000.00  

47 หจก.เสี่ยงติ้น          30,000.00  

48 คุณสุณีย ์      เภาวิเศษ          30,000.00  

49 คุณนียดา    รุจิวิวัฒนกุล          30,000.00  

50 บ.เอส.ซ ีอันดามัน ทิมเบอร์ จ้ากัด          30,000.00  

51 คุณเพชรรัตน ์     วชิรปาณีกูล          23,400.00  

52 คุณสุรภ ี    แจ่มจ้ารูญ          23,190.00  

53 พุ่ม ชมรมคนรู้ทันความดันเบาหวาน          21,770.00  

54 บริษัทก้ายช้วนเคซ ี จ้ากัด          20,000.00  

55 นางศิริรัตน ์    แซ่ตั้ง          20,000.00  

56 คุณ วัชระ      ธีรรัตนางกูร          20,000.00  

57 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม          20,000.00  

58 คุณกุ๊ก-คุณเง๊กลั้ง    หน่อเนื้อ          20,000.00  

59 บริษัทแสตนดาร์ดก๊าซ          20,000.00  
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60 นายนิพนธ ์     จิตต์อาร ี        20,000.00  

61 นายสนอง        นนทรัตน์        20,000.00  

62 นายตก   ลิ่มศิลา  และครอบครัว        20,000.00  

63 คุณบดินทร ์      ฉัตรมาลีรัตน ์        20,000.00  

64 นางชุลีพร       เสริมศิริมานนท์        20,000.00  

65 พนักงาน บ.สยามชัยอาหารสากล จ้ากัด        18,640.00  

66 บริษัท  มีฐานะด ี จ้ากัด        15,000.00  

67 นายมานิตย ์    กิตติกาญจนาภา        15,000.00  

68 คุณจินตนา     แซ่ตัน        13,100.00  

69 คุณสมพร  พงศ์พันธ์  กลับกลาย และครอบครัว        13,000.00  

70 ร้านเชาว์เภสัช        12,553.00  

71 เงินโอนไม่ทราบนามผู้บริจาค        12,000.00  

72 คุณทวี คุณวนิดา   ศุภรัตน์ก้าธร        10,200.00  

73 คุณสุพล       รัตนราทร        10,000.00  

74 คุณพิชิต      โสภิตสกุลมาศ        10,000.00  

75 คุณพัชร ี    วณิชย์อนันตกูล        10,000.00  

76 หจก.โรงหล่อระนอง        10,000.00  

77 คุณธีรยศ ธีรเจียรนัย(ร้านทวีพรการเกษตร)        10,000.00  

78 ร้านคลังวิทยา        10,000.00  

79 ร้านจารีพาณิช(โก้เงิน)    คงพัฒน์        10,000.00  

80 คุณสวาท        ขุนนาค        10,000.00  

81 นายนิพนธ ์       ยินดีอนันต์        10,000.00  

82 ครอบครัวรุ่งวาณิชกุล(ร้านพรระนอง)        10,000.00  

83 คุณสุรดา          รุ่งแพรวมณ ี        10,000.00  

84 นางพรลาภ       อุดมมณีธนกิจ        10,000.00  

85 ครอบครัวเตี่ยวสกุล        10,000.00  

86 คุณ สุนันท์     ประแจวัฒนะ        10,000.00  

87 คุณ สุรพันธ ์ ตันฑสุกิจวณิช  และครอบครัว        10,000.00  

88 ด.ต.สันทเวศ-มณีรัตน ์ วิทยารัฐ        10,000.00  
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89 คุณเอนก,คุณธิดารัตน ์โถวสมบัต ิ      10,000.00  

90 คุณพิบูลย,์คุณสุพรพิศ  หงษ์ชูเกียรต ิ      10,000.00  

91 นางประไพ      ชินพิลาส      10,000.00  

92 คุณชัยสิทธ์ิ        เจี่ยกุญชร      10,000.00  

93 คุณ ธีระนุช        รัตนะพิสิฐ      10,000.00  

94 คุณ ชูชัย         รังสิยานันท์      10,000.00  

95 คุณ อุไร        พรหมเจริญ      10,000.00  

96 ร้านเคียงเล      10,000.00  

97 ร้านโลหะไพโรจน ์      10,000.00  

98 นางอ้วงตี้       ตัณฑสุกิจวณิชย ์      10,000.00  

99 แพทย์หญิงทวีสิน    อริยะชัยพาณิชย ์      10,000.00  

100 หจก.ศิษฐิชัยยนต ์ระนอง      10,000.00  

101 คุณ ช้านาญ    วิจิตรเนาวรัตน ์      10,000.00  

102 อาม้า อังบ๊วย    แซ่อึ้ง      10,000.00  

103 คุณ ศศิณัฎฐ ์    ธีรรัตนางกูล      10,000.00  

104 คุณ ธนภรณ ์      มนต์เทียนเกษม      10,000.00  

105 คุณนรินทร ์-   คุณพรทิพย์ หฤทัยวิญญ ู      10,000.00  

106 หจก.ระนองคอนกรีตการช่าง      10,000.00  

107 บ.ชัยรัชกิจหัวหิน มอเตอร์เซลล์ จก.      10,000.00  

108 คุณสุรินทร ์- สิริลักษณ ์ โลสงค ์      10,000.00  

109 นางสาวฐิติรัตน ์   รัชนิพนธ ์      10,000.00  

110 สมาคมใหหล้าระนอง      10,000.00  

111 คุณเหลี่ยงฮวด - คุณจิรา  กิตติวิวัฒน์      10,000.00  

112 คุณวิชัย    ทิพพานนทกูล      10,000.00  

113 อู่เอกชัย  มหาชัย      10,000.00  

114 คุณชัชวาล    เผือกเนียร      10,000.00  

115 คุณสมศักดิ,์  คุณจุรีย ์ เฉยทิม      10,000.00  

116 ไถ่เกี้ยง, อุทัย,บุศรี  อังษานาม      10,000.00  

117 คุณก้าลูน  รัตนะพิสิฏ และครอบครัว      10,000.00  
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118 คุณอาจินต ์- คุณเพียว  อภิวัฒนศร  และครอบครัว      10,000.00  

119 คุณมนัส - คุณทองอ่อน  วาสนานุกุล      10,000.00  

120 นายกิติพร     เชาวนจินดา      10,000.00  

121 คุณสมชาย-ขวัญใจ รันทกิจ      10,000.00  

122 คุณสมพันธ์  อภิวัฒน์ศร และครอบครัว      10,000.00  

123 คุณบุญรอด     บุศราพันธ ์      10,000.00  

124 บริษัท  นิวมิตรทัวร ์ จ้ากัด      10,000.00  

125 ชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดระนอง      10,000.00  

126 คุณสมนึก    คุณอุไร  เมฆหมอกและครอบครัว      10,000.00  

127 นายสง่า-นางวรรณ ี  ยอดพินิจ      10,000.00  

128 นพ.หฤทัย-พญ.สุพิน   จิระตระการวงศ ์      10,000.00  

129 ชมรมผู้สูงอาย ุ      10,000.00  

130 บริษัท นิวมิตรทัวร์ จ้ากัด      10,000.00  

131 บริษัท เทรเซอร์ คิงดัม ระนอง จ้ากัด      10,000.00  

132 นางต่วน นายตันเก็ง แซ่ตัน    ดญ.ณัฐธกา  ลิ่มระนางกูร        9,500.00  

133 คุณพิศิฏฐ์-นวลละออ   เอี่ยมองค ์        9,500.00  

134 คุณปานจิตต ์อิสรางกูร ณ อยุธยา        9,000.00  

135 พุ่มล้าดับที ่14,22,28,30,33,36,35,44,46,58        8,979.00  

136 เรือบ้ารุงไทย ภูเก็ต        8,500.00  

137 พุ่ม ชมรมผู้สูงอาย ุ        7,993.00  

138 คุณกัญรัช  ฐอสุวรรณ        7,890.00  

139 พุ่ม คลินิค ฟ ฟัน        7,180.00  

140 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม        6,582.00  

141 คุณอ้านาจ    บุนนาค        6,260.00  

142 พุ่ม อายุรกรรมหญิง       6,177.00  

143 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร       6,016.46  

144 คุณวิมล    ริจิรานุวัตร       6,000.00  

145 หจก.ระนองออนไลน ์       5,990.00  

146 ซองรับจากคุณม้วน26 ซอง(1 ใบ อนุโมทนา)       5,929.00  
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147 หน่วยจ่ายกลาง          5,830.00  

148 พุ่ม พิเศษ 2          5,640.00  

149 คุณชาติชาย       ราชปาลวงศ์          5,000.00 

150 นายฉัตรชัย          เลียงจิรกาล          5,000.00  

151 คุณไพศาล        อรรคพิพัฒน์          5,000.00  

152 คุณเจี้ยว         ณ  ถลาง          5,000.00  

153 คุณสุรชัย        ตันกุลธร          5,000.00  

154 นางยุวดี และนส.วิภาศิร ิ     ยอดพินิจ          5,000.00  

155 คุณฉัตรชัย    เลียงจิรกาล          5,000.00  

156 คุณ ยงยุทธ  รังสิพุฒิกุล          5,000.00  

157 นายซุ้ม - นางนวลจันทร ์ แซ่เอี้ยว          5,000.00  

158 ร้านอ้วนมอเตอร ์          5,000.00  

159 ร้านอุ้ยกวงโอสถ          5,000.00  

160 ค.แสงทอง จ้ากัด          5,000.00  

161 คุณสุวรีย ์ ลิ่มตั้ง  และครอบครัว          5,000.00  

162 นางธารารัตน ์ สัจจา และครอบครัว          5,000.00  

163 บจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ ่(มหาชน) สาขาระนอง          5,000.00  

164 คุณสุนันท์      ประแจวัฒนะ          5,000.00  

165 ครอบครัวอนันต์ไวทยะกิจ          5,000.00  

166 นายวินัย  รังสิศิริไพบูลย์และครอบครัว          5,000.00  

167 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัดวินิจบริการ          5,000.00  

168 คุณ (กิมหยก)  ศศิณัฎฐ ์ ธีระรัตนางกูล          5,000.00  

169 คุณ พร้อมภัณฑ ์ อินทมงคลสุข          5,000.00  

170 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต          5,000.00  

171 บริษัท เจบีเมดิคอลซัพพลาย จ้ากัด          5,000.00  

172 พญ.อุไรวรรณ    ตันตระกูล          5,000.00  

173 ร้านระนองโฟโต ้          5,000.00  

174 ร้านเชาว์เภสัช          5,000.00  

175 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง          5,000.00  
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176 คุณสมชัย  คุณประภา วัฒนการคุณ          5,000.00  

177 คุณสุวรรณา  สมพร (ร้านสมพรพานิช)          5,000.00  

178 คุณกรีฑา คุณมาล ี  ยกย่อง          5,000.00  

179 คุณพรชัย,คุณจินดา พิริยะเบญจวัฒน์+ครอบครัว          5,000.00  

180 บ.มินเนอรัล  รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จก.          5,000.00  

181 บริษัท เทพศิรินทร์ จ้ากัด          5,000.00  

182 คุณพรพจน์ ,คุณเวียง  กังวาล          5,000.00  

183 หจก.ระนองซีบาสเตอร ์(ไซ้จิว)          5,000.00  

184 คุณสว่างศร ี วงษ์ชัยชนะ          5,000.00  

185 คุณมาลัย  แซ่เตียว และครอบครัว          5,000.00  

186 ร้านเชาว์เภสัช ระนอง (คุณมณ ี อึ้งไพบูลย์)          5,000.00  

187 นายอาว    เถาว์จ ู          5,000.00  

188 นายขาว    เถาว์จู          5,000.00  

189 ชมรมก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน          5,000.00  

190 คุณสุวรรณ  แสงทอง  และครอบครัว          5,000.00  

191 ธนาคารออมสิน สาขาระนอง          5,000.00  

192 คุณเพลินตา    อิ้วตกส้านและครอบครัว          5,000.00  

193 นายนิตย ์   อุ่ยเต็กเค่ง          5,000.00  

194 องค์การเภสัชกรรม          5,000.00  

195 นายด้ารงค ์ ขจรมาศบุษป์          5,000.00  

196 นางรุณ หน่อเนื้อ, นายจ้ารัส  หน่อเนื้อและครอบครัว          5,000.00  

197 ยอดเงินบริจาคที่น้อยกว่า 5,000.- บาท จ้านวน 4,114  ราย      1,480,825.00  

  รวมเงินบริจาคต้ังแต่ 10 กันยายน 2553 - 10 พฤษภาคม 2554  
             
9,792,244.46  

  รับเพ่ิมตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2554 - 16 พฤษภาคม 2556 ดังนี้   

198 มูลนิธิเพ่ือท่ีอยู่อาศัย(ฮามิเท็ค)       194,000.00  

199 คุณอุมาพร     ตันกุล       150,000.00  

200 บ.อินเตอร์เนชั่นแนลไพรเจคแอนด์มินิเซช่ัน        70,000.00  

201 คุณจรรยา   อินทระ         15,000.00  

202 คุณอนุรุทธ    อรุโณทัย         15,000.00  
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ล้าดับที่ ชื่อ - สกุล จ านวนเงิน 

203 นายซินแสง      แซ่เตีย        10,000.00  

204 คุณปาริชาต ิ วารียะบุตร         4,000.00  

205 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ปี 2554 - 2556        61,565.39  

 
รวมรายรับทั้งสิ้น   10,311,809.85  

         

                                 รายการครุภัณฑ์รับบริจาคในวันทอดผ้าป่า 
 

1. เครื่องควบคุมสารน้้าอัตโนมัติ   (โดยห้างเพชรนคร)   
จ้านวน  1  เครื่อง                    ราคา   60,000  บาท 

2. ตู้ส่องไฟส้าหรับเด็กอาการตัวเหลือง   (โดยคุณแม่เฮ้ียง แซ่ต้วง)          
จ้านวน  3  ตู้                         ราคา  200,000 บาท 

3. เครื่องช่วยหายใจ Bipap Pro  จ้านวน 1 เครื่อง พร้อมออกซิเจน  2 ถัง  (โดยคุณเรียมรอง  สิทธาจารย์)    
                                         ราคา 117,000 บาท 
 รวมรับบริจาคครุภัณฑ์                     377,000 บาท 

 
รายจ่ายซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์งบกองทุนทอดผ้าป่า 

ล าดับที ่ รายการ 
 จ า 
นวน 

 หน่วย  
   นับ    จ านวนเงิน  

1 เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร 2 เครื่อง  1,790,000  

2 เครื่องนึ่งฆ่าเช้ือ 1 เครื่อง  1,070,000  

3 เครื่องควบคุมสารน้้าอัตโนมัต ิ 10 เครื่อง    385,000  

4 เครื่องติดตามการท้างานของทารกในครรภ ์ 2 เครื่อง    100,000  

5 เครื่องฟังการเต้นของหัวใจทารกในครรภ ์ 2 เครื่อง      22,000  

6 เครื่องดูดสุญญกาศแรงดันต่้า 4 เครื่อง      51,000  

7 เครื่องดูดเสมหะใช้สุญญากาศ (ติดผนัง) 5 เครื่อง      69,000  

8 เครื่องวัดปริมาตรอากาศของท่อหลอดลมคอ 2 เครื่อง      15,000  

9 ถุงบีบลมเข้าปอดขณะท้าการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 10 ชุด      51,080  

10 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ 10 เครื่อง      48,000  

11 เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิก และอุปกรณ์ผ่าดัดกระดูก 1 ชุด    770,000  

12 เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจร และออกซิเจน 1 เครื่อง    150,000  

13 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัต ิ 8 เครื่อง      19,000  

14 เครื่องคอมพิวเตอร ์(งานไตเทียม) 1 เครื่อง      16,350  

15 ตู้อบเด็กทารกคลอดก่อนก้าหนด 1 ตู้    370,000  

16 เครื่องควบคุมสารละลาย/ยา เข้าทางหลอดเลือดด้า 1 เครื่อง      45,000  

17 ที่นอนแบบรังผึ้ง 3 ชุด      15,408  
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ล าดับที ่ รายการ 
 จ า 
นวน 

 หน่วย    
   นับ    จ านวนเงิน  

18 เครื่องช่ังน้้าหนัก และวัดส่วนสูง (ผู้ใหญ่) 1 เครื่อง       4,500  

19 เครื่องช่ังน้้าหนัก เด็กดิจิดอล 2 เครื่อง      17,000  

20 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติรุ่น HEM - 907 4 เครื่อง      66,000  

21 หูฟังเด็กแรกเกิด 5 อัน      15,000  

22 Wall outlet Oxygen , Vae 7 ชุด      69,000  

23 เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพอัตโนมัต ิ 2 เครื่อง    150,000  

24 ชุดตรวจคลื่นหัวใจเด็กทารก 1 ชุด      12,000  

25 เครื่องวัดความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด 2 เครื่อง      61,000  

    
 5,381,338  

 
                   
 
                รายจ่ายซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์งบกองทุนทอดผ้าป่า 
 

ล าดับที่ รายการปรับปรุงอาคารผู้ป่วย / พัฒนางาน  จ านวนเงิน  

1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ 5        50,000  
2 ทาสีห้องพิเศษ รพ.ระนอง      302,250  
3 เครื่องปรับอากาศ อาคารตึกพิเศษ 60 เตียง (จ้านวน 12 เครื่อง)      141,000  
4 เปลี่ยนฝ้าเพดาน + ค่าถอดรื้อแอร์เก่า 3 เครื่อง            9,000  
5 เตียงส้าหรับกายภาพผู้ป่วย  7 ชุด        38,260  
6 ซ่อมห้องน้ าผู้ป่วยพิเศษ 1 และทาสีห้องเก็บศพ        63,400  
7 เปลี่ยนและรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน      197,400  
8 ล้างเครื่องปรับอากาศ พิเศษ 1        16,200  
9 ทาสี + ปรับปรุงห้องผู้ป่วย พิเศษ 6 , พิเศษ 7      165,812  
10 ค่าซ่อมเตียงผ่าตัด        85,000  
11 ค่าต่อเติมอาคาร รพ.สต.ปากคลอง      774,166  
12 จัดซื้อระบบสารสนเทศทางการแพทย์    2,000,000  
13 ค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ        85,000  
14 ทาสี + ซ่อม ปรับปรุง ตึกกุมารเวชกรรม      202,560  
15 ทาสี + ปรับปรุง ตึกผู้ป่วยอายุรกรรมชาย      142,400  
16 ทาสี + ปรับปรุง ตึกผู้ป่วยศัลยกรรม      141,810  
17 ซ่อม + ล้างเครื่องปรับอากาศตึกผู้ป่วยนอก        40,600  

  
  4,654,858  
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สรุปรายการรับ - จ่ายเงิน 

      รายรับ 10 กันยายน 2553 - 29 พฤศจิกายน 2556           10,311,809.85  
      หัก รายจ่ายสิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556                  10,036,195.94  
      ค่าธรรมเนียมธนาคาร                                                          50.00  
      เงินคงเหลือยกไป ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556                      275,563.91  
 
 ในการทอดผ้าป่าสามัคคีคร้ังนี้  ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น  เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
ตั้งแต่ซองผ้าป่า  ตลอดจนค่าใช้จ่ายท้ังหมดในวันทอดผ้าป่า  งบประมาณ 90,000 บาท           
นายม้วน  วชิรปาณีกูล เป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมด 

 
 
 

              ขอเชญิชวนผูม้จีติศรทัธา  สมทบทนุแบ่งปนัความสขุ 
ใหแ้ก่ผูท้กุขย์าก  เดือดรอ้น 

โดยร่วมบริจาคทรพัยส์นิ  เงนิทอง  หรืออปุกรณท์างการแพทย ์
ทีเ่หมาะสม  และจ าเป็นใหแ้ก่กองทนุพฒันาโรงพยาบาลระนอง 

ซึง่สามารถแจง้ความจ านงไดท้ี ่
คณะกรรมการกองทนุเพือ่พฒันาโรงพยาบาลระนอง 

หรือเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลระนองทกุท่าน 
งานประชาสมัพนัธโ์รงพยาบาลระนอง 0-7781-2630-3 

หรอืโอนเขา้บญัช ีทอดผา้ป่าสามคัคคีรบรอบ 100 ปีโรงพยาบาลระนอง 
เลขที ่806-0-28947-0 (ธนาคารกรุงไทย) 
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แพทยป์ระจ ำโรงพยำบำลระนอง ปี 2556 
 

                                         นายแพทย์พรเลิศ  จิตต์ประทุม 
                                          ที่ปรึกษาองค์กรแพทย์ 

 

                             นายแพทย์วิเชษฐ์  ปิติเกื้อกูล 
                        นายแพทย(์ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
                                     ระดับเช่ียวชาญ 

แพทย์ด้านกุมารเวชกรรม 
 

                                         นายแพทย์อรุณ  สัตยาพิศาล 
                            นายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขากุมาร     
                         เวชกรรม) ระดับเช่ียวชาญ 
 

 

                               นายแพทยกั์มพล  ลิ่มทองนพคุณ  
                      นายแพทย(์ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวช  
                       กรรม)  ระดับช้านาญการพิเศษ 

                                     

                                แพทย์หญิงอุไรวรรณ  ตันตระกูล 
                          นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขากุมาร  
                       เวชกรรม)     ระดับช้านาญการ 
 

                                   
                              แพทยห์ญงิกัลยลกัษณ ์ กิตตนินท์ 
                  นายแพทย(์ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม)        
                                      ระดับช้านาญการ 

                                                แพทยด์้านสูตินรีเวชกรรม 
 

                                         นายแพทย์ระพี  เฉลิมวุฒานนท์ 
                             นายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรี   
                            เวชกรรม)      ระดับช้านาญการ 
 

                                                                   
                               นายแพทยอ์รณุ  เจ๊ะแว 
                    นายแพทย ์(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวช  
                            กรรม)  ระดับช้านาญการ 

                                        

                                         แพทย์หญิงนัยนา  ทองสกุล 
                           นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรี  
                           เวชกรรม)   ระดับช้านาญการ 

                                   
                          แพทยห์ญงิทัศนว์รรณ  รจุวิิวัฒนกุล 
                         นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวช   
                         กรรม)    ระดับปฏิบัติการ 
 

                                                  แพทย์ด้านอายุรกรรม 
                                                                               
                           นายแพทยน์รเทพ  อัศวพัชระ  
                          นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขา 
                           อายรุกรรม) ระดับช้านาญการ    
  

                              
                            นายแพทยก์ฤษฏา  เขียวเปลื้อง 
                     นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)       
                                     ระดับช้านาญการ 

 

                        นายแพทยกั์มพล  พัฒนสมบัตสิกุล 
                       นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขา    
                       อายรุศาสตรโ์รคไต)   ระดับปฏิบัติการ 

 

                                 
 

                                      แพทย์ด้านศัลยกรรม/ศัลยกรรมออโธปิดิกส์ 
 

                                         นายแพทย์พรเทพ  แย้มทรัพย ์
                       นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)    
                                     ระดับช้านาญการ 
 

 

                            

                          นายแพทยเ์กรกิศักดิ์  เตาตระกูล 
                       นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม 
                       ออรโ์ธปิดกิส์)   ระดับช้านาญการ 

 

                                นายแพทยนิ์กร  แซก่วน  
                       นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม)    
                                          ระดับช้านาญการ 
 

                               
                              นายแพทยช์วัฒน์  อังสรุกัษ์ 
                               นายแพทย์ฝ่ายศัลยกรรม 
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แพทย์ด้านโสต  นาสิก  ลาริ้งวิทยา 
                             

                           นายแพทย์ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ ์
                            นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาโสต   
                   นาสกิลาริ้งซ์วิทยา)ระดับช้านาญการเศษ 
 

                                
                             นายแพทยวุ์ฒิชัย  จ่าแก้ว  
                      นายแพทย(์ด้านเวชกรรมสาขาโสต  นาสิก  
                          ลาริ้งซ์วิทยา)    ระดับปฏิบัติการ                        

                           

                         แพทยห์ญงิสกัุญญา  มหาโชคลาภ 
                            นายแพทย์(ด้านเวชกรรม สาขาโสต    
                      นาสกิ  ลาริ้งซ์วิทยา)   ระดับปฏิบัติการ 

 

 

 

                      แพทย์สาขาจักษุ                                        
 

                          นายแพทยวิ์ชัย  เท่ียงธีระธรรม 
                   นายแพทย(์ด้านเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา)       
                                     ระดับช้านาญการ      
        

 

 

                          
 
 

 
 
 
 

 

                        แพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย                                 หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  
 

                                     แพทย์หญิงจินดาพร  รุจินิรันดร์ 
                     นายแพทย(์ด้านเวชกรรม สาขารังสีวินิจฉัย)    
                                    ระดับช้านาญการ 
 
 

 

                            แพทยห์ญงิหน่ึงฤทัย  อยู่หัตถ์  
                                    นายแพทย์ปฏิบัติการ 

 

 
 

ทันตแพทย์ 
 

                                       ทพ.ภาณุศักดิ์  อินทสะโร 
                            ทันตแพทยช้์านาญการพิเศษ 
 
 

 

                                         ทพญ.จาริณี  ฐอสุวรรณ 
                            ทันตแพทยช้์านาญการพิเศษ  

 
 

                                       ทพญ.สุภาภรณ์  พวงสุวรรณ 
                                ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร  
 
 

                                        
                                ทพญ.นิธิศา  ลิมปิกุล 
                                ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร  
 

                                       
                                        ทพญ.ณัฐยาภรณ์  ลิ้มสมัย 
                                  ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร  
 
 

                                       
                                        ทพญ.วฤณ  ไชยสงคราม 
                                 ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร  
 

 

                                       
                                           ทพญ.ศริยา  แก้วงาม 
                                 ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร  
 

                                       
                                        ทพญ.จารุภรณ์  โกยวานิช 
                                 ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร  
 

                                        
                              ทพ.เอกลักษณ์  หวังหงส์หิรัญ 
                                  ทันตแพทยป์ฏบิตักิาร  
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                                                      เภสัชกร 
                                   
                                        ภก.จรรยา  จิตต์ประทุม 

                                 เภสชักรเช่ียวชาญ  

 

                                       
                                        ภก.จินตนา  ลิ่มระนางกูร 

                                 เภสชักรช้านาญการ  

 
                                       
                                        ภก.พูลสุข  จันทร์วัฒนเดชากุล 

                                 เภสชักรช้านาญการ 

 

  
                                          ภก.ดวงขวัญ  ถิระรุ่งเรือง 
                                 เภสชักรช้านาญการ 

 

                                                 ภก. สันติ  แก้วงาม 

                                   เภสชักรช้านาญการ 

 

                                             ภก. อธิป ถิระรุ่งเรือง 
                                   เภสชักรช้านาญการ  

 
 

                                              ภก. สุวิท  ขวัญแสง 

                                 เภสชักรช้านาญการ 

 

 

                                       ภก.ศุลีพร  แม้นนนทรัตน ์

                                 เภสชักรช้านาญการ  

 

                                            ภก.อภิชัย  อีหว่ัน 

                                 เภสชักรช้านาญการ 

 

           
                                            ภก.วรพงศ์  เรืองสงค์ 
                                  เภสชักรปฏบิตักิาร 
 

 

                                      ภก.ณัฏฐานนท์  หนูจันทร ์

                                 เภสชักรปฏบิตักิาร 
 

 

 

                                           ภก.สุจิฬาภรณ์  ศรีรักษา 

                                 เภสชักรปฏบิตักิาร 

   
 

                                     ภก.แคทลียา  ธัญญประญูร 

                                 เภสชักรปฏบิตักิาร 
 
 

 

 

 
ฝ่ายบริหารกลุ่มการพยาบาล 

                                      
                              พว.อรุณรัตน์ อินทสุวรรณ 
                         พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 

                            ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
 

 

                                 พว.กิ่งแก้ว  อนันต์ไวทยะกิจ 
                              พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 

                               ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล                       
 

                               

                                พว.ศิริรัตน์  นาครอด 
                         พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 

                           ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

 

                              

                                    พว.เพชรดา  พัฒนทอง 
                             พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ  
                                ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

 

  

     

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


