
ความภาคภูมิใจของชาวระนองในอนาคต
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รายละเอียดของตึก
ช้ัน 1 ให้บริการห้องตรวจผู้ปุวย,Lab,x-ray,ปชส,การเงิน.งานบริการด้านอื่นๆ
     2. ให้บริการระบบธาราบ าบัด,แพทย์แผนไทย, อบสมุนไพร, นวดต่าง ๆ
     3. ให้บริการการรักษาด้านกายภาพบ าบัด, ดุลยภาพบ าบัด
     4. ให้บริการห้องพักผู้ปุวยฟื้นฟู จ านวน 12 ห้อง
     5. ให้บริการห้องพักผู้ปุวยฟื้นฟู จ านวน 12 ห้อง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559

รวมพลังมุ่งมั่นพัฒนา  ท าจริงด้วยใจ 
เพื่อน าโรงพยาบาลระนองก้าวไกล ใส่ใจสุขภาพพี่น้องทุกคน

ตุลาคม 2557

 งบประมาณที่ได้รบัจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน
                ช่ือโครงการ 
      ศูนย์สุขภาพด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน 
งบประมาณ ปี 2556          
         39,120,000. บาท
      สร้าง 15 พ.ค. 56 - 8 ส.ค. 57 
งบประมาณ ปี 2558  
         38,536,000. บาท
งบจัดสรรต่อเนื่อง ( 1 ต.ค.-30 ก.ย.58)



ปรับปรงุลานกิจกรรม 
จิตอาสาพาเพลิน ใหส้วยงาม สะอาด
น่านั่งพัก เพื่อรอเวลา และผ่อนคลาย

ปรับปรงุบริเวณทางเชื่อมที่มรีั่วก้ัน 
และท าพื้นเสมอ เพื่อวางเก้าอี้พักเพิ่มเติม 
บริเวณหน้าลานจิตอาสาพาเพลิน

จัดท าแผงไม้ก้ันกันแดด
ด้านหน้า ตึกผู้ปุวยนอก
เพื่อลดความร้อนจากการสะท้อน
ของแสงเข้าตัวอาคาร

ปรับปรงุห้องพยาธิวิทยา  ขยายหอ้งเพื่อเจาะเลือด และเพิ่มเจ้าหน้าที่ใหบ้ริการ 
ในวันตรวจคลินิกพิเศษต่างๆที่มีการตรวจเลือด  เพื่อไมใ่ห้ผู้รับบริการรอนาน

ย้าย ศูนย์ออกก าลังกาย ไปอยู่
บริเวณเจ้าเรือนสปา เพื่อให้
ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย 
เดิมเป็นอาคารโล่งไม่มีกิจกรรม
ใดๆ ปรับปรุง  ให้เป็นศูนย์
ออกก าลังกายโรงพยาบาลระนอง 
(งบประมาณ  400,000 บาท)

2 การปรับภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
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ปรับปรงุทัศนียภาพด้านหลัง
ห้องน้ าผู้รับบริการ ให้สวยงาม

ปรับปรงุบริเวณทางเชื่อมที่มรีั่วก้ัน 
และท าพื้นเสมอ เพื่อเปิดพื้นที่ใหร้้านค้า
เช่าจ าหน่ายสินค้า

เพิ่มศาลาพักเพื่อให้ญาติ 
และผู้รบับริการ มีสถานที่พักผ่อน

โครงการลอกท่อระบายน้ าอาคารโภชนาการ

สถานที่ขายผักปลอดสารพิษส าหรบัเกษตรกร โดยใช้ลานเอนกประสงค์
หน้าโรงพยาบาลทุกวันพฤหัสบดี

คัดแยกขยะตดิเชื้อเพื่อท าลายโดยบริษัทเอกชน

ต้อนรับคณะ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  
ณ วันที่ 11 พ.ย. 2557 อาคารก่อสร้าง
ศูนย์สุขภาพธารน้ าแร่ฝั่งอนัดามัน



                  รายการซื้ออุปกรณ์เครื่องมอืแพทย์
         โดยใช้งบกองทนุทอดผ้าป่า ปีงบประมาณ 2557

1. เตียงตรวจผู้ป่วย (ใช้ในคลินิกเรื้อรัง) 1 เตียง 4,000  บาท
2. เครื่องชั่งน้้าหนักหน้าปัดกลม 

      (ใช้ในคลินิกเรื้อรัง 1 เครื่อง) 7,000  บาท
3. เครื่องวัดความดันดิจิตอลHEM-907 2  เครื่อง 

      (ศัลยกรรมชาย,  หลังคลอด) 36,000  บาท
4. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบต้ังโต๊ะ (Baum) 2 เครือ่ง 

      (อายุรกรรมหญิง) 11,400  บาท
5. พัดลมใช้กับตึกผู้ป่วยนอก 6 เครื่อง 15,550  บาท
6. เครื่อง Suction ดูดแก๊สในกระเพาะอาหาร 2 เครื่อง 

    (ศัลยกรรมชาย) 36,000 บาท
7. ชุดช่วยหายใจ ชนิดมือบีบ เด็ก 1 ชุด 

     (อุบัติเหตุและฉุกเฉนิ) 3,500 บาท
    ชุดช่วยหายใจ ชนิดมือบีบ ผู้ใหญ่ 1 ชุด 
     (อุบัติเหตุและฉุกเฉนิ)   3,500 บาท
8. รถเปลนอนผู้ป่วย 5 คัน 

     (ศูนย์เปล) 87,500 บาท
                          รวมเป็นเงิน  204,450  บาท
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คุณม้วน  วชิรปาณีกูล
   ประธานกรรมการ

คุณวีระ บุญราศี
   ที่ปรึกษา

คุณบุญสุข  ธนัตวรานนท์               นพ.อธิศักด์ิ  ตันสุเมธ                คุณพัชรี  วณิชย์อนนัตกลู
  รองประธานกรรมการ                  รองประธานกรรมการ                กรรมการและเหรัญญิก

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลระนอง



มูลนิธิระนองสงเคราะห์ จังหวัดระนอง
บริจาค เสื้อผ้า และผ้าห่มให้กับผู้ปุวย 
มูลค่า  457,544  บาท

  คุณปพนพรหม รุจินิรันดร์ 
บริจาคเงินสด  120,000  บาท

   ชมรมพระเคร่ืองจังหวัดระนอง 
มอบทุนสร้างหอพระ  150,000  บาท

   นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง
   (นางเสาวนีย์  จ าปาเทศ) บริจาค เตียงบอน
   ส าหรับผู้บริจาคโลหิตแบบอิเลกโทรนิค 
   ราคา 90,000  บาท

   ส่วนหนึ่งของ
สายธารแห่งศรทัธา 
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ชมรมผู้สูงอายุ รพ.ระนอง



จิตอาสาพาออกก าลังกาย
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จิตอาสานับเม็ดยา

จิตอาสาพาเพลิน

จิตอาสาโรงพยาบาลระนอง

จิตอาสา
เพื่อนช่วยเพือ่น
เย่ียมไข้



   ได้รับรางวัลชมเชย 
e-Claim Award 2012

โครงการปั่นจักรยานเทิดพระเกยีรติประจ าปี

หน่วยแพทย์ พอ.สว.

ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินที่สนามบิน

ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ EMS 
ระบบส่ือสารฉุกเฉินศูนยส่ั์งการระดบัประเทศ

โครงการตรวจสุขภาพ One Stop Service

อบรมพัฒนาพฤตกิรรมการใหบ้รกิาร

รณรงค์ล้างมือ                            ผู้อ านวยการพบผูปุ้วยโรคเบาหวาน

7ผลงานและกิจกรรม โรงพยาบาลระนอง ปี 2557

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้โรงพยาบาลระนองผ่านการรับรองคุณภาพในปี 58



คณะกรรมการมูลนิธิพฒันาโรงพยาบาลระนอง8

                             คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง
1.นายอธิศักดิ์  ตันสุเมธ             ประธานกรรมการ
2.นายม้วน  วชิรปาณกูีล            รองประธานกรรมการ
3.นางพัชรี  วณิชย์อนันตกูล        กรรมการและเหรัญญิก
4.นางสุวรีย์    ลิ่มตั้ง               กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
5.นายบุญสุข  ธนัตวรานนท์     กรรมการ
6.นายประกวด  ตันโสภณ       กรรมการ
7.นายอดิศักดิ์  รุจิวิวัฒนกุล    กรรมการ
8.นางธีระนุช  รัตนะพิสิฐ          กรรมการ
9.นางวนิดา  ศุภรัตน์ก าธร       กรรมการ
10.นายหฤทัย  จิระตระการวงศ์   กรรมการ

โครงการก่อสร้างและครภุณัฑ์ที่ก าลังด าเนินการ
1. โครงการศูนย์สุขภาพ 
   ด้วยน้ าแร่ฝั่งอันดามัน    
   โครงการต่อเนื่อง 5 ปี
   อาคารฟ้ืนฟูสภาพ
   ผู้ปุวยด้วยวารีบ าบัด 

2.โครงการแฟลตแพทย์  20 ยูนิต   26,754,800  บาท
3.ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่งตรวจและผ่าตัดในช่องทอ้งพรอ้มวิดิทัศน์  2,580,000   บาท
4.ระบบ CT Scan ในโรงพยาบาล  (Outsource)
5.เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา 1,240,000   บาท
6.ด าเนินงานปรับปรุงงบลงทุนจากตึก OPD เป็นครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ                 20,000,000   บาท

6.1 อัลตร้าซาวด์ตรวจด้วยคลื่นเสียง 5,000,000   บาท
6.2 แมมโมแกรมตรวจเต้านม 5,000,000   บาท
6.3 เครื่อง X-ray 500 MA 3,000,000   บาท
6.4 ตัวปั่นริดสีดวงจมูก 1,400,000   บาท
6.5 ชุดกล้องส่งตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยวิดีทัศน์ 3,500,000   บาท
6.6 เครื่องมอืถ่างแผลส าหรับผ่าตัด 650,000   บาท
6.7 เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยไฟฟูา 420,000   บาท
6.8 เครื่องช่วยหายใจชนิดโวลุ่ม 1,030,000   บาท

สถานที่กอ่สร้างเดมิเป็นบ้านพกัของแพทย์

11.นายวิเชษฐ์  ปิติเกื้อกูล           กรรมการ
12.นายกัมพล  ลิ่มทองนพคุณ      กรรมการ
13.นายอรุณ  สัตยาพิศาล           กรรมการ
14.นางสุจิตรา  โกยวานิช            กรรมการ
15.นางเสาวนิตย์  กมลวิทย์         กรรมการ
16.นางกิ่งแก้ว  อนันต์ไวทยะกิจ     กรรมการ
17.นางรุ่งระพี  มหพันธุ์ทิพย์        กรรมการ
18.นายอธิป  ถิระรุ่งเรือง           กรรมการและเลขาฯ
19.นางสาวปิยะวรรณ  กมลวิทย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
20.นางสาวคุณัญญา  สุทธินานนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

                                     ที่ปรึกษากรรมการบริหารโรงพยาบาลระนอง
                            1.นายสมชาย  วัชระสุขโพธิ์                    2.นางสาวกชกร  รัตนพันธ์

                                 ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง
                          1.นายพรเลิศ  จิตต์ประทุม                     2.นายสุริยะ  คูหะรัตน์ 


