โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ รพ.บ้านแพ้ว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ปั จ จุ บั น โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยนอก
จํานวน 1,800 คน/วัน และผู้ป่วยใน จํานวน 300 คน/วัน ซึ่ง
ขยายจํานวนเตียงจาก 120 เตียง เป็น 300 เตียง เพื่อรองรับ
จํ า นวนผู้ ป่ ว ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ยั ง ไม่ เ พี ย งพอในการให้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
จัดทํา “โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาล
บ้านแพ้ว เฉลิ มพระเกี ย รติ สมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ในโอกาสทรงเจริ ญ พระชนมายุ ๖๐
พรรษา” ให้ ส ามารถรองรั บ ผู้ป่ วยได้ เพิ่ มขึ้ น อี ก จํา นวน 200
เตียง ซึ่งในแต่ละชั้นแบ่งออกเป็น

โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพแก่
ประชาชน เริ่ ม ตั้ ง แต่มี ส ถานะเป็น สถานี อนามัย ชั้ น 2 ตั้ ง อยู่ ริ ม
คลองดํ า เนิ น สะดวกข้ า งที่ ว่ า การอํ า เภอบ้ า นแพ้ ว จั ง หวั ด
สมุ ท รสาคร ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2508 ได้ ย้ า ยมาสร้ า งใหม่ แ ละ
ยกระดับเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ในที่ดินประชาชนบริจาคจํานวน
9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา (ปัจจุบัน 20 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา)
โรงพยาบาลได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพ
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพระราชกฤษฎีกา
จั ด ตั้ ง โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว เป็ น องค์ ก ารมหาชน ในวั น ที่ 11
กันยายน พ.ศ. 2543 ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
2542 ให้เป็นโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่ง มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภ าพโรงพยาบาลของรั ฐให้ มี
ความอิสระคล่องตัวกว่าเดิม

ชัน้ ที่ 2

ศูนย์จักษุและต้อกระจก

ชัน้ ที่ 3

ศูนย์มะเร็งและเคมีบําบัด
* หน่วยให้เคมีบําบัด จํานวน 13 หน่วย
* เตียงพิเศษเดี่ยว จํานวน 6 เตียง
* เตียงรวม จํานวน 12 เตียง

ชัน้ ที่ 4

หอผู้ป่วยสามัญ จํานวน 56 เตียง

ชัน้ ที่ 5-9

หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้นละ 24 ห้อง
รวม 120 ห้อง
* ห้องพิเศษ VIP จํานวน 20 ห้อง
* ห้องพิเศษธรรมดา จํานวน 100 ห้อง

ชัน้ ที่ 10

สงฆ์อาพาธ
* ห้องพิเศษ VIP จํานวน 3 ห้อง
* ห้องพิเศษธรรมดา จํานวน 6 ห้อง
* เตียงรวม จํานวน 12 เตียง

ศูนย์มะเร็งและเคมีบําบัด
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โดยมแพทยทเชยวชาญเฉพาะดาน
โดยมี
แพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใหการดู
ให้การดแลรั
แลรกษาผู
กษาผ้ป่ววยย
โรคที่ซับซ้อน ได้แก่ จักษุแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง ฯลฯ มี
บุ ค ลากรทางการแพทย์ ที่ ชํ า นาญการ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ อีก
เป็นจํานวนมาก
เปนจานวนมาก

ห้องพิเศษ

รายการห้องและครุภัณฑ์การแพทย์
ที่ขอรับบริจาค
ทขอรบบรจาค
รายการ

ราคา (บาท)

ห้องพิเศษ VIP
หองพเศษ

1 000 000/ห้อง
1,000,000/หอง

ห้องพิเศษธรรมดา

500,000/ห้อง

เตียงไฟฟ้า

50,000/เตียง

เตียี งสามััญ

15,000/เตียี ง

เสาเข็ม

10,000/ต้น

แจ้งความจํานงบริจาคได้ที่
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. 034-419511
แผนกการเงินและบัญชี โทร. 034-419526
แผนกประชาสัมพันธ์ และ Call center
โทร. 034-419555
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โครงการสร้างศูนย์การแพทย์
เลขที่บัญชี 745-026-760-8
ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว

ใบแสดงความจํานงบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
และจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ทจี่ ําเป็น

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ
สมเดจพระเทพรตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกมารี
สยามบรมราชกุมาร
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

นามผู้บริจาค (นาย/นาง/นางสาว)...................................................
อาชีพ................................. อยู่บา้ นเลขที่........................................
หมู่ที่.............ซอย........................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต......................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์....................................
โทรศัพท์..........................................................................................
ขอบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน
 ก่อสร้างอาคาร
เป็นเงิน....................บาท
 ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
เป็นเงิน....................บาท
 เงินสด
 เช็คธนาคาร...............................................................................
เลขที่........................................ลงวันที่....................................
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว
ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
โครงการสร้างศูนย์การแพทย์ เลขที่บัญชี 745-026-760-8
 ธนาณัติ..................................เลขที่...........................................
ลงวันที่.....................................................................................
สั่งจ่ายในนามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ 198 หมู่ 1 ถ.บ้านแพ้ว-พระประโทน ต.บ้านแพ้ว
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง

อาคารศนย์
อาคารศู
นยการแพทย
การแพทย์ รพ.บานแพว
รพ.บ้านแพ้ว
และจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ทจี่ ําเป็น
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
198 หมู่ 1 ถ.บ้า้ นแพ้ว้ -พระประโทน
ป โ ต.บ้า้ นแพ้ว้
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120
โทร. 034-419511 Fax. 034-419567

