


โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
ขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

     อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้าง รวม 325,900,000 
บาท แบ่งออกเป็น เงินงบประมาณแผ่นดิน 70% 
รวม 228,130,000 บาท และเงินบริจาคจากภาค
ประชาชน รวม 97,770,000 บาท โดยจะเริ่มเปิด
ด าเนินการเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ปัจจุบัน
ยังขาดเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์ท่ีจ าเป็น อีกเป็นจ านวนมาก 

     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จึง
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคสมทบทุน
เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ส าหรับ
ผู้ป่วย และเพื่อให้อาคารเปิดด าเนินการ 
สามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกหลายพันคน 

“เงินบริจาคของท่าน สามารถช่วยต่อชีวิต 
และช่วยเหลือผู้ป่วยได้อีกเป็นจ านวนมาก” 

GIVE 



อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ชั้น แผนก 
1 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน / แผนกรังสีวินิจฉัย 

2 คลินิกเฉพาะโรค / แผนกเภสัชกรรม 

3 ศูนย์มะเร็งและเคมีบ าบัด / ศูนย์ตรวจสุขภาพ / ศูนย์ทันตกรรม 

4 ห้องผ่าตัด / ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดนิหายใจ / ห้องพักฟ้ืน
หลังผ่าตัด 

5 ศูนย์โรคหัวใจ / ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ / CCU / ICU โรคหลอดเลือดสมอง 

6-9 หอผู้ป่วยพิเศษ 

10 หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ / ห้องประชุม 



     3. เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
  

ธนาคาร สาขา เลขท่ีบัญช ี

        ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว 745-0-25870-6 

        ธนาคารกสิกรไทย สาขาบ้านแพ้ว 315-2-42415-8 

        ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสบ้านแพ้ว 962-2-06698-1 

        ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านแพ้ว 371-0-33532-8 

        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสมุทรสาคร 121-9-28290-5 

        ธนาคารธนชาต สาขาบ้านแพ้ว 368-6-01805-5 

        ธนาคารออมสิน สาขาบ้านแพ้ว 051-3-00523522 

1. การโอนเงิน ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)” 

ช่องทางการบริจาค 

2. การโอนเงินบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
          ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โครงการสร้างศูนย์การแพทย์” 
          ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์ 
          เลขที่บัญชี 745-0-26760-8 

*** ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค สามารถน าไปหักลดหย่อน 
ภาษเีงินได้ประจ าปี ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ *** 

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  
เลขที่ 198 หมู่ 1 ต าบลบ้านแพ้ว อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120   
โทรศัพท์ 034-419595 , 034-419555 ต่อ 1074 หรือ 1504  โทรสาร  034-419567 
E-mail : finandacct@gmail.com  Line ID : fin_bp 



     โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพ
การรักษาพยาบาลที่ดีมาโดยตลอด ผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเสมอภาคและ   
เท่าเทียมกัน โดยทีมแพทย์ที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้
มาตรฐาน ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากที่สุด 
 
 
 

“...เงินบริจาคทุกบาทของท่าน ช่วยต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยได้อีก
หลายชีวิต อีกทั้งยังเป็นน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ 
รวมถึงการส่งต่อก าลังใจและได้รับรอยยิ้ม อย่างไม่มีที่สิ้นสุด...” 

“ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งการให้ ต่อลมหายใจ เพื่อหลายชีวิต” GIVE 



ห้องผ่าตัด 
(Operation Room) 

ราคาห้องละ (บาท) จ านวน 

5,000,000 6 ห้อง 



ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก 
(ICU) 

ราคาห้องละ (บาท) จ านวน 

1,000,000 12 ห้อง 



รายการ 
เครื่องมือแพทย์ 



เครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือด (Infusion Pump) 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

50,000 34 เครื่อง 

เตียงไฟฟ้าหอผู้ป่วย 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

50,000 100 ชุด 

เครื่องควบคุมการให้สารละลาย
ทางหลอดเลือด ชนิดใช้กระบอก
ฉีดยา (Syringe pump) 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

70,000 19 เครื่อง 



รถเข็นนอนฉุกเฉินเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
(Stretcher) 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

125,000 20 ชุด 

เครื่องควบคุมการให้สารละลาย 
ชนิดควบคุมปริมาตร (PCA) 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

150,000 5 เครื่อง 



เตียงไฟฟ้า ICU 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

300,000 22 ชุด 

เครื่องฟอกไต 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

550,000 6 เครื่อง 



เครื่องช่วยหายใจ 
(Ventilator) ชนิด IPPV 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

850,000 4 เครื่อง 

เครื่องดมยาสลบ 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

1,200,000 2 เครื่อง 

เครื่องทดสอบสมรรถภาพ
หัวใจขณะออกก าลังกาย 
(Exercise stress test) 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

1,800,000 1 เครื่อง 



เครื่องตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ 
(Echocardiography) 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

5,000,000 1 เครื่อง 

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที ่
แบบดิจิตอล 

ราคาชุดละ (บาท) จ านวน 

5,000,000 1 เครื่อง 



รวมรายการทีร่ับบริจาค 

รายการห้อง 
ที่ รายการ ราคาห้องละ จ านวน 
1 ห้องผ่าตัด 5,000,000 6 ห้อง 
2 ห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) 1,000,000 12 ห้อง 



รายการเครื่องมือแพทย์ 
ที ่ รายการ ราคาชุดละ จ านวน   

1 
เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทาง
หลอดเลือด (Infusion Pump) 

50,000 34 เครื่อง 

2 เตียงไฟฟ้าหอผู้ป่วย 50,000 100  ชุด 

3 
เครื่องควบคุมการใหส้ารละลายทาง
หลอดเลือด ชนิดใช้กระบอกฉดียา 
(Syringe pump) 

70,000 19  เครื่อง 

4 
รถเข็นนอนฉุกเฉนิเคลื่อนย้ายผู้ปว่ย 
(Stretcher) 

125,000 20  ชุด 

5 
เครื่องควบคุมการใหส้ารละลาย ชนิด
ควบคุมปริมาตร (PCA) 

150,000 5 เครื่อง 

6 เตียงไฟฟ้า ICU 300,000 22  ชุด 
7 เครื่องฟอกไต 550,000 6 เครื่อง 

8 
เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) ชนิด 
IPPV 

850,000 4  เครื่อง 

9 เครื่องดมยาสลบ 1,200,000 2  เครื่อง 

10 
เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะ
ออกก าลงักาย (Exercise stress test) 

1,800,000 1  เครื่อง 

11 
เครื่องตรวจอลัตราซาวดห์ัวใจ 
(Echocardiography) 

5,000,000 1  เครื่อง 

12 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล 5,000,000 1  เครื่อง 
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