
หน่ึงในการ  ท่ีย่ิงใหญ่
คือการให้ แสงสว่าง

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการให้แสงสว่าง ร่วมสร้าง

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว  
โรงพยาบาลตาแห่งแรกของประเทศไทย

ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง



ก่อนที่จะมาเป็นโรงพยาบาลตา

ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้มี
แผนกจักษุขึ้น โดยมีผู้ป่วยเฉลี่ย 30 รายต่อวัน จนวันหนึ่งทาง
แผนกจักษุได้เ ร่ิมต้นโครงการออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจก
เคลื่อนท่ี ในถิ่นทุรกันดารโดยได้ออกหน่วยผ่าตัดด้วยความ
ทุ่มเทต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับ
จากผู้ป่วย

ปี 2553 ทางมูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้ร่วมกันสร้างศูนย์จักษุและต้อกระจกขึ้น เพื่อรองรับ
ผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ทางศูนย์จักษุและต้อกระจก ยังได้พัฒนาแพทย์และ
บุคลากรปัจจุบันได้มีจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา จนพัฒนาศักยภาพเป็นศูนย์รับส่งต่อโรคทางตา
โดยเฉพาะ อีกท้ังยังเป็นหน่วยผ่าตัดเคล่ือนท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบันมีผู้ป่วยมารับบริการ
มากถึง 400 รายต่อวัน

ด้วยปริมาณผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการจํานวนมาก รวมถึงความซับซ้อนของโรคต้องใช้เวลานาน ทาง
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้วและภาคประชาชน จึงได้มีดําริในการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยทางตาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการโดยผู้เชี่ยวชาญทางจักษุโดยเฉพาะรวมถึงมีการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอด โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยให้คนตาบอดมีโอกาสได้เห็นแสงสว่างอีกคร้ัง



โลกที่มีแตเสียง
มีผู้ป่วยจํานวนมากท่ีต้องทนทุกข์ด้วยโรคตา 

โดยเฉพาะโรคตาท่ีส่งผลทําให้ตาบอด จากการ
สํารวจล่าสุดยังมีผู้ป่วยท่ีมีภาวะตาบอดมากกว่า
แสนราย  โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคต้อ
กระจก โรคต้อหิน และโรคจอประสาทตา แม้ว่า
โรคต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยเหลือแก้ไขหรือ
ชะลอไม่ให้เกิดภาวะตาบอดได้ แต่ทุกวันนี้ยังมี
ผู้ป่วยจํานวนมากท่ียังต้องทนทุกข์อยู่ใน “โลกที่มี
แต่เสียง”

มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใน
โลกมืด

เป็นเวลามากกว่า 13 ปี ท่ีทีมผ่าตัดเคลื่อนท่ีของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้เดินทางไปยังอําเภอต่างๆ ในเขต
ชนบทท่ัวประเทศ  ทุกสัปดาห์โดยไม่ย่อท้อ เพื่อทําการ
ผ่าตัดผู้ป่วยหลายร้อยรายต้ังแต่เช้าจนถึงดึกด่ืน  โดย
อาศัยความเสียสละของทีมแพทย์และพยาบาล  ออก
เดินทางทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย
ท่ีต้องอยู่ในโลกมืดจํานวนมากกว่า 100,000 ราย  ให้
กลับมาเห็นแสงสว่างได้อีกคร้ัง

ปัจจุบันทีมผ่าตัดเคลื่อนท่ีของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
กลายเป็นทีมผ่าตัดต้อกระจกเคลื่อนท่ีใหญ่ ท่ีสุดใน
ประเทศ ด้วยประสบการณ์และความชํานาญของทีม
ผ่าตัด จึงทําให้มีโอกาสได้เดินทางไปออกหน่วยผ่าตัด
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาในประเทศกัมพูชาและประเทศ
ภูฎาน



การเดินทางมาด้วยความหวัง
     มีผู้ป่วยโรคตาจํานวนมากเดินทางมาท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
ด้วยความหวังท่ีจะเห็นแสงสว่างอีกคร้ัง  เฉพาะท่ีศูนย์จักษุและต้อ
กระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  มีผู้ป่วยมารับการรักษาโรคทางตา
ถึง 50,000 รายต่อปี  โดยมีผู้ป่วยมารับบริการสูงสุด 420 คนต่อ
วัน  และถึงแม้จะมีแพทย์ท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึง 13 ท่าน แต่
ด้วยโรคท่ีมารักษาส่วนใหญ่จะเป็นโรคท่ีซับซ้อน  ต้องใช้เวลาใน
การตรวจวินิจฉัยนานขึ้น  เช่น  โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
รุนแรง  โรคจอประสาทตาในเด็กแรกเกิด  โรคต้อหินชนิดรุนแรง  
โรคติดเชื้อกระจกตา  อีกท้ังห้องตรวจท่ีมีไม่เพียงพอต่อจักษุ
แพทย์ ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอคอยนาน  และมีความแออัดในพื้นท่ี
ตรวจอย่างมาก

โ ร ง พ ย า บ า ล จั ก ษุ บ้ า น แ พ้ ว 
โรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จักษุ ที่ประชาชนร่วมกันสร้าง

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว  เป็นอาคารสูง 8 ชั้น  ท่ีมีความทันสมัยรวมถึงความเชี่ยวชาญทางจักษุ
ทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการ  ด้านวิชาการและการวิจัย โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะ   มีห้องตรวจถึง 
23 ห้อง ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย 9 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ และศูนย์เครื่องมือพิเศษทางตาที่ทันสมัย มีห้องประชุม
ทางการแพทย์สําหรับการจัดประชุมวิชาการท่ีสามารถรองรับบุคลากรได้ถึง 132 คน  และท่ีสําคัญจะมี
ศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดภายในอาคารน้ีด้วย 

ศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดหนึ่งในความหวังของคนตาบอด

สําหรับคนท่ีสิ้นหวังในการมองเห็น การช่วยเหลือให้คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่สิ้นหวัง สามารถใช้ชีวิต
ในสังคม มีงานทําหรือแม้แต่ช่วยให้กลับมามองเห็นแสงสว่างอีกคร้ัง ศูนย์วิจัยนี้เกิดจากความร่วมมือของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ท่ีร่วมกันวิจัยและสร้างเทคโนโลยีต่างๆ ในการช่วยเหลือคนตาบอดสามารถใช้ชีวิตหรือกลับมามองเห็นได้อีก
คร้ัง



          เคยถามตัวเองไหมว่าถ้าโดนปิดตาทั้ง 2 ข้าง ซัก 5 นาทีจะเป็นอย่างไร หลายคน
บอกว่าเฉยๆ และถ้า ปิดตา 2 ข้างนาน 1 วัน บางคนอาจจะหงุดหงิดเล็กน้อย และถ้าปิด
ตา 2 ข้างนาน 1 ปีแล้ว หลายคนอาจบอกว่าขอตายดีกว่า แต่มีคุณยายท่านหน่ึงที่ผมเจอ
ท่านมองไม่เห็นมานานถึง 10 ปี
          ผมเจอคุณยายท่านนี้ตอนไปออกหน่วยผ่าตัดต้อกระจกที่จังหวัดกําแพงเพชรเม่ือ
หลายปีก่อน ยายอายุ 70 กว่าๆ ต้องมีคนจูงมาตรวจเนื่องจากมองไม่เห็นทั้ง 2 ข้าง ที่จํา
ได้แม่นเพราะญาติบอกว่า ยายต้องกินข้าวกับน้ําตามานาน 10 ปี ตอนแรกเข้าใจว่าฟังผิด
แต่ญาติบอกว่าเวลากินข้าวร้องไห้ตลอดเน่ืองจากมองไม่เห็น ญาติต้องจับมือยายให้ใช้ช้อน
เคาะจานข้าวตัวเองแล้วไปเคาะจานกับข้าวเพ่ือให้กะระยะได้ยายทรมานมองไม่เห็นต้อง
กินข้าวกับน้ําตามานานร่วม 10 ปี ผมได้ทําการผ่าตัดต้อกระจกให้กับยายไป รุ่งเช้าตรวจ
หลังผ่าตัดภาพที่ผมเห็นทําให้ผมประทับใจมาก จากยายที่ต้องมีคนจูงวันนี้ยายมองเห็น
และเดินตรงเข้ามาสวัสดีผมด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและผมที่หวีจนเรียบแปล้ บอกถึงว่าวันนี้
ยายน่าจะมีความสุขมากวันหนึ่ง และวันนี้จะเป็นวันแรกที่ยายไม่ต้องกินข้าวกับน้ําตาอีก
ต่อไป
          ผมเช่ือว่าในชนบทของประเทศไทยเรายังมีตายายที่ต้องทนทุกข์ทรมานจาก
ภาวะตาบอดเช่นคุณยายท่านนี้อีกจํานวนมาก สําหรับคนท่ีมีโอกาสอย่างเราต้อง
ช่วยกัน และไม่ทอดทิ้งคนเหล่านี้

โดย...นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร
จักษุแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านจอตา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

กินข้าวกับน้ําตา



ภาพความประทับใจและรอยย้ิมของชาวภูฏาน 
ที่ได้รับการผ่าตัดจากทีมผ่าตัดเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว



แพทย์กําลังใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในการรักษาจอประสาทตา
เด็กอายุเพียง 1 เดือน ให้รอดพ้นจากภาวะตาบอด



ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการใหท้ีย่ั่งยืน
ร่วมบริจาคสร้างห้องและอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

รายการ ลักษณะ จํานวน ราคา

1. ห้องประชุมใหญ่ เป็นห้องประชุมวิชาการทางการแพทย์ขนาดใหญ่ ที่
สามารถบรรจุผู้ฟังได้ถึง 132 คน มีการตกแต่งที่
สวยงามและทันสมัย โดยช่ือห้องประชุมจะเป็นนาม
ผู้บริจาคหรือตระกูลที่บริจาค พร้อมทั้งจะทําการ
ติดต้ังประวัติผู้บริจาค ให้ถูกบันทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ห้องประชุมตลอดไป

1 ห้อง 50 ล้านบาท/ห้อง

2. ชั้นตรวจผู้ป่วยนอกทั้งชั้น เป็นการบริจาคสร้างช้ันตรวจผู้ป่วยนอกท้ังช้ันโดยใน
แต่ละ ช้ันจะประกอบด้วยห้องตรวจและห้อง
เครื่องมือทางตาเต็มพ้ืนที่ทั้งช้ัน โดยจะติดต้ังช่ือนาม
ผู้บริจาคหรือตระกูลเพ่ือเป็นเกียรติ แก่ผู้บริจาคให้
เป็นส่วนหน่ึงของช้ันตลอดไป

4 ช้ัน 30 ล้านบาท/ช้ัน

3. ห้องผ่าตัด เป็นห้องผ่าตัดทางตาที่ทันสมัยและมีความปลอดภัย 
ด้วยการติดต้ังระบบแอร์ และระบบฆ่าเช้ือทาง
อากาศ เพ่ือให้เป็นห้องปลอดเช้ือที่สมบูรณ์และ
ทันสมัย

9 ห้อง 4 ล้านบาท/ห้อง

4. ลิฟท์ เป็นลิฟท์สําหรับผู้ป่วยและญาติ   ในการอํานวย
ความสะดวกเพ่ือเดินทางไปยัง ช้ันต่างๆ  ของ
โรงพยาบาล

4 ตัว 2 ล้านบาท/ตัว

5. ห้องพักพิเศษ
   - ห้อง VIP เป็นห้องพักพิเศษสําหรับผู้ป่วย พร้อมการตกแต่ง

ภายในที่สวยงามทันสมัยและให้บรรยากาศที่อบอุ่น
24 ห้อง 1 ล้านบาท/ห้อง



ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการใหท้ีย่ั่งยืน
ร่วมบริจาคสร้างห้องและอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

รายการ ลักษณะ จํานวน ราคา

5. ห้องพักพิเศษ
   - ห้อง Super VIP เป็นห้องพักพิเศษขนาดใหญ่ โดยมีการแยก

ห้องพักญาติ  เพื่อรองรับในการดูแลผู้ป่วยอย่าง
สมบูรณ์แบบ พร้อมการตกแต่งภายในที่สวยงาม
และอบอุ่น

10 ห้อง 2 ล้านบาท/ห้อง

6. ห้องวัดสายตาเบื้องต้น เป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีเคร่ืองมือทางตาที่ผู้ป่วย  
ทุกคนต้องเข้ารับการตรวจวัดสายตาเบื้องต้น

4 ห้อง 1 ล้านบาท/ห้อง

7. ห้องอุปกรณ์พิเศษ เป็นห้องขนาดใหญ่ที่ใช้สําหรับตรวจผู้ป่วยด้วย
เคร่ืองมือพิเศษทางตา

4 ห้อง 1 ล้านบาท/ห้อง

8. ห้องหัตถการ เป็นห้องขนาดใหญ่ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยซับซ้อน
ทางตา เช่น การล้างท่อน้ําตา  การเจาะกุ้งยิง  
เป็นตน้

4 ห้อง 1 ล้านบาท/ห้อง

9. ห้องพักรอผ่าตัด เป็นห้องขนาดใหญ่ที่ใช้ในการเตรียมผู้ป่วยก่อน
ผ่าตัด และพักรอก่อน/หลังผ่าตัด

2 ห้อง 1 ล้านบาท/ห้อง

10. ห้องน้ํารวมแต่ละช้ัน เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่แยกชาย/หญิง ในการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการของ
โรงพยาบาล

4 ชั้น 1 ล้านบาท/ชั้น



ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการใหท้ีย่ั่งยืน
ร่วมบริจาคสร้างห้องและอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

รายการ ลักษณะ จํานวน ราคา

11. ห้องตรวจ เป็นห้องสําหรับแพทย์ใช้ตรวจผู้ ป่วยที่ เข้ามารับ
บริการของโรงพยาบาล

24 ห้อง 5 แสนบาท/ห้อง

12 ห้องเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์
พิเศษ

เป็นห้องย่อยที่จะบรรจุเครื่องเลเซอร์พร้อมอุปกรณ์ไว้
ในแต่ละห้อง  เพ่ือให้แพทย์ทําการยิงเลเซอร์แก่
ผู้ป่วย

12 ห้อง 2 แสนบาท/ห้อง

13 รายชื่ อขึ้ นผนั ง  ( จํ า กัด
จํานวนเพียง 200 รายชื่อ)

จะทําการบันทึกนามหรือตระกูลผู้บริจาคลงบนผนัง
ภายในอาคารเพ่ือเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล ในการ
ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุ
บ้านแพ้ว

200 ราย 1 แสนบาท/ช่ือ

14. เสาเข็ม เ ป็ น เ ส า เ ข็ มที่ ใ ช้ ใ นก า ร ก่ อส ร้ า ง อ าค า รขอ ง
โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

354 ต้น 10,000 บาท/ต้น

15. พื้นที่ เป็นการบริจาคในการก่อสร้างพ้ืนที่ในแต่ละช้ันของ
โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

18,000 
ตรว.

1,000 บาท/ตรว.

แบบฟอร์มร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................
เกิดวันท่ี.................................เดือน........................................................พ.ศ...........................................
บ้านเลขท่ี.........................หมู่................ตรอก/ซอย................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์..........................มือถือ............................อีเมล์
..........................................

มีความประสงค์ร่วมบริจาครายการที.่...........จํานวน..........ห้อง/อื่นๆ.......................
เป็นเงิน...............................บาท



2. การโอนเงินบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
    (กรณีต้องการใบเสร็จ เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี)
     ชื่อบัญชี “โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว”
     ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์
     เลขท่ีบัญชี 745-0-33317-1

ช่องทางการบริจาคสมทบทุน
เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

1. การโอนเงินบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
     ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว”
     ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว ประเภทออมทรัพย์
     เลขท่ีบัญชี 745-0-33316-3

*** ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคเข้าบัญชี 
“โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว” 

สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจําปี ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ***

ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จ เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
เลขท่ี 198 หมู่ 1 ตําบลบ้านแพ้ว อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120  
โทรศัพท์ 034-419595, 034-419555 ต่อ 1074 หรือ 1504  
โทรสาร  034-419526



“ไม่ว่าเวลาจะเปล่ียนไปนานสักเพียงไหน

คุณจะเป็นส่วนหน่ึงของเราเสมอ”

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงแห่งการให้ที่ยั่งยืน…

โทร. 034-419595 FAX. 034-419526

ร่วมบริจาคสร้าง

โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

www.banphaeoeyecenter.com
สนับสนุนโดย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์


