
  
 

 

 

 

 
 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 1/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..5..ราย                
ARI ตรวจ..7..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..2..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
ประกาศวนัหยดุราชการ 
เดือนมิถุนายน 2565 
วนัศุกร์ท่ี 3 
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี 
เปิดใหบ้ริการ 
วนัจนัทร์-พุธ เวลา 08.00-20.00 น.  วนัพฤหสับดี-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น.   (หยดุวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
สนพ. กทม  #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#46thBangkokHealthNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  หรือ 096-8161632  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม.   E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 2 มิถุนายน 2565 
ยนิดีตอ้นรับ อาจารยป์ทุมรัตน์ ขจรศรีเกียรติ ผูเ้ยีย่มส ารวจจากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
หรือ สรพ. เขา้เยีย่มเพื่อประเมินระดบัการพฒันาคุณภาพ (Accreditation) ตามมาตรฐาน HA โรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร 
และบุคลากรของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ให้การตอ้นรับการตรวจเยีย่มประเมิน ณ หอ้งประชุมบางนา
นาคาภิรมย ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
#กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์ #FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
สนพ. กทม 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 7/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..2..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..8..ราย                
ARI ตรวจ..5..ราย ATK..2..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม  #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#46thBangkokHealthNetwork  #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 8/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..8..ราย                
ARI ตรวจ..7..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..1..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์ #FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2565  
นายเเพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร พร้อมดว้ยบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วม
ด าเนินกิจกรรมจิตอาสาเราท าความ ดี ดว้ยหวัใจ โดยท าความสะอาดบริเวณชั้น 2 เเละปรับปรุงภูมิทศัน์รอบ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมกบัส านกังานเขตบางนา เน่ืองในวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอนนัทมหิดล พระอฐัมรามาธิบดินทร (วนัอานนัทมหิดล) ณ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
สนพ. กทม 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 9/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..10..ราย                
ARI ตรวจ..7..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..2..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม  #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 10/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..10..ราย                
ARI ตรวจ..5..ราย ATK..4..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม  #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#46thBangkokHealthNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 13/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..7..ราย                
ARI ตรวจ..4..ราย ATK..1..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 14/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..11..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..15..ราย                
ARI ตรวจ..15..ราย ATK..11..ติดเช้ือ..3..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 15/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..16..ราย                
ARI ตรวจ..6..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..1..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#46thBangkokHealthNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เปิดใหบ้ริการ "วคัซีนพาสปอร์ต" 
เร่ิมยืน่ความประสงคข์อไดต้ั้งแต่ 20 มิถุนายน เป็นตน้ไป 
วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น.  
ยกเวน้วนัเสาร์ - อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
ท่ีจุดฉีดวคัซีนโควิด -19 
เกณฑก์ารออกหนงัสือรับรองวคัซีน 
1.รับรองเฉพาะวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ท่ีฉีดในไทย เป็นวคัซีนท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียน ตามกฏหมาย 
วา่ดว้ยยา ของราชอาณาจกัรไทย หรืออนามยัโลก 
2.รับรองตามจ านวนเขม็ท่ีไดรั้บจริง 
3.หนงัสือรับรองใหใ้ชเ้ป็นรายบุคคลเท่านั้น 
4.เด็กอายตุ ่ากวา่ 7 ปี เขียนไม่ไดใ้ชป๊ั้ม 
ลายน้ิวมือ หวัแม่มือขวา บิดามารดาหรือผูป้กครองลงลายมือช่ือในหนงัสือรับรองแทน 
5.อตัราค่าบริการ 50 บาท/คน/คร้ัง 
เอกสารท่ีตอ้งเตรียม 
1.ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) 1 ฉบบั 
2.ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั  
3.ส าเนาหลกัฐานการไดรั้บวคัซีน 1 ฉบบั 
(ส าหรับผูท่ี้เตรียมเอกสารครบเท่านั้น!!!) 
"รับเอกสารหลงัยืน่ความจ านงแลว้ 3 วนัท าการ" 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  หรือ 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 16 มิถุนายน 2565  
นายเเพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตบางนา คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร กิจกรรมของราชการ เเละเปิดโอกาสใหชุ้มชนไดเ้เจง้ปัญหาความเดือดร้อน ความตอ้งการของ
ชุมชน พร้อมทั้งเเลกเปล่ียนความคิดเห็น เเละร่วมปรึกษาหารือเเนวทางด าเนินการเเกไ้ขปัญหาต่างๆ โดยมีนางสาวโศร
ยา วธัชนะ ผูอ้  านวยการเขตบางนา เป็นประธานการประชุม ณ หอ้งประชุมบางนาภิรมย ์ส านกังานเขตบางนา  
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
สนพ. กทม 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 16/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..18..ราย                
ARI ตรวจ..4..ราย ATK..4..ติดเช้ือ..3..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#46thBangkokHealthNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 17/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..6..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..23..ราย                
ARI ตรวจ..11..ราย ATK..6..ติดเช้ือ..1..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#46thBangkokHealthNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 18/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..0..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..8..ราย                
ARI ตรวจ..1..ราย ATK..0..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม  #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์ #FightCOVID19 MSD Moving Forward 
Together  #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 20/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..25..ราย                
ARI ตรวจ..9..ราย ATK..5..ติดเช้ือ..2..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย                       
สนพ. กทม  #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์ #FightCOVID19 MSD Moving Forward 
Together  #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 21/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..25..ราย                
ARI ตรวจ..9..ราย ATK..5..ติดเช้ือ..2..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 22/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..14..ราย                
ARI ตรวจ..5..ราย ATK..4..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ และกระทอ้นลอยแกว้จาก คุณขวญัเรือน บุญธง 
เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณขวญัเรือน บุญธง เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 23/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..18..ราย                
ARI ตรวจ..12..ราย ATK..1..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD 
Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#
กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 24/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..10..ราย ยอดติดเช้ือ..6..ราย  
OPSI..28..ราย                
ARI ตรวจ..11..ราย ATK..10..ติดเช้ือ..6..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 25/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..12..ราย                
ARI ตรวจ..6..ราย ATK..4..ติดเช้ือ..1..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเคร่ืองด่ืมจาก คุณบวัเพชร พระมงคล เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณบวัเพชร พระมงคล เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 27/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..8..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..33..ราย                
ARI ตรวจ..16..ราย ATK..8..ติดเช้ือ..2..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 28/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..8..ราย ยอดติดเช้ือ..4..ราย  
OPSI..30..ราย                
ARI ตรวจ..11..ราย ATK..8..ติดเช้ือ..4..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 29/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..2..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..30..ราย                
ARI ตรวจ..7..ราย ATK..2..ติดเช้ือ..2..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 30/6/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..6..ราย ยอดติดเช้ือ..4..ราย  
OPSI..34..ราย                
ARI ตรวจ..11..ราย ATK..6..ติดเช้ือ..4..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com
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