
  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 63 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 62 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศวนัหยดุราชการ 
เดือนเมษายน 2565 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 1 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 17 มคก/ตร.ม 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 31 มีนาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้วเหนียวหมูป้ิง และกลว้ยบวชชีจาก คุณวีรวชัร์ และคุณจารุพรรณ ลว้น
ปรีดานนัท ์เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวีรวชัร์ และคุณจารุพรรณ ลว้นปรีดานนัท ์เป็นอยา่งสูง ขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 31 มีนาคม 2565  
แพทยห์ญิงสุภาพร กรลกัษณ์ ที่ปรึกษาดา้นแผนยทุธศาสตร์ส านกัการแพทย ์และคณะ เขา้ตรวจเย่ียมติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาส านกัการแพทยร์ะยะ 4 ปี (พ.ศ.2564-พ.ศ.2567) โรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ขอ้เสนอแนะ และรับฟังปัญหาในการด าเนินงานตามแผนฯ โดยมี นายแพทยอ์ุกฤษฎ์ อุเทนสุต 
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ให้
การตอ้นรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนานาคาภิรมย ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
*** ยินดีตอ้นรับ *** 
นายวชัรนนท ์วุฒิวงศพ์ฒันา 
นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนยทุธศาสตร์สาธารสุข ส านกังานพฒันาระบบสาธารณสุข ส านกัอนามยั  
ในโอกาสยา้ยมาด ารงต าแหน่ง 
หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 1 มีนาคม 2565 
นายแพทยอ์ุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร ให้การตอ้นรับและร่วมแสดงความยินดีแด่ นายวชัรนนท ์วุฒิวงศพ์ฒันา นกัวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กลุ่มแผนยทุธศาสตร์สาธารสุข ส านกังานพฒันาระบบสาธารณสุข ส านกัอนามยั ในโอกาสยา้ยมาด ารง
ต าแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมบางนานาคาภิรมย ์
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 61 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
๒ เมษายน  
วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม 
ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 60 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 59 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 58 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 57 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 6 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 46 มคก/ตร.ม  
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 55 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 8 เมษายน 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร และส านกังานเขตบางนา ร่วมรับมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นจากวดัศรี
เอี่ยม เขตบางนา เพื่อสนบัสนุนการดูแลผูป่้วยในศูนยพ์กัคอย ณ ศูนยพ์กัคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา (สโมสรกรม
อุตุนิยมวิทยา) 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอกราบนมสัการขอบพระคุณ เจา้อาวาส ภิกษุ สามเณร และบุคลากรในวดัศรี
เอี่ยมเป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถือ โปรดจงดล
บนัดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชัยทุกประการ เทอญ ฯ 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 53 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 10 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 69 มคก/ตร.ม  

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 52 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 51 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 11 เมษายน 2565 
นายแพทยอ์ุกฤษฎ์ อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมสรงน ้าพระ รดน ้าผูใ้หญ่ ขอขมา และขอพร เน่ืองในเทศกาลสงกรานต ์2565 เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลอนัเป็นการแสดงออกถึงความเคารพต่อผูอ้าวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษสื์บสานวฒันธรรม
ประเพณีที่ดีงามของไทย  
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 12 เมษายน 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร และส านกังานเขตบางนา ร่วมรับมอบนมจ านวน 5,000 ขวด จากบริษทั บีลิงค ์
มีเดีย จ ากดั เพื่อสนบัสนุนการดูแลผูป่้วยในศูนยพ์กัคอย ณ ศูนยพ์กัคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางนา (สโมสรกรม
อุตุนิยมวิทยา) 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ บริษทั บีลิงค ์มีเดีย จ ากดั เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่
ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชัยทุกประการ เทอญ ฯ 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 50 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 13 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 44 มคก/ตร.ม  

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สงกรานตวิ์ถีใหม่ 
ที่มา: กรุงเทพมหานคร โดยส านกังานประชาสัมพนัธ์ 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 49 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 14 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 32 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
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 ์กรุงเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สวสัดีวนัปีใหม่ไทย  
สุขสันตว์นัสงกรานต ์๒๕๖๕  
คณะผูบ้ริหารและบุคลากร 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
‼️ ขยายเวลา ‼️ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวคัซีน Pfizer และ AstraZeneca 

🔅 ส าหรับ….ผูท้ี่มีอายมุากกว่า 18 ปี -Pfizer เป็นเข็มที่ 2 ขึ้นไป -AstraZeneca เป็นเข็มที่ 1 
*โดยพิจารณาตามระยะเวลาการไดรั้บวคัซีน 

⭐️ วนัที่ 18 - 29 เมษายน 2565 ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนันกัขตัฤกษ ์เวลา 08.00 - 11.00 น. 
ส่ิงที่ตอ้งน ามาในวนัที่ฉีดวคัซีน 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรอื่นๆที่ใช้ยืนยนัตวัตน เช่น passport 
2.หลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 48 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 47 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 16 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 35 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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 ์กรุงเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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 
เปิดให้บริการตรวจคดักรองสุขภาพ 
เร่ิมให้บริการวนัจนัทร์ที่ 18 เมษายน 2565 
วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. 

🔸 วนัจนัทร์, องัคาร, พฤหัสบดี 
- ตรวจคดักรองเบาหวานอาย≥ุ15 ปี และความดนัโลหิตสูง…ฟรี! 
- ตรวจคดักรองปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ…ฟรี! 

🔺 วนัองัคาร, พุธ 

- ตรวจคดักรองโรคมะเร็งล าไส้...❗️ค่าบริการตามสิทธ์ิ 
หมายเหตุ : การตรวจคดักรองโรคมะเร็งล าไส้ รับกระปุกเก็บอุจจาระวนัองัคาร ฟังผลวนัพุธ 

🔻วนัพุธ 
- ตรวจคดักรองมะเร็งเตา้นมเบื้องตน้โดยการคล า…ฟรี! 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

🔹 วนัศุกร์ 

- ตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก (PV+HPV DNA)…❗️ค่าบริการตามสิทธ์ิ 
หมายเหตุ : การตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก งดการใชย้าเหน็บ สวนลา้งช่องคลอด และงดมีเพศสัมพนัธ์ก่อนเขา้รับ
การตรวจอยา่งนอ้ย 3 วนั 

🔅กรุณาน าบตัรประชาชน หรือบตัรที่ราชการออกให้ เพื่อย่ืนขอรับบริการ🔅 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 46 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 17 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 32 มคก/ตร.ม  

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 45 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 18 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 33 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กทม. 
รพ. รัฐบาล ให้บริการ OPD ER ARI และศูนยพ์กัคอยฯ โควิด-19 ไม่มีผูป่้วยใน 
รับสมคัรแพทยเ์วชปฏิบติัทัว่ไป (GP) 
ปฏิบตัิงานในเวลาราชการ วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. และนอกเวลาราชการ แบ่งเวรกบัแพทยอ์ีก 1-2 คน 
** จ านวน 1 อตัรา **  
เปิดรับสมคัรตั้งแต่วนัน้ี – 30 เมษายน 2565 เร่ิมปฏิบติังาน มิถุนายน 2565 
ค่าตอบแทน 500 บาท/ชัว่โมง หักพกัเที่ยง  
สิทธิการรักษาพยาบาลประกนัสังคม 
แพทยผู์ส้นใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดท้ี ่
Line ID: dewarchavis (นพ. ชวิศ) หรือ scan QR Code ในโปสเตอร์ 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 44 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
กินขา้วเหนียวมะม่วงอยา่งไร ให้ HEALTHY 
ที่มา : RAMA CHANNEL  
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 43 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 20 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 40 มคก/ตร.ม  

🟡 ปานกลาง 
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 ์กรุงเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ลองโควิดมีมากกว่า 200 อาการ  
ที่มา : สสส. 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 42 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 21 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 37 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
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 ์กรุงเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 41 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 40 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 23 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 19 มคก/ตร.ม  

🔵 ดีมาก 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 39 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 38 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เร่ือง นโยบายการพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ตามเกณฑ ์ Bangkok Green & Clean Hospital  
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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 าวนัที่ 25/4/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..22..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..13..ราย                
CI (110 เตียง)..31..ราย D/C..3..ราย  
ARI ตรวจ..4..ราย ATK..2..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..20..ราย ติดเช้ือ..1..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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 37 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
 ท ำควำมรู้จกั ยงุร้ำย พำหะน ำโรค  
ที่มำ : โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภำพเช่ือมัน่ส ำนกักำรแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส ำนกักำรแพทย ์#กรุงเทพมหำนคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3 หรือ 096-8161632 
Facebook : โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
Line : โรงพยำบำลบำงนำ กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 26 เมษายน 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบบวัลอยไข่หวานจาก คุณสัมพนัธ์ แยม้สีบวั และ ขสมก. เขต 3 เพื่อเป็น
ก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณสัมพนัธ์ แยม้สีบวั และ ขสมก. เขต 3 เป็นอยา่งสูง ขออ านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 

 
…กิจกรรมการอนุรักษพ์ลงังาน… 
มาตรการการประหยดัพลงังานไฟฟ้า, น ้า, น ้ามนัเช้ือเพลิง และกระดาษของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
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 ์กรุงเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 26/4/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..4..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..4..ราย                
CI (110 เตียง)..26..ราย D/C..5..ราย  
ARI ตรวจ..5..ราย ATK..4..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..0..ราย ติดเช้ือ..0..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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 36 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
ปฏิบตัิตวัอยา่งไร ปลอดภยัจากพิษสุนขับา้ 
ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 27 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 16 มคก/ตร.ม  

🔵 ดีมาก 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 27/4/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..36..ราย ยอดติดเช้ือ..5..ราย  
OPSI..5..ราย                
CI (110 เตียง)..22..ราย D/C..4..ราย  
ARI ตรวจ..6..ราย ATK..6..ติดเช้ือ..4..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..31..ราย ติดเช้ือ..1..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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 35 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 28 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 23 มคก/ตร.ม  

🔵 ดีมาก 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 28/4/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..5..ราย                
CI (110 เตียง)..13..ราย D/C..9..ราย  
ARI ตรวจ..3..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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 34 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 29/4/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..8..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..2..ราย                
CI (110 เตียง)..13..ราย D/C..1..ราย  
ARI ตรวจ..8..ราย ATK..8..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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
รวมพลงัชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
เตรียมรับการตรวจประเมิน 
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 
2 มิถุนายน 2565 
อีก 33 วนั 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 30 เมษายน 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 28 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
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 ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 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


  
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศ… 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ขอประชาสัมพนัธ์การเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ 
วนัจนัทร์-พุธ เวลา 16.00-20.00 น. วนัเสาร์ เวลา 08.00-12.00 น. 
(หยดุวนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
เร่ิมวนัจนัทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
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สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 30/4/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..2..ราย                
CI (110 เตียง)..9..ราย D/C..4..ราย  
ARI ตรวจ..2..ราย ATK..1..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 ี
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เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
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