
  
 
 
 
 

 
สวสัดีปีใหม่ พุทธศกัราช ๒๕๖๖  
“นอ้มดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน 
ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทัว่สากลดลบนัดาล 
ใหสุ้ขศานตเ์กษมสันตนิ์รันดร์เทอญ” 
คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 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


  
 
 
 
 

 
ส ำนกัพระรำชวงั ขอเชิญชวนประชำชนร่วมลงนำมถวำยพระพร สมเด็จพระเจำ้ลูกเธอ เจำ้ฟ้ำสิริวณัณวรี นำรีรัตนรำช
กญัญำ เน่ืองในโอกำสวนัคลำ้ยวนัประสูติ วนัท่ี ๘ มกรำคม ๒๕๖๖ ผำ่นระบบออนไลน์ ท่ีเวบ็ไซตห์น่วยรำชกำรใน
พระองค ์www.royaloffice.th ระหวำ่งวนัท่ี ๗ – ๙ มกรำคม ๒๕๖๖ 
สนพ. กทม รพบ. สนพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 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 4 มกราคม 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้วสาร แปรงสีฟัน ยาสีฟัน นม และขนม จากคุณมาลี สินทราพรรณทร 
และคุณมาลยั บึงสวา่ง เพื่อน าไปบริจาคส่งต่อความสุข ความห่วงใย สู่ชุมชนรุ่งเรือง เขตบางนา ในโครงการ
โรงพยาบาลคุณธรรม ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2566 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณมาลี สินทราพรรณทร และคุณมาลยั บึงสวา่ง เป็นอยา่งสูง ขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
................................................ 

สามารถส่งต่อความห่วงใย⭐️ 

ดว้ยการบริจาคส่ิงของ ขา้วสาร อาหารแหง้ ปัจจยั และของเล่นเด็ก ไดท่ี้... 🏥 อาคารผูป่้วยนอกโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 11 มกราคม 2566 

 

สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
🌸 คลินิกแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือก 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เปิดใหบ้ริการทุกวนัจนัทร์-ศุกร์   
ในเวลาท าการ 08.00-16.00 น. 

♦️ขยายเวลาการใหบ้ริการวนัจนัทร์-พุธ  
เร่ิมวนัท่ี 9 มกราคม 2566  
เปิดบริการ 08.00-18.00 น. 
และเปิดบริการนอกเวลา 
วนัเสาร์เวลา 08.00-12.00 น. 
ใหบ้ริการนวดเพื่อการรักษาบ าบดั ประคบสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร และใหค้  าแนะน า 
ติดต่อสอบถาม line official : @200bryby 
https://lin.ee/WCFu8H9 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
8 มกราคม วนัคลา้ยวนัประสูติ  
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชกญัญา 
ทรงพระเจริญ 

ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 

ขา้พระพุทธเจา้ 
คณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 

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 



บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 10 มกราคม 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้วสาร เคร่ืองด่ืม อาหารส าเร็จรูป ผงซกัฟอก ยาสระผม และอุปกรณ์การ
เรียน จากคุณสมชาย คุณปัทมา วิทยด์ ารงค ์และครอบครัว เพื่อน าไปบริจาคส่งต่อความสุข ความห่วงใย สู่ชุมชน
รุ่งเรือง เขตบางนา ในโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 มกราคม 2566 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณสมชาย คุณปัทมา วิทยด์ ารงค ์และครอบครัว เป็นอยา่งสูง ขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
................................................ 

สามารถส่งต่อความห่วงใย⭐️ 

ดว้ยการบริจาคส่ิงของ ขา้วสาร อาหารแหง้ ปัจจยั และของเล่นเด็ก ไดท่ี้... 🏥 อาคารผูป่้วยนอกโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 11 มกราคม 2566  
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  

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 



เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 13 มกราคม 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบก๋วยเต๋ียวจาก คุณภาวนา เนียมลอย และครอบครัว เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าว
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณภาวนา เนียมลอย และครอบครัวเป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   

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 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 15 มกราคม 2566 
คุณศกุนิชญ ์แวอูมา หวัหนา้พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ใหเ้ด็กไดร่ื้นเริงสนุกสนาน 
ก่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ความผกูพนั ระหวา่งพ่อแม่ลูก และใหทุ้กคนเห็นความส าคญัและปลูกฝังใหเ้ด็กๆ ทุก
คนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป ณ ศูนยเ์ยาวชนบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 
 
 

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 



ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 
 
 

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 



 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh


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

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
ต รุ ษ จี น .. ปัง ๆ ร ะ ว ัง !!! ประทดั 
ท่ีมา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
ประกาศรายช่ือผูมี้สอบผา่นการคดัเลือกบุคคลเขา้รับราชการเป็นลูกจา้งชัว่คราว สังกดัโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วนัท่ี 18 มกราคม 2566  
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

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 



ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 24 มกราคม 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบครองแครงกรอบ จากคุณวีรวชัร์ และคุณจารุพรรณ์ ลว้นปรีดานนัทน์ เพื่อ
เป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวีรวชัร์ และคุณจารุพรรณ์ ลว้นปรีดานนัทน์ เป็นอยา่งสูง ขอ
อ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและ
ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   

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 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

♦️เปิดรับสมคัรงาน... 
พยาบาลวิชาชีพ 1 อตัรา 
ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 1 อตัรา 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
ในวนัและเวลาราชการไดท่ี้... 
โทร. 02-1800-201-3  
หรือ 094-985-4146  
คุณศกุนิชญ ์หวัหนา้พยาบาล 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

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 



(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 24 มกราคม 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบเงินบริจาค จ านวน 1,000,000 บาท จากคุณบุญครอง แยม้นอ้ย เพื่อใชใ้น
การปรับปรุง พฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
...............................  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณบุญครอง แยม้นอ้ย เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   

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 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 25 มกราคม 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 27 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้และการท่องเท่ียวไดต้ามปกติ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 26 มกราคม 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบผกัและผลไม ้จากคุณประพีร์ บุรี เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณประพีร์ บุรี เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   

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 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 26 มกราคม 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการแนวคิดและมาตรฐาน HA ส าหรับทีมน า ภายใต้
หลกัสูตร PT046 โครงการ HA journey for Quality Movement เพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล ซ่ึงเป็น
การเตรียมความพร้อมในการขอรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Accreditation HA ขั้น 3) ณ ห้องประชุมบาง
นานาคาภิรมย ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 27 มกราคม 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 53 มคก/ตร.ม  

🟠 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ประชาชนทัว่ไป : ควรเฝ้าระวงัสุขภาพ ถา้มีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการ
ท ากิจกรรม กลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความจ าเป็น 
ผูท่ี้ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความ
จ าเป็น ถา้มีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอกัเสบ แน่นหนา้อก ปวดศีรษะ หวัใจเตน้ไม่เป็นปกติ คล่ืนไส้ 
อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย ์
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 28 มกราคม 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 44 มคก/ตร.ม  

🟡 ปานกลาง 
ประชาชนทัว่ไป : สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้ไดต้ามปกติ 
ผูท่ี้ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท า
กิจกรรมกลางแจง้ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   

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 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
http://www.bangkok.go.th/bbh
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 30 มกราคม 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 38 มคก/ตร.ม  

🟡 ปานกลาง 
ประชาชนทัว่ไป : สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้ไดต้ามปกติ 
ผูท่ี้ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท า
กิจกรรมกลางแจง้ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   

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 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:bnbkk.hosp@gmail.com
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วนัท่ี 30 มกราคม 2566 
คุณศกุนิชญ ์แวอูมา หวัหนา้พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมกบัฝ่ายพฒันาชุมชน 
ส านกังานเขตบางนา จดักิจกรรม “บางนาปันสุข” เพื่อเป็นการส่งต่อความสุข ความห่วงใย สู่ชุมชน ในโครงการ
โรงพยาบาลคุณธรรม ณ ชุมชนริมทางด่วนบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 

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 



เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 
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วนัท่ี 30 มกราคม 2566 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหวัขอ้ “การคดัแยก” แก่บุคลากรของ
โรงพยาบาล เพื่อใหบุ้คลากรมีความรู้ในการคดัแยกผูป่้วย สามารถคดักรองและประเมินอาการผูป่้วย เพื่อส่งผูป่้วยเขา้
รับการตรวจรักษาตามแผนกต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และปลอดภยั ณ หอ้งประชุมบางนานาคาภิรมย ์
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 
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โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

🌺ขอแสดงความยนิดี🌺 

นางเลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง  
รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์ 
เน่ืองในโอกาสไดรั้บการโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 31 มกราคม 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 54 มคก/ตร.ม  

🟠 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ประชาชนทัว่ไป : ควรเฝ้าระวงัสุขภาพ ถา้มีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการ
ท ากิจกรรม กลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความจ าเป็น 
ผูท่ี้ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความ
จ าเป็น ถา้มีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอกัเสบ แน่นหนา้อก ปวดศีรษะ หวัใจเตน้ไม่เป็นปกติ คล่ืนไส้ 
อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย ์
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 
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วนัท่ี 31 มกราคม 2566 
นพ.อุกฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร และบุคลากร
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีแด่ ดร.พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง เน่ืองในโอกาสไดรั้บการ
โปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์พร้อมรับมอบนโยบายจาก
ผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์ณ หอ้งประชุมพิทยรักษ ์ชั้น 4 อาคารส านกัการแพทย ์
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com    
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นกัประชาสัมพนัธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 
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