
  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
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 1/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..7..ราย ยอดติดเช้ือ..4..ราย  
OPSI..42..ราย                
ARI ตรวจ..12..ราย ATK..7..ติดเช้ือ..4..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 4 กรกฎาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมกบัฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ และฝ่ายพฒันาชุมชนฯ 
ส านกังานเขตบางนา จดักิจกรรมโครงการกรีนสู่ชุมชน โดยไดม้ีการให้ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะมูลฝอย การท า
น ้าหมกัชีวภาพ และการใชป้ระโยชน์จากขยะอินทรีย ์เพ่ือให้ประชาชนใชป้ระโยชน์จากขยะอินทรียใ์ห้เกิดมูลค่า อีกทั้ง
ยงัเป็นการช่วยก าจดัขยะอินทรีย ์ณ แหล่งก าเนิด ช่วยลดมลพิษทางกลิ่น และยงัช่วยให้ภาครัฐลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
เก็บขยะ การขนส่ง และการก าจดัขยะมลูฝอยไดอ้ีกดว้ย พร้อมทั้งไดม้ีการคดักรองสุขภาพเบื้องตน้เช่น ตรวจวดัความ
ดนัโลหิต ตรวจวดัระดบัระดบัน ้าตาล ตรวจวดัอตัราการเตน้ของหัวใจ วดัอุณหภูมิ ให้กบัประชาชน ณ ชุมชนนิติบุคคล
อาคารชุด เคหะบางนา2 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 5 กรกฎาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมกบัฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ และฝ่ายพฒันาชุมชนฯ 
ส านกังานเขตบางนา จดักิจกรรมโครงการกรีนสู่ชุมชน โดยไดม้ีการให้ความรู้เก่ียวกบัการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย 
และการลดใชพ้ลาสติก เพื่อให้ง่ายส าหรับการน าไปก าจดั หรือรีไซเคิลหมุนเวียนใช้ใหม่ และยงัช่วยในเร่ืองของการ
ป้องกนัปัญหากองขยะที่จะน าไปสู่การท าลายส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงมีชีวิตอื่นๆดว้ย พร้อมทั้งไดม้กีารคดักรองสุขภาพ
เบื้องตน้ เช่น ตรวจวดัความดนัโลหิต ตรวจวดัระดบัระดบัน ้าตาล ตรวจวดัอตัราการเตน้ของหัวใจ วดัอุณหภูมิ  ให้กบั
ประชาชน ณ ชุมชนคลองบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 5/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..7..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
ARI ตรวจ..55..ราย ATK..7..ติดเช้ือ..3..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD 
Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork  #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
ส ำนกักำรแพทยป์ฏิรูปบริกำรเพื่อสุขภำพที่ดี ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั 
โครงกำรสัมมนำวิชำกำรประจ ำปี คร้ังที่ 18 ส ำนักกำรแพทย ์กรุงเทพมหำนคร ภำยใตหั้วขอ้ “Digital Transformation 
in Healthcare : ปฏิรูปบริกำรเพื่อสุขภำพดี ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั” ระหว่ำงวนัที่ 7-8 กรกฎำคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์
พำเลซ มหำนำค กรุงเทพมหำนคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภำพเช่ือมัน่ส ำนกักำรแพทยก์รุงเทพมหำนคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส ำนกักำรแพทย ์#กรุงเทพมหำนคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทำงกำรติดต่อสอบถำมขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  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:bnbkk.hosp@gmail.com
mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง นโยบายการไม่เลือกปฏิบตัิทางเพศ และการป้องกนัการล่วงละเมิด หรือการคุกคามทางเพศในการท างาน 
พบเห็นเจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ปฏิบตัิอยา่งไม่เท่าเทียมทางเพศ และล่วงละเมิด หรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน 
แจง้เบาะแสหรือร้องเรียนไดท้ี่… 
Tel : 02-1800-201-3 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศงดให้บริการ "วคัซีนพาสปอร์ต" 
งดให้บริการ "วคัซีนพาสปอร์ต" 
ตั้งแต่วนัที่ 8 - 17 กรกฎาคม 2565 
เปิดให้บริการวคัซีนพาสปอร์ตอีกคร้ัง  
วนัที่ 18 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป 
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together  
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร  #46thBangkokHealthNetwork #โรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร  
……………………………………………………………  
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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 6/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..17..ราย ยอดติดเช้ือ..6..ราย  
ARI ตรวจ..50..ราย ATK..17..ติดเช้ือ..6..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA.  #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร  #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
🧑 ⚕️🔬 ผูว่้าฯกทม. มอบนโยบายส านกัการแพทยป์ฏิรูปบริการดว้ยเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ดา้นสุขภาพที่ดีให้ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 7/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..5..ราย  
ARI ตรวจ..31..ราย ATK..5..ติดเช้ือ..5..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 8/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..10..ราย ยอดติดเช้ือ..6..ราย  
ARI ตรวจ..49..ราย ATK..10..ติดเช้ือ..6..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 9/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..2..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
ARI ตรวจ..26..ราย ATK..2..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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


  
 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ไดรั้บรางวลัการประกวด Poster Presentation ในงานสัมมนาวิชาการ
ประจ าปี คร้ังที่ 18 ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  

🔅เร่ือง การพฒันาการดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย 
โดย 1. นางสาวศกุนิชญ ์แวอูมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
 2.นางสาวหทยัชนก สิงห์ทอง นกัวิชาการสาธารณสุข (ห้วงเวลา)  
3.นายปรเมศว ์วงษก์ะวนั บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบตัิราชการ (ช่าง)  

🔅เร่ือง การลดขั้นตอนบริการฉีดวคัซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
โดย 1.นางวิไลพร ฉายะรถี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
2.นางชญาณิศวร์ เทียมไชย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

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

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 10/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
ARI ตรวจ..4..ราย ATK..1..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 
สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 
เดือนกรกฎาคม 2565 
วนัพุธที่ 13 วนัอาสาฬหบูชา 
วนัพฤหัสบดีที่ 14 วนัเขา้พรรษา 
วนัศุกร์ที่ 15 วนัหยดุราชการกรณีพิเศษ 
วนัพฤหัสบดีที่ 28 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 
วนัศุกร์ที่ 29 วนัหยดุราชการกรณีพิเศษ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 11 กรกฎาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมกบัฝ่ายรักษาความสะอาด และสวนสาธารณะ และฝ่ายพฒันาชุมชนฯ 
ส านกังานเขตบางนา จดักิจกรรมโครงการกรีนสู่ชุมชน โดยไดม้ีการให้ความรู้แก่ประชาชนในการคดัแยกขยะอยา่งถูก
ประเภท และปลอดภยั เพื่อให้ง่ายส าหรับการน าไปก าจดั หรือรีไซเคิลหมุนเวียนใช้ใหม่ และยงัช่วยในเร่ืองของการ
ป้องกนัปัญหากองขยะที่จะน าไปสู่การท าลายส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงมีชีวิตอื่นๆดว้ย พร้อมทั้งไดม้กีารคดักรองสุขภาพ
เบื้องตน้ เช่น ตรวจวดัความดนัโลหิต ตรวจวดัระดบัระดบัน ้าตาล ตรวจวดัอตัราการเตน้ของหัวใจ วดัอุณหภูมิ ให้กบั
ประชาชน ณ  ชุมชนกลางบางนา กรุงเทพมหานคร 
 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์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 าวนัท่ี 11/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..2..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
ARI ตรวจ..56..ราย ATK..2..ติดเช้ือ..1..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

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


  
 

 

 

 

 

 

ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมใจใชสิ้ทธิเลือกตั้งกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญั 
วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2565  
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร และบุคลากร
ของโรงพยาบาลร่วมใชสิ้ทธิเลือกตั้งกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัในคณะอนุกรรมการสามญัขา้ราชการ
กรุงเทพมหานครสามญั ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย ์ส านกังานเขตบางนา 
  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

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


  
 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 12/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
ARI ตรวจ..49..ราย ATK..5..ติดเช้ือ..1..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย     
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

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


  
 

 

 

 

 

 

🙏 วนัน้ี #วนัอาสาฬหบูชา #วนัพระใหญ่ 
ตรงกบัวนัขึ้น ๑๕ ค ่า เดือน ๘ 

🙏 เป็นวนัคลา้ยวนัท่ีพระพุทธเจา้ทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงแสดงปฐมเทศนา "ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร" 

🙏 เป็นวนัท่ีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์
  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

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


  
 

 

 

 

 

 

เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัประสูติ  
พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ วนัท่ี ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทรงเจริญพระชนัษาครบ 
๖๕ ปี 

เกลา้กระหม่อม ขอถวายพระพรชยัมงคล ใหท้รงมีพระพลานามยัแขง็แรงสมบูรณ์ ขอพระองคท์รงพระเจริญยิง่ยนืนาน 

ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 

ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้ริหาร เเละบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

🙏วนัเขา้พรรษา ตรงกบัวนัแรม 1 ค ่า เดือน 8 
……………………………………….………………….. 
เป็นวนัท่ีพระสงฆเ์ถรวาทจะอธิษฐานวา่จะพกัประจ าอยู ่ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนท่ีมีก าหนดเป็นระยะเวลา 
3 เดือน ตามท่ีพระธรรมวินยับญัญติัไว ้โดยไม่ไปคา้งแรมท่ีอ่ืน หรือท่ีเรียกโดยทัว่ไปว่า "จ าพรรษา" 

#วนัเขา้พรรษา  
 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 16/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..0..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..22..ราย                
ARI ตรวจ..0..ราย ATK..0..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 17/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..0..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..19..ราย                
ARI ตรวจ..0..ราย ATK..0..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย         
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 18/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..53..ราย ARI ตรวจ..5..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..2..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย  ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร 
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 19/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..6..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..45..ราย    ARI ตรวจ..9..ราย ATK..6..ติดเช้ือ..2..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย    ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 20/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..5..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..36..ราย ARI ตรวจ..7..ราย ATK..5..ติดเช้ือ..3..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย    ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 21/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..7..ราย ยอดติดเช้ือ..4..ราย  
OPSI..46..ราย  ARI ตรวจ..9..ราย ATK..7..ติดเช้ือ..4..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย  ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้ว และของหวานจาก คุณวุตติ และคุณกรรณาภรณ์ วุตติสันต ์เพื่อเป็น
ก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวุตติ และคุณกรรณาภรณ์ วุตติสันต ์เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 22/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย OPSI..27..ราย                
ARI ตรวจ..3..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..1..ราย    เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย     ส่งต่อ..0..ราย      
 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 23/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..9..ราย  ARI ตรวจ..4.ราย ATK..1..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 25/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..7..ราย ยอดติดเช้ือ..3..ราย  
OPSI..56..ราย ARI ตรวจ..10.ราย ATK..7..ติดเช้ือ..3..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย   ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศวนัหยดุราชการ 
เดือนกรกฎาคม 2565 
วนัพุธท่ี 13 วนัอาสาฬหบูชา 
วนัพฤหสับดีท่ี 14 วนัเขา้พรรษา 
วนัศุกร์ท่ี 15 วนัหยดุราชการกรณีพิเศษ 
วนัพฤหสับดีท่ี 28 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลท่ี 10 
วนัศุกร์ท่ี 29 วนัหยดุราชการกรณีพิเศษ 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 26/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..6..ราย ยอดติดเช้ือ..4..ราย  
OPSI..39..ราย                
ARI ตรวจ..10.ราย ATK..6..ติดเช้ือ..4..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โดยนายวชัรนนท ์วุฒิวงศพ์ฒันา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป เป็นผูเ้เทนรับมอบ
เตียงไฟฟ้า รถเขน็ เเละ Walker จากความประสงคข์องคุณสวา่งทิพย ์ชรินธร  เพื่อน าไปใชใ้นกิจกรรมของโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการเเพทย ์ 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณคุณสวา่งทิพย ์ชรินธร เเละครอบครัว เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
      
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 27/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..10..ราย ยอดติดเช้ือ..4..ราย  
OPSI..34..ราย                
ARI ตรวจ..12..ราย ATK..10..ติดเช้ือ..4..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย                  
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
💛 ขอพระองคท์รงพระเจริญ 💛 
เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 
วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขอเดชะ  
ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
. 

💛 ขอเชิญชวนประชาชน 
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  
ผา่นระบบออนไลน์ ท่ีเวบ็ไซตห์น่วยราชการในพระองค ์ 
www.royaloffice.th ระหวา่งวนัท่ี ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
. 
#ทรงพระเจริญ  
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 30/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..1..ราย  
OPSI..24..ราย                
ARI ตรวจ..3..ราย ATK..3..ติดเช้ือ..1..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย   
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัท่ี 31/7/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..0..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..15..ราย                
ARI ตรวจ..0.ราย ATK..0..ติดเช้ือ..0..ราย                
เชิงรุก ตรวจ..-..ราย ติดเช้ือ..-..ราย                                             
ส่งต่อ..0..ราย   
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

โทรศพัท ์: 02-222-5141 

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ประกาศ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การเปลี่ยนแปลงเวลาการใหบ้ริการ 
เรียนแจง้ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 ในระหวา่งวนัท่ี 1-7 สิงหาคม 2565 ขอปรับการใหบ้ริการคลินิกวคัซีน จากเวลา 08.00-15.00 น. ใน
วนัและเวลาราชการ เป็นเวลา 08.00-12.00 น. แทน เน่ืองจากบุคลากรเจ็บป่วย ท าใหอ้ตัราก าลงัไม่เพียงพอต่อการ
ใหบ้ริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภยัในความไม่สะดวก 
 
สนพ. กทม #กทม. #BMA. #คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทยก์รุงเทพมหานคร #FightCOVID19 MSD Moving 
Forward Together  #วคัซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิด #PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร 
#48thBMADigitalHealthTechnologyNetwork #โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3  Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com
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