
  
 

 

 

 

 
 

 
✨โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมงานท าบุญวนัอดีตเจา้อาวาสวดับางนานอก ปีที่ 35✨ 
วนัน้ี (1 ต.ค. 65) เวลา 15.00 น.นายวชัรนนท ์วุฒิวงศพ์ฒันา หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป เป็นผูเ้เทนโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานคร ร่วมงานท าบุญวนัอดีตเจา้อาวาสวดับางนานอก เพื่อบ าเพญ็อุทิศถวายแด่หลวงปู่  พระครูบวรธรรม
คุต (หลวงปู่ ทองค า อุตฺตโร) อดีตเจา้อาวาสวดับางนานอก อุทิศถวายอดีตเจา้อาวาสทุกรูป และผูม้อีุปการคุณต่อวดั เป็น
ปีที่ 35 ณ ศาลาฟ้อนงามดี (ศ.3) วดับางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 1/10/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..3..ราย ยอดติดเช้ือ..2..ราย  
OPSI..3..ราย                
ARI ตรวจ..6..ราย ATK..3..ราย ติดเช้ือ..2..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..-..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย              
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 2/10/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..4..ราย                
ARI ตรวจ..2..ราย ATK..1..ราย ติดเช้ือ..0..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..-..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย       
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 

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 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
กิจกรรมเดือนตุลาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
1. เปิดคลินิกนอกเวลาราชการ วนัจนัทร์-พุธ 16.00-20.00 น. วนัเสาร์-อาทิตย ์08.00-12.00 น. 
2. เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวคัซีน Pfizer เวลา 08.00 - 15.00 น. 
3. เปิดให้บริการ "วคัซีนพาสปอร์ต" วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
4. เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง  
-คลินิกศลัยกรรมกระดูกและขอ้ ทุกวนัศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
-คลินิกโรคเบาหวาน ทุกวนัองัคารและศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
5. ประกาศวนัหยดุราชการ เดือนตุลาคม 2565 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
สถานการณ์ COVID-19  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ประจ าวนัที่ 3/10/65 ณ เวลา 20.00 น. 
ยอดตรวจ COVID-19  
(ATK)..1..ราย ยอดติดเช้ือ..0..ราย  
OPSI..9..ราย                
ARI ตรวจ..6..ราย ATK..1..ราย ติดเช้ือ..0..ราย                
บริการคลินิกวคัซีน COVID-19 จ านวน..22..ราย                                            
ส่งต่อ..0..ราย   
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
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MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ขอไวอ้าลยัและแสดงความเสียใจอยา่งสุดซ้ึง 
กบัครอบครัวผูเ้สียชีวิต และผูสู้ญเสียทุกท่าน 
ต่อเหตุการณ์สะเทือนขวญั ที่จงัหวดัหนองบวัล าภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ประกาศวนัหยดุราชการ เดือนตุลาคม 2565 
วนัพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  
วนัวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วนัศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565  
วนัหยดุราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษตาม มติ ครม. 
วนัจนัทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  
วนัหยดุชดเชยวนัปิยมหาราช 
 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 

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 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
 

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 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
ส ำนกักำรแพทย ์กรุงเทพมหำนคร ปรับเปลี่ยนกำรให้บริกำรผูป่้วยโควิด 19 เน่ืองจำกโรคโควิด 19 ลดระดบัเป็น
โรคติดต่อตอ้งเฝ้ำระวงั 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภำพเช่ือมัน่ส ำนกักำรแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส ำนกักำรแพทย ์#กรุงเทพมหำนคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
…………………………………………………………… 

🔷สำมำรถร่วมบริจำคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์และพฒันำขยำยศกัยภำพกำรให้บริกำรของโรงพยำบำลบำง
นำกรุงเทพมหำนครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร  
(ไม่สำมำรถหักลดหยอ่นได)้  
ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนสรรพำวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หำกตอ้งกำรลดหยอ่นภำษี 2 เท่ำ สำมำรถบริจำคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร  
ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนสรรพำวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 

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 



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

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
วนัที่ 12 ตุลาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบก๋วยเตี๋ยวและขนมจาก คุณจรุญ ค าสุข เพื่อเป็นก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณจรุญ ค าสุข เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 

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 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
๑๓ ตุลาคม วนัคลา้ยวนัสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 
. 
นอ้มร าลกึในพระมหากรุณาธิคุณอนัหาที่สุดมิได ้
ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้ริหารโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี

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

E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 
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โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ประกาศวนัหยดุราชการ เดือนตุลาคม 2565 
วนัพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  
วนัวนัคลา้ยวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วนัศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565  
วนัหยดุราชการเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษตาม มติ ครม. 
วนัอาทิตยท์ี่ 23 ตุลาคม 2565  
วนัปิยมหาราช 
วนัจนัทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  
วนัหยดุชดเชยวนัปิยมหาราช 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 

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 



เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 19 ตุลาคม 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 42 มคก/ตร.ม  

🟡 ปานกลาง  
ประชาชนทัว่ไป : สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้ไดต้ามปกติ 
ผูท้ี่ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องตน้ เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท า
กิจกรรมกลางแจง้ 
 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
 

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 



สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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วนัที่ 18-19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 -16.00 น. 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวขอ้ การพฒันา
คุณภาพโรงพยาบาล การเขียนแบบประเมินตนเองระดบัหน่วยงานและทีมน า การจดัท าทะเบียนความเส่ียงของ

หน่วยงาน และโรงพยาบาล” แก่บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3  ณ ห้องประชุมบางนา
นาคาภิรมย ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
 
 
 

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 



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

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 20 ตุลาคม 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 47 มคก/ตร.ม  

🟡 ปานกลาง  
ประชาชนทัว่ไป : สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้ไดต้ามปกติ 
ผูท้ี่ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องตน้ เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท า
กิจกรรมกลางแจง้ 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
 
 

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 



สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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📣7 ตน้ไมฮิ้ต บา้นสู้ฝุ่น ลด PM 2.5 สวย ทน ราคาดี 
. 
1) สร้อยอินทนิล 
2) กาสะลองค า 
3)ใบเงินใบทอง 
4) ปีป 
5) เหลืองชชัวาล 
6) ทองพนัชัง่ 
7) ทองอุไร 
. 
สสส. ชวนทุกคนมาร่วม "ปลูกตน้ไม"้ ที่มีใบมาก ใบมีผิวหยาบ หรือมีขน ช่วยดกัฝุ่นในบา้น ลดฝุ่นควนัยัง่ยืน 
ที่มา: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 

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 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 21 ตุลาคม 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 36 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้และการท่องเที่ยวไดต้ามปกติ 

 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
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หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
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เน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวนัพยาบาลแห่งชาติ  
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร จดันิทรรศการ กิจกรรมสัปดาห์วนัพยาบาลแห่งชาติ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ เช่น การเย่ียมผูป่้วยในชุมชน การให้ความรู้ดา้นสุขภาพ และการดูแลรักษาพยาบาลต่างๆ 

 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
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๒๑ ตุลาคม วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
วนัพยาบาลแห่งชาติ  
วนัทนัตสาธารณสุขแห่งชาติ  
วนัสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ 
สนพ. กทม 
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๒๑ ตุลาคม วนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จยา่ ของปวงชนชาวไทย ใน
ฐานะที่พระองคท์่านทรงส าเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และตลอดพระชนมชี์พของพระองค ์จึงถือเอาวนัน้ีเป็น
วนัพยาบาลแห่งชาติ  เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองคท์่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และ
ให้ผูป้ระกอบวิชาชีพการพยาบาลไดต้ระหนกัและส านึกในหนา้ที่ 
     ในการน้ีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครเขา้ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เพ่ือถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เน่ืองในวนัพยาบาลแห่งชาติ ณ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี 
สถิตอยูใ่นใจตราบนิรันดร์ 
นอ้มร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้ริหารและบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
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วนัที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจดักิจกรรมอบรมการป้องกนัการติดเช้ือและสุขลกัษณะส่วนบุคคลแก่บุคลากร
ของโรงพยาบาล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการดูแลตนเองและสามารถป้องกนัการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคภายในโรงพยาบาล โดยเฉพาะสายสนบัสนุนให้มีความรู้ในการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือ และมีความ
ปลอดภยัจากความเส่ียงในการติดเช้ือจากโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมบางนานาคาภิรมย ์โรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 

 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
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📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 22 ตุลาคม 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 41 มคก/ตร.ม  

🟡 ปานกลาง  
ประชาชนทัว่ไป : สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้ไดต้ามปกติ 
ผูท้ี่ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องตน้ เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท า
กิจกรรมกลางแจง้ 
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เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
 

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 



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

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 

 

 

 

 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 27 ตุลาคม 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 18 มคก/ตร.ม  

🔵 ดีมาก 
คุณภาพอากาศดีมาก  
เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจง้และการท่องเที่ยว 

 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
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(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
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หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
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วนัที่ 27 ตุลาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบก๋วยเตี๋ยวและขนมจาก คุณสุรดา อว้นสมบูรณ์ และครอบครัว เพื่อเป็น
ก าลงัใจให้ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณคุณสุรดา อว้นสมบูรณ์ และครอบครัว เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกที่ทา่นนบัถอื โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
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บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
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ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรว่มใจใชสิ้ทธิเลือกตัง้คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัใน
ส านกัการแพทย ์ 
วนัท่ี 28 ตลุาคม 2565 
นายเเพทยอ์กุฤษฎ ์อเุทนสตุ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรว่มใชสิ้ทธิเลือกตัง้คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัในส านกั
การแพทย ์ณ หน่วยเลือกตัง้ หอ้งประชมุบางนานาคาภิรมย ์โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
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โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

📢 ประกาศวนัหยดุราชการ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2565  

⛔ วนัท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 2565  
วนัหยดุราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี และจงัหวดัสมทุรปราการ เน่ืองในการ
ประชมุผูน้  าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครัง้ท่ี 29 
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โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวคัซีน Pfizer 
ไม่มีคา่ใชจ่้าย เวลา 08.00-15.00 น. 

🔅 ส าหรับ…. 
* ทุกเข็ม ส าหรับอาย ุ12 ปี ขึ้นไป 
- เข็มที่ 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการไดรั้บวคัซีน 
- ตั้งแต่เข็มที่ 4 เป็นตน้ไป (ระยะเวลาห่างอยา่งน้อย 4 เดือน) 

⭐️ เปิดฉีดวคัซีนโควิด-19 วนัจนัทร์-ศุกร์ 
เวลา 08.00 - 15.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
ส่ิงที่ตอ้งน ามาในวนัที่ฉีดวคัซีน 
1.บตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรอื่นๆที่ใช้ยืนยนัตวัตน เช่น passport 
2.หลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
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กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
1. เปิดคลินิกนอกเวลาราชการ วนัจนัทร์-พุธ 16.00-20.00 น. วนัเสาร์-อาทิตย ์08.00-12.00 น. 
2. เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวคัซีน Pfizer เวลา 08.00 - 15.00 น. 
3. เปิดให้บริการ "วคัซีนพาสปอร์ต" วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
4. เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง  
-คลินิกศลัยกรรมกระดูกและขอ้ ทุกวนัศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
-คลินิกโรคเบาหวาน ทุกวนัองัคารและศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
5. ประกาศวนัหยดุราชการ เดือนพฤศจิกายน 2565 

 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

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 



ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรยีบเรยีงโดย : นายภคัพงศ ์คงชาตร ี
ต าแหนง่ : นกัประชาสมัพนัธ ์ฝ่ายบรหิารงานท ัว่ไป 

สว่นราชการ/โรงพยาบาล : ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
โทรศพัท ์: 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
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📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 37 มคก/ตร.ม  

🟢 ดี 
คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจง้และการท่องเที่ยวไดต้ามปกติ 

 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท้ี่… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
(ไม่สามารถหักลดหยอ่นได)้ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-27389-4 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท้ี่ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขที่บญัชี 180-0-25814-3 
 
 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 
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สนพ. กทม 
#กทม. #BMA. 
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
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