
  
 
 
 
 
 

 

♦️สัปดาห์วนัเอดส์โลก♦️ 
นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร นางสาวศกุนิชญ ์ แวอูมา หวัหนา้
พยาบาล พร้อมดว้ยบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมวนัเอดส์โลก เพื่อสร้างความตระหนกัถึง
ความส าคญัของการป้องกนัโรคเอดส์ การยอมรับและเขา้ใจผูติ้ดเช้ือ โดยตรงกบัวนัท่ี 1 ธนัวาคมของทุกปี องคก์าร
อนามยัโลกก าหนดเป็น “วนัเอดส์โลก” (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของการป้องกนัโรค
เอดส์ การยอมรับ และเขา้ใจผูติ้ดเช้ือเอชไอวีทัว่โลก โดยใชโ้บวแ์ดงเป็นสัญลกัษณ์สากล ท่ีแสดงถึงการตระหนกัรู้ การ
สนบัสนุน และความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนักบัผูติ้ดเช้ือเอชไอวี อีกทั้งยงัเป็นการย  ้าเตือนวา่ เอชไอวี/เอดส์ยงัคงอยู ่และ
ปี 2565 น้ี UNAIDS ชูประเด็นรณรงค ์คือ “Equalize: ท าใหเ้ท่าเทียม” โดยการสร้างความตระหนกั และความเขา้ใจ
อยา่งถูกตอ้งวา่ “เอดส์เป็นเร่ืองปกติ” ดงันั้น ทุกบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเอชไอวี/เอดส์ ไม่วา่จะเป็นการเขา้ถึงและการใช้
ถุงยางอนามยัในการป้องกนั การกลา้ท่ีจะตรวจหาการติดเช้ือเอชไอวี ในการน้ีไดร่้วมเดินรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ 
บรรยายใหค้วามรู้ และแจกถุงยางอนามยัแก่ผูรั้บบริการ และหน่วยการต่างๆในโรงพยาบาล เพื่อใหทุ้กคนเขา้ใจและให้
ความส าคญัในวนัเอดส์โลก 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 
 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 

 
 

โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

📢 ประกาศวนัหยดุราชการ ประจ าเดือนธนัวาคม 2565  
วนัจนัทร์ท่ี 5 ธนัวาคม 2565  
วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.9 
วนัพ่อแห่งชาติ 
วนัจนัทร์ท่ี 12 ธนัวาคม 2565 
วนัหยดุชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 

วนัศุกร์ท่ี 30 ธนัวาคม 2565 
วนัหยดุราชการกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. 

 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
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5 ธนัวาคม  
วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วนัชาติ และวนัพ่อแห่งชาติ 
นอ้มร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอนัหาท่ีสุดมิได ้
ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 
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กิจกรรมเดือนธนัวาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
1. เปิดคลินิกนอกเวลาราชการ วนัจนัทร์-พุธ 16.00-20.00 น. วนัเสาร์-อาทิตย ์08.00-12.00 น. 

2. เปิดใหบ้ริการ Walk in ฉีดวคัซีน Pfizer วนัจนัทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 12.00 น. จ านวน 70 คิว 13.00-14.30 
น. จ านวน 40 คิว 
3. เปิดใหบ้ริการ "วคัซีนพาสปอร์ต" วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
4. เปิดใหบ้ริการคลินิกเฉพาะทาง  
-คลินิกศลัยกรรมกระดูกและขอ้ ทุกวนัศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
-คลินิกโรคเบาหวาน ทุกวนัองัคารและศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
5. ประกาศวนัหยดุราชการ เดือนธนัวาคม 2565  

 

 

 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 
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วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบกลว้ย จากคุณประพีร์ บุรี เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณประพีร์ บุรี เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
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สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

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 



Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
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เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบพดัลมจาก คุณเฉลิม ฉบัพลนั และครอบครัว เพื่อใชใ้นกิจกรรมของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณเฉลิม ฉบัพลนั และครอบครัว เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระ
ศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัวประสบ
แต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 

 
 

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
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หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้วมนัไก่จาก คุณสมพงษ ์แสงสุริยะฉายา และครอบครัว คุณกฤตชยั 
พยอมแยม้ และคุณนุจรี กุลศิวชัญา เพื่อเป็นก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณสมพงษ ์แสงสุริยะฉายา และครอบครัว คุณกฤตชยั พยอมแยม้ 
และคุณนุจรี กุลศิวชัญา เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีทา่น
นบัถือ โปรดจงดลบนัดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 

 

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

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
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ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
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วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565  
รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนยสุ์ขภาพโรงพยาบาลเวช
การุณยรั์ศม์ิ คลองสิบ เขตหนองจอก พร้อมดว้ย ดร.พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์
(รักษาการผูอ้  านวยการส านกัการแพทย)์ คณะผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์นายเเพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร และแขกผูมี้
เกียรติเขา้ร่วมในพิธี โดยภายในงานมีการรับชมการแสดงจากชมรมผูสู้งอายโุรงพยาบาลเวชการุณยรั์ศม์ิ มีการมอบ
เกียรติบตัรเชิดชูใหแ้ก่ผูท่ี้มีอุปการคุณแก่โรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลเวชการุณยรั์ศม์ิ  

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

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 
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หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565  
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครใหก้ารตอ้นรับ นางอนุสรา  ช่ืนทรวง รองหวัหนา้ผูต้รวจราชการกรุงเทพมหานคร 
และคณะ ในการตรวจเยีย่มโรงพยาบาล เพื่อติดตามความคืบหนา้การด าเนินงาน รับทราบปัญหา และใหค้  าแนะน าการ
จดัใหมี้ศูนยร์าชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ตามกรอบหลกัเกณฑก์ารประเมิน เพื่อขอรับ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนยร์าชการสะดวก (GECC) พร้อมทั้งมอบขวญัก าลงัใจในการปฎิบติังานใหก้บั
บุคลากรของโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
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โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
๑๐ ธนัวาคม วนัรัฐธรรมนูญ      
. 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม  
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#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
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นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
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ประกาศโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เร่ือง...การปิดปรับปรุงคลินิกบริการวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
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ดงักล่าว ตามรายละเอียดดงัน้ี 

  งดใหบ้ริการ วนัท่ี 23 - 26 ธนัวาคม 2565 

  เปิดใหบ้ริการ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป 
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…………………………………………………………… 
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ขอกราบถวายพระพร  
สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร มหาวชัรราชธิดา 
ขอพระองคท์รงหายจากพระอาการประชวร 
และมีพระพลานามยัแขง็แรงสมบูรณ์โดยเร็ววนั  

     ทรงพระเจริญ      

ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
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วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบขา้วและของหวานจาก คุณวุตติ และคุณกรรณาภรณ์  วุตติสันต ์เพื่อเป็น
ก าลงัใจใหช้าวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ คุณวุตติ และคุณกรรณาภรณ์  วุตติสันต ์ เป็นอยา่งสูง ขออ านาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
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โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

      ขอแสดงความยนิดี       

นางธิดารัตน์ พุ่มอินทร์ 
พยาบาลวิชาชีพ (ดา้นการพยาบาลทัว่ไป) ฝ่ายการพยาบาล 
กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
หวัหนา้พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล 
กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร 
นางเกศแกว้ นิลยาน  
พยาบาลวิชาชีพ (ดา้นการพยาบาลทัว่ไป)  
หวัหนา้กลุ่มงานการพยาบาลผูป่้วยสูงอายุ 
กลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการกลุ่มภารกิจดา้นการพยาบาล โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
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นางฆณฬส ตน้สายเพช็ร์  
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานพฒันาระบบบริการทางการแพทย ์ 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านกังานเลขานุการ ส านกัการวางผงัและพฒันาเมือง 
นางสาวภทัรพร สุทธิพนัธ์ 
นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

โรงพยาบาลคลองสามวา 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง 
นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ 

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

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



ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
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ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
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ประกาศโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
เร่ือง...การปิดปรับปรุงคลินิกบริการวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 
ดว้ยโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครจะงดใหบ้ริการคลินิกบริการวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 เพื่อปรับปรุงพื้นท่ี
ดงักล่าว ตามรายละเอียดดงัน้ี 

🔴 งดใหบ้ริการ วนัท่ี 26-27 ธนัวาคม 2565 

🟢 เปิดใหบ้ริการ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2565 เป็นตน้ไป 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภยัในความไม่สะดวก 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
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ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
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ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
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วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2565 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบผา้ออ้มส าเร็จรูป และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจากครอบครัวคุณฉวีวรรณ ตนัติแกว้
ฟ้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณฉวีวรรณ ตนัติแกว้ฟ้า และเพื่อใชใ้นกิจกรรมของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณฉวีวรรณ ตนัติแกว้ฟ้า เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายในสากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่านและครอบครัว
ประสบแต่ความสุขความเจริญ ดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ เทอญ ฯ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
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ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
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ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  
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สถาปนาครบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร สู่การเติบโตท่ีย ัง่ยนื "To Sustainble Growth"     
     วนัท่ี 26 ธนัวาคม 2565 นายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานวนัคลา้ยวนั
สถาปนาครบรอบ 4 ปี โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  พร้อมดว้ย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร ดร.พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง รองผูอ้  านวยการส านกัการแพทย ์(รักษาการผูอ้  านวยการส านกั
การแพทย)์ คณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการ ในสังกดัส านกัการแพทย ์ ผูอ้  านวยส านกังานเขตบางนา ส่วนราชการอ่ืนๆ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมงานในคร้ังน้ี ซ่ีงกิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบตัรใหแ้ก่ผูมี้อุปการคุณ มอบโล่เกียรติ
คุณแก่บุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาล พร้อมมีพิธีเปิดคลินิกผูสู้งอาย ุคลินิกกายภาพบ าบดั และคลินิกแพทยแ์ผนไทย ณ 
อาคารผูป่้วยนอก โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
     "หนา้ท่ีหลกัๆ ของกรุงเทพมหานคร มีหัวใจส าคญัก็คือ เร่ืองสาธารณสุข และเร่ืองการศึกษา ซ่ึง 2 เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง
ส าคญัมากๆ ในการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน ในพื้นท่ีเขตบางนา จะมีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เป็น
ศูนยก์ลางในการดูแลสุขภาพอนามยัประชาชน กรุงเทพมหานครไม่ไดต้อ้งการท าโรงพยาบาลแข่งกบัคนอ่ืน ซ่ึงมี
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง หวัใจของเราคือปฐมภูมิ โรงพยาบาลของเราก็เปรียบเสมือนกบัยานแม่ ท่ีตอ้งไป
เช่ือมโยงกบัยานลูก คือศูนยบ์ริการสาธารณสุข ศูนยสุ์ขภาพชุมชน ซ่ึงยานแม่จะท าหนา้ท่ีสนบัสนุนเส้นเลือดฝอยลงไป
ในชุมชน จริงๆ แลว้เราไม่ไดอ้ยากปะทะท่ีโรงพยาบาล แต่ใหป้ะทะท่ีชุมชน มีการป้องกนั มีการดูแลสุขภาพ เพื่อให้
คนมาโรงพยาบาลนอ้ยท่ีสุด ใหป้ะทะท่ีดา้นหนา้ ไม่อยา่งนั้นแลว้โรงพยาบาลจะรับไม่ไหว คนจะมารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลกนัเยอะมาก ซ่ึงโรงพยาบาลของเราจะเป็นยานแม่ท่ีมีระบบบริหารจดัการเครือข่ายลงไปดูในชุมชน โดยมี
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขในพื้นท่ีร่วมมือกนัดูแลสุขภาพประชาชน" ผูว้า่ฯ ชชัชาติ กล่าวในงาน  
     โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครไดเ้ปิดใหบ้ริการในส่วนของอาคารผูป่้วยนอก (OPD) เม่ือวนัท่ี 25 ธ.ค.61 
นบัเป็นโรงพยาบาลแห่งท่ี 11 ในสังกดัส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นท่ี 1,790 ตร.ม. 
ใหบ้ริการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกนัโรค ฟ้ืนฟู ท่ีไดม้าตรฐานใหแ้ก่ประชาชนผูม้ารับบริการในเขตพื้นท่ีดา้นใตข้อง
กรุงเทพมหานครและบริเวณใกลเ้คียง เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี อีกทั้งยงัเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน 
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โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



และเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชนอีกดว้ยในเบ้ืองตน้ ครอบคลุมพื้นท่ีเขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวน
หลวง เขตวฒันา เขตประเวศ เขตคลองเตย อ.บางพลี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพื้นท่ีใกลเ้คียง 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษี 2 เท่า สามารถบริจาคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 
ช่องทางการติดต่อสอบถามขอ้มูล… 
Tel : 02-1800-201-3, 096-8161632 
Facebook : โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
Line : โรงพยาบาลบางนา กทม. 
E-mail : bnbkk.hosp@gmail.com 
Website : http://www.bangkok.go.th/bbh 
 
 
 
 
 
เรียบเรียงโดย : นายภัคพงศ์ คงชาตรี 
ต าแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
ส่วนราชการ/โรงพยาบาล : ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์ : 02-222-5141 
E-mail : prmsdbangkok2560@gmail.com  

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

♦️เปิดรับสมคัรงาน... 
พยาบาลวิชาชีพ    2   อตัรา 
บุคคลภายนอก (รายวนั) 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
ในวนัและเวลาราชการไดท่ี้... 
โทร. 02-1800-201-3  
หรือ 094-985-4146  
คุณศกุนิชญ ์หวัหนา้พยาบาล 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

🌺ขอแสดงความยนิดี🌺 
นางสายฝน ช่ืนคา้ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป โรงพยาบาลกลาง  
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
รองผูอ้  านวยการ (ฝ่ายบริหาร) โรงพยาบาลกลาง 
นายเศรษฐฤกษ ์ดาวอรุณ 
นกัจดัการงานทัว่ไป ช านาญการพิเศษ  
ส านกังานเลขานุการปลดักรุงเทพมหานคร 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
รองผูอ้  านวยการ (ฝ่ายบริหาร) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
นายทิวา มัง่นอ้ย 
รองผูอ้  านวยการ (ฝ่ายบริหาร)  
ระดบั ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 

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 



ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
รองผูอ้  านวยการ (ฝ่ายบริหาร)  
ระดบั อ านวยการตน้ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
นายภูริทตั แสงทองพานิชกุล 
รองผูอ้  านวยการ (ฝ่ายการแพทย)์  
ระดบั ช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์  
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
ผูอ้  านวยการเฉพาะดา้นแพทย ์รองผูอ้  านวยการ (ฝ่ายการแพทย)์ ระดบั อ านวยการตน้ โรงพยาบาลราชพิพฒัน์ 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช 
วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2565 
รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรา
ชานุสาวรียส์มเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เน่ืองในวนัคลา้ยวนัปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช เพื่อ
เป็นการร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงกอบกูเ้อกราชของชาติไทยรวบรวมแผน่ดินไทยใหเ้ป็นหน่ึงเดียว โดยมีคณะ
ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร คณะผูบ้ริหารส านกัการแพทย ์คณะผูบ้ริหารโรงพยาบาล และส่วนราชการในสังกดัส านกั
การแพทย ์พร้อมดว้ยนายวชัรนนท ์วุฒิวงศพ์ฒันา หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ผูเ้เทนโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานครเขา้ร่วมในพิธี ณ บริเวณหนา้อาคารสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช โรงพยาบาลตากสิน 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
ปี 2566 เปิดใหบ้ริการ  ฉีดวคัซีน Pfizer 
ชาวต่างชาติ ค่าบริการ 120 บาท 
ชาวไทย ไม่เสียค่าบริการ 
ส าหรับ…. 
* ทุกเขม็ ส าหรับอาย ุ12 ปี ขึ้นไป 
- เขม็ท่ี 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการไดรั้บวคัซีน 
- ตั้งแต่เขม็ท่ี 4 เป็นตน้ไป (ระยะเวลาห่างอยา่งนอ้ย 4 เดือน) 

⭐️เปิดจุดฉีดวคัซีนโควิด-19 
วนัจนัทร์ - พุธ เวลา 09.00 - 14.00 น.  walk in จ านวน 100 ราย 
วนัพฤหสับดี   เวลา 09.00 - 12.00 น. รับเฉพาะจองผา่น ระบบ QueQ จ านวน 50 ราย     
ส่ิงท่ีตอ้งน ามาในวนัท่ีฉีดวคัซีน 
1.บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง/บตัรอ่ืนๆท่ีใชย้นืยนัตวัตน เช่น passport 
2.หลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 

🎈ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

🎈สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-1800-201 ถึง 3 ต่อ 112 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



…………………………………………………………… 

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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 
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กิจกรรมเดือนมกราคม 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
1. เปิดใหบ้ริการ "ฉีดวคัซีน Pfizer"  
- วนัจนัทร์ - พุธ เวลา 09.00 - 14.00 น.  walk in จ านวน 100 ราย 
- วนัพฤหสับดี เวลา 09.00 - 12.00 น. รับเฉพาะจองผา่น ระบบ QueQ จ านวน 50 ราย 
2. เปิดใหบ้ริการ "วคัซีนพาสปอร์ต" วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 14.00 น. 
3. เปิดใหบ้ริการ "คลินิกเฉพาะทาง"  
-คลินิกศลัยกรรมกระดูกและขอ้ ทุกวนัศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
-คลินิกโรคเบาหวาน ทุกวนัองัคารและศุกร์ เวลา 08.00 - 12.00 น. 
4. เปิดบริการ "คลินิกแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก" 
- วนัจนัทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. 
5. เปิดใหบ้ริการ "คลินิกนอกเวลาราชการ" วนัจนัทร์-พุธ 16.00-20.00 น. วนัเสาร์-อาทิตย ์08.00-12.00 น. 
สนพ. กทม 
#กทม. #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 



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