
  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 85 มคก/ตร.ม  

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
PM2.5 ฝุ่ นจ๋ิวร้าย ภยัสุขภาพ 
ท่ีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
 กกพ. และ กทม. ติดตั้ง “โซลาร์เซลล”์ ใหโ้รงพยาบาลในสังกดัส านกัการแพทย ์กทม. 
วันอังคารท่ี 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเเพทย์อุกฤษฎ์ อุเทนสุต  ผู ้อ  านวยการโรงพยาบาลบางนา
กรุงเทพมหานคร และคณะผูบ้ริหารโรงพยาบาล เขา้ร่วมพิธี “ลงนามบนัทึกความเขา้ใจความร่วมมือการด าเนินงานใน
การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนให้กับโรงพยาบาลในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน” โดยมี ดร.พญ.เลิศลกัษณ์ ลีลาเรืองแสง ผูอ้  านวยการส านัก
การแพทย ์พร้อมดว้ย นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศกัดา รองผูอ้  านวยการส านักการแพทย ์นายคมกฤช ตนัตระวาณิชญ์ 
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน ลงนาม ซ่ึงได้รับเกียรติจาก รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผูว้่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ หอ้งประชุมพิทยรักษ ์ชั้น 4 ส านกัการแพทย ์
การลงนามบนัทึกความร่วมมือฯ คร้ังน้ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่ง ส านกังาน กกพ. และกรุงเทพมหานคร
ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนให้กบัโรงพยาบาล ในสังกดัส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 
เพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้าใหก้บัโรงพยาบาล โดยในระยะท่ี 1 ส านกังาน กกพ. ไดส้นบัสนุนการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้กบัโรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานคร จ านวน 10 โรงพยาบาล ขนาดก าลงัการ
ผลิตติดตั้ง 2.795 เมกะวตัต์ ซ่ึงสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายคาร์บอนคุมได ้กทม. ปลอด
คาร์บอน (Bangkok Metropolitan Administration: BMA Net Zero) ไดก้ว่า 2,200 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ปี และคาดวา่จะลดภาระค่าไฟฟ้าใหก้บัโรงพยาบาลในสังกดักรุงเทพมหานครไดปี้ละ 14 ลา้นบาท 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 

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 



#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. 

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


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 91 มคก/ตร.ม  

🔴 มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
ทุกคนควรหลีกเล่ียงกิจกรรมกลางแจง้หลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีมลพิษทางอากาศสูง 
หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความจ าเป็น  
หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทยส์นพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 

 
กิจกรรมเดือนกุมภาพนัธ์ 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 - พฤหสับดี เวลา 08.00 - 12.00 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.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 

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 



#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. 

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


  
 
 
 
 

 
 

วนัท่ี ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๖ 
คณะผูบ้ริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมพิธีบ าเพญ็กุศล เน่ืองในโอกาสเจริญอายวุฒัน
มงคล ๗๗ ปี พระราชรัตนโสภณ (เทพธีรวงศ ์ขนฺติโก ป.ธ.๖, พธ.บ., น.บ., รป.ม., ปร.ด.) ผูช่้วยแม่กองบาลี
สนามหลวง เจา้คณะเขตพระโขนงบางนา เจา้อาวาสวดับางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีเจา้ประคุณ
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชยั ธมฺมธโช ป.ถ.๖) กรรมการมหาเถรสมาคม เจา้คณะใหญ่หนกลาง วดัไตรมิตรวิทยา
รามวรวิหาร เป็นประธานในพิธี ณ วดับางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  

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. 

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


  
 
 
 
 

 
 

📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 33 มคก/ตร.ม  

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

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
ขอ้มูลและช่องทางการติดต่อหน่วยงาน 

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. 

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


  
 
 
 
 

 
#ประชุมคณะกรรมการสภาคนเมืองประจ าเขตบางนา คร้ังท่ี 1/2566 
วนัน้ี (9 ก.พ. 66) เวลา 13.30 น.  นายวชัรนนท ์วุฒิวงศพ์ฒันา เป็นผูเ้เทนโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขา้ร่วม
การประชุมคณะกรรมการสภาคนมืองประจ าเขตบางนา คร้ังท่ี 1/2566 
โดยไดมี้การคดัเลือกคณะกรรมการสภาคนเมืองประจ าเขตบางนา เพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการกรุงเทพมหานคร ทั้งยงัเป็นการส่งเสริมการสร้างเมืองประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่ง
ย ัง่ยนื ตามนโยบายผูว้า่ฯ กทม. 
ในการน้ี มีคณะผูบ้ริหารเขต ตวัแทนภาคประชาชน ตวัแทนกลุ่มประชาสังคมท่ีขบัเคล่ือนประเด็นต่างๆ นกัวิชาการ 
ตวัแทนภาคธุรกิจ ผูแ้ทนมูลนิธิ ตวัแทนส่วนราชการและผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีเขตบางนา เขา้ร่วมประชุม 
ณ หอ้งประชุมบางนาภิรมย ์ส านกังานเขตบางนา 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
#อบรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหวัขอ้ "การด าเนินงานส านกังานสีเขียว" 
วนัน้ี (10 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครร่วมกบัส านกัส่ิงเเวดลอ้ม จดักิจกรรมเเลกเปล่ียน
เรียนรู้ในหวัขอ้" ส านกังานสีเขียว"  โดยมีหัวขอ้ดงัน้ี 1. การบริหารจดัการส านกังานสีเขียว 2. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 3. 
การจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั เเละสภาพเเวดลอ้มในการท างาน  
 ทั้งน้ี เพื่อพฒันาโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหาครใหเ้ป็นส านกังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงเเวดลอ้ม ลดกิจกรรมท่ีปล่อยของ
เสียเเละการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการจดัสถานีท างาน (Workstation) ใหป้ลอดภยั น่าอยู ่ปราศจากมลพิษทาง
เสียง ทางอากาศ 
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. 

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


  
 
 
 
 

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

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบกลว้ยน ้าวา้ 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  

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. 

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


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2566 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครรับมอบผลไม ้จากวดับางนานอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นก าลงัใจให้
ชาวโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
................................................ 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครขอกราบนมสัการขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนโสภณ เจา้อาวาสวดั
บางนานอก เจา้คณะเขตพระโขนงบางนา เป็นอยา่งสูง ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิทั้งหลายใน
สากลโลกท่ีท่านนบัถือ โปรดจงดลบนัดาลใหท้่าน ภิกษุ สามเณร และบุคลากรในวดับางนานอก มีสุขภาพแขง็แรง
ประสบแต่ความสุขความเจริญดว้ยจตุรพิธพรชยัทุกประการ 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)้  

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ส านกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

🌺ขอแสดงความยนิดี🌺 
นายสุรินทร์ นมัคณิสรณ์  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลคลองสามวา  
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน 
นายสุธน เอกเสถียร  
รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์ 
ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง  
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลคลองสามวา 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 

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 



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. 

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


  
 
 
 
 

 
ครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน 
วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2566  
นายขจิต ชชัวานิชย ์ปลดักรุงเทพมหานคร ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวนัครบรอบ 119 ปี โรงพยาบาลตากสิน 
“ 119 yrs. Taksin Hopital – Taksin in borderbrain ” พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารส านกั
การแพทย ์นายแพทยอุ์กฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหาร และบุคลากรของ
โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร ร่วมงานในคร้ังน้ี ณ หอ้งประชุมสุขสมปอง ชั้น 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร 
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  

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. 

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


  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 

mailto:prmsdbangkok2560@gmail.com


  
 
 
 
 

 
👍ขอเชิญท่าน .. ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร.. 
โดยการตอบเเบบประเมินระดบัความพึงพอใจในการรับบริการ 5 ขอ้ เเละขอ้เสนอเเนะในการด าเนินงานต่อไป 
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSebC_hrM.../viewform 
ท่านผูโ้ชคดีท่ีมีขอ้เสนอเเนะเป็นประโยชน์ ถูกใจกรรมการท่ีสุด จะไดรั้บของท่ีระลึกจากโรงพยาบาล ประกาศรายช่ือ
วนัท่ี 30 เมษายน 2566 จ านวน 5 รางวลั เเละหลงัจากนั้น สามารถใหข้อ้เสนอเเนะไดต้ลอดเวลา 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2566 
นายอุกฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร พร้อมดว้ยผูบ้ริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั นายสุรินทร์ นมัคณิสรณ์ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลคลองสามวา ใน
โอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลผูสู้งอายบุางขนุเทียน ณ ส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2566 
นายอุกฤษฎ ์อุเทนสุต ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร พร้อมดว้ยผูบ้ริหาร และบุคลากรโรงพยาบาล
บางนากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยนิดีกบั นายสุธน เอกเสถียร รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชา
รักษ ์ในโอกาสไดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลคลองสามวา ณ ส านกัการแพทย ์
กรุงเทพมหานคร 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
5ป 3ก…ก ำจดัยงุลำย 
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภำพเช่ือมัน่ส ำนกักำรแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส ำนกักำรแพทย ์#กรุงเทพมหำนคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร 
…………………………………………………………… 

🔷สำมำรถร่วมบริจำคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์และพฒันำขยำยศกัยภำพกำรใหบ้ริกำรของโรงพยำบำลบำง
นำกรุงเทพมหำนครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร  
(ไม่สำมำรถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนสรรพำวุธ  
เลขท่ีบญัชี 180-0-27389-4   
หำกตอ้งกำรลดหยอ่นภำษี 2 เท่ำ สำมำรถบริจำคไดท่ี้ 
บญัชีโรงพยำบำลบำงนำกรุงเทพมหำนคร  
ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนสรรพำวุธ 
เลขท่ีบญัชี 180-0-25814-3 
…………………………………………………………… 

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

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


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 47 มคก/ตร.ม  

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  

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. 

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


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 49 มคก/ตร.ม  

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  

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. 

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


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 50 มคก/ตร.ม  

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  

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. 

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


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 42 มคก/ตร.ม  

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

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  
(ไม่สามารถหกัลดหยอ่นได)้  
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสรรพาวุธ  

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. 

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


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 36 มคก/ตร.ม  

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

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

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
ประกาศ  
แจง้ปรับเปล่ียนวนั เปิดใหบ้ริการจุดฉีดวคัซีนโควิด-19  
ประจ าเดือนมีนาคม 2566 
จากเดิม วนัจนัทร์ - พฤหสับดี เป็น วนัจนัทร์ - พุธ  
ส าหรับ…. 
* ทุกเขม็ ส าหรับอาย ุ12 ปี ขึ้นไป 

- เขม็ท่ี 1-3 พิจารณาตามระยะเวลาการไดรั้บวคัซีน 

- ตั้งแต่เขม็ท่ี 4 เป็นตน้ไป (ระยะเวลาห่างอยา่งนอ้ย 4 เดือน) 

⭐️เปิดจุดฉีดวคัซีนโควิด-19 

วนัจนัทร์ - องัคาร เวลา 09.00 - 14.00 น. walk in จ านวน 100 ราย 

วนัพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น. รับเฉพาะจองผา่น ระบบ QueQ จ านวน 50 ราย 
ชาวต่างชาติ มีค่าบริการ*ตามประกาศ เร่ือง อตัราค่าบ ารุงการตรวจวิเคราะห์และใหบ้ริการดา้นการป้องกนัและควบคุม
โรค กรมควบคุมโรค ลงวนัท่ี 10 มกราคม 2566 
ชาวไทย ไม่เสียค่าบริการ 
ส่ิงท่ีตอ้งน ามาในวนัท่ีฉีดวคัซีน 

1.บตัรประจ าตวัประชาชนตวัจริง 

2. passport และหลกัฐานรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 

🎈ยกเวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

🎈สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-1800-201 ถึง 3 ต่อ 112 

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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


  
 
 
 
 

 
📣รายงานสถานการณ์ฝุ่ นละออง PM2.5 
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2566 
จุดตรวจวดั เขตบางนา = 55 มคก/ตร.ม  

🟠 เร่ิมมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ประชาชนทัว่ไป : ควรเฝ้าระวงัสุขภาพ ถา้มีอาการเบ้ืองตน้ เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการ
ท ากิจกรรม กลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความจ าเป็น 

ผูท่ี้ตอ้งดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจง้ หรือใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัตนเองหากมีความ
จ าเป็น ถา้มีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอกัเสบ แน่นหนา้อก ปวดศีรษะ หวัใจเตน้ไม่เป็นปกติ คล่ืนไส้ 
อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย ์
สนพ. กทม 
#กทม. #BMA.  
#คิดถึงสุขภาพเช่ือมัน่ส านกัการแพทย ์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together 
#PRMSD #MSD #ส านกัการแพทย ์#กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork 
#โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………… 

🔷สามารถร่วมบริจาคเพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย ์และพฒันาขยายศกัยภาพการใหบ้ริการของโรงพยาบาลบาง
นากรุงเทพมหานครไดท่ี้… 
บญัชีมูลนิธิโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร  

ขา่วส านกัการแพทย ์กรงุเทพมหานคร 
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรงุเทพมหานคร 10100 

โทร.02-222-5141 แฟ็กซ.์02-221-6029 

อเีมล ์: prmsdbandkok2560@gmail.com 

www.msdbangkok.go.th        /msdbangkok       @MSD_Bangkok 



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

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

QR CODE 

MSD.BMA. 

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