





















































































































































































































































































































	1กระทง 1โรงพยาบาล
	3 สัญญาณเตือน อาการแพ้ฝุ่น PM 2
	6 วิธี ป้องกันโรคติดต่นำโดยยุงลาย โดยใช้มาตรการ 5ป. 1ข.
	6 วิธี ป้องกันโรคติดต่นำโดยยุงลาย
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	7 วิธี เตรียมความพร้อม เที่ยวหน้าหนาว
	8 สัญญาณเตือน เป็นไข้เลือดออก
	25 พฤศจิกายน l วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
	51 ปีแห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
	Domino's Pizza มอบ พิซซ่า จำนวน 100 ถาด
	HbA1C คืออะไร
	SAN อาสา  นักสืบฝุ่น CKP วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
	SAN อาสา  นักสืบฝุ่น CKP วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565
	SAN อาสา  นักสืบฝุ่น CKP วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
	SAN อาสา นักสืบฝุ่น CKP
	Wound care conference and workshop
	กทม ชวนสืบสานประเพณี ลอยกระทง ปี 65
	กทม
	กสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
	การใช้ยาวาร์ฟาริน WARFRIN
	การ์ดไม่ตก มาตรา DMHT ป้องกันโควิดได้
	การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยพยุงปอดและหัวใจ
	การเตรียมความพร้อมรับมือไข้หวัด COVID-19 สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
	การบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
	การป้องกันสมองเสื่อม
	การเฝ้าระวังสุขภาพในบุคลากร จากโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค
	กำจัดยุงลาย ป้องกันได้ 3 โรค
	กำหนดการอบรมการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
	กิจกรรม รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
	กิจกรรม ลมหายใจให้ชีวิต รุ่นที่ 1
	กิจกรรมรณรงค์ หยุด แผลกดทับ World Wide Stop Pressure Injury Day 2022
	กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานสำหรับบุคลากร
	กินยาเบาหวานให้ถูกวิธี ง่ายนิดเดียว
	แก้ไข ได้ทัน น้ำตาลต่ำ
	ข้อควรรู้เมื่อต้องเผชิญกับ ฝุ่น PM 2 5
	ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก พรุ่งนี้ไม่สาย ถ้าเรารู้ทัน
	ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก
	ข้อดี ข้อเสีย ของการลดนำ้หนักแบบ IF
	ขอแสดงความยินดี
	ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ณัฐพงษ์ จิตรุ่งเรืองนิจ
	ขอแสดงความยินดีแด่ ดร นพ สุขสันต์
	ครอบครัว วีรอิสราวงศ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
	คล้ายล็อกปลอดภัย ต้องรู้จัก ใส่ใจสุขภาพ
	คุณฌานชลกฤต วัฑฒนาธร (โน้ต) และเพื่อนๆศิษย์เก่า ร.ร
	คุณวลีกาญจน์ เลิศเบญพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
	คุณสมศักดิ์-คุณสุวิมล สุวรรณมานนท์ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท
	คู่มือการใช้งาน Application หมอ กทม.
	โครงการการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
	โครงการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยพยุงปอดและหัวใจ
	งานวันเบาหวานโลก ประจำปี 2565
	ชนิดของเบาหวาน ตาม ADA criteria แบ่งเป็น 4 ชนิด
	ชาว รพจ รวมพลัง ยับยั้งโควิด 19 พิชิตไข้เลือดออก
	เช็กอาการป่วย
	ดูบอลแล้ว อย่าลืมดูแลตัวเอง เพื่อสุขภาพดี ทำง่ายๆ
	ตรวจ ATK ขึ้น 2 ขีด ทำยังไงดี ต้องรักษาที่ไหน
	ตรวจ HIV และ ซิฟิลิส ฟรี  ถึง 1 ธันวาคม 2565
	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทางด้านจุลชีววิทยา
	ตัวเลขที่ผู้เป็นเบาหวาน ควรรู้และตรวจเป็นประจำ
	เตรียมความพร้อมดำเนินการชมรมผู้สูงอายุ รพจ.
	เตือนประชาชนช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ ไม่ล่าแต้ม นะวิ
	ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ถวายผ้าป่าการกุศล และยอดผ้าป่าการกุุศล
	ท่าออกกำลังกายใน ผู้ป่วยเบาหวาน
	ทำบุญ หอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด
	ทำไมต้องควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือด
	ทำไมต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
	เทคนิคการออกกำลังกายนั้นมีมากมาย
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นพ
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นางศิริวิภา จันทร์บูรณ์
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นางสาวกัญจนพร ใจแก้ว
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นางสาวชลิตา หาสตยกุล
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นางสาวเบญญาภา จงชาญสิทโธ
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นางสาวปณิศา จวบกระโทก
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นางสาวสุดใจ อินทอง
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นางสาวสุมาลี ธานินทร์ธราธาร
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นางสาวอุษารัตน์ ช้างคนมี
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นายชัยยันต์ อัคลา
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นายชัยวัฒน์ กลอนกลาง
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 นายพิมพร เวียงสมุด
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 พญ
	บุคลากรดีเด่น  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565 พว
	บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565
	เบาหวาน อย่าเบาใจ
	เบาหวานทำไมต้องกินยาเยอะ
	ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
	ประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง มะเร็งเต้านม
	ประโยชน์ของการออกกำลังกายใน ผู้ป่วยเบาหวาน
	ปิดให้บริการผู้ป่วยนอก วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
	เป้าหมายการดูแลเบาหวาน
	เปิดฉีดวัคซีน COVID-19
	ผู้มีสิทธิบัตรทอง รพ.เอกชนใน กทม
	เฝ้าระวังและป้องกันเหตุอันตรายในวันลอยกระทง
	พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส 51 ปี แห่งการสถาปนา รพจ.
	แพ้ยา (รุนแรง) ป้องกันได้
	แพ้ยาคืออะไร
	มอบเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (automatic steam sterilizer)
	มะเร็งปอด ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
	มาตรการป้องกันโรคโควิด 19
	มารู้จัก ยาฉีดอินซูลิน มารู้จัก ยาฉีดอินซูลิน
	มารู้จัก ยาฉีดอินซูลิน
	มูลนิธิซีโอนอุปถัมภ์ คริสตจักรซีโอน สถานรับเลี้ยงเด็กซีโอน มอบผ้าห่มจำนวน 120 ผืน
	ยินดีต้อนรับ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	รณรงค์กำจัดยุงลาย
	ร่วมแสดงความยินดีแด่ ดร.นพ
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 1 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 2 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 3 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 4 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 7 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 8 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 9 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 10 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 11 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 14 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 15 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 21 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 22 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 23 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 24 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 25 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 28 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 29 พฤศจิกายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 30 พฤศจิกายน 2565
	รู้ทันกันโรค ปอดอักเสบ (Pneumonia)
	เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
	โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
	โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
	โรคไข้เลือดออก
	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
	โรคเบาหวานคืออะไร
	โรคร่าเริง ภัยร้ายใกล้ตัว
	ลมหนาวมาเมื่อใด… ระวังเสี่ยง 🤕 ป่วยไข้หวัดใหญ่
	ลอย ลอย ด้วยกัน ..
	ลอยกระทง 2565 ไม่จมน้ำแน่นะวิ
	ลอยกระทงปลอดภัยด้วยวิถีใหม่
	ลอยกระทงปีนี้ สนุกได้โดย ไม่พึ่งพลุ ดอกไม้ไฟ
	ลอยกระทงรักษ์โลก สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	เล็ก แต่ ร้าย อันตรายจากไข้ฉี่หนู
	วันลอยกระทง 2565
	วิชาร้อยสร้อยคริสตัล สายคล้องแว่น
	สถานการณ์ความรุนแรงในผู้หญิง
	สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
	สมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
	สโมสรโรตารี ในโอกาสมอบเครื่องวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน
	สโมสรโรตารี
	สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาภายในโรงพยาบาล
	สัญญาณเตือนอาจเสี่ยงเป็นเบาหวานได้
	หน้ากากอนามัย กับ ประสิทธิภาพการกรองฝุ่น
	หยุดความเชื่อผิดๆ กินเหล้าคลายหนาว ระวังตาย ไม่รู้ตัว
	ห้องตรวจเวชปฏิบัติทั่วไป ย้ายสถานที่ให้บริการตรวจรักษา
	อร่อยปาก ลำบากไต
	ออกกำลังกาย ตามช่วงวัย แบบไหนที่เหมาะกับคุณ
	อาการจากภาวะ น้ำตาลในเลือดต่ำ
	อาการหอบหืด อาจกำเริบในช่วงหน้าหนาว
	อาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันในหน้าหนาว

