



































































































































































































































































































	5 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
	29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
	CKP NEW NORMAL
	Self Clean Up เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง ปลอดเชื้อโควิด 19
	กทม
	การรักษาอาการลองโควิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ขึ้นกับสาเหตุ และอาการ
	กิจกรรม มอบน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อคนไข้รพจ
	กิจกรรมจิตอาสา มอบน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องให้ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ใน รพจ
	กิจกรรมเสริมทักษะทางการพยาบาล  1
	กิจกรรมเสริมทักษะทางการพยาบาล
	ข้าวเหนียวมะม่วงกินแต่พอดี เบาหวาน-ความดัน-ไขมัน ต้องระวัง!!
	ครอบครัวปิ่นพินิจกุล,ครอบครัวสิริวสุวัตร, ครอบครัวสกุลชาตรี,ครอบครัวพิทยากรภักดี,หร
	ครอบครัวศศิวงศ์ภักดี
	คุณกาญจนา แซ่ฮึง
	คุณนัจรี เตชะรุ่งวณิชย์ คุณพีระ คูรัตชัชวาล 1
	คุณนัจรี เตชะรุ่งวณิชย์ คุณพีระ คูรัตชัชวาล 2
	คุณนัจรี เตชะรุ่งวณิชย์ คุณพีระ คูรัตชัชวาล
	คุณนัจรี เตชะรุ่งวณิชย์ คุณพีระ คูรัตชัชวาล2
	คุณนัจรี เตชะรุ่งวณิชย์ คุณพีระ คูรัตชัชวาล3
	คุณนัจรี เตชะรุ่งวณิชย์ คุณพีระ คูรัตชัชวาล4
	คุณเนาวรัตน์ รัตนเนตรมณี บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
	คุณพรเพ็ญ โลหะกิจสงคราม
	คุณแม่โสภา นันทิวัชรินทร์ บริจาคเงินจำนวน 130,000 บาท
	คุณวาสนา ศรัตภาณุ และเพื่อนๆ
	คุณสุภัทรา เจริญสิทธิไพศาล และครอบครัว
	โครงการ รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม การทำน้ำหมักชีวภาพ
	โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Non - Technical Skills for patient safety
	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาลใหม่
	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน Insulin Excellence Academy
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาล
	จรัณลักษณ์ กีรติวรนันท์ และครอบครัว และชมรมอาสาสมัคร Yellow Birds
	จะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อโควิดซ้ำ
	ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ
	ช่วงนี้อากาศเย็นลงอย่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
	ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ
	ตรวจโควิด19 ด้วยตนเองหลังเทศกาลสงกรานต์
	ตลาดใหม่ทุ่งครุร่วมกับผู้ประกอบการค้าและประชาชน
	ติดโควิดซ้ำ เป็นอย่างไร อันตรายหรือไม่ สาเหตุมาจากอะไร
	ทำความรู้จักยุงร้าย พาหะนำโรค
	ที่ตรวจ ATK แล้วได้ผลติดเชื้อโควิด-19
	เทศกาลสงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกล COVID - 19
	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
	แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 5 - น้อยกว่า 12 ปี
	แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุ 12 - น้อยกว่า 18 ปี
	แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
	บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	บริษัท แลคตาซอย จำกัด
	บริษัท เอ็กซ์ปอร์ตซิตี้ แมนูแฟคเจอร่ง จำกัด และ  บริษัท เดลฟินุกซ์ ชิสเต็มส์ จำกัด
	บริษัท แอเรีย อิงค์ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์ล้างมือทำความสะอาด
	ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ YFHS ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับดี และดีเยี่ยม
	ประชุมเตรียมความพร้อม การเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองเฉพาะโรค เฉพาะระบบ
	ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว มีเยอะแล้วมันดีอย่างไร้น๊า....
	ปิดให้บริการผู้ป่วยนอก วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันฉัตรมงคล)
	ปิดให้บริการผู้ป่วยนอก วันที่ 13 - 15  เมษายน 2565 (วันสงกรานต์)
	ปิดให้บริการผู้ป่วยนอก
	เปิด Walk in ฉีดวัคซีนโควิด
	ผดผื่นคันในหน้าร้อน
	ภัยร้ายหน้าร้อน โรคลมแดด
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	มอบของและเยี่ยมชมอู่ต่อเรือวังเจ้าเพื่อวางแผนการใช้พื้นที่ในภายหน้า
	มาตราฐานความสะอาด ห้องส้วมสาธารณะ Healthy  Accessibility  Safety  (HAS)
	มีอาการเหล่านี้ ก่อนเดินทางกลับบ้าน ควรทำอย่างไร
	มีอาการเหล่านี้ จะเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ควรทำอย่างไร
	ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สำนักการแพทย์
	รหัสรับบริการ (Visiting number_ VN)
	ระวังโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงหน้าร้อนนี้
	ร้านเก๋าใหญ่
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 1 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 5 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 7 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 8 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 11 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 12 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 18 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 19 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 21 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 22 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 23 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 25 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 26 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 27 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 28 เมษายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 29 เมษายน 2565
	รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
	ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ
	โรคที่ต้องระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์
	โรคผิวหนังที่ควรระวังในหน้าร้อน
	ลุ่มเพื่อนนารีรัตน์ 08 จ.แพร่ และบริษัทเอส.ดี
	วัคซีนโควิด 2 เข็มไม่พอ ต้องฉีดเข็มกระตุ้น
	วันข้าราชการพลเรือน
	วันจักรี
	วันที่ 13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
	วันที่ 14 เมษายน วันครอบครัว
	วันเลิกทาส
	วันสงกรานต์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
	วิธีป้องกัน อาการลองโควิด
	สงกรานต์ เดินทางปลอดภัย
	สงกรานต์สุข ปลอดภัยจาก COVID - 19
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 16 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 17 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 18 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 19 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 20 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 21 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 22 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 25 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 26 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 27 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 28 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 29 เมษายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 30 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 4 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 5 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 7 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 11 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 12 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 18 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 19 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 20 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 22 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 25 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 26 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 27 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 28 เมษายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 29 เมษายน 2565
	สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 1 เมษายน 2565
	สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 2 เมษายน 2565
	สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 3 เมษายน 2565
	สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 4 เมษายน 2565
	สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 5 เมษายน 2565
	สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 6 เมษายน 2565
	สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 7 เมษายน 2565
	สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ วันที่ 8 เมษายน 2565
	สวัสดีวันสงกรานต์ยึดหลัก 2U
	สำนักงานคลังและกลุ่มคนตรวจสอบ มจช.
	สุขสันต์วันสงกรานต์ 2565
	หนังตากระตุกภาวะที่ควรเฝ้าระวัง
	หน้าร้อนกับโรคที่พบในเด็ก
	หน้าร้อนนี้ระวังการกิน น้ำ น้ำแข็ง ไอศกรีม อาจเสี่ยงท้องร่วงได้
	หลังจากกลับจากเทศกาลสงกรานต์ แนะนำให้บุตรหลานสังเกตอาการของผู้สูงอายุ
	หายจากการติดเชื้อโควิดแล้ว อย่าเพิ่งวางใจ
	อาการแบบไหน แสดงว่า เสี่ยงเป็นลองโควิด และควรไปพบแพทย์
	อาการลองโควิดหลังจากการติดเชื้อพบได้หลากหลาย
	อากาศร้อนจัด อาจเกิดฮีทสโตรกได้
	อาหารเป็นพิษ ภ้ยร้ายในหน้าร้อน

