

























































































































































































































	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 28 มิถุนายน 2565
	ดูงานการจัดการขยะ ณ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด
	ทำบุญถวายสังฆทานและปัจจัย เพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะ (
	บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
	คำแนะนำ ป้องกันโรคโควิด 19 เมื่อเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่ Post-Pandemic
	คำแนะนำ ป้องกันโรคโควิด 19
	นโยบายสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
	เปิดลงทะเบียนตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวฯ
	คำแนะนำ ป้องกันโรคฝีดาษวานร ผู้เดินทางไปต่างประเทศ
	พิธีมอบใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้
	คุณลัดดา จณะวัตร บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 27 มิถุนายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 30 มิถุนายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 29 มิถุนายน 2565
	สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 29 มิุนายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 26 มิุนายน 2565
	กำหนดการอบรมการพยาบาลใหม่ในยุคเทคโนโลยี 5G
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 29 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 27 มิถุนายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 14 มิุนายน 2565
	การบริโภคกัญชาและกัญชง
	15 มิถุนายน  วันไข้เลือดออกอาเซียน
	15 มิถุนายน ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน
	15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน มาร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก
	CKP LOW CARBON HOSPITAL คืออะไร
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 15 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 16 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 17 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 18 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 19 มิถุนายน 2565
	กิจกรรมทำบุญวันเกิดเดือนมิถุนายน 2565
	กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 11 มิุนายน 2565
	ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวพูนศรี ใจภักดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ
	ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวเยาวลักษณ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
	ขอแสดงความยินดีแด่ นายปรีชาญ อุ่นรัตนะ
	ขอแสดงความยินดีแด่ พญ
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 12 มิุนายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 13 มิุนายน 2565
	ครอบครัวนายสอาด-นางริ้ว แสงวารินทร์ มอบพัดลม จำนวน 12 ตัว
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 16 มิุนายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 17 มิุนายน 2565
	คุณสุวัฒน์ ชุนถนอม มอบเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 18 มิุนายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 19 มิุนายน 2565
	โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด
	สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร(โรงรับจำนำ)
	คุณแม่สุดารัตน์-คุณพ่อบุญศักดิ์ ตั้งประจักษ์ภักดี มอบเงินบริจาค 300,000 บาท
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 15 มิุนายน 2565
	อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ รุ่นที่ 1
	อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยเด็กและทารกแรกเกิด
	รพจ ห่วงใย ใส่ใจ โรงเรียนในเขตบางคอแหลม
	กิจกรรม วันไข้เลือดออกอาเซียน ประจำปี 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 12 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 13 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 14 มิถุนายน 2565
	กัญชา กับ สมองเด็ก
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 2 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 10 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 9 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 8 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 7 มิถุนายน 2565
	เดินรณรงค์วันงดสูบบหรี่โลก และโรคฝีดาษลิง
	เชิญชวนร่วม กิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน 2565
	เจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมทำบุญเครื่องราชสายสะพายเสริมความเป็นสิริมงคล
	โครงการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ
	คุณแอนนา อนุรักษ์สมบัติ และคุณพัฐนันท์ วนิชกุลนันท์ มอบ รถเข็นผู้ป่วย 5 คัน
	คุณชรินทร์ โชติชุณห และศิษย์เก่าโรงเรียนเปรมฤดีศึกษา มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท
	คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเค
	ข่าวสารสำนักการแพทย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 2-2565
	ข่าวสารสำนักการแพทย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 1-2565
	กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลในการจัดการมูลฝอยทุกประเภท
	กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
	กิจกรรมจิตอาสา BIG CLEANING DAY
	กิจกรรม ปันรัก ปันสุขให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการ
	กำหนดการอบรม การพยาบาลผู้ป่วย โรคหัวใจ
	5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 6 มิถุนายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 7 มิถุนายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 8 มิถุนายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 9 มิถุนายน 2565
	รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
	ระวังโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในช่วงหน้าฝนนี้
	ร่วมพัฒนาเพื่อเทิดพระเกียรติ
	รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 5 มิถุนายน 2565
	สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 4 มิถุนายน 2565
	สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
	ประกาศรับสมัคร ทุนส่งเสริมการวิจัย (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565
	ปิดให้บริการผู้ป่วยนอก  วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565
	พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 1 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 3 มิถุนายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 1 มิถุนายน 2565
	วันอานันทมหิดล
	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
	ฤดูฝนนี้ ระวังโรคมือเท้าปากในเด็ก
	เรื่อง ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เป็น
	รพจ ห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพมอบหน้ากากอนามัย
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 8 มิุนายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 7 มิุนายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 6 มิุนายน 2565
	มอบ เต้านมเทียม จำนวน 100 เต้า
	มาร่วมบริจาคขวดพลาสติกเพื่อจัดกิจกรรมวันแม่
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 6 มิถุนายน 2565

