























































































































































































































	5 วิธีติดตามข่าวสารไม่ให้เครียด
	5 วิธีรับมือ PM 25
	6 พฤติกรรมเสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
	6 โรคร้ายและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
	๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
	21 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
	CKP ร้าน ORKSHOP & การประชุม
	OCC MED NEWS
	เ ตื อ น  น้ำท่วมระวัง งู
	แ ม ง ก ะ พ รุ น พิ ษ มี ฤ ท ธิ์ ร้ า ย แ ร ง
	กทม เตือนภัย ภาวะ MIS-C กลุ่มอาการอุบัติใหม่ในเด็ก หลังติดเชื้อโควิด 19
	กทม เปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาสุขภาพทางระบบทางเดินหายใจ ในช่วงหน้าหนาวนี้
	กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังป่วยโรคไข้เลือดออก
	การดูแลสุขภาพจิตหลังเผชิญความโศกเศร้า
	กำหนดการ สัปดาห์วันเวชศาสตร์ฟื้นฟู
	กิจกรรม ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา
	กิจกรรมจิตอาสา ปันรัก ปันความห่วงใย ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
	กิจกรรมจิตอาสาปันรัก ปันความห่วงใย ให้ยางยืดเพื่อสุขภาพ
	กิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล 2565
	ขอเชิญข้าราชการในสังกัดทุกท่าน เลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
	ขอไว้อาลัยและแสดงความเสียใจ
	ข่าวสารสำนักการแพทย์รายสัปดาห์ ฉบับที่ 4-2565
	เข้าศึกษากระบวนการทำงานของแพทย์ และหารือแนวทางการใช้งานระบบ Health Link
	เข้าสำรวจพื้นที่ภายในโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
	คณะผู้ศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลสิรินธร เข้าศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์
	ครงการสร้างเสริมสุขภาพโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
	คลินิกมลพิษทางอากาศ รพจ
	คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19
	คุณ Fiat  Patcha บริจาคชุดอาหารแห้ง 44 ชุด
	คุณเกษรา ฉันทประภาพงศ์ และครอบครัว
	คุณเกษรา สวัสดิรักษา และครอบครัว ที่มามอบเงินบริจาค จำนวน100,000 บาท
	คุณชนาภา โวทาน และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน  300,000 บาท
	คุณณัฏชา ศรียาและครอบครัว
	คุณศิริวรรณ เดชะศิริพงษ์ และครอบครัวบริจาค รถเข็น 10 คัน
	คุณสุพร - คุณสุชญา บริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท
	เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สใช้อย่างไรให้ปลอดภัย
	โควิดยังคงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
	โควิดเรื้อรัง (ลองโควิด)
	งานนิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
	งานสัปดาห์วันเวชศาสตร์ฟื้นฟู
	ช่วงน้ำท่วมนี้ ระวัง โรคอาหารเป็นพิษ
	ตรวจวัดแสงสว่างในสถานที่ปฏิบัติงาน หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
	เตือนโรคเมลิออยด์ (โรคไข้ดิน) รู้ไว้ไม่เสี่ยง
	ทำไม แปรงฟันทุกวันยังฟันผุ
	ทำอย่างไร เมื่อขับรถตกน้ำ
	นิทรรศการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ สู้โรคหลอดเลือดสมอง ครั้งที่8
	แนวทางป้องกัน COVID -19 หลังจากปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
	บริษัท วัฒนพันธุ์ แพคเกจจิ้งซิสเท็ม จำกัดบริจาค เครื่องควบคุมของเหลวเข้าสู่หลอดเลื
	ประกาศวันหยุดราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
	ปรับโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
	ปรับมาตรการป้องกันโรค และการคัดกรองด้วย ATK ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
	ปัญหาความเครียดสะสม ในสถานการณ์ปัจจุบัน
	ปิดให้บริการผู้ป่วยนอก เดือนตุลาคม 2565
	เปิด WALK IN ฉีดวัคซีน COVID-19
	พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
	แพทย์ กทม
	เมื่อโควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
	เมื่อต้องเผชิญฝูงชนเบียดเสียด
	ยุงลาย กับ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
	รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
	รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม
	ร้านเจ๊แดง ซาลาเปา (คุณลัดดา นิลประกอบกุล) บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 3 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 4 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 5 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 6 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 7 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 10 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 11 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 12 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 17 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 18 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 19 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 20 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 21 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 25 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 26 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 27 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 28 ตุลาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 31 ตุลาคม 2565
	รู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง เสี้ยวนาทีมีค่าช่วยชีวิต
	รู้ไหม ๆ การเผาในที่โล่ง เป็นการเพิ่ม PM 2 5
	เรียนรู้สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง “FAST” รู้ไว้ รักษาทัน
	โรคไข้ปวดข้อยุงลาย  โรคชิคุนกุนยา
	โรคไข้เลือดออก
	โรคโควิด 19 ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
	โรคที่ต้องเฝ้าระวังในหน้าหนาว
	โรคปอดบวมในเด็ก และผู้สูงอายุ ช่วงฤดูหนาว
	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ยินดีต้อนรับ
	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและครอบครัว
	ฤดูหนาวนี้ เฝ้าระวังและป้องกันฝุ่น PM 25
	เลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในสำนักการแพทย์
	วัคซีนโควิด 19 Pfizer (ฝาแดง)
	วัคซีนไฟเซอร์ฝาแดงสำหรับเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน - น้อยกว่า 5 ปี
	วันปิยมหาราช
	วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2565
	วันล้างมือโลก
	วันออกพรรษา
	วิธีการลดฝุ่นภายในบ้านและที่ทำงาน
	วิธีบรรเทาอาการ นอนกัดฟัน
	วิธีป้องกันโรคท้องร่วงที่มากับน้ำท่วม
	สโมสรโรตารีสัมพันธ์วงศ์
	สายบุญปลอดภัย ใส่ใจการเดินทาง
	สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญข้าราชการในสังกัดทุกท่าน
	หนาวนี้อาจแย่ ถ้าไม่ดูแลสุขภาพ
	ออกกินเจอย่างถูกวิธี เน้นอาหารที่ย่อยง่าย
	อาการ วูบ ขณะออกกำลังกาย อาจเสี่ยงถึงชีวิต
	อากาศ เปลี่ยนแปลงบ่อย

