





































































































































































































































































































































	4 ข้อปฏิบัติ หลังเกิดเหตุไฟไหม้พื้นที่ใกล้เคียงที่พักอาศัย
	5 ป ปราบยุงลายพาหะไข้เลือดออก
	10 อาการ Long COVID ที่พบได้บ่อย จะมีอาการอะไรบ้าง ไปเช็กกัน
	28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
	CKP kick off Re-Accreditation ครั้งที่ 5
	Congratulations ศูนย์เบาหวานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
	OCC MED สัญจร เยี่ยมสำรวจการใช้และจัดเก็บสารเคมี
	RSV ไวรัสตัวร้าย ทำไมเด็กถึงติดกันเยอะ
	การซ้อมอพยพผู้ป่วยและการระงับเหตุ
	การปฏิบัติตัว เมื่อถูกกัด
	การป้องกัน เมื่อมีสารเคมีรั่วไหล
	การรัษาอาการลองโควิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
	กำหนดการ โครงการกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
	กำหนดการโครงการกิจกรรมการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)
	กิจกรรมทำบุญวันเกิดเดือนกันยายน 2565
	กิจกรรมวันหัวใจโลก  ประจำปี 2565
	กินเจ วิถีใหม่ อิ่มบุญ อิ่มใจ ไตไม่พัง
	กินเจวิถีใหม่ ลดหวาน มัน เค็ม ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ
	ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์การบริจาคโลหิต
	ไข้เลือดออก
	ครบรอบ 5 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลคลองสามวา
	ครอบครัวพงศาวงษ์เจริญ มอบเงินบริจาค 10,000 บาท
	คุณเกษรา ฉันทประภาพงศ์ และครอบครัว
	โครงการกิจกรรมการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ (Standard Implementation)
	โครงการกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม รุ่นที่ 2
	โครงการกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรับอุบัติภัยกลุ่มชน
	ใครเสี่ยง  อาการรุนแรง เมื่อติดเชื้อฝีดาษวานร
	งานเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประจำปี 2565
	งานทำบุญ กลุ่มงานเภสัชกรรม
	งานสัปดาห์เภสัชกรรม
	ชุมชนห่วงใย ดูแลผู้สูงวัย ห่างไกลล้ม แต่ละปีมีผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 3 จากการหกล้ม
	ดตั้งกระบอกใส่แก้วกระดาษและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
	ตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+)
	ติดโควิดแล้วมีอาการไอ เจ็บคอ ให้ดื่มน้ำมาก ๆ
	เตือนอันตราย!! ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต
	ทำอย่างไรเมื่อขับรถตกน้ำ
	นายกสมาคมตระกูลเฮ้งและกรรมการ
	น้ำท่วมก็มา บาดแผลก็มี ทำอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ
	แนวคิด 3Rs รักษ์โลก
	เบื่ออาหารจากการติดโควิด ถือเป็นเรื่องปกติเมื่อเจ็บป่วย เพียงสังเกตว่า
	ประชาชนสิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการ (สถานพยาบาลประจำของท่าน) ได้ง่ายๆ ผ่านแอป สปส
	ประเมินความเสี่ยงก่อนดีไหม ตระหนักรู้ คู่น้ำท่วม
	ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว
	เปิด WALK IN ฉีดวัคซีน COVID-19
	เปิดช่องทางลงทะเบียนรับยาผู้ป่วย COVID-19
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางจินตนา วิริยะฉันท์ พนักงานทั่วไป
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางจุฑาทิพย์ พันธ์สอาด พนักงานทั่วไป
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางใจภักดี ธนะไพรินทร์ พนักงานทั่วไป
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางนงลักษณ์ โชติรัตน์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงา
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางนันทา เพิ่มเพียรสิน โภชนากรชำนาญงาน
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางนิรพันธ์ กิติสุภรณ์พันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศ
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางประชุม ปิ่นทอง พนักงานทั่วไป
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางปราณี สุวรรณบริสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางวรรวดี พลอินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางสมบูรณ์ กิจประเสริฐ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางสาวพูนศรี ใจภักดี
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางสาววันเพ็ญ นันทพานิช เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางสาวสุพิมล ทิศาปกรณ์ นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางสาวอัจฉรา น้อยมณี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางอรวรรณ กิจสงวน พนักงานทั่วไป
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นางอ้อยทิพย์ แสงทับทิม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นายชูสาย เชิดศรี พนักงานทั่วไป
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นายประสงค์ เกตุแก้ว พนักงานทั่วไป
	ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 นายอำนาจ สุระมานนท์ พนักงานทั่วไป
	ฝนตก น้ำท่วมขัง ต้องระวังโรคฉี่หนู
	ฝึกซ้อมสถานการณ์อุบัติภัยกลุ่มชน
	พญ
	ภาวะลองโควิด
	มอบประกาศนียบัตร ชื่นชมในการทำความดี
	มอบหน้ากากอนามัยแทนใจห่วงใยสุขภาพ
	มาตรการประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
	รคอันตรายที่มาพร้อมกับหน้าฝน คือโรคไข้ฉี่หนู
	ร้อยรักถักดวงใจ สานสายใยมุทิตา
	ระวังไวรัส RSV ในเด็กช่วงฤดูฝน
	รับมอบโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 สถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 1 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 2 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 5 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 6 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 7 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 8 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 9 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 12 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 13 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 14 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 15 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 16 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 19 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 20 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 21 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 22 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 23 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 26 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 27 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 28 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 29 กันยายน 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 30 กันยายน 2565
	เรื่องต้องรู้ เมื่อหาย (ป่วย) จากโควิด 19 LONG COVID
	โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายที่ไม่ควรมองข้าม
	โรคฉี่หนูอันตราย ที่มาพร้อมกับฝน
	โรคมือ เท้า ปาก หน้าฝนนี้ ดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด
	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคที่ควรระวังในช่วงฤดูฝน
	วันพระราชทานธงชาติไทย
	วันมหิดล วันที่ 24 กันยายน
	วันหัวใจโลก World Heart Day 29 กันยายน
	วิธีป้องกันเชื้อโรคเมื่อเจอน้ำท่วม
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 1 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 2 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 3 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 4 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 5 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 6 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 7 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 8 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 9 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 10 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 11 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 12 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 13 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 14 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 15 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 16 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 19 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 20 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 21 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 22 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 23 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 24 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 25 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 26 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 27 กันยายน 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 28 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 1 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 2 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 3 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 4 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 5 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 6 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 7 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 9 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 10 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 11 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 12 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 15 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 16 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 19 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 20 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 21 กันยายน 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 22 กันยายน 2565
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