

















































































































































































































































































































	3 ภัยที่ควรระวังในช่วงน้ำท่วม
	8 วิธี กำจัดแหล่งวางไข่ยุง
	608 กลุ่มเปราะบาง COVID-19
	กทม เตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกันโรคฝีดาษลิง
	การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ รุ่นที่ 3
	การตรวจเยี่ยมโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2565
	การทำบัตรประจำตัวคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
	กำหนดการ โครงการการเตรียมความพร้อมในการรับรองคุณภาพ HA สู่ A-HA
	กิจกรรมจิตอาสา รักแม่่ รักเรา รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม
	กิจกรรมทำบุญตักบาตรในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
	กิจกรรมทำบุญวันเกิด เดือนสิงหาคม 2565
	ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
	ข่าวดีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สปสช. ขยายฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี ถึง 30 ก
	ไขข้อสงสัย โรคฝีดาษวานร เสี่ยงติดต่อจากการมี SEX หรือไม่
	ไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ
	ความแตกต่างของ โรคฝีดาษลิง กับ โรคอีสุกอีใส
	คำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
	คุณ บุตร - ธิดา คุณแม่หลั่น แซ่โล้ว มอบเงินร่วมทำบุญงานศพ จำนวน 200,000 บาท
	คุณเกษร ลิมทวีสมเกียรติ
	แคมเปญ  CKP Low Carbon Hospital 2022
	โครงการการเตรียมความในการรับรองคุณภาพ HA สู่ A-HA
	โครงการการเตรียมความพร้อมในการรับคุณภาพ HA สู่ A-HA วันที่ 3 สิงหาคม 2565
	โครงการการเตรียมความพร้อมในการรับคุณภาพ HA สู่ A-HA วันที่ 4 สิงหาคม 2565
	โครงการครอบครัวคุณธรรมโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
	โครงการเครือข่ายแกนนำวัยรุ่น
	โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565
	โครงการประชุมวิชาการระบบงานเภสัชกรรม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
	โครงการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในผู้ใหญ่
	โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง (Palliative care day 2565)
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยศาสตร์สำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยศาสตร์สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
	จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีน COVID-19
	เตรียมพร้อมป้องกันโรคฝีดาษลิง
	ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไร ให้ปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ
	แนวทางการอนุมัติรับรองโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
	บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง
	ปกป้องลูกหลานด้วยการพาไปฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี
	ปิดให้บริการผู้ป่วยนอก  วันที่ 12 สิงหาคม 2565
	เปิด WALK IN ฉัดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
	เปิดช่องทางลงทะเบียนรับยาผู้ป่วย COVID-19 ผ่าน QR Code ลดความแออัด ลดการรอคอย รับยา
	เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ กทม. รพ
	ผู้ป่วยโควิด-19 “สิทธิบัตรทอง 30 บาท
	ฝีดาษวานร ใครบ้างติดเชื้อแล้วเสี่ยงอาการรุนแรง
	ฝีดาษวานร ป้องกันได้
	ฝีดาษวานรติดยากกว่าโควิด19
	ฝุ่น PM 2
	พิธีมอบประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมการบริหารการพยาบาล
	มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการตรวจประเมิน
	ยินดีต้อนรับ คณะวิทยากรโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครอง
	ยินดีต้อนรับคณะวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองค
	เยี่ยมชม Lab Blood ให้กำลังใจ หน่วย EMS รพ
	ระวัง ❗️เด็กจมน้ำ อย่าคลาดสายตา แม้เสี้ยววินาที
	ระวัง โรคที่มากับน้ำท่วมขัง
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 1 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 2 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 4 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 5 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 8 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 9 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 10 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 11 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 15 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 16 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 17 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 18 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 19 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 22 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 23 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 24 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 25 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 26 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 30 สิงหาคม 2565
	รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศประจำวัน 31 สิงหาคม 2565
	รู้ทัน โรค และ ภัยอันตราย ที่มากับหน้าฝน
	เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
	โรคฉี่หนู ภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม และหลังน้ำลด
	โรคปอดบวมในช่วงหน้าฝน
	โรคฝีดาษลิง
	โรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก
	โรคมือ เท้า ปาก
	โรคมือเท้า ปาก ในเด็ก
	โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคที่ควรระวังในช่วงฤดูฝน
	ลงติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ
	ลดความแออัด ลดการรอคอย รับยา
	วันแม่แห่งชาติ
	วิธีป้องกันโรคฝีดาษลิง
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 1 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 2 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 3 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 5 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 6 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 7 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 8 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 10 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 11 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 12 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 15 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 16 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 17 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 18 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 19 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 20 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 21 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 22 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 23 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 24 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 26 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 27 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 28 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 29 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 30 สิงหาคม 2565
	สถานกรารณ์ COVID-19 วันที่ 31 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 3 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 9 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 12 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 17 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 29 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2565
	สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
	สังเกตอาการเบื้องตนของ โรคฝีดาษลิง
	สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดอบรม 6 หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
	สิทธิบัตรทอง เปลี่ยนหน่วยบริการ (สถานพยาบาลประจำ) ง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเองผ่านไลน์ สปสช.
	สิทธิประโยชน์ กลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-5 ปี สำหรับทุกคน ทุกสิทธิการรักษา
	สิทธิประโยชน์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด
	ห้องน้ำผู้สูงวัยปลอดภัย 🧽 ผู้สูงวัยห่างไกลหกล้ม
	อย่ารีรอรีบไปรับวัคซีนโควิด 19 ตามกำหนด กันนะคะ
	อาการลองโควิด (Long COVID)

