
ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 5 มกราคม 2564 

รพ.สต กุดนาขาม 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
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ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 22 มกราคม 2564 

รพ.สต ดอนสร้างไพร 
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รพ.สต ดอนสร้างไพร 
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ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 25 มกราคม 2564 
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ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
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ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 25 มกราคม 2564 
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ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 25 มกราคม 2564 
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ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ปีงบประมาณ 2564 
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ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
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ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 12 มกราคม 2564 

รพ.สต ดงสง่า 

 

 



ภาพกิจกรรม โครงการอบรมผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 12 มกราคม 2564 
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