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¤íÒ¹íÒ
Ë¹Ñ§Ê×Í “ÇÑÂãÊ 4.0 ÊØ¢ÀÒ¾´Õ ©ÅÒ´ÃÙŒ” ¨Ñ´·íÒ¢Öé¹à¾×èÍãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹

·ÕèÍÂÙ‹ã¹ÇÑÂàÃÕÂ¹ ä Œ́ÃÑºÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅ»̃ÞËÒÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ÇÑÂÃØ‹¹ à¡Ố ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨áÅÐ
·ÃÒº¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ·Õèà»š¹»˜ÞËÒ¢Í§µ¹àÍ§ ¹íÒÊÙ‹¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Õè

¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐ·ÕèÊíÒ¤ÑÞË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õéà¾ÔèÁà·¤â¹âÅÂÕ AR (Augmented Reality) 
·Õè ª ‹ Ç Â ã Ë Œ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä Œ́ÃÑºÃÙŒ¢ŒÍÁÙÅä Œ́ËÅÒÂª‹Í§·Ò§ 

àª ‹¹ ¼ ‹ Ò¹¨ÍÁ×Í¶×Í ¢Íº¤Ø³ 
¤ÃÙªÕÇÑ¹ ÇÔÊÒÊÐ ·Õèä´ŒÁÍºÀÒ¾ÇÒ´
»ÃÐ¡Íº¾ÃŒÍÁà¹×éÍËÒºÒ§Ê‹Ç¹ 
ÍÒ¨ÒÃÂ�àºÞ¨¾Ã ÊÑ¸¹ÃÑ¡ÉÒàÇÈ 

·Õèª‹ÇÂ¨Ñ́ ·íÒ AR ¤Ø³ÇÃÃ³ÈÔ¡Ò ÊÒÁÒÃ¶ 
·ÕèÁÍº¤ÅÔ»¡ÒÃµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ 10 ·‹Ò áÅÐ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ àÀÊÑª¡Ã»ÃÑªÞÒ à¢µà¨ÃÔÞ 
áÅÐ ¹Ò§Â§ÃÑµ¹� Ç§È�ÊØ¹Ð ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ 
·Õèà»š¹áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ãËŒ¼ÙŒà¢ÕÂ¹´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ¨Ñ´·íÒË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé ËÇÑ§Ç‹Ò 
¹ŒÍ§æ ·ÕèÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í¹ÕéáÅŒÇ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒà»š¹à¤Ã×èÍ§¹íÒ·Ò§
ã¹¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§µ¹àÍ§ ä»ÊÙ‹ ÇÑÂãÊ 4.0 
ÊØ¢ÀÒ¾´Õ ©ÅÒ´ÃÙŒ

ÊØ¨Ô¹´Ò ÊØ¢¡íÒà¹Ô´ 
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 

à¢µ 7 ¢Í¹á¡‹¹

วัยใส

4.0
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ÊØ¢ºÑÞÞÑµÔáË‹§ªÒµÔ ¤×ÍÍÐäÃ  àÍÒÁ×Í¶×ÍÊ‹Í§´ÙÃÙ»

ÁÕÍÐ äÃà¡Ô´¢Öé¹ .. Í‹Ð!!
ÊØ¢ºÑÞÞÑµÔáË‹§ªÒµÔ ¤×ÍÍÐäÃ  àÍÒÁ×Í¶×ÍÊ‹Í§´ÙÃÙ»ÊØ¢ºÑÞÞÑµÔáË‹§ªÒµÔ ¤×ÍÍÐäÃ  àÍÒÁ×Í¶×ÍÊ‹Í§´ÙÃÙ»
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สบส.7

App. สบส.7QR Code ของ URL

คูมือการติดตั้ง App.  สบส.7

 µŒÍ§µÑé§¤‹Ò ‘¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ’ ¢Í§Á×Í¶×Í ãËŒà»�´Í¹ØÞÒµ¡ÒÃµÔ´µÑé§ App ·ÕèäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡·ÕèÁÒ 
 Êá¡¹ QR code (´ŒÒ¹«ŒÒÂ) ¨Ð»ÃÒ¡¯ URL ·ÕèµÑé§¢Í§ App ÊºÊ.7 ª×èÍä¿Å� Happy 1.0 

apk Download áÅÐ¡´µÔ´µÑé§ä¿Å� àÊÃç¨áÅŒÇ ¨Ð»ÃÒ¡¯ App (ÃÙ»´ŒÒ¹¢ÇÒ) º¹Ë¹ŒÒ¨ÍÁ×Í¶×Í
 ÇÔ¸ÕãªŒ ¡´·Õè App. ÊºÊ.7 áÅŒÇ¹íÒä»Ê‹Í§º¹ÀÒ¾Ë¹ŒÒ 2 ¨ÐÁÕ¤ÅÔ»ÊØ¢ºÑÞÞÑµÔáË‹§ªÒµÔ ËÃ×Í¶ŒÒÊ‹Í§

º¹ÀÒ¾Ë¹ŒÒ 5 ¨ÐÁÕ¤ÅÔ»¡ÒÃµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ 10 ·‹Ò (ãËŒà»�´áºº full screen)

พฤติกรรมที่พึงประสงคของคนไทย 10 ประการ
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¡ÒÃµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ 10 ·‹Ò 
ãËŒÊÑ§à¡µÊÔè§¼Ô´»¡µÔ ´Ñ§¹Õé

·‹Ò 1-2 àÅçº ¼ÔÇË¹Ñ§ á¼Å µØ‹Á¤Ñ¹
·‹Ò 3 µÒá´§ ¤Ñ¹µÒ ¢ÍºµÒá´§
·‹Ò 4 ¤ÍºÇÁ (ä·ÃÍÂ´�âµ)
·‹Ò 5-6 àËÒ ËÙ¹íéÒË¹Ç¡ 
 µ‹ÍÁ¹íéÒàËÅ×Í§ºÃÔàÇ³ËÅÑ§ËÙâµ 
·‹Ò 7 ÃÔÁ½‚»Ò¡«Õ´ÁÒ¡ ÁØÁ»Ò¡à»„›ÍÂ 
 à»š¹á¼Å·ÕèÁØÁ»Ò¡ ¿˜¹¼Ø 
 àË§×Í¡ºÇÁà»š¹Ë¹Í§ 
·‹Ò 8 ¤Íá´§ à¨çº ËÃ×Íà»š¹½‡Ò¢ÒÇæ 
 ¿˜¹¼Ø á¼Åá´§ÍÑ¡àÊº 
 ºÃÔàÇ³àÂ×èÍºØ¨ÁÙ¡ÁÕ¹íéÒÁÙ¡ äÍ 
 µ‹ÍÁ·ÍÅ«Ô¹âµ 
·‹Ò 9-10 ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§ÃÙ»Ã‹Ò§ 
 ¡ÒÃâ¡Ã‹§§Í¢Í§¢Ò ¹‹Í§ 
 ¤ÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§½†Òà·ŒÒ 
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àÍÒÁ×Í¶×ÍÊ‹Í§´ÙÃÙ»¹Õé·Õ
ÇÔ¸ÕµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ 10 ·‹Ò ÍÂ‹Ò§äÃ ...

¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ : ÇÃÃ³ÈÔ¡Ò ÊÒÁÒÃ¶
à¨ŒÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

Ã¾.Êµ.ºŒÒ¹â¤¡·ÃÒÂ µ.´Í¹·ÃÒÂ Í.»Ò¡¾ÐÂÙ¹ ¨.¾Ñ·ÅØ§

ÇÔ¸ÕµÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾ 10 ·‹Ò ÍÂ‹Ò§äÃ 
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ÅÒº´Ôº »ÅÒÃŒÒ´Ôº 
¢Í§â»Ã´

áµ‹¼ÁäÁ‹àÍÒáÅŒÇ¤ÃÑº

à ´ç ¡ ÃØ‹ ¹ ã Ë Á‹ 
ä Á‹ ¡Ô ¹ » Å Ò ´Ô º

»ÅÒ¹íéÒ¨×´ÁÕà¡Åç´ÊÕ¢ÒÇã¹
Ç§È�»ÅÒµÐà¾ÕÂ¹ËÒ¡¡Ô¹ÊØ¡æ
´Ôºæ ¨Ðà»š¹µÑÇ¹íÒàª×éÍ¾ÂÒ¸Ô
ãºäÁŒã¹µÑº«Öè§à»š¹ÊÒàËµØ
¢Í§âÃ¤ÁÐàÃç§·‹Í¹íéÒ´Õ¹Ð¨�Ð

ä Á‹ ¡Ô ¹ » Å Ò ´Ô º
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ภาพวาดของนักเรียน  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก  ต�าบลกุดเพียขอม  อ�าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  ในโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ในตับ
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หงุดหงิดงาย

สมองเสื่อมงาย

ประจําเดือนมาไมปกติ

สมองมึน งง กอมะเร็ง

อาหารตามสั่ง

ที่บรรจุในกลองโฟม

เปนแหลงสะสม

สารสไตรีน

ภัยเงียบ จากกลองโฟม
กินสบายแตตายเร็ว

คนท่ัวไปถารับประทานอาหารกลองโฟมทุกวัน อยางนอยวันละ 1 ม้ือ 

ติดตอกันเปนเวลา 10 ป จะมีโอกาสเสี่ยงเปนมะเร็งสูงกวาคนปกติถึง 6 เทา

กินขาวกลองแถมมะเร็ง

มะเร็งเตานม
มะเร็งตับ

มะเร็ง

ตอมลูกหมาก
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เมื่อหนูเปนสาวแลว
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นองๆ สวนใหญมักอยูในอารมณใดกันนา า า า

โอโหเด็ด นารักสุดๆ หรูเริด เครียด ช็อคตลกอะ สูๆ สูตาย โกรธ ลมโตะ
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ÁÍ§ËÒÊÑÞÅÑ¡É³�·Õè ÍÂ.¡íÒË¹´
¡‹Í¹«×éÍÍÒËÒÃËÃ×Í¼ÅÔµÀÑ³±�ÊØ¢ÀÒ¾·Ø¡¤ÃÑé§

â´Â ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ
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สัญลักษณที่กําหนดใหแสดง      บนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ

  การเลือกซื้อ นอกจาก       ดูสัญลักษณ อย. แลว

ตองดูขอมูลอื่น ๆ

เชน ชื่อและประเภท

ผลิตภัณฑ วันเดือนป

ที่ผลิต / หมดอายุ

ปริมาณสุทธิ สถานที่ผลิต

สวนประกอบ วิธีใช

คําเตือน (ถามี) เปนตน
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สัญลักษณที่กําหนดใหแสดง      บนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพสัญลักษณที่กําหนดใหแสดง      บนฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ

  การเลือกซื้อ นอกจาก       ดูสัญลักษณ อย. แลว

ตองดูขอมูลอื่น ๆ

เชน ชื่อและประเภท

ผลิตภัณฑ วันเดือนป

ที่ผลิต / หมดอายุ

ปริมาณสุทธิ สถานที่ผลิต

สวนประกอบ วิธีใช

คําเตือน (ถามี) เปนตน
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ã¹ÃŒÒ¹¹Õé
«×éÍÍÐäÃ¡Ô¹´Õ¹ŒÒ Ò Ò Ò 

àÍÍ....¶ÒÁÎÕâÃ‹ GDA ´Õ¡Ç‹Ò !!!!
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  เปดโปรแกรม
นํามือถือมา
สองรูปภาพ
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¶ŒÒ¡Ô¹ËÁ´«Í§ ¨Ðä´Œ¾ÅÑ§§Ò¹ 1,120 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè
(ËÃ×Íáº‹§¡Ô¹ 7 ¤ÃÑé§ ä´Œ¤ÃÑé§ÅÐ 160 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè) 
áÅÐä´Œ¹íéÒµÒÅ ä¢ÁÑ¹ â«à´ÕÂÁ (à¡Å×Í) ã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´
·ÕèºÃÔâÀ¤µ‹ÍÇÑ¹áÅŒÇ ´Ñ§¹Õé

• ¹íéÒµÒÅ  11 % µ‹ÍÇÑ¹
• ä¢ÁÑ¹  97 % µ‹ÍÇÑ¹
• â«à´ÕÂÁ 41 % µ‹ÍÇÑ¹

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÍ‹Ò¹©ÅÒ¡´ŒÒ¹¢ÇÒ

ÃÐ´Ñº¾ÅÑ§§Ò¹ µ‹ÍÇÑ¹·ÕèàËÁÒÐÊÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹µÒÁà¾È ÇÑÂ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ
• ¾ÅÑ§§Ò¹ 1,600 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕ – ÊíÒËÃÑºà´ç¡ ËÞÔ§ÇÑÂ·íÒ§Ò¹ áÅÐ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
• ¾ÅÑ§§Ò¹ 2,000 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕ – ÊíÒËÃÑºÇÑÂÃØ‹¹ ªÒÂÇÑÂ·íÒ§Ò¹
• ¾ÅÑ§§Ò¹ 2,400 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕ – ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹ÁÒ¡ àª‹¹ ¹Ñ¡¡ÕÌÒ à¡ÉµÃ¡Ã ¡ÃÃÁ¡Ã

Credit: Ê¶ÒºÑÞÇÔ¨ÑÂâÀª¹Ò¡ÒÃ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å

ฉลาก GDA หรือ ฉลาก หวาน มัน เค็ม

ÃÐ´Ñº¾ÅÑ§§Ò¹ µ‹ÍÇÑ¹·ÕèàËÁÒÐÊÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹µÒÁà¾È ÇÑÂ áÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁ

Ê‹Ç¹·Õè 1
ºÍ¡ãËŒ·ÃÒº
¶Ö§¤Ø³¤‹Ò

·Ò§ÍÒËÒÃµ‹Í
Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤

Ê‹Ç¹·Õè 2
ºÍ¡ãËŒ·ÃÒº
¶Ö§»ÃÔÁÒ³
·ÕèàËÁÒÐÊÁ

Ê‹Ç¹·Õè 4
ºÍ¡¶Ö§»ÃÔÁÒ³

ËÇÒ¹ ÁÑ¹ à¤çÁ à»š¹
ÃŒÍÂÅÐà·‹ÒäËÃ‹

µ‹Í»ÃÔÁÒ³·Õèá¹Ð¹íÒ
µ‹ÍÇÑ¹

Ê‹Ç¹·Õè 3
ºÍ¡ãËŒ·ÃÒº

Ç‹ÒàÁ×èÍ¡Ô¹·Ñé§ËÁ´
¨ÐãËŒ¾ÅÑ§§Ò¹

à·‹ÒäËÃ‹

»ÃÔÁÒ³·Õèá¹Ð¹íÒãËŒºÃÔâÀ¤µ‹ÍÇÑ¹
»ÃÔÁÒ³¹íéÒµÒÅµ‹ÍÇÑ¹

à´ç¡ = 4 ªŒÍ¹ªÒ (16 ¡ÃÑÁ)
¼ÙŒãËÞ‹ = 6 ªŒÍ¹ªÒ (24 ¡ÃÑÁ)

»ÃÔÁÒ³ä¢ÁÑ¹µ‹ÍÇÑ¹
äÁ‹à¡Ô¹ 65 ¡ÃÑÁ (ËÃ×ÍäÁ‹¤ÇÃà¡Ô¹ 6 ªŒÍ¹ªÒ)

»ÃÔÁÒ³â«à´ÕÂÁµ‹ÍÇÑ¹
äÁ‹à¡Ô¹ 2,300 ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ ËÃ×Í¤Ô´à»š¹à¡Å×Í»†¹ 6 ¡ÃÑÁ (1 ªŒÍ¹ªÒ)

»ÃÔÁÒ³â«à´ÕÂÁµ‹ÍÇÑ¹

»ÃÔÁÒ³¹íéÒµÒÅµ‹ÍÇÑ¹»ÃÔÁÒ³¹íéÒµÒÅµ‹ÍÇÑ¹
à´ç¡ = 

äÁ‹à¡Ô¹ 
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¡ÒÃ¡Ô¹ÍÒËÒÃÃÊËÇÒ¹¨Ñ´ ÁÑ¹¨Ñ´ áÅÐà¤çÁ¨Ñ´ ¨ÐÊ‹§¼ÅàÊÕÂµ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ 
áÅÐà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§µ‹ÍâÃ¤µ‹Ò§æ àª‹¹ ÍŒÇ¹ àºÒËÇÒ¹ âÃ¤ËÑÇã¨ âÃ¤äµ 

¹Ñ¡àÃÕÂ¹¨Ö§¤ÇÃàÅ×Í¡¡Ô¹ÍÒËÒÃ·ÕèÁÕÃÊËÇÒ¹ ÁÑ¹ à¤çÁ áµ‹¾Í´Õ

 à¤Åç´ÅÑºÅ´ËÇÒ¹   ¹íéÒµÒÅ 1 ¡ÃÑÁ ãËŒ¾ÅÑ§§Ò¹ 4 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕ

 àÅ×Í¡´×èÁ¹íéÒà»Å‹Ò á·¹¹íéÒËÇÒ¹ ¹íéÒÍÑ´ÅÁ
 ¡Ô¹¼ÅäÁŒÊ´ ·ÕèäÁ‹ËÇÒ¹¨Ñ´á·¹¢¹ÁÃÊËÇÒ¹ àª‹¹ áÍ»à»�Å 

½ÃÑè§ á¡ŒÇÁÑ§¡Ã
 ËÅÕ¡àÅÕèÂ§ËÃ×Í Å´»ÃÔÁÒ³¡ÒÃàµÔÁ¹íéÒµÒÅ Å§ã¹ÍÒËÒÃ 

áÅÐà¤Ã×èÍ§´×èÁ
 ËÅÕ¡àÅÕèÂ§¡ÒÃºÃÔâÀ¤à¤Ã×èÍ§´×èÁ·ÕèÁÕÃÊËÇÒ¹ àª‹¹ ¹íéÒËÇÒ¹ 

¹íéÒÍÑ´ÅÁ ¹íéÒªÒà¢ÕÂÇÃÊËÇÒ¹
 àÅ×Í¡´×èÁ¹ÁÃÊ¨×´ á·¹¹ÁÃÊËÇÒ¹ ËÃ×Í¹Áà»ÃÕéÂÇ
 ªÔÁÃÊªÒµÔÍÒËÒÃ¡‹Í¹»ÃØ§·Ø¡¤ÃÑé§ áÅÐËÒ¡ÊÑè§ÍÒËÒÃ

¡ç¤ÇÃà¹Œ¹Ç‹ÒäÁ‹ËÇÒ¹
 ¡Ô¹¼ÅäÁŒÊ´ ·ÕèÁÕ¡Ò¡ãÂ á·¹¡ÒÃ´×èÁ¹íéÒ¼ÅäÁŒ·ÕèãËŒ¹íéÒµÒÅ

ã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§
 Í‹Ò¹©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ ËÃ×Í©ÅÒ¡ËÇÒ¹ ÁÑ¹ à¤çÁ à¾×èÍ´Ù

»ÃÔÁÒ³¹íéÒµÒÅÇ‹ÒÁÕÁÒ¡¹ŒÍÂá¤‹äË¹
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¹ŒÍ§æ ·ÒÂÊÔÇ‹Ò  (1) ÁÕ¡Õèª‹Í§·ÕèãËŒ¤Ðá¹¹à¾ÔèÁ áÅÐª‹Í§äË¹·ÕèãËŒ¤Ðá¹¹à¾ÔèÁÁÒ¡·ÕèÊØ´
 (2) ª‹Í§äË¹·Õèà»š¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ô¹ ·Õè·íÒãËŒ¤Ðá¹¹Å´Å§ ÁÒ¡·ÕèÊØ´

¡ÃÐ´Ò¹¡Ô¹ËÅÒ¡ËÅÒÂ

23



                                                               คําขอบคุณ
นายชีวัน  วิสาสะ นักประพันธหนังสือภาพ ผู้จัดท�าเนื้อหาและรูปประกอบ กล่องโฟมอันตราย 

 หน้า 8 บทกลอนหน้า 12-14 และภาพประกอบ หน้า 4, 6, 18 และ 22

นางสาวเบญจพร  สัธนรักษาเวศ อาจารย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น 

  ผู้จัดท�าเทคโนโลยี  AR  เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ หน้า 2 และการตรวจสุขภาพ 10 ท่า หน้า 5

นางวรรณศิกา  สามารถ รพ.สต.บ้านโคกทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  ผู้จัดท�าคลิปการตรวจสุขภาพ 10 ท่า

นายคมกริช  สิริภาคยโสภณ สนับสนุนภาพวาดนักเรียนในโครงการโรงเรียนปลอดพยาธิใบไม้ในตับ

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เนื้อหา ภาพประกอบ สุขบัญญัติแห่งชาติ หน้า 2-3

เวปไซต มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) http://www.whaf.or.th/media

   เนื้อหา ภาพประกอบ รูปภาพ ในหน้า 10-11

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เนื้อหาสัญลักษณ อย. และฉลากผลิตภัณฑสุขภาพ หน้า 15-17

   รูปภาพที่ผนวกเทคโนโลยี AR หน้า 19-21

เวปไซต www.lovefitt.com  เนื้อหาปริมาณสารอาหารที่แนะน�าต่อวัน หน้า 21 

เวปไซต เด็กไทยสุขภาพดี  โดยบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด https://www.dekthaidd.com/index.aspx

   เนื้อหา ภาพประกอบ รูปภาพ ในหน้า 22-23

บรรณาธิการ : 

นางสุจินดา  สุขก�าเนิด นางจีรวรรณ  หัสโรค
นายสิรวิชญ  วิชญธีรากุล นายถวิล  เลิกชัยภูมิ 
นายธันวา  เชาวโคกสูง
                                   
จัดพิมพโดย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7
303/2 ม.14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน  โทร 043-243738-9

พิมพที่ หจก.โรงพิมพคลังนานาวิทยา โทร. 043-466444

ปที่พิมพ 2560
ขอไฟลเอกสารไดที่  s.suchinda@gmail.com
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