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คาํนาํ 

 ดว้ยสาํนกัโรคไม่ติดต่อ ไดมี้การผลิตสื�อเผยแพร่ทั งในเรื�องโรคไม่ติดต่อเรื อรัง การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ

จราจร การบาดเจ็บอื�นๆ เพื�อเผยแพร่ให้บุคลากรสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทั�วไป แต่ที�ผ่านมาสื�อเผยแพร่

ต่างๆที�สาํนกัผลิตขึ นมีความกระจดักระจาย ไม่เป็นหมวดหมู่ รวมถึงกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์เขา้ถึงขอ้มูลไดย้าก 

 เพื�อให้เกิดประโยชน์ต่อการใชง้าน คณะทาํงานที�ไดรั้บมอบหมายในการพฒันาสื�อเผยแพร่ของปี 2559 

จึงไดจ้ัดทาํทะเบียนสื�อเผยแพร่ของสํานักโรคไม่ติดต่อขึ น โดยแยกประเภทของสื�อออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  

สื�อแผน่พบั แผน่ปลิว สื�อโปสเตอร์ สื�อสติ7กเกอร์ สื�อ CD VCD DVD และหนงัสือวิชาการ/คู่มือ โดยแยกตามกลุ่ม

โรคและระบุกลุ่มผูใ้ชป้ระโยชน์ คือ สําหรับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั�วไป เพื�อให้ง่ายต่อการเขา้ถึง

และใชป้ระโยชน์ 
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กรอบการจดัทําทะเบียนสื�อเผยแพร่

แผ่นพบั แผ่นปลวิ

• โรคไม่ติดต่อ

• การบาดเจบ็

โปสเตอร์

• โรคไม่ติดต่อ

• การบาดเจบ็

กรอบการจดัทําทะเบียนสื�อเผยแพร่ของสํานักโรคไม่ติดต่อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปสเตอร์

โรคไม่ติดต่อ

การบาดเจบ็

สติ'กเกอร์

• โรคไม่ติดต่อ

• การบาดเจบ็

• อื�น ๆ

CD / VCD 

• โรคไม่ติดต่อ

• การบาดเจบ็

ทะเบียนสื�อเผยแพร่ของสํานักโรคไม่ติดต่อ 
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ของสํานักโรคไม่ติดต่อ 

VCD / DVD

โรคไม่ติดต่อ

การบาดเจบ็

หนังสือวชิาการ/คู่มือ

• โรคไม่ติดต่อ

• พฤติกรรม

• การบาดเจบ็

• รายงานประจาํปี
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สื�อแผน่พบั แผน่ปลิว 

โรคไม่ติดต่อ 
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สื�อแผ่นพบั แผ่นปลิว (โรคไม่ติดต่อ) 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 
12 ขอ้ง่ายจาํไวห่้างไกลโรคความดนัโลหิต
สูง 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

2 
Facesheet เคล็ดลบั ลดอว้น ลดเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อรัง  
ใส่ใจ 2 อ. บอลลา 2 ส 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

3 
FactSheet เรื�อง ความดนัโลหิตสูงใน
ประชากรไทย การสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บพ.ศ.2553 

PDF 2553 รม. √   

4 
Factsheet เรือง รู้ก่อน รู้ทนั ก่อนภยัหนาว 
สาํหรับผูที้�เป็น 
โรคไม่ติดต่อเรื อรัง 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

5 Factsheet โรคไม่ติดต่อเรื อรัง PDF ไม่ระบุ รม. √   

6 
KM-NCD Magazine  ฉบบั 01 เดือน
มีนาคม - เมษายน 2555   โดยกลุ่มสื�อสาร
ความเสี�ยงโรคไม่ติดต่อ 

PDF 2555 รม. √ √ 

7 
การเตรียมตวักรณีนํ าท่วม สาํหรับผูป่้วย
โรคเรื อรัง (เมื�อนอ้งนํ าจากไป) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

8 

การทาํงานล่วงเวลา มีผลต่อการเกิด
โรคหัวใจ Overtime work and incident 
coronary heart disease the White hall ll 
prospective cohort study  

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

9 
เกบ็มาฝาก ณ ช่วงเวลาหนึ�งของการเยี�ยม
ศูนยด์ูแลผูป้ระสบอุทกภยั  
วนัที� 1 ธนัวาคม 2554 

PDF 2554 รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

10 
เกบ็มาฝาก ณ ช่วงเวลาหนึ�งของการเยี�ยม
ศูนยด์ูแลผูป้ระสบอุทกภยั  
วนัที� 1 ธนัวาคม 2554(2) 

PDF 2554 รม. √ √ 

11 
เกบ็มาฝาก ณ ช่วงเวลาหนึ�งของการเยี�ยม
ศูนยด์ูแลผูป้ระสบอุทกภยั  
วนัที� 1 ธนัวาคม 2554(3) 

PDF 2554 รม. √ √ 

12 
เกบ็มาฝาก ณ ช่วงเวลาหนึ�งของการเยี�ยม
ศูนยด์ูแลผูป้ระสบอุทกภยั  
วนัที� 1 ธนัวาคม 2554(4) 

PDF 2554 รม. √ √ 

13 
เกบ็เรื�องดีดีมาฝาก ณ ช่วงเวลาหนึ�งของ
การเยี�ยมศูนยพ์กัผงิผูป้ระสบอุทกภุย วนัที� 
2 ธนัวาคม 2554 

PDF 2554 รม. √ √ 

14 
ขยบักายวนัละนิด ดีด..ชีวติห่างไกลโรคไม่
ติดต่อเรื อรัง 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

15 คนไทยขบัแลว้โทร แบบไหน PDF ไม่ระบุ   √ √ 

16 ควนัธูปภยัใกลต้วั PDF ไม่ระบุ ปจ.,รม. √ √ 

17 
ความดนัโลหิตสูง ภยัเงียบ! ที�เสี�ยงต่อการ
เป็นโรคอมัพฤกษ ์อมัพาต 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

18 
ความดนัโลหิตสูง ภยัเงียบที�คนส่วนใหญ่
มองขา้ม 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

19 ความรุนแรง Violenc PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

20 
คาํแนะนาํ ผูป้ระสบภยัที�เป็นโรคเรื อรัง 
กรณีนํ าใกลม้า (รอน้องนํ ามา) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

21 
คาํแนะนาํการปฏิบติัตวัผูที้�เป็นโรคเรื อรัง 
ควรมีการป้องกนัเป็นพิเศษเมื�ออากาศ

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
หนาวมาเยอืนอยา่งไร 

22 

คาํแนะนาํในดูแลตนเองดา้นโรคไม่ติดต่อ
เรื อรัง (เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
โรคหัวใจ อมัพฤกษ ์– อมัพาต และโรค
ทางเดินหายใจเรื อรัง) สาํหรับผูป้ระสบ
อุทกภยั 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

23 
คาํแนะนาํผูป้ระสบอุทกภยัที�เป็นโรคเรื อรัง 
กรณีนํ าท่วมสาํหรับผูเ้ป็นโรคเรื อรัง 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

24 ไตกบัเบาหวาน PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

25 เบาหวานกบัความอว้น PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

26 เบาหวานป้องกนัได ้เพียงรู้และเขา้ใจ PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

27 
แบบคดักรองความเสี�ยงโรคหัวใจและ
หลอดเลือดสมอง 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

28 ประเด็นรณรงคว์นัหัวใจโลก ปี 2555 PDF 2555 รม. √   

29 
ประเด็นสารรณรงคว์นัเบาหวานโลกปี 
๒๕๕๖(ปีงบประมาณ ๒๕๕๗) 

PDF 2557 รม. √   

30 
ประเด็นสารรณรงคว์นัอมัพาตโลก ปี 2556 
(งบประมาณ 2557) 

PDF 2557 รม. √   

31 
ประเด็นสารวนัอมัพาตโลก ปี 2555 
(ปีงบประมาณ 2556) 

PDF 2556 รม. √   

32 ป้องกนัห่างไกล โรคหัวใจและหลอดเลือด PDF ไม่ระบุ รม. √   

33 
พนัธสัญญา โครงการรักษห์ัวใจในที�
ทาํงาน (แบบ 2 และ 3 คน) 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

34 
ภยัร้ายในเด็กอว้น (( อว้น! มหนัตภยัโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง (เด็ก)) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
35 ภยัใหม่ในวนัใส ๆเบาหวานในวยัเด็กวยัรุ่น PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

36 
ภยัใหม่ในวยัใสใส...เบาหวานในเด็กและ
วยัรุ่น (พิชิตอว้น..พิชิตเบาหวาน) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

37 

ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกนัโรคเรื อรังใน
ปัจจุบนัและพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
(AEC)กนัActNow โดย..ชาญยทุธน์ วิหก
โตและ นิตยา พนัธุเวทย ์

PDF ไม่ระบุ รม. √   

38 
รักษห์ัวใจ ในที�ทางาน (นิตยสารหมอ
ชาวบา้น) โดย นพ.สมเกียรติ แสงวฒันา
โรจน์ 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

39 รักษห์ัวใจ ในที�ทาํงาน PDF ไม่ระบุ รม. √   

40 
รักษห์ัวใจ ในวิถีชีวิตครอบครัวไทยที�
พอเพียง 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

41 
รู้เร็ว..รู้ทนั..AEC สร้างภูมิคุม้กนัป้องกนั
ควบคุมโรคเรื อรัง 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

42 
โรคหลอดเลือดหัวใจ ประเมินความเสี�ยง
ดว้ยตนเอง นิตยสารหมอชาวบา้นจากการ
ประชุมเชิงปฏิบติัการรักษห์วัใจในที�ทาํงาน 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

43 .โรคหัวใจขาดเลือด PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

44 
โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอมัพฤกษ ์
อมัพาต โรคร้ายใกลต้วัคุณ 

PDF 2559 รม. √ √ 

45 ลดเคม็ ตา้นโรค PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

46 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ใชแ้นวทางการประเมินโอกาสปัจจยัเป็น
โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 

PDF ไม่ระบุ รม. √   
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
47 สาระน่ารู้เรื�องเบาหวาน ZIP ไม่ระบุ รม. √ √ 

48 สุขกาย สบายใจ ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

49 
อว้น! มหนัตภยัโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
(ผูใ้หญ่) 

ZIP ไม่ระบุ รม. √ √ 

50 
แบบประเมินเพื�อพฒันาคลิกนิก NCD 
คุณภาพสาํหรับประเมินสถานบริการ
สาธารณสุข ในปี 2557 

PDF 2557 รม. √ 
  

51 
โรคความดนัโลหิตสูง ภยัเงียบที�คนส่วน
ใหญ่มองขา้ม แปล 5 ภาษา (ภาษาองักฤษ
,อาราบิก,พม่า,ลาว,เขมร) 

ZIP ไม่ระบุ รม. √ 
  

52 
ทาํอยา่งไรจะดูแล....หัวใจไม่ให้ขาดเลือด 
แปล 5 ภาษา (ภาษาองักฤษ,อาราบิก,พม่า,
ลาว,เขมร) 

ZIP ไม่ระบุ รม. √ 
  

53 

โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอมัพฤกษ ์
อมัพาต" โรคร้ายใกลต้วัคุณ" 
แปล 5 ภาษา (ภาษาองักฤษ,อาราบิก,พม่า,
ลาว,เขมร)  

ZIP ไม่ระบุ รม. √ 

  

54 
โรคเบาหวาน ป้องกนัไดเ้พียงรู้และเขา้ใจ" 
แปล 5 ภาษา (ภาษาองักฤษ 
,อาราบิก,พม่า,ลาว,เขมร)  

ZIP ไม่ระบุ รม. √ 

  

55 
Facesheet เคล็ดลบั ลดอว้น ลดเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อรัง ใส่ใจ 2 อ. 
 บอลลา. 2 ส. 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

56 โรคลมแดด โรคที�ป้องกนัได ้ PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

57 โรคหัวใจขาดเลือด ที�ท่านควรทราบ PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

58 รู้ทนัโรคหัวใจขาดเลือด Ischemic heart PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
diseases 

59 
รวมประเด็นสารรณรงคว์นัความดนัโลหิต
สูงโลก ปีงบประมาณ 2557 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

60 
ลดความดนัโลหิตง่าย ทาํไดด้ว้ยการลด
เกลือ 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

61 
มั�นใจสู่วยัเกษียณอยา่งมีความสุข มีพลงั
และมั�นคง 

PDF 2557 รม. √ √ 

62 
ดาํเนินชีวิตหลงัเกษียณอยา่งไร? ให้มี
ความสุข 

PDF 2557 รม. √ √ 

63 
ประเด็นสารรณรงคว์นัอมัพาตโลก ปี พ.ศ. 
2557 (ปีงบประมาณ 2558) 

PDF 2557 รม. √ 
  

64 
ประเด็นสารรณรงคว์นัหวัใจโลก ปี พ.ศ.
2557 

PDF 2557 รม. √ 
  

65 
โครงการรณรงค ์"เขา้พรรษา ลดเสี�ยง 
(อว้น  สูบบุหรี�   ดื�มสุรา ไม่ออกกาํลงักาย) 
สร้างบุญ" ปี 2557  

PDF 2557 รม. √ 
  

66 
รู้ทนัโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
ป้องกนัได ้

JPG ไม่ระบุ รม. √ √ 

67 อาหาร สุขภาพดีเริ�มตน้ที�นี� JPG ไม่ระบุ รม. √ √ 
68 ปรับวถีิชีวติ พิชิตโรคไมติ่ดต่อเรื อรัง 

PDF 2559 รม. √ √ 

69 ลดเคม็ PDF 2559 รม. √ √ 

70 
ไขมนัในเลือดผดิปกติปัจจยัเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อเรื อรังไขมนัในเลือดผดิปกติ 

PDF 2559 รม. √ √ 

71 
การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นในผูป่้วย
เบาหวาน 

PDF 2559 รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

72 
ประเด็นสารรณรงคว์นัเบาหวานโลกปี 
๒๕๕๗(ปีงบประมาณ ๒๕๕๘) 

MS 
Word 

2557 รม. √ 
  

73 
ระดบัความดนัโลหิตสาํคญัอยา่งไร? ทราบ
หรือไม่? 

JPG ไม่ระบุ รม. √ √ 

74 
เอกสารในโครงการนกัเรียนชวนทาํดีช่วง
เขา้พรรษา ปีการศึกษา 2558 

Winrar 2558 รม. √ 
  

75 ประเด็นสารวนัหัวใจโลก ปี 2558 PDF 2558 รม. √   

76 
ประเด็นสารวนัรณรงคอ์มัพาตโลกปี พ.ศ. 
2558 (ปีงบประมาณ 2559)  

PDF 2558 รม. √ 
  

77 
ประเด็นสารรณรงคว์นัเบาหวานโลกปี 
๒๕๕๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  

PDF 2558 รม. √ 
  

78 
โรคความดนัโลหิตสูง ภยัเงียบที�คนส่วน
ใหญ่มองขา้ม (ภาษาไทย) 

PDF 2559 รม. √ √ 

79 
ทาํอยา่งไรจะดูแล....หัวใจไม่ให้ขาดเลือด 
(ภาษาไทย) 

PDF 2559 รม. √ √ 

80 
โรคเบาหวาน ป้องกนัไดเ้พียงรู้และเขา้ใจ 
(ภาษาไทย) 

PDF 2559 รม. √ √ 

81 โรคไตวายเรื อรัง PDF 2559 รม. √ √ 

82 
ใส่ใจสุขภาพช่วงบอลโลก 2014 ห่างไกล
โรคไม่ติดต่อเรื อรัง 

PDF 2557 รม.   √ 

83 
ดาํเนินชีวิตหลงัเกษียณอยา่งไร? ให้มี
ความสุข 

PDF 2557 รม.   √ 

      
 

1 
FactSheet เรื�อง ความดนัโลหิตสูงใน
ประชากรไทย การสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

 
PDF 

 
2553 

 
พร. 

 
√ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
พ.ศ.2553 

2 FactSheet เรื�อง โรคเบาหวานในประชากร
ไทย การสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ 
พ.ศ.2553 

PDF 2553 พร. √   

3 พฤติกรรมเสี�ยงของโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ 

PDF ไม่ระบุ พร. √ √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

สื�อแผน่พบั แผน่ปลิว 

การบาดเจบ็ 

 

 
 

 

 

 

 



15 

 

 

 

สื�อแผ่นพบั แผ่นปลิว (การบาดเจบ็) 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
1 1 ต 3 ย” ป้องกนัไฟฟ้าดูดช่วงนํ าท่วม JPG ไม่ระบุ ปอ.   √ 

2 
3 หา้ม 2 ให้” ป้องกนัการจมนํ าจาก
อุทกภยั 

JPG ไม่ระบุ ปอ.   √ 

3 ที�คั�นหนงัสือ รณรงคป้์องกนัเด็กจมนํ า JPG ไม่ระบุ ปอ.   √ 

4 
10 ขอ้ปฏิบติัตนของผูป้ระสบภยัใน
ศูนยพ์กัพิง 

PDF ไม่ระบุ ปอ.   √ 

5 การป้องกนัไฟฟ้าดูด หลงันํ าท่วม PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

6 
การป้องกนัไฟฟ้าดูดเสียชีวิตช่วงนํ า
ท่วม 

PDF 2553 ปอ. √ √ 

7 
ขอ้ควรระวงัการใช/้เรือโดยสารช่วงนํ า
ท่วม 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

8 ขอ้ควรระวงัในการขบัรถช่วงนํ าท่วม PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

9 
ขอ้แนะนาํเพื�อการเอาชีวติรอดในนํ า
และการช่วยเหลือคนจมนํ า 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

10 
ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจาก 
ชายหาด (ทะเล) 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

11 
ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจาก สระ
ว่ายนํ า 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

12 
ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจาก 
แหล่งนํ ารอบๆ บา้น 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

13 
ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจาก
แหล่งนํ า บริเวณบ่อขดุเพื�อการเกษตร 
คลอง แม่นํ า เขื�อน นํ าตก 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

14 
factsheet ขอ้แนะนาํเพื�อความ
ปลอดภยัจากแหล่งนํ า 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

15 ขั นตอนการทาํอุปกรณ์ชูชีพอยา่งง่าย PDF 2553 ปอ. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

16 

คาํแนะนาํของอธิบดีกรมควบคุมโรค 
(นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค)์ การ
ป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้าดูดในช่วง
นํ าท่วม 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

17 
ปิดเทอมอากาศร้อนปัจจยัสู่การจมนํ า
ของเด็กไทย 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

18 
แผน่พบั ชูชีพอยา่งง่าย ป้องกนัการ
จมนํ า 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

19 วคัซีนป้องกนัเด็กจมนํ า PDF ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

20 
สถานการณ์การตกนํ า จมนํ าของเด็ก
ในประเทศไทย 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √   

21 
สระว่ายนํ าชุมชน อ.ไกรกลาง เรา
ภูมิใจที�ไดใ้ห้ภมิูคุม้กนักบัลูกหลานเรา 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √   

22 การจมนํ าของเดก็ ปัญหาที�ตอ้งแกไ้ข Winrar ไม่ระบุ ปอ. √   

23 
ภาพพลิก เด็กจมนํ า มหันตภยัเงียบ..
สาเหตุการตายอนัดบัหนึ�งของเดก็ไทย
อายตุํ�ากวา่ 15 ปี 

Winrar ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

24 
การป้องกนัไฟฟ้าดูด แปล 5 ภาษา 
(ภาษาองักฤษ,อาราบิก,พม่า,ลาว
,เขมร)  

ZIP ไม่ระบุ ปอ. √   

25 
สวมหมวกกนัน็อคกนัดีกวา่ แปล 5 
ภาษา (ภาษาองักฤษ,อาราบิก,พม่า,ลาว
,เขมร 

ZIP ไม่ระบุ ปอ. √   

26 
เสื อชูชีพกบัเสื อพยงุตวัความแตกต่าง..
ที�ควรรู้ 

PDF 2557 ปอ. √ √ 

27 
เด็กจมนํ า ภยัร้าย!! ช่วงปิดเทอม 
(มีนาคม - พฤษภาคม)  12 ปี คร่าชีวิต
เด็กไทยกว่าครึ� งหมื�น  

JPG 2557 ปอ. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

28 
factsheet การพลดัตกหกลม้ของ
ผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

PDF 2557 ปอ. √ √ 

29 
factsheet การบาดเจ็บจากความรุนแรง
ในประเทศไทย  

PDF 2557 ปอ. √ √ 

30 
ชุดแผน่พลิก  เรื�องขอ้แนะนาํเพื�อความ
ปลอดภยัจากแหล่งนํ า 

Winrar ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

31 แผน่ผลิก Water Safety V. ENG PDF   ปอ. √ √ 

32 
เฝ้าระวงัเด็กไทยจมนํ า ในช่วงเทศกาล
ลอยกระทง 2557 

PDF 2557 ปอ. √ √ 

33 
 สถานการณ์การจมนํ าของเด็กไทย ปี
พ.ศ. 2557 

PDF 2557 ปอ. √ √ 

34 
ผูก่้อการดีคืออะไร?  ใครเป็นไดบ้า้ง?  
เป็นแลว้ไดอ้ะไร?  สมคัรไดที้�ไหน? 

PDF 2558 ปอ. √ √ 

35 
Global status report on violence 
prevention 2014 

PDF 2557 ปอ. √   

36 กฎความปลอดภยัทางนํ าที�สาํคญั PDF 2558 ปอ. √   

37 
ด่วน! ประกาศ ผลการประเมินรับรอง
ทีมผูก่้อการดี (Merit Maker) ป้องกนั
การจมนํ าระดบัประเทศ ปี 2558 

PDF 2558 ปอ. √ √ 

38 
แผน่พลิกการบาดเจ็บจากความรุนแรง
ในเด็ก 

PDF 2558 ปอ. √ √ 

39 
แผน่พลิกการพลดัตกหกลม้ใน
ผูสู้งอาย ุ

PDF 2558 ปอ. √ √ 

40 สถานการณ์การตกนํ า จมนํ าปี 2557 PDF 2557 ปอ. √   

41 
10 ปี สูญเสียเด็กไทยจากการจมนํ า
ช่วงลอยกระทง 140 คน (ลอยกระทง 
2558) 

PDF 2558 ปอ. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

42 
 ไขขอ้ขอ้งใจกบัคาํถามที�ถูกถามบ่อย 
กบั Merit Maker การป้องกนัเดก็จมนํ า 

PDF 2558 ปอ. √ √ 

43 
สถานการณ์การจมนํ าของโลก 
(Global Report On Drowning)  

PDF 2558 ปอ. √ √ 

44 
Merit Maker ผูก่้อการดีคือใคร? และ 
ทาํไมตอ้งมีผูก่้อการดี  

PDF 2558 ปอ. √ √ 

45 
"การป้องกนัการจมนํ าในเด็กเลก็" 
"อยา่ใกล ้อยา่เกบ็ อยา่กม้" 

PDF 2559 ปอ. √ √ 

46 
อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภยัและ
ป้องกนัการบาดเจบ็ในเด็ก 

PDF 2559 ปอ. √ √ 

47 การบาดเจ็บในเดก็ (Child Injuries) PDF 2559 ปอ. √ √ 

48 
การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลคนตก
นํ า จมนํ า "ตะโกน โยน ยื�น" 

PDF 
2558 

ปอ. √ √ 

49 
การสมคัรผูก่้อการดี (Merit  Maker) 
การดาํเนินงานป้องกนัเดก็จมนํ า 

JPG 
2559 

ปอ. √ 
  

50 3 ขอ้ ควรจาํ ป้องกนัการลืมเดก็บนรถ JPG 2559 ปอ.   √ 

51 
ขอ้แนะนาํการใชบ้นัไดเลื�อนที�
ปลอดภยั 

JPG 
2559 

ปอ. 
  

√ 

52 
การพลดัตกหกลม้ในผูสู้งอายปุ้องกนั
ไดด้ว้ยการประเมินและจดัการความ
เสี�ยง 

PDF 
2559 

ปอ. √ √ 

53 เล่น (เครื�องเล่น) อยา่งไรให้ปลอดภยั JPG 2559 ปอ. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 
แผน่พบั คาํเตือน...สาํหรับ คนกลา้
เสี�ยง... เมาแลว้ขบั 

JPG ไม่ระบุ ปจ.   √ 

2 
แผน่พบั เมาแลว้ขบัมีโทษ ทั งจาํและ
ปรับ 

JPG ไม่ระบุ ปจ.   √ 

3 แผน่พบัหมวกนิรภยั JPG ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

4 
10 Leading causes of injury death by 
age group-2005, thailand 

PDF 2548 ปจ. √   

5 
10 Leading causes of injury death by 
age group-2006, thailand (version 
eng) 

PDF 2549 ปจ. √   

6 
10 Leading causes of injury death by 
age group-2006, thailand (version 
thai) 

PDF 2549 ปจ. √   

7 Fact Sheet on Wheelchairs (WHO) PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

8 
Factsheet  การเปิดไฟหนา้
รถจกัรยานยนตใ์นเวลากลางวนั  
ป้องกนัอุบตัิเหตุทางถนน 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

9 
Factsheet  เครื�องดื�มแอลกอฮอลแ์ละ
อุบติัเหตุทางถนน 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

10 
Factsheet  ง่วงไม่ขบั จะไดก้ลบัอยา่ง
ปลอดภยั (Drive Alert...Arrive Alive) 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

11 
Factsheet  รถจกัรยานยนตก์บั
อุบติัเหตุทางถนน 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

12 
Factsheet  อุบติัเหตุทางถนนกบัความ
พิการ 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

13 
เขม็ขดันิรภยัความปลอดภยัของการ
เดินทาง 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

14 
ความสาํคญัของปัญหาและความ
สูญเสียจากอุบตัิเหตุจราจร 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

15 
เครื�องดื�มแอลกอฮอลแ์ละอุบติัเหตุทาง
ถนน 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

16 ง่วงไม่ขบั Drowsy Dont Drive PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

17 
โทรศพัทมื์อถือ ‘ใชถ้กูหลกั’ ประหยดั
...ลดอุบติัเหตุ 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

18 โทรศพัทมื์อถือกบัการขบัขี� PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

19 
บทบาทของอาสาสมคัร สาธารณสุข
ประจาํหมู่บา้น 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

20 
ป้องกนัอุบตัิเหตุ และดูแลตวัเอง
อยา่งไร...ในช่วงอากาศหนาวเยน็ 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

21 
มอเตอร์ไซตก์บัวยัรุ่น ขบัขี�แบบไหน
ใหป้ลอดภยั เตือนภยั..เตือนใจ..วยั
ซ่าส์ ซิ�ง 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

22 

รายงานการศึกษาการบาดเจ็บที�ศีรษะ 
ในผูบ้าดเจ็บและเสียชีวติจากอุบติัเหตุ
รถจกัรยานยนต-์ผูป่้วยใน (Admitted) 
ปี2552-2554 

PDF 2554 ปจ. √   

23 
สถานการณ์อุบติัเหตุทางถนนใน
ประเทศไทย ปี 2554 

PDF 2554 ปจ. √   

24 
สรุปการดาํเนินงานป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2556 

PDF 2556 ปจ. √   

25 
สวมหมวกกนัน็อคกนัดีกวา่ โดยกลุ่ม
ป้องกนัการบาดเจบ็ 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

26 
สาเหตุการตายจากการบาดเจ็บจาํแนก
รายกลุ่มอายปุระเทศไทย ปี พ.ศ. 2551 

PDF 2551 ปจ. √   

27 หมวกนิรภยัเด็ก PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

28 Factsheet เรื�อง ง่วงไม่ขบั ZIP ไม่ระบุ ปจ. √   

29 
Factsheet เรื�อง รถจกัรยานยนต์
มจัจุราชบนทอ้งถนน 

ZIP ไม่ระบุ ปจ. √   

30 
factsheet เรื�อง อุบติัเหตุทางถนน
วิกฤตโลก 

ZIP ไม่ระบุ ปจ. √   

31 แนวโนม้การตายจากอุบตัิเหตุจราจร ZIP ไม่ระบุ ปจ. √   

32 
อตัราตายเฉลี�ยต่อประชากรแสนคน
จากอุบติัเหตุทางถนน (ตวัชี วดัปี 
2556) 

MS 
Word 

2556 ปจ. √   

33 
ความจริง... อุบติัเหตุ มฉัจุราชบนทอ้ง
ถนน  

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

34 
ผลการดาํเนินงานลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนเปรียบเทียบกบัค่าเป้าหมาย ไตร
มาสที� 1-2 (ตค.56 - มีค.57) 

MS 
Excel 

2557 ปจ. √   

35 
มาตรการองคก์รส่งเสริมความ
ปลอดภยัทางถนน 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

36 ง่วงไม่ขบั ไป-กลบั ปลอดภยั PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 
37 ดื�มและขบั เท่ากบั "ตาย" PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

38 
รู้ รอด ปลอดภยั ใส่ใจการเดินทางกบั
รถโดยสารสาธารณะ 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

39 
"กระบะทา้ย" มหนัตภยัร้ายบนทอ้ง
ถนน 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

40 
สถานการณ์อุบติัเหตุทางถนน ปี 2556 

MS 
Word 

2556 ปจ. √   
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

41 
ลอยกระทงกบัเทศกาลปีใหม่เสี�ยงภยั
เท่ากนั 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

42 ง่วงไม่ขบั ไป-กลบัปลอดภยั PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

43 
สาธารณสุขร่วมใจ ร่วมสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน 
เริ�มตน้ที�เรา กา้วสู่องคก์รตน้แบบ 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

44 ดื�มและขบัเท่ากบัตาย PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

45 
อุบติัเหตุหมู่ คุณรู้ เลี�ยงได ้ใส่ใจการ
เดินทางกบัรถกระบะ และรถ
สาธารณะ 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

46 ขอ้มูลและสถิติ คนตายหายไปไหน PDF ไม่ระบุ ปจ. √ √ 
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สื�อโปสเตอร์ 

โรคไม่ติดต่อ 
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สื�อโปสเตอร์ (โรคไม่ติดต่อ) 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 

การประเมินโอกาสเสี�ยงต่อโรคหวัใจ
และหลอดเลือดในกลุ่มผูป่้วย
โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง
ในกลุ่มผุป่้วยโรคเบาหวานและโรคความ
ดนัโลหิตสูงโดยใชต้ารางสี 

PDF 2559 รม. √   

2 
โปสเตอร์ โครงการคนควบคุมโรค ลด
เสี�ยง ลดอว้น ไดบุ้ญลน้ใจ ห่างไกลโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

3 
โปสเตอร์ 10 พนัธสัญญา รักษห์ัวใจ ใน
ที�ทาํงาน 

JPG ไม่ระบุ รม. √   

4 
โปสเตอร์เชิญชวนรณรงคว์นัหัวใจโลก 
ปี 2553 รักษ์หวัใจ ในที�ทาํงาน 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

5 
โปสเตอร์รณรงคว์นัหัวใจโลก ปี 2553 
รักษห์ัวใจ  
ในที�ทาํงาน 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

6 
ลดเคม็ ลดความดนัป้องกนัอมัพฤกษ ์
อมัพาต 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

7 อว้น! อนัตราย โรคร้ายถามหา JPG ไม่ระบุ รม. √   

8 
โปสเตอร์ความดนัโลหิตสูง ภยัเงียบ! ที�
คุณตอ้งระวงั 

JPG ไม่ระบุ รม. √   

9 โปสเตอร์หยดุสูญเสียไตจากภยัเบาหวาน PDF ไม่ระบุ รม. √   

10 
โปสเตอร์ "โครงการรณรงค ์"เขา้พรรษา   
ลดเสี�ยง (อว้น  สูบบุหรี�   ดื�มสุรา ไม่ออก
กาํลงักาย) สร้างบุญ" ปี 2557  

PDF 2557 รม. √   

11 โปสเตอร์  อาหาร : สุขภาพดีเริ�มตน้ที�นี� JPG ไม่ระบุ รม. √   

12 "อว้น "อนัตราย โรคร้ายถามหา JPG ไม่ระบุ รม. √   
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
13 โปสเตอร์ Office exercise    JPG 2559 รม. √   

14 โปสเตอร์ประเด็นโรคเบาหวาน   JPG 2559 รม. √   

15 โปสเตอร์ประเด็นโรคความดนัโลหิตสูง   JPG 2559 รม. √   
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สื�อโปสเตอร์ 

การบาดเจบ็ 
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สื�อโปสเตอร์ (การบาดเจบ็) 

ลาํดบั 
เรื�อง 

ชนิด

ไฟล์ 

ปีที�

ผลติ 
ผู้รับผดิชอบ 

ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 โปสเตอร์เด็กทั�วไทย ปลอดภยั ไม่
จมนํ� า งานรณรงคป้์องกนัเด็กจมนํ� า  
9 มีนาคม 2555 

JPG 2555 ปอ. √ √ 

2 โปสเตอร์ ขอ้แนะนาํเพื�อความ
ปลอดภยัจากแหล่งนํ� า  

JPG 
ไม่

ระบุ 
ปอ. √ √ 

3 ไวนิล การช่วยเหลือและการปฐม
พยาบาล "คนตกนํ�า จมนํ�า"   

PDF 
ไม่

ระบุ 
ปอ. √   

4 โปสเตอร์ ประกาศรับสมคัร Merit 
Maker 

PDF 
ไม่

ระบุ 
ปอ. √   

5 ชุดนิทรรศการ การจมนํ�าเป็นสาเหตุ
การตายอนัดบั 1 

PDF 
ไม่

ระบุ 
ปอ. √ 

  
6 ชุดนิทรรศการ ขอ้แนะนาํในการเอา

ชีวิตรอดในนํ� าและการช่วยเหลือคน
ตกนํ� า จมนํ� า 

PDF 
ไม่

ระบุ 
ปอ. √ 

  
7 ประกาศผลการประเมิน (Merit 

maker) ป้องกนัการจมนํ�า 
ระดบัประเทศ ปี 2558 

PDF 
ไม่

ระบุ 
ปอ. √ √ 

8 การประกวด Clip VDO โชว์
ความสามารถ ลีลาการเตน้ ประกอบ
เพลง “อยา่ใกล ้อยา่เกบ็ อยา่กม้” 
พร้อมกติกา และใบสมคัร 

PDF 
ไม่

ระบุ 
ปอ. √ √ 
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ลาํดบั 
เรื�อง 

ชนิด

ไฟล์ 

ปีที�

ผลติ 
ผู้รับผดิชอบ 

ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 โปสเตอร์การป้องกนัอุบติัเหตุทาง
ถนน เมาไม่ขบั กลบัอยา่งปลอดภยั 
(แบบ 1) 

JPG 
ไม่

ระบุ 
ปจ. √   

2 โปสเตอร์การป้องกนัอุบติัเหตุทาง
ถนน เมาไม่ขบั กลบัอยา่งปลอดภยั 
(แบบ 2) 

JPG 
ไม่

ระบุ 
ปจ. √   

3 (ขอ้มูลและสถิติ) คนตาย..หายไป
ไหน?  

PDF 
ไม่

ระบุ 
ปจ. √   
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สื�อสติ7กเกอร์ 

โรคไม่ติดต่อ 
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สื�อสติ'กเกอร์ (โรคไม่ตดิต่อ) 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
1 หวัใจดี PDF   รม. √   
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สื�อสติ7กเกอร์ 

การบาดเจบ็ 
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สื�อสติ'กเกอร์ (การบาดเจบ็) 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 
เดินทางใกลไ้กล สวมหมวกนิรภยั
ปลอดภยักว่า 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

2 รถ รับ-ส่ง พยาบาลจาํกดัความเร็ว PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

3 รถยนตร์าชการจาํกดัความเร็ว PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

4 รถคนันี จาํกดัความเร็ว PDF ไม่ระบุ ปจ. √   
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สื�อสติ7กเกอร์ 

อื�นๆ 
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สื�อสติ'กเกอร์ (อื�นๆ) 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
1 เขตปลอดบุหรี�  (ภาษาไทย) PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √   
2 เขตปลอดบุหรี� (ภาษาจีน) PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √   
4 ขอบคุณที�ไม่สูบบุหรี�  PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √   

5 โรงเรียน เขตปลอดบุหรี�  PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √   

6 วดัเขตปลอดบุหรี�  PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √   

7 พบผูก้ระทาํผิด กฎหมายบุหรี�และสุรา PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √   
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สื�อ CD / CVD / DVD 

โรคไม่ติดต่อ 
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สื�อ CD / CVD / DVD (โรคไม่ติดต่อ) 

ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 

วิดทัิศน์เพื�อลดพฤติกรรมเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อ มีทั6งหมด  5 ตอน 

          

ตอนที� 1 มนัไปมั ย 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 

ตอนที� 2 App ใหม่...หุ่นสวย  สุขภาพดี 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 

ตอนที� 3 ผกั 7 สี ดี 7 หน 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 

ตอนที� 5 ชนแกว้ใบสุดทา้ย 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 

2 

สารคดสัี6นเพื�อสุขภาพ โครงการ ลดเคม็ ลด
ความดนั ป้องกันอมัพฤกษ์ อมัพาต 

    
      

1.ตน้เหตุของอมัพฤกษ ์อมัพาต 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 

2.การกินที�เสี�ยงต่ออมัพฤกษ์อมัพาต 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 

3.เกราะป้องกนัอมัพฤกษิอมัพาต MP4 
Video 

  รม. √ √ 

4.ตอนสัณญาณเตือนภยั 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 

5.ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเพื�อสุขภาพ 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 

6.เป็นโรคอมัพฤกษอ์มัพาตซะแลว้ 
MP4 
Video 

  รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

3 

การประชุม Conference (แผน่ที� 1) 
นโยบายและทิศทางการดาํเนินงานเฝ้าระวงั 
ป้องกนั ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ วนัที� 22 ธ.ค.54 

MP4 
Video 

  

  

√ 

  

4 
DVD การปรับเปลี�ยนวฒันธรรมองคก์ร 
ครั งที� 1-2 โดยอาจารยธ์นิตสรณ์  
จิระพรชยั 

PDF   

      

5 
รายงานถอดบทเรียนชุมชนลดเสี�ยงลดโรค
ไม่ติดต่อเรื อรังในชุมชน ปี 2553 

PDF 2553 
รม.     

6 

การจดับริการคุณภาพเพื�อเร่งรัด การลด
ปัญหาอมัพฤกษ ์อมัพาต องคค์วามรู้สู่การ
บริการข่าวสาร เตือนภยั โดย พญ.ฉายศรี สุ
พรศิลป์ชยั  
[จาํนวน 2 แผน่] 

    

รม.     

7 

เทคนิคการสื�อสาร การประยกุตเ์ทคนิคการ
สื�อสารเพื�อลดปัญหาอมัพฤกษ ์อมัพาต 
[จาํนวน 3 แผน่] (นาํแผ่น CD เปล่ามาขอ
สาํเนาไดค่้ะ) 

    

      

8 

การบริการการสื�อสารในสถานบริการ
พื นฐานกรณีศึกษา อ.โพนพิสัย จ.
หนองคาย [1 แผน่] (นาํแผ่น CD เปล่ามา
ขอสาํเนาไดค้่ะ) 

    

      

9 

การจดัการบริการคดักรองความเสี�ยงต่ออมั
พฤกษ ์อมัพาต และการสื�อสาร ณ จุด
บริการ โดยพญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชยั 
[จาํนวน 2 แผน่] 
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ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

10 

เกลือกบัความดนัโลหิต การลดเคม็เพื�อลด
ความดนัโลหิตสูง โดย พญ.วีรนุช รอบ
สันติสุข [จาํนวน 1 แผน่] (นาํแผ่น CD 
เปล่ามาขอสาํเนาไดค่้ะ) 

    

      

11 
การบริหารการหายใจและการคลายเครียด 
โดย อ.อินทิรา ปัทมินทร [จาํนวน 1 แผน่] 
(นาํแผ่น CD เปล่ามาขอสาํเนาไดค่้ะ) 

    

      

12 

ความดนัโลหิต เทคนิคการบริการป้องกนั
ควบคุมความดนัโลหิตสูงเชิงรุก โดย นพ.
สมเกียรติ แสงวฒันาโรจน์ [จาํนวน 2 แผน่] 
(นาํแผ่น CD เปล่ามาขอสาํเนาไดค่้ะ) 

    

      

13 

ความสาํคญัของการควบคุมสหปัจจยัของ
การเกิดปัญหาหลอดเลือด โดย นพ.ฆนทั 
ครุธกุล [จาํนวน 2 แผน่] (นาํแผ่น CD เปล่า
มาขอสาํเนาไดค่้ะ) 

    

      

14 

การบริโภคอาหารที�ไดส้ัดส่วน เทคนิคการ
ลดนํ าหนักดว้ยการควบคุมอาหาร โดย อ.
สง่า ดามาพงษ ์[จาํนวน 1แผน่] (นาํแผน่ 
CD เปล่ามาขอสาํเนาไดค้่ะ) 

    

      

15 

กิจกรรมทางกายและการออกกาํลงักาย การ
ลดความเสี�ยง โรคอมัพฤกษ ์อมัพาต โดย 
นพ.สมชาย ลี�ทองอิน [จาํนวน 2 แผน่] (นาํ
แผน่ CD เปล่ามาขอสาํเนาไดค้่ะ) 

    

      

16 

อนัตราย ซองบุหรี�และกลไกการติดนิโคติน
การให้คาํปรึกษาและการเลิกบุหรี�ในสถาน
บริการ[จาํนวน 2 แผน่] (นาํแผน่ CD เปล่า
มาขอสาํเนาไดค่้ะ) 
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ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

17 

สถานการณ์อมัพฤกษ ์อมัพาต ไทยและโลก 
กรอบตวัชี วดั เพื�อการประเมินติดตาม 
สถานการณ์อมัพฤกษ ์อมัพาต โดย. นพ.
กนัต ์เชิญรุ่งโรจน์ [จาํนวน 1แผน่] (นาํแผน่ 
CD เปล่ามาขอสาํเนาไดค้่ะ) 

    

      

18 

พฒันาระบบบริการการป้องกนัควบคุมโรค
อมัพฤกษ ์อมัพาตในระดบัทุติยภมิูและตติย
ภูมิ โดย นพ.สมชาย โตวณะบุตร [จาํนวน 
1 แผน่] (นาํแผน่ CD เปล่ามาขอสาํเนาได้
ค่ะ) 

    

      

19 

ความสาํคญัของระบบการป้องกนัควบคุม
โรคอมัพฤกษ์ อมัพาต ระบบการป้องกนั
ควบคุมโรคอมัพฤกษ ์อมัพาตในภาพรวม
และระดบัปฐมภูมิ โดย พญ.ฉายศรี สุพร
ศิลป์ชยั [จาํนวน 1 แผน่] (นาํแผ่น CD เปล่า
มาขอสาํเนาไดค่้ะ) 

    

      

20 
องคค์วามรู้เชิงวทิยาศาสตร์ต่อการเกิดโรค
และการป้องกนัโรคอมัพฤกษ ์อมัพาต โดย 
รศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค ์[จาํนวน 1 แผน่] 

    

      

21 

ระบบสนบัสนุนการเงินเพื�อจดับริการให้
เกิดประสิทธิผลในการป้องกนัควบคุมโรค
อมัพฤกษ ์อมัพาต โดย นพ.สุรเดช วลีอิทธิ
กุล [จาํนวน 1 แผน่] (นาํแผน่ CD เปล่ามา
ขอสาํเนาไดค้่ะ) 
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ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

22 

รายงานการวิจยัเรื�องการศึกษาสถานการณ์
และการจดัการการสื�อสารแจง้ข่าวเตือนภยั
เพื�อลดความเสี�ยงโรคไม่ติดต่อ (นาํแผ่น 
CD เปล่ามาขอสาํเนาไดค้่ะ) 

    

      

23 
ตน้ฉบบัหนงัสือเพื�อสนบัสนุนงานป้องกนั
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (นาํแผ่น CD เปล่ามา
ขอคดัลอกสาํเนาไดค้ะ่)  
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สื�อ CD / CVD / DVD 

การบาดเจบ็ 
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สื�อ CD / CVD / DVD (การบาดเจ็บ) 

ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
1 วีดทัีศน์ เรื�องการป้องกันการจมนํ6า 

 (4 เรื�อง)  
          

1.ปัญหา ความเสี�ยง และการป้องกนั
การจมนํ าในเด็ก สาํหรับประชาชน
ทั�วไป 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

2.ปัญหา ความเสี�ยง และการป้องกนั
การจมนํ าในเด็ก สาํหรับเด็ก (แบบ
การ์ตูน) 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

3.การเอาชีวิตรอดในนํ า และการ
ช่วยเหลือคนตกนํ า จมนํ าที�ถูกตอ้ง  

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

4.การป้องกนัการจมนํ าในช่วงเกิด
อุทกภยั สาํหรับประชาชนทั�วไป 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

2 DVD ชุด "สร้างภูมิคุ้มกันเดก็ไทย  
สร้างความปลอดภัยทางนํ6า" 

          

ขอ้แนะนาํเพื�อเอาชีวิตรอดในนํ า และ
การช่วยเหลือคนตกนํ า จมนํ า  

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจากสระ
ว่ายนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจากบ่อขดุ
เพื�อการเกษตร คลอง แม่นํ า เขื�อน 
นํ าตก  

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจาก
ชายหาด (ทะเล)  

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจากแหล่ง
นํ ารอบบา้น 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

ขอ้แนะนาํเพื�อความปลอดภยัจากแหล่ง
นํ าในบา้น  

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

3 สารคดแีละสปอตโทรทัศน์ การป้องกนั
การจมนํ6าของเด็ก ทั6งหมด 9 เรื�อง  

          

เรื�องที� 1  สองนาทีน่ารู้กบักรมควบคุม
โรค ตอน การป้องกนัเด็กจมนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

เรื�องที� 2  รอบรู้เรื�องโรค กบักรม
ควบคุมโรค ตอน การป้องกนัเด็กจมนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

เรื�องที� 3  การ์ตูนธรรมะ รู้อิโหน่อิเหน่ 
ตอน ตอน การป้องกนัเดก็จมนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

เรื�องที� 4 คลินิกสุขภาพ ตอน ตอน การ
ป้องกนัเด็กจมนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

เรื�องที� 5  รู้ไว.้..ใชป้้องกนั กบักรม
ควบคุมโรค  ตอน ตอน การป้องกนัเดก็
จมนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

เรื�องที� 6 1 นาที กบักรมควบคุมโรค 
ตอน ตอน การป้องกนัเดก็จมนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

เรื�องที� 7 วิดีทศัน์เรื�อง ปัญหา ความ
เสี�ยง และการป้องกนัการจมนํ าในเด็ก 
(การ์ตูน) 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

เรื�องที� 8  สปอตโทรทศัน์  เรื�อวง การ
เกิดอุบติัเหตุจากการจมนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

เรื�องที� 9  สปอตโทรทศัน์ เรื�อง ช่วยคน
ตกนํ า 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

4 
สปอตและสารคดีทางวทิย ุเรื�อง "การ
ป้องกนัการจมนํ า" 

ZIP ไม่ระบุ ปอ. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

5 
สปอตและสารคดีทางวทิย ุเรื�อง "การ
ป้องกนัการจมนํ า" (ปรับปรุง) 

ZIP ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

6 
วิดีทศัน์สื�อการสอน "การพลดัตกหก
ลม้ในผูสู้งอาย"ุ 

MP4 
Video 

2558 ปอ. √ √ 

7 

DVD ชุดกิจกรรมรณรงคป้์องกนัเดก็
จมนํ าปี 2555 
"สร้างภูมิคุม้กนัเด็กไทย สร้างความ
ปลอดภยัทางนํ า" 

MP4 
Video 

2555 ปอ. √ √ 

8 
สื�อการเรียนการสอน เพลง “อยา่ใกล ้
อยา่เกบ็ อยา่กม้” 

MP4 
Video 

2559 ปอ. √ √ 

9 
หลกัสูตรว่ายนํ าเพื�อเอาชีวิตรอด 
(Survival Swimming Curriculum) 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ 
  

 
 

   
  

    

ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ 
ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 แค่คลิ7ก (คาดเขม็ขดันิรภยั) ชีวติเปลี�ยน 
MP4 

Video 
ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

2 
สธ.เตือนระวงัเดก็จมนํ าเสียชีวติช่วงปิด
เทอม (ข่าวไทยพีบีเอส) 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

3 
การปฐมพยาบาลเด็กจมนํ า สาํหรับ
ประชาชน (ฉบบัสมบูรณ์) 

MP4 
Video 

ไม่ระบุ ปอ. √ √ 

4 

รายงานการประเมินผลการสัมมนาเรื�อง
อุบติัเหตุจราจร ครั งที� 7 ชุมชนถนน
ปลอดภยั มอเตอร์ไซคป์ลอดอุบติัเหตุ 
(นาํแผ่น CDเปล่ามาขอคดัลอกสาํเนา
ไดค่้ะ) 

ZIP ไม่ระบุ ปจ. √ √ 
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หนงัสือวชิาการ/คู่มือ 

โรคไม่ติดต่อ 
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หนังสือวิชาการ/คู่มือ (โรคไม่ติดต่อ) 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 
(ร่าง) คู่มือประเมินสถาน
ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน
ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสุข 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

2 
Cost and Effectiveness of Screening 
Methods 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

3 
การทบทวนหลกัฐานการจดัการการ
สื�อสารเพื�อลดความเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อในกลุ่มเยาวชน 

PDF ไม่ระบุ รม. √   

4 
การรายงานการประเมินผล
สถานการณ์โรคและปัจจยัเสี�ยงโรค
ไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

WInRar ไม่ระบุ ไม่ระบุ √   

5 
การศึกษา การสื�อสารเชิงนโยบาย
เรื�อง ปัญหาและการป้องกนัควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื อรัง 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

6 

การศึกษาทบทวนสถานการณ์และ
โครงสร้างพื นฐานของเครือข่ายที�
เกี�ยวขอ้งกบัการลดเสี�ยงต่อภาวะ
โภชนาการเกินและโรคอว้นในเด็ก
และเยาวชน พ.ศ. 2549 

PDF 2549 รม. √ 

  

7 
การศึกษาพฒันาตน้แบบการสื�อสาร
ความเสี�ยงเพื�อป้องกนั ควบคุมโรค 
เบาหวาน 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

8 

การศึกษาองคค์วามรู้และรูปแบบ
กิจกรรม กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
(โรคเบาหวาน, โรคความดนัโลหิต
สูง,โรคหัวใจและหลอดเลือด) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  



47 

 

 

 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

9 

การสาํรวจศกัยภาพการป้องกนัและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรังของ
ประเทศไทย สถานการณ์ นโยบาย 
และเครือข่ายความร่วมมือ 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

10 
การสื�อสารความเสี�ยงเพื�อป้องกนั
โรคหัวใจและหลอดเลือดโครงการ
นาํร่องรักษห์ัวใจในที�ทาํงาน ปี 2554 

WInRar 2554 รม. √ 
  

11 เกณฑ์การพฒันาสถานประกอบการ PDF ไม่ระบุ รม. √   

12 

คู่มือ การดูแลตนเองเพื�อการประเมิน
และการจดัการความเสี�ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดโครงการ
นาํร่อง รักษห์ัวใจในที�ทาํงาน 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

13 คู่มือ บนัได 5 ขั นป้องกนัโรค PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

14 

คู่มือการดูแลตนเองเพื�อการประเมิน
และจดัการความเสี�ยงต่อโรคหวัใจ
และหลอดเลือด โครงการนาํร่อง 
รักษห์ัวใจ ในที�ทาํงาน (พิมพค์รั งที� 
2)  

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

15 
คู่มือการดูแลตวัเองเบื องตน้ เรื�อง 
ความดนัโลหิตสูง 

WInRaR ไม่ระบุ รม. √ √ 

16 
คู่มือการปฏิบติังานป้องกนัควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื อรังของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

17 
คู่มือการปฏิบติังานเรื�อง การพฒันา
ระบบเฝ้าระวงัโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

18 คู่มือความรู้เรื�องอมัพาต สาํหรับ PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

ประชาชน 

19 
คู่มือดูแลตนเองเบื องตน้ เรื�อง
เบาหวาน รู้ทนัเบาหวาน 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

20 คู่มือปฏิบติังาน NCD PDF ไม่ระบุ รม. √   

21 
คู่มือปฏิบติังานสื�อสารความเสี�ยง
โรคไม่ติดต่อ เบาหวาน ความดนั
โลหิตสูง หวัใจและหลอดเลือด  

WinRar ไม่ระบุ รม. √ 
  

22 

คู่มือและเครื�องมือสังเกตและ
ประเมินผลเพื�อพฒันาการ
ดาํเนินงานป้องกนัและควบคุมโรค
ไม่ติดต่อโดยยดึชุมชนเป้าหมายเป็น
ฐาน 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

23 
คู่มือเอวงาม หวัใจดี มีหุ่นสวย รวย
พลงั 

WinRar ไม่ระบุ รม. √ √ 

24 

โครงการพฒันาความรู้ กระบวนการ
สื�อสาร การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคเบาหวาน ความดนั
โลหิตสูง ในยทุธการ หนึ� งร้อยวนั
สลดัไขมนัใหห้ลุด 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

25 
งานวิจยัเรื�อง ตน้ทุนและ
ประสิทธิผลของวิธีการคดักรอง
โรคเบาหวาน 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

26 
ชุดความรู้ การบริโภคเกินไม่ได้
สัดส่วน เคม็เกิน 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

27 
ชุดความรู้ การบริโภคเกินไม่ได้
สัดส่วน มนัเกิน 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

28 
ชุดความรู้ การบริโภคเกินไม่ได้
สัดส่วน หวานเกิน 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

29 
ไดอารี�  ประเด็นสื�อสารการป้องกนั
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

30 
ตน้ทุนต่อหน่วยระบบการจดับริการ
สาธารณสุขเนน้ที�ปัจจยัเสี�ยงกรณี
หลอดเลือดสมอง 

WInRar ไม่ระบุ รม. √ 
  

31 

ทบทวนสถานการณ์และโครงสร้าง
พื นฐานของเครือข่ายที�เกี�ยวขอ้งกบั
การลดความเสี�ยงและภยัต่อการเกิด
โรคไม่ติดต่อเรื อรังและการบาดเจ็บ
ในเยาวชน  ความดนัโลหิตสูง 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

32 

ทบทวนองคค์วามรู้สถานการณ์และ
โครงสร้างพื นฐานของเครือข่ายเพื�อ
ลดความเสี�ยงและภยัต่อการเกิดโรค
ไม่ติดต่อในเยาวชน กรณีเรื�อง
เบาหวานชนิดที� 2 ในเด็กและวยัรุ่น 

WInRar ไม่ระบุ รม. √ 

  

33 
แนวทางการดาํเนินงานตาม
โครงการสาํคญัที�เร่งรัดของ สธ.
ประจาํปีงบประมาณ 2552 

PDF 2552 
 

√ 
  

34 
แนวทางการดาํเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยยดึชุมชน
เป็นฐาน (CBI) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

35 
แนวทางการดาํเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชน ปลอดโรค ปลอดภยักายใจ
เป็นสุข 

PDF 2555 รม. √ 
  

36 
แนวทางการดาํเนินงานสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั
กายใจเป็นสุข 

PDF 2555 รม. √ 
  



50 

 

 

 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

37 
แนวทางการดูแลผูป่้วยเบาหวาน 
พ.ศ. 2543 

WInRar 2543 รม. √ 
  

38 
แนวทางการปฏิบตัิงานและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ สาํหรับเจา้หนา้ที�
สาธารณสุข 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

39 
แนวทางในการดูแลรักษาความดนั
โลหิตสูงในเวชปฏิบติัทั�วไป 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

40 
แนวปฏิบติัพฤติกรรมการ
ปรับเปลี�ยนสุขภาพเพื�อลดปัจจยั
เสี�ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

41 

แนวปฏิบติัสาํหรับเจา้หนา้ที�
สาธารณสุขในการจดับริการคดั
กรองและเสริมทกัษะการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรม สุขภาพลด
เสี�ยงลดโรคฯ 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

42 

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหารรายงาน
การศึกษาทบทวนและสังเคราะห์
บทเรียน การดาํเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการ 
บาดเจ็บพ.ศ.2546-2555 

MS 
Word 

2555 รม. √ 

  

43 
บา้นรักหัวใจ โครงการประกวดแบบ
สถาปัตยกรรม 

WInRar ไม่ระบุ รม. √ 
  

44 มีเพื�อนคิด ชีวติกเ็ปลี�ยน(พฤติกรรม) PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 

45 
เมนูอาหารอีสานและพลงังานเพื�อ
การควบคุมนํ าหนกั 

PDF ไม่ระบุ รม. √ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

46 

รวมบทคดัยอ่  โครงการประกวดผล
การพฒันาการดาํเนินงานโครงการ
สนองนํ าพระราชหฤทยัในหลวงฯ 
ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น ใน
วนัที� 30 ส.ค.54  

PDF 2554 รม. √ 

  

47 

รายงานการประเมินผลการป้องกนั
ควบคุมกลุ่มโรคหลอดเลือดเสื�อม 
(Atherosclerosis Diseases) ภายใต้
ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
ปี 2549 ร่วมในปฏิบตัิบริการ
คุณภาพ 

WInRar 2549 รม. √ 

  

48 

รายงานการวิจยัการประเมินผล
กระบวนการปฏิบติังานโครงการ
พฒันารูปแบบจงัหวดัเพื�อปฏิบติัการ
บริการป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ปี 2547 

PDF 2547 รม. √ 

  

49 
รายงานถอดบทเรียนชุมชนลดเสี�ยง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื อรังในชุมชน ปี 
2553  

PDF 2553 รม. √ 
  

50 

รายงานผลการประเมิน
ความสามารถในการจดัการป้องกนั
และควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อ
เรื อรัง กรณีศึกษาโรคหัวใจและ
หลอดเลือด รวมความดนัโลหิตสูง
และเบาหวาน ปีงบ 53 

PDF 2553 รม. √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

51 

รายงานผลการประเมินโครงการ
รณรงคพ์ฒันาการสื�อสารเพื�อการ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมเสี�ยงในการ
ป้องกนัควบคุมโรคและภยัจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

WInRar ไม่ระบุ รม. √ 

  

52 

รายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์
โครงการทบทวนองคค์วามรู้ภาวะ
ไขมนัในเลือดผดิปกติ ดย นพ.ฆนทั 
ครุธกูล และคณะ 

WInRar ไม่ระบุ ไม่ระบุ √ 

  

53 

รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลการ
ดาํเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนัและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อของหน่วยงาน
ที�เกียวขอ้งในระดบัประเทศ 

PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √ 

  

54 

รายงานสถานการณ์การบริโภคเกลือ
โซเดียมในประชากรไทย (เชิง
คุณภาพ) โดย.. รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงิน
ยวงและคณะ 

PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √ 

  

55 
รายงานสรุปขอ้มูลการประชุมเชิง
ปฏิบติัการจดัทาํขอ้มูลโรคไม่ ติดต่อ
ระดบัประเทศฯ  

PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √ 
  

56 รู้ไว.้.ช่วยกนั..ป้องกนัโรคไม่ติดต่อ  PDF ไม่ระบุ รม. √   

57 

วิจยัเรื�องประเมินคุณภาพการ
จดับริการลดโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ ภายใตโ้ครงการจดัการ
ทรัพยากร นาํเขา้ลดเสี�ยง ลดโรคไม่
ติดต่อเพื�อสนบัสนุนบริการลดเสี�ยง 

WInRar ไม่ระบุ ไม่ระบุ √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

58 

สมุดบนัทึกการจดัการตวัเอง ชุดการ
เรียนรู้ลดเสี�ยง ลดอมัพฤกษ ์อมัพาต 
สาํหรับกลุ่มเสี�ยงสูง และกลุ่มเสี�ยง 
สูงปานกลาง 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

59 

สมุดบนัทึกสุขภาพประจาํตวั 
(สาํหรับผูที้�มีความเสี�ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 
หวัใจขาดเลือดและอมัพาต เพื�อ
ประโยชน์ในการจดัการลดความ
เสี�ยง) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

60 
สรุปผลการดาํเนินงานมาตรการที� 4 
สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยปี 2552  

PDF 2552 รม. √ 
  

61 

สรุปรายงานการประชุมวิชาการ 
เครือข่ายเพื�อลดปัจจยัเสี�ยงต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรังและการ
บาดเจ็บในเยาวชน ปี 2549 

WInRar 2549 รม. √ 

  

62 
หนงัสือแนวทางการดาํเนินงานศูนย์
การปรึกษาพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

63 
หนงัสือมีเพื�อนคิดชีวติก็
เปลี�ยน_(พฤติกรรม) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

64 
หนงัสือเล่มใหม่!! Health Start Here 
แต่ละวนั แต่ละคาํ แต่ละมื อ 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

65 

หลกัสูตรการดาํเนินงานป้องกนั
ควบคุมโรคไม่ติดต่อยา่งบูรณาการ 
สาํหรับคณะกรรมการดาํเนินงาน
ป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระดบัจงัหวดั  

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

66 

หลกัสูตรการศึกษาเพือปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมสุขภาพลดเสี�ยง ลดโรค
ไม่ติดต่อ สาํหรับบุคลากร
สาธารณสุข 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

67 
อมัพฤกษ ์อมัพาต ตระหนกั ลดเสี�ยง 
เลี�ยงโรค 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

68 
แนวการประเมินโอกาสเสี�ยงต่อการ
เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด 
(ฉบบัสมบูรณ์) 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 
  

69 

รายงานผลการทบทวนรูปแบบการ
ดาํเนินงานป้องกนัการเกิดโรคไม่
ติดต่อในวิถีชีวติดว้ยการลดการ
บริโภคเกลือ 

PDF ไม่ระบุ รม. √ 

  

70 
รูปแบบการสื�อสารความเสี�ยงเรื�อง
โรคไม่ติดตื่อของกรมควบคุมโรคใน
ภาวะประสบอุทกภยัปี 2554 

PDF 2554 รม. √ 
  

71 

การถอดบทเรียนจากตวับุคคล.. คน 
NCD ปี 2557 เรื�อง " การมองเชิง
ระบบ และการบริหารทีมงาน " & " 
แนวทางป้องกนัควบคุมโรค โดย
การลดการบริโภคเกลือ" 

WinRar 2557 รม. √ 

  

72 
คู่มือประเมินและจดัการความเสี�ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  

PDF 
 

รม. √ 
  

73 
คู่มือการจดับริการสุขภาพ "กลุ่มวยั
ทาํงาน" แบบบูรณาการ 2558  

PDF 2558 รม. √ 
  

 

 

    

 



55 

 

 

 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

74 
คู่มือแนวทางแบบประเมิน การ
ดาํเนินคลินิก NCD คุณภาพสุขภาพ
ปี 58 

WinRar 2558 พร. √ 
  

75 
สรุปถอดบทเรียน องคก์รตน้แบบ
เขา้พรรษา ลดเสี�ยง สร้างบุญปี 2557 

PDF 2557 รม. √ √ 

76 
แนวทางลดเสี�ยงเลี�ยงโรคไม่ดิดต่อ
เรื อรัง NCDs 

PDF 
2558/25

59 
รม. √ √ 

77 

แนวทางการคดักรอง ประเมินและ
ดูแลรักษาในผูป่้วยเบาหวาน และ
ความดนัโลหิตสูง (ตา ไต เทา้ หลอด
เลือดสมอง)  

Folder 
2558/25

59 
รม. √ 

  

78 
ตน้แบบการจดัการโรคไม่ติดต่อ
เรื อรังดว้ยตนเอง (NCD Self 
management Models)  

PDF 2558 รม. √ √ 

79 
คู่มือการประเมินโอกาสเสี�ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดในผูป่้วย
เบาหวานและความดนัโลหิตสูง 

WinRar 2557 รม. √ 
  

80 

คู่มือบญัชีตวัวดัสาํคญัสาํหรับการ
เฝ้าระวงั โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือดและปัจจยัเสี�ยงที�
เกี�ยวขอ้ง ปี พศ.2553 - 2558  

PDF 2558 รม. √ 

  

81 

คู่มือการประเมินโอกาสเสี�ยงต่อการ
เกิดโรคหวัใจและหลอดเลือด 
สาํหรับอาสาสมคัรสาธารณสุข 
(อสม)  

PDF 2559 รม. 

  √ 

82 
คู่มือปฏิบติัเพื�อดาํเนินงานลดโรคไต
เรื อรัง(CKD)ในผูป่้วยเบาหวานและ
ความดนัโลหิตสูง 

PDF 2559 รม. 

√   
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

83 คู่มือรู้ทนั มหนัตภยั PDF 2559 รม. √   

84 
บนัทึกการปฏิบติัตวัเพื�อลดเสี�ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือด 

PDF 2559 รม. 
√ √ 

85 
แนวทางการดาํเนินงานองคก์รหวัใจ
ดี 

PDF 2559 รม. 
√   

    

 
 

   
  

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 
การวิเคราะห์การดาํเนินงานป้องกนั
การบาดเจ็บ  โดย..นางนิตยา ภทัร
กรรม 

WInRar ไม่ระบุ ยศ. √   

2 
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื�อการ
ดาํเนินงานป้องกนัการบาดเจ็บ..โดย
..นางนิตยา  ภทัรกรรม 

WInRar ไม่ระบุ ยศ. √ 
  

3 
คู่มือบริหารจดัการงานโรคไม่ติดต่อ
เรื อรัง (SIIIM) 

PDF ไม่ระบุ ยศ. √ 
  

4 

การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานตาม
ตวัชี วดัโรคไม่ติดต่อเรื อรังทีสาํคญั
ของเขตพื นที�เครือข่ายบริการที� 1-12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
โดย....นางศรีเพญ็ สวสัดิมงคล 

WinRar 2556 ยศ. √ 

  

     
1 

คู่มือการดาํเนินงานคลินิก NCD 
คุณภาพ ปี 2559 

MS 
Word 

2559 พร. √ 
  

2 แบบประเมินรับรองคลินิก NCD 
คุณภาพ สาํหรับทีมประเมิน ปี2559 

MS 
Excel 

2559 พร. √ 
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พฤติกรรม 
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หนังสือวิชาการ/คู่มือ (พฤติกรรม) 

ลาํดบั 
เรื�อง 

ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
1 รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยง

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.
2547 
(ฉบบัปรังปรุง) 

Forder 2547 พร. √   

2 Cost and Effectiveness of Screening 
Methods for Abnormal Fasting 
Plasma Glucose among Thai Adults 
Participatingl 

PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √   

3 Download ขอ้มูล NCD_BRFSS ตาม
เขตสาธารณสุข 

WinRaR ไม่ระบุ พร. √   

4 Download พฤติกรรมเสี�ยงของโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ 

PDF ไม่ระบุ พร. √   

5 The Survey Report of Behavioral 
Risk Factors of Non-
communicableDiseases and Injuries, 
2005 

WinRaR 2548 พร. √   

6 คู่มือแบบสัมภาษณ์การสาํรวจ
พฤติกรรมเสี�ยงโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ 2548 Thai Behavioral Risk 
Factors Surveillance System 2005 

WinRaR 2548 พร. √   

7 ตวัชี วดัสุขภาพประชาชน โดย ศูนย์
ขอ้มูลโรคไม่ติดต่อ 

WinRaR 
  

พร. √ 
  

8 ตารางผลการสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
 พ.ศ. 2553 29 ม.ค.56 

PDF 

2553 

พร. √ 
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ลาํดบั 
เรื�อง 

ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
9 บทสรุปรายงานผลการสาํรวจ

พฤติกรรมเสี�ยง 2553 
PDF 

2553 
พร. √ 

  
11 รายงานผลการสาํรวจการบริโภคยาสูบ 

ในเยาวชนไทย พ.ศ.2552  
PDF 2552 ไม่ระบุ √ 

  
12 รายงานผลการสาํรวจบุคลากรใน

โรงเรียนเกี�ยวกบัยาสูบ พ.ศ. 2552 
PDF 2552 ไม่ระบุ √ 

  
13 รายงานผลการสาํรวจพติกรรมเสี�ยง

โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 
2553 

WinRaR 2553 พร. √ 
  

14 รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ โดย… 
กลุ่มศูนยข์อ้มูลโรคไม่ติดต่อ 

WinRaR ไม่ระบุ พร. √ 
  

15 รายงานผลการสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 
2550 

WinRaR 2550 พร. √ 
  

16 
Download พฤติกรรมเสี�ยงของโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ  

PDF ไม่ระบุ พร. √ 
  

17 
รายงานผลการสาํรวจพติกรรมเสี�ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 
2553 

WinRaR 2553 พร. √ 
  

18 
บทสรุปรายงานผลการสาํรวจ
พฤติกรรมเสี�ยงโรคไม่ติดต่อและการ
บาดเจ็บ พ.ศ. 255323/08/09 

PDF 2553 พร. √ 
  

19 
การสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2557 
จงัหวดัชยัภมิู 

PDF 2557 พร. √ 
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ลาํดบั 
เรื�อง 

ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

20 
การสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2557 เขต
สุขภาพที� 9  

PDF 2557 พร. √ 
  

21 การสาํรวจพฤติกรรมเสี�ยงโรคไม่
ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2558 
BRFSS 2015 

Folrder 2558 พร. √ 
  

บทสรุปผูบ้ริหาร PDF 2558 พร. √   

ตวัชี วดัสุขภาพโรคไม่ติดต่อ PDF 2558 
 

√   
brfss2015_0verall and sex PDF 2558 พร. √   

CORE  TABLE PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg1 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg2 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg3 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg4 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg5 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg6 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg7 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg8 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg9 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg10 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg11 PDF 2558 พร. √   

brfss2015_reg12 PDF 2558 พร. √   

22 
แบบสัมภาษณ์การสารวจพฤติกรรม
เสี�ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 
2558 

PDF 2558 พร. √ 
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ลาํดบั 
เรื�อง 

ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

23 
คู่มือตวัชี วดัสุขภาพหลกัสาํหรับการ
เฝ้าระวงัโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ 

PDF 2558 พร. √ 
  

24 
ระเบียนวิธีการสารวจพฤติกรรมสี�ยง
โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 
2558 

PDF 2558 พร. √ 
  

 
   

1 รายงานผลการประเมินโครงการโรค
ไม่ติดต่อภายใตโ้ครงการเสริมสร้าง
มาตรการลดปัจจยัเสี�ยงและ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื�อ
สร้างสุขภาพดีวถีิไทย ประจาํปีงบฯ 
2552  

PDF 2552 รม. √ 

  

2 
หลกัสูตรการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม
สุขภาพสาํหรับพยาบาลผูจ้ดัการราย
กรณีโรคเรื อรัง 

PDF 2559 รม. 

√   

3 
คู่มือบูรณาการเพื�อปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน 

PDF 2559 รม. 
√ √ 

4 
คู่มือปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในคลินิค 
NCD คุณภาพ 

PDF 2559 รม. 
√   
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หนงัสือวชิาการ/คู่มือ 

การบาดเจบ็ 

 

 

 

 



63 

 

 

 

หนังสือวิชาการ/คู่มือ (การบาดเจบ็) 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 
การทบทวนวรรณกรรมการจมนํ าของเด็ก 
โดย ส้ม เอกเฉลิมเกยัรติ [กลุ่มป้องกนัการ
บาดเจ็บ] 

WinRaR 2550 ปอ. √   

2 
การผลกัดนันโยบายการดาํเนินงานป้องกนั
เด็กจมนํ าในประเทศไทย  

PDF 2554 ปอ. √   

3 
การสร้างวคัซีนป้องกนัเด็กจมนํ าใน
ประเทศไทย 

PDF 2554 ปอ. √   

4 คู่มือประชาชน รู้เท่าทนัป้องกนัเด็กจมนํ า WinRaR ไม่ระบุ ปอ. √ √ 
5 แนวปฏิบติัป้องกนัการจมนํ าช่วงอุทกภยั  PDF 2554 ปอ. √   

6 
รายงานฉบบัสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมการ
นาํขอ้มูลผูป่้วยใน (12 แฟ้ม) ขอ้มูลระบบ
ประกนั ขอ้มูลมรณบตัรไปใชป้ระโยชน์ 

PDF ไม่ระบุ ไม่ระบุ √ 
  

7 
รูปแบบการป้องกนัการจมนํ าของเด็กใน
พื นที�นาํร่อง 

WinRaR ไม่ระบุ ปอ. √ 
  

8 
เรื�องเล่าปิดเทอมอนัตราย เด็กไทยจมนํ า
ตายมากที�สุด 

PDF 2555 ปอ. √ 
  

9 
หนงัสือสถานการณ์การตกนํ า จมนํ าของ
เด็กในประเทศไทย 

PDF 2552 ปอ. √ 
  

10 
Situation Analysis of Child Drowning in 
Thailand (Version Eng) 

PDF 2552 ปอ. √ 
  

11 
หลกัสูตรว่ายนํ าเพื�อเอาชีวิตรอดและคู่มือ
การสอน (Survival Swimming 
Curriculum) 

PDF 2552 ปอ. √ 
  

      

 



64 

 

 

 

ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

12 
หลกัสูตรว่ายนํ าเพื�อเอาชีวิตรอดและคู่มือ
การสอน (Survival Swimming 
Curriculum) Ver.Eng 

PDF 2552 ปอ. √ 
  

13 
แนวทางสาํหรับการดาํเนินงานป้องกนัเด็ก
จมนํ าในชุมชน 

PDF 2557 ปอ. √ 
  

14 
แนวทางการประเมินผูก่้อการดี  Merit  
Maker การดาํเนินงานป้องกนัเดก็จมนํ า  

PDF 2557 ปอ. √ 
  

15 
แนวทางผูข้อรับรองเป็นผูก่้อการดี (Merit  
Maker) การดาํเนินงานป้องกนัเดก็จมนํ า 

PDF 2557 ปอ. √ 
  

16 Drowning Prevention In Thailand PDF 2557 ปอ. √   

17 GLOBAL STUDY  HOMICIDE PDF ไม่ระบุ   √   

18 
.การขบัเคลื�อนการดาํเนินงานมาตรการ
ชุมชน (ด่านชุมชน) ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ปี 2558 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

19 
แนวทางการประเมินผูก่้อการดี การ
ดาํเนินงานป้องกนัการจมนํ า  ฉบบั
ปรับปรุง พ.ย.2558 

PDF 2558 ปอ. √ 
  

20 
แนวทางสาํหรับผูข้อรับรองเป็นผูก่้อการดี 
การดาํเนินงานป้องกนัการจมนํ า ฉบบั
ปรับปรุง พ.ย.2558 

PDF 2558 ปอ. √ 
  

21 
กา้วแรกผูก่้อการดีป้องกนัการจมนํ า Down 
no More  

PDF 2559 ปอ. √ 
  

22 
แนวทางการเอาชีวิตรอด เรื�อง ความ
ปลอดภยัทางนํ า (Stay Alive Guide The 
Essential Water Safety) 

PDF ไม่ระบุ ปอ. √ 
  

23 
แนวทางการดาํเนินงานป้องกนัการบาดเจ็บ
โดยสถานบริการสาธารณสุข 

PDF 2559 ปอ. √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

1 

Downloadโครงการวิจยัเรื�อง ผลของการ
เปิดไฟหนา้รถจกัรยานยนตใ์นเวลากลางวนั
ต่อการลดอุบตัิเหตุรถจกัรยานยนต ์โดย..
นางนงนุช  ตนัติธรรม  

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 

  

2 

การศึกษาความตระหนกัในความปลอดภยั
ในการเดินทางและการใชเ้ขม็ขดันิรภยัของ
ผูโ้ดยสารรถโดยสารสาธารณะ โดย นาย 
ขจรศกัดิ�  จนัทร์พาณิชย ์

PDF ไม่ระบุ ปจ. √   

3 คู่มือปฐมพยาบาลเบื องตน้ WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

4 
คู่มือประชาชนเรื�อง การปฐมพยาบาล
เบื องตน้ 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ √ 

5 
งานวิจยัการสาํรวจความเสี�ยงจากการใช้
โทรศพัทเ์คลื�อนที�ขณะขบัรถยนตใ์น
ประเทศไทย พ.ศ. 2552  

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

6 
แนวทางการดาํเนินงานสถานที�ราชการใน
สังกดั กระทรวงสาธารณสุขเป็น เขตสวม
หมวกนิรภยั 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

7 
ประเด็นขอ้สังเกตจากขอ้มูลอุบติัเหตุทาง
ถนน 5 ระบบช่วงเทศกาลสงกรานต ์2550 
วนัที� 11-17 เมษายน 2550 (รวม 7 วนั) 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

8 
ผลการติดตามประเมินผลการสวมหมวก
นิรภยัในพื นที�กระทรวงสาธารณสุข (ฉบบั
ยอ่)  

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

9 
รายงานการบาดเจบ็ในประเทศไทย พ.ศ. 
2547 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

10 
รายงานการประเมินผลการ สัมมนา เรื�อง 
อุบติัเหตุจราจร ครั งที� 7 ชุมชนถนน
ปลอดภยั มอเตอร์ไซคป์ลอดอุบติัเหตุ 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

11 

รายงานฉบบัสมบูรณ์การติดตามการ
ประเมินผลการสวมหมวกนิรภยัในพื นที�
กระทรวงสาธารณสุข กรณีศึกษา รพ.ศ. 
รพ.ท.ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 

  

12 

รายงานประเมินผลสัมมนาระดบัชาติเรื�อง 
อุบติัเหตุจราจรครั งที� 8 ทอ้งถิ�น - ชุมชน - 
ถนนปลอดภยั ร่วมใจลดอุบติัเหตุ10 - 12 
ตุลาคม 2550 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 

  

13 

หนงัสือประสิทธิผลรูปแบบการบงัคบัใช้
กฎหมายการสวมหมวกนิรภยัของ
หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยกรณีศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 

  

14 
หนงัสือวิชาการ การสัมมนาระดบัชาติ ครั ง
ที� 7 ชุมชนถนนปลอดภยั  มอเตอร์ไซด์
ปลอดอุบติัเหตุ 20-22 มิถุนายน 2549 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

15 

รายงานประเมินผลสัมมนาระดบัชาติเรื�อง 
อุบติัเหตุจราจรครั งที� 8 ทอ้งถิ�น-ชุมชน-
ถนนปลอดภยั ร่วมใจลดอุบติัเหตุ10-12 
ตุลาคม 2550 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 

  

16 

รายงานประเมินผลสัมมนาระดบัชาติเรื�อง 
อุบติัเหตุจราจรครั งที� 8 ทอ้งถิ�น-ชุมชน-
ถนนปลอดภยั ร่วมใจลดอุบติัเหตุ10-12 
ตุลาคม 2550 

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 
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ลาํดบั เรื�อง 
ชนิด
ไฟล์ 

ปีที�
ผลติ 

ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 

17 
สถานการณ์และสภาพปัญหาอุบติัเหตุทาง
ถนน ปี2555 20 มี.ค.57 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

18 

เอกสารประกอบการประชุม การประชุม
เครือข่ายที�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินงาน
ป้องกนัการบาดเจบ็จากความ รุนแรง (30 
ต.ค.57)  เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ หอ้งศูนย์
ปฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (DOC) 
อาคาร 2 ชั น 3 กรมควบคุมโรค 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 

  

19 
แบบประเมินตนเองก่อนการทดลองใช ้
(ร่าง) แนวทางการดาํเนินงานป้องกนั การ
บาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสข 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

20 

แบบรายงาน การตรวจราชการระดบัเขต/
จงัหวดั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  / ค่า
เป้าหมายและขอ้มูลจาํนวนและอตัราตาย
จากอุบติัเหตุทางถนนปี 2554 - 2556  และ 
2557 แยกรายเขตสุขภาพ  

WinRaR ไม่ระบุ ปจ. √ 

  

21 

รายงานผลการศึกษาระบบขอ้มูลการ
บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนนระดบัจงัหวดั
เพื�อ หาโอกาสพฒันาโครงการเฝ้าระวงัและ
พฒันาระบบขอ้มูลอุบติัเหตุทางถนน 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 

  

22 
Survemeillance and Information System 
Improvement for Road Traffic Injuries 
(NCD 2) 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

23 
รายงานสถานการณ์โลกดา้นความปลอดภยั
ทางถนน พ.ศ. 2558 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
  

24 
สมุดไดอารี�  2559 ครึ� งทศวรรษแห่งความ
ปลอดภยั 

PDF ไม่ระบุ ปจ. √ 
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รายงานประจําปี 
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รายงานประจาํปี 

ลาํดบั เรื�อง ชนิดไฟล์ ปีที�ผลิต ผู้รับผดิชอบ 
ผู้ใช้งาน 

เจ้าหน้าที� ประชาชน 
1 รายงานประจาํปี 2550 ZIP 2550 ยศ. √   
2 รายงานประจาํปี 2551 PDF 2551 ยศ. √   
3 รายงานประจาํปี 2552 PDF 2552 ยศ. √   
4 รายงานประจาํปี 2553 PDF 2553 ยศ. √   
5 รายงานประจาํปี 2554 PDF 2554 ยศ. √   
6 รายงานประจาํปี 2555 PDF 2555 ยศ. √   
7 รายงานประจาํปี 2556 PDF 2556 ยศ. √   
8 รายงานประจาํปี 2557 PDF 2557 ยศ. √   
9 รายงานประจาํปี 2558 PDF 2558 ยศ. √   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


