




ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) / โครงการจัดทำารายงานสุขภาพ 
 คนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. -- พิมพ์ครั้งที่ 1.  
  -- นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
 (เอกสารทางวิชาการ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล;   
 หมายเลข 412)

ISBN 978-616-279-267-0

          
             1. สุขภาพ -- คำาศัพท์. 2. การส่งเสริมสุขภาพ -- คำาศัพท์. 3. ดัชนีสุขภาพ.  
  4. สุขภาพ. 5. การส่งเสริมสุขภาพ. I. มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากร 
  และสังคม. II. ชื่อเรื่อง: หนึ่ง ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556).       
  III. ชื่อชุด. 

WA13 ห159 2556

จัดทำาโดย จริยาภรณ์  กระบวนแสง

จัดพิมพ์โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (วปส.)
       ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
                    โทรศัพท์ 0 2441 0201-4 โทรสาร 0 2441 9333  
  www.ipsr.mahidol.ac.th
 
  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ  
  เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ 0 2343 1500 โทรสาร 0 2343 1551   
  http://www.thaihealth.or.th

ออกแบบโดย บริษัท สตูดิโอ โก-ออน จำากัด | STUDIO KO-ON LIMITED
พิมพ์ที่  บริษัท แปลนพริ้นท์ติ้ง จำากัด

จำานวนพิมพ์ 20,000 เล่ม
ปีที่พิมพ์  2556



3

คำ นำ 

รายงานสุขภาพคนไทยฉบับครบรอบ 1 ทศวรรษ ได้จัดทำา “ดัชนีสุขภาพคนไทย 2546-2556” ข้ึน  
ประกอบด้วยส่วนที่เป็นดัชนีค้นคำาและดัชนีค้นเรื่อง เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถค้นหาและเข้าถึง 
เรื่องที่สนใจได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ด้วยการเรียงลำาดับรายการคำาสำาคัญ และหัวเรื่องใน
หนังสือสุขภาพคนไทยตามหมวดตัวอักษร อ้างอิงเลขหน้าและปี พ.ศ. ของหนังสือไว้ให้ผู้อ่าน 
ใช้ค้นหาคำา วลี หรือเรื่องต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 

ส่วนของดัชนีค้นคำาเป็นการรวบรวมคำาสำาคัญทั้งหลายในหนังสือสุขภาพคนไทยตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546-2556 ทั้งในส่วนที่เป็นตัวชี้วัด สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และเรื่องเด่นประจำาฉบับ  
ขณะท่ีดัชนีค้นเร่ืองน้ัน เป็นการรวบรวมเอาหัวเร่ืองท่ีปรากฏในหนังสือสุขภาพคนไทยท้ัง 10 เล่ม  
มาเรียงลำาดับตามตัวอักษรเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้อ่านสามารถค้นหาคำาสำาคัญที่ต้องการ หรือค้นหาเรื่อง
ที่สนใจได้จากหัวเรื่อง เพื่ออ่านเนื้อหารายละเอียดได้จากหนังสือสุขภาพคนไทยปีนั้นๆ หลายคำา 
และหลายเร่ืองปรากฎอยู่ในรายงานหลายเล่ม ดัชนีก็จะระบุปี พ.ศ. ของทุกเล่มไว้ให้สืบค้นได้ง่าย
เน้ือหาบางเร่ืองเก่ียวข้องกับหลายหัวเร่ือง ก็จะใส่เร่ืองน้ันไว้ในทุกหัวเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

ดัชนีค้นคำาได้รวบรวมคำาสำาคัญกว่า 3,600 คำา นำามาคัดแยกคำาซำา้ คำาใกล้เคียง และแก้ไข 
คำาผิดต่างๆ เพื่อให้ดัชนีมีความถูกต้องมากที่สุด เนื่องจากมีหลายคำาที่เขียนและใช้ไม่เหมือนกัน
ในแต่ละบทความและในหนังสือสุขภาพคนไทยแต่ละปี ก่อนจะจัดประเภทกลุ่มคำาสำาหรับคำา 
ที่มีรายละเอียดแยกย่อยหลายด้าน และเรียงลำาดับตามตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการสืบค้น 
ส่วนดัชนีค้นเรื่อง ได้รวบรวมไว้ประมาณ 300 เรื่อง 

นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี เราได้รวบรวมหนังสือรายงานสุขภาพคนไทยทั้ง 10 เล่ม 
ไว้ในซีดี ให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

ดัชนีค้นคำา ดัชนีค้นเรื่อง และซีดีรวบรวมรายงานสุขภาพคนไทยทั้ง 10 เล่ม จึงเป็นเสมือน 
ยาสามัญประจำาบ้าน ที่หยิบใช้ได้ง่ายในยามต้องการข้อมูลด้านสุขภาพ ที่เหมาะจะมีไว้ข้างกาย
 

คณะทำ งาน โครงการจัดทำ รายงานสุขภาพคนไทย
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กฤษณา ไกรสินธุ์--รางวัลแมกไซไซ
“คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ : รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและรางวัลแมกไซไซ”--4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--  
  สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 78.

กสทช. ดู คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กองทุนประกันสังคม
“กองทุนสวัสดิการ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 34-35.
“หลักประกันความคุ้มครองทางสังคม”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 16-17.

กองทุนสุขภาพชุมชน (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล)
“กองทุนสุขภาพชุมชน : รูปแบบกระจายอำานาจให้ท้องถิ่นดูแลสุขภาพที่เห็นผลแล้ว”--4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคน 
  ไทย--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 78.

กากอุตสาหกรรม--ปัญหาการลักลอบทิ้ง
“สังคมไทยยังอ่วมมลพิษอุตสาหกรรม”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 117-121.

การกระจายอำานาจปกครอง--ไทย
“จังหวัดจัดการตนเอง : เมื่อรากหญ้าประชาชนท้าทายอำานาจรัฐ”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย  
  2556, หน้า 133-137.
“ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำานาจ เพิ่มพลังพลเมือง”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 154-177.

การเกิด
“การเกิด”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 12-13.

การขาดสารอาหาร
“การบริโภคอาหาร”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 18-19.

การเข้าถึงบริการสุขภาพ--ไทย
“โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546,  
  หน้า 46-49.
“ปัญหาโครงการ 30 บาท ในปีที่ 3”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 78.
“โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่อง ในปี 2546    
  เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.
“ปรับนโยบาย 30 บาท เพื่อคนไทยห่างไกลทุกโรค”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 82.
“ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ”--10 สถานการณ ์
  เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 72-77.
“ความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 28-29.
“11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 8-9.
““สุขภาพคนไทย” ในรอบ 10 ปี”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 6-10.

การเข้าถึงยา
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์ : การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.
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“การบังคับใช้สิทธิผลิตยาที่มีสิทธิบัตร 3 ชนิด เพราะสิทธิที่คนไทยจะมีชีวิตอยู่ย่อมเหนือกว่าผลประโยชน์ทางการค้า”-- 
  10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 78-83.
“ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ”--10 สถานการณ ์
  เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 72-77.
“ธรรมาภิบาลระบบยาอ่อนแอ ถึงเวลาต้องแก้ไข”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553,  
  หน้า 62-65.
“ผลกระทบของการเจรจาการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยาของประเทศ”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี-- 
  สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 101-105.

การคลอด
“การตั้งครรภ์”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 12-13.
“การเจริญเติบโตในครรภ์และการคลอด”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 10-11.
“คุณภาพคน”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 22-23.

การค้ามนุษย์
“การค้ามนุษย์ในประเทศไทย”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 79.
“กรณี 54 ศพ จากประเทศพม่าถึงกรณีโรฮิงญา... เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 63-67.

การค้าเสรีและการคุ้มครอง--ไทย--สหรัฐอเมริกา--ผลกระทบต่อการเข้าถึงยา
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.
“การบังคับใช้สิทธิผลิตยาที่มีสิทธิบัตร 3 ชนิด เพราะสิทธิที่คนไทยจะมีชีวิตอยู่ย่อมเหนือกว่าผลประโยชน์ทางการค้า”-- 
  10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 78-83.
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์ : การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.
“ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ : นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ”--10 สถานการณ ์
  เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 72-77.
“ธรรมาภิบาลระบบยาอ่อนแอ ถึงเวลาต้องแก้ไข”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553,  
  หน้า 62-65.
“ผลกระทบของการเจรจาการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยาของประเทศ”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี-- 
  สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 101-105.

การเงินนอกระบบ
“การระบาดและกลโกงของหนี้เงินด่วน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 58-61.

การตาย--สาเหตุและสถิติ
“การตาย”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 12-13.
“การตาย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 16-17.
“การเจริญเติบโตในครรภ์และการคลอด”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 10-11.
“ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 14-15.
“สุขภาพกายของแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 14-15.
“สุขภาพกาย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 10-11.
“การเจ็บป่วยและการตาย”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 14-15.

การตั้งครรภ์
“การตั้งครรภ์”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 12-13.
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การถือครองที่ดิน--ไทย--ผลกระทบต่อระบบการผลิตอาหาร
“ความมั่นคงทางอาหาร “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง””--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 86-110.

การทำาแท้ง
“ท้องไม่พร้อม”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 14-15.
“ท้อง แท้ง ทิ้ง ปัญหาใหญ่ที่ยังไม่มีใครดูแล”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 70-73.
“ถึงเวลาต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาทำาแท้งเถื่อนให้ได้ผล”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551,   
  หน้า 46-50.
“จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ 2,002 ซาก ที่วัดไผ่เงินซำา้อีกได้อย่างไร?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2554, หน้า 45-49.
“กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ : ช่วยลดจำานวนการทำาแท้งและจำานวนนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน”-- 
  10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 64-67.

การบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.
“การบังคับใช้สิทธิผลิตยาที่มีสิทธิบัตร 3 ชนิด เพราะสิทธิที่คนไทยจะมีชีวิตอยู่ย่อมเหนือกว่าผลประโยชน์ทางการค้า”-- 
  10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 78-83.
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.
“ธรรมาภิบาลระบบยาอ่อนแอ ถึงเวลาต้องแก้ไข”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553,  
  หน้า 62-65.

การปฏิบัติธรรม
“สุขภาพปัญญาแนวพุทธ”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 26-27.

การป่วย--ไทย--สถิติ
“การป่วย”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 10-11.
“การป่วย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 14-15.
“โรคของเด็กปฐมวัย”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 12.
“การเจ็บป่วยและการตาย”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 14-15.

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
“‘พลังงาน’ ทำาไมคนไทยต้องจ่ายแพง?”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 122-127.

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
“แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ประชาชนได้อะไร?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 62-65.

การพนัน
“หวยบนดินจะอยู่หรือไป ทางสองแพร่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ—สุขภาพคนไทย  
  2550, หน้า 40-43.

การพัฒนาชุมชน
“ศักยภาพชุมชน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 24-25.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย--การแปรรูป
“แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ประชาชนได้อะไร?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 62-65.
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การมีส่วนร่วมทางสังคม--ไทย
“ทุนทางสังคม”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 34-35.
“คุณภาพชีวิตแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 18-19.
“สุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณหรือปัญญา”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 14-15.
“ศักยภาพชุมชน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 24-25.

การย้ายถิ่น--ผลกระทบต่อสุขภาพ
“สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 26-27.
“การย้ายถิ่น (ในประเทศ) กับสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 16-17.
“การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ) กับสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 18-19.

การรักษาพยาบาล
“การป่วย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 14-15.
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 22-23.
“กองทุนสวัสดิการ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 34-35.
“การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ) กับสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 18-19.

การลงโทษ--นักเรียน
“เด็กนักเรียนไทยกับภัยความรุนแรงในรั้วโรงเรียน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 66-69.

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่--ไทย
“การตั้งครรภ์”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 12-13.
“ท้องไม่พร้อม”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 14-15.
“อิ่มด้วยนม”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 13-15.
“คุณภาพคน”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 22-23.

การศึกษา--โครงการครูสอนดี
““ครูสอนดี” โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชูยกย่องครูสอนดี”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--   
  สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 153.

การสูบบุหรี่—ไทย—สถิติ การป้องกันและการควบคุม
“สูบ-ดื่ม-เสพ”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 20-21.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุขที่ถูกกฎหมาย เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 74-77.
“ศึกเพื่อสยบ “บุหรี่-เหล้า” ยังไม่จบในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 74-77.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุข เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไร   
  บ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 85.
“อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 20-21.
“พฤติกรรมสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 16-17.

การออกกำาลังกาย
“การออกกำาลังกาย”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 26-27.
“ปี 2546 คนไทยขานรับนโยบายออกกำาลังกายอย่างคึกคักทั่วประเทศ”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546,  
  หน้า 42-45.
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“ปี 2546 คนไทยขานรับนโยบายออกกำาลังกายอย่างคึกคักทั่วประเทศ”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546  
  เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547 --สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.
“ออกกำาลังกาย”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 20-21.

เกมออนไลน์
“เกมออนไลน์ สร้างสรรค์หรือทำาลายสุขภาพเยาวชน”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 66-69.
“เกมออนไลน์ สร้างสรรค์หรือทำาลายสุขภาพเยาวชน”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
  บ้างในปี 2547 --สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 81.

เกษตรกร--ไทย--ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
“ความมั่นคงทางอาหาร “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง””--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 86-110.

เกษตรอินทรีย์
“เกษตรกรรมยั่งยืน”--10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 83.
“3 ปี ชุมชนบ่อแก้ว จากผู้สูญเสียที่ดินทำากินสู่เกษตรวิถีอินทรีย์”--4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคน 
  ไทย 2556, หน้า 153.

ขนม--ผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า  
  54-57.
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างใน 
  ปี 2548 --สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.

ข่มขืน
“สังคมไทยกับภัยข่มขืน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 50-53.
“สังคมไทยกับภัยข่มขืน”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี 2548 --สุขภาพคนไทย  
  2549, หน้า 84.
“การแก้กฎหมายข่มขืนและกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ถูกกระทำารุนแรง : อีกหนึ่งความคืบหน้าของงานยุติความรุนแรง 
  ต่อผู้หญิง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 36-40.

ขยะ
“สิ่งแวดล้อม”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 30-31.
“ขยะอันตราย ภัยร้ายที่มองไม่เห็น”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 70-73.
“ขยะอันตราย ภัยร้ายที่มองไม่เห็น”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพ 
  คนไทย 2549, หน้า 85.
“อีกเพียง 3 ปี ขยะจะล้นเมืองไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 66-70.
“ความมั่นคงระหว่างประเทศ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 28-29.

ขยะอิเล็กทรอนิกส์
“ขยะอันตราย ภัยร้ายที่มองไม่เห็น”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 70-73.
“ขยะอันตราย ภัยร้ายที่มองไม่เห็น”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพ 
  คนไทย 2549, หน้า 85.
“อีกเพียง 3 ปี ขยะจะล้นเมืองไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า  66-70.

ของเสียอันตราย--ปริมาณและการกำาจัด
“ของเสียอันตราย”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 22-23.
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“สังคมไทยยังอ่วมมลพิษอุตสาหกรรม”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 117-121.

ข้าว--นโยบายรัฐ--ไทย (โครงการจำานำาข้าว)
“วิวาทะแห่งปีว่าด้วยการรับจำานำาข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย  
  2556, หน้า 92-100.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
“บทบาท กสทช. กับอนาคตกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย  
  2556, หน้า 128-132.

คนชายขอบ--ไทย
“ประชากรชายขอบ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 32-33.

คนต่างด้าว--ไทย
“การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ) กับสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 18-19.

คนพิการ--เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
“รถเข็นอัจฉริยะช่วยคนพิการและคนสูงอายุ”--ผลงานดี ๆ ของคนไทย เพื่อสุขภาพคนไทยปี 2550--สุขภาพคนไทย  
  2550, หน้า 84.

คนไร้สัญชาติ--สิทธิด้านการรักษาพยาบาล
“คนไร้สัญชาติในประเทศไทยได้คืนสิทธิประกันสุขภาพ : ท่าดีทีเหลว”--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคน 
  ไทย 2554, หน้า 80.

ครอบครัว
“สุขภาพสังคมและครอบครัว”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 32-33.
“สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 24-25.
“ชีวิตครอบครัว”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 34-35.
“ความสัมพันธ์ในครอบครัว”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 22-23.
“ครอบครัวและการเกื้อหนุนทางสังคม”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 24-25.

ความขัดแย้งทางการเมือง--ไทย
“การเมืองแบ่งขั้ว คนไทยแบ่งข้าง...สัญญาณอันตรายของสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2552, หน้า 34-37.
“เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 81-113.
“วิกฤตการเมืองไทยยังมี “ทางออก” หรือไม่?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 38-41.
“ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง: ฝันไกล...แต่อาจไปไม่ถึง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 50-54.
“สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา : การสู้รบสงบลง แต่ปัญหายังไม่จบสิ้น”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ 
  คนไทย 2555, หน้า 58-62.
“ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อร่วม 10 ปี ในสังคมไทย”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย  
  2556, หน้า 36-46.

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
“ความฉลาดทางอารมณ์”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 23.
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ความมั่นคงทางอาหาร--ไทย
“ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหารจากโลก...ถึงไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 68-71.
“ความมั่นคงทางอาหาร “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง””--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 86-110.

ความยากจน
“สุขภาพสังคมและครอบครัว”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 32-33.
“ความยากจน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 26-27.
“ความมั่นคงของชีวิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 20-21.
“ความเหลื่อมลำา้”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 30-31.

ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
“เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง”--เรื่องพิเศษ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 81-113.

ความรุนแรงทางเพศ
“สังคมไทยกับภัยข่มขืน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 50-53.
“เด็กไทยกับภัยทางเพศ: เรื่องใกล้ตัวที่ยังไร้กลไกคุ้มครอง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 52-55.
“การแก้กฎหมายข่มขืนและกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ถูกกระทำารุนแรง : อีกหนึ่งความคืบหน้าของงานยุติความรุนแรง 
  ต่อผู้หญิง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 36-40.
“ภัยทางเพศในสถานศึกษา ถึงเวลาต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ—สุขภาพคนไทย  
  2552, หน้า 54-57.
“เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง”--เรื่องพิเศษ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 81-113.
“13 ปีของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า”--5 สถานการณ์เด่น 
  ในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 60-70.

ความรุนแรงในครอบครัว
“เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง”--เรื่องพิเศษ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 81-113.

ความรุนแรงในวัยรุ่น
“แก๊งซิ่งมอเตอร์ไซด์กับวัยรุ่นกวนเมือง”--10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 83.
“โรคไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”--10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 83.
“เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง”--เรื่องพิเศษ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 81-113.

ความรุนแรงในสังคมไทย--ยาเสพติด--นโยบายรัฐ
“สงครามยาเสพติด ชัยชนะที่มาพร้อมคำาถาม”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 38-41.
“โรคไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”--10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 83.

ความรุนแรงในโรงเรียน
“เด็กนักเรียนไทยกับภัยความรุนแรงในรั้วโรงเรียน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 66-69.

ความสุข--ดัชนี
“ความสุข”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 16-17.

คาร์โบฟูราน--ปริมาณการนำาเข้า--ผลกระทบต่อสุขภาพ
“ค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 63-67.
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ค่ารักษาพยาบาล--ไทย
“การป่วย”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 10-11.
“การป่วย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 14-15.
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 22-23.
“ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 18-19.
“กองทุนสวัสดิการ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 34-35.
“ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 30-31.
“สิทธิบัตรยากับการพึ่งพาตนเอง”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 26-27.

คุมกำาเนิด
“ท้องไม่พร้อม”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 14-15.

โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
“โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546,  
  หน้า 46-49.
“โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546  
  เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.

ฆ่าตัวตาย
“สุขภาพจิต”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 28-29.
“สุขภาพจิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 30-31.
“ฆ่าตัวตาย”--10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 82.
“ทุกข์ทางใจ”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 14-15.
“วิกฤตรุมเร้า...คนไทยเสี่ยงซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 46-49.
“เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง”--เรื่องพิเศษ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 81-113.
“สุข ทุกข์ ของแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 16-17.
“สุขภาพจิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 12-13.

โฆษณา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
“จำากัดเวลาโฆษณาเหล้าทางโทรทัศน์และวิทยุ หวังให้คนไทยดื่มน้อยลง”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546,  
  หน้า 54-57.
“ปัญหาโครงการ 30 บาท ในปีที่ 3”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 78.
“งดโฆษณาเหล้า 100% ฝันให้ไกลแม้ยังไปไม่ถึง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 74-77.
“โฆษณาสุขภาพเกินจริงไร้การควบคุม”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 72-75.

โฆษณา--อิทธิพลต่อการบริโภคขนมของเด็ก
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548,  
  หน้า 54-57.
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 
  ในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.

จังหวัดจัดการตนเอง
“จังหวัดจัดการตนเอง : เมื่อรากหญ้าประชาชนท้าทายอำานาจรัฐ”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย    
  2556, หน้า 133-137.
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จีเอ็มโอ
“จีเอ็มโอ”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 78.

จำานำาข้าว, โครงการ
“วิวาทะแห่งปีว่าด้วยการรับจำานำาข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย  
  2556, หน้า 92-100.

ชาเขียว
“กระแสคลั่งชาเขียว”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 79.

ชายขอบทางสังคม--ไทย
“ประชากรชายขอบ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 32-33.

ดัชนีการก่อการร้ายโลก
“ความไม่มั่นคง”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 14-15.

ดัชนีการพัฒนามนุษย์
“คุณภาพคน”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 22-23.

ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์
“10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 11-13.
“ความไม่มั่นคง”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 14-15.

ดัชนีความสงบสุขโลก
“ความไม่มั่นคง”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 14-15.

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
“ครอบครัวและการเกื้อหนุนทางสังคม”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 24-25.

ดัชนีคุณภาพชีวิต
“คุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย์”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 20-21.

ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
“ความไม่มั่นคง”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 14-15.

ดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม
“สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 20-21.

เด็ก--ผู้เลี้ยงดูและการเลี้ยงดู
“ผู้เลี้ยงดู”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 28.
“ลักษณะการเลี้ยงดูที่มีต่อพัฒนาการเด็ก”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 29-30
“การเลี้ยงดูโดยศูนย์เด็กเล็ก”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 31-32.

เด็ก--ไทย--ภาวะโภชนาการ
“การบริโภคอาหาร”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 18-19.
“การตั้งครรภ์”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 12-13.
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“อาหาร”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 24-25.
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548,  
  หน้า 54-57.
“โภชนาการ”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 16-17.
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 
  ในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.
“อิ่มด้วยนม”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 13-15.
“อาหารเสริม”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 16-19.
“ทุพโภชนาการ”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 20-21.
“เด็กไทยไอคิวลดลง ถึงเวลาต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554,    
  หน้า 36-39.
“สร้างเด็กไทยยุคใหม่ สูงใหญ่ เก่งเกินวัย ด้วยโครงการดูแลการบริโภคอาหาร”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย-- 
  สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 81.

เด็กด้อยโอกาส
“เด็กกำาพร้า / เด็กติดเชื้อเอชไอวี / เด็กพิการ”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 26-27.
“ประชากรชายขอบ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 32-33.

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง
“ท้อง แท้ง ทิ้ง ปัญหาใหญ่ที่ยังไม่มีใครดูแล”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 70-73.

เด็กปฐมวัย
“การเจริญเติบโตในครรภ์และการคลอด”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 10-11.
“โรคของเด็กปฐมวัย”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 12.
“อิ่มด้วยนม”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 13-15.
“ทุพโภชนาการ”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 20-21.
“สุขภาพฟัน”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 22.
“ความฉลาดทางอารมณ์”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 23.
“การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 24-25.
“เด็กกำาพร้า / เด็กติดเชื้อเอชไอวี /เด็กพิการ”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 26-27.
“ผู้เลี้ยงดู”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 28.
“ลักษณะการเลี้ยงดูที่มีต่อพัฒนาการเด็ก”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 29-30.
“การเลี้ยงดูโดยศูนย์เด็กเล็ก”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 31-32.
“สถานการณ์สื่อในปัจจุบัน”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 33.
“คุณภาพคน”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 22-23.

เด็กยากจน--ไทย--การศึกษา
“ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 36-37.
“คุณภาพคน”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 22-23.

เด็ก--ระดับพัฒนาการ (DQ)
“การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 24-25.
“คุณภาพคน”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 22-23.

เด็กแรกเกิด / ทารกแรกเกิด ดู เด็กปฐมวัย
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เด็กและเยาวชน--ปัญหาการใช้ความรุนแรง
“เด็กนักเรียนไทยกับภัยความรุนแรงในรั้วโรงเรียน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 66--69.

เด็กและเยาวชน--ปัญหายาเสพติด
“ยาเสพติดกลับมาเบ่งบาน เพราะการเมืองอ่อนแอ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 38-41.

เด็กและเยาวชน--ผลกระทบจากการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
“เด็กไทยยุคไซเบอร์”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 34-35.

ไดโครโตฟอส--ปริมาณการนำาเข้า--ผลกระทบต่อสุขภาพ
“ค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 63-67.

ถนน--ไทย--อุบัติเหตุ
“อุบัติเหตุและถนนอันตรายในประเทศไทย”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 145-151.

ถุงยางอนามัย
“วัยรุ่นกับถุงยางและภัยเอดส์”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 62-65.
“การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.
“คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและรางวัลแมกไซไซ”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย-- 
  สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 78.

ท้องไม่พร้อม
“ท้องไม่พร้อม”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 14-15.
“ท้อง แท้ง ทิ้ง ปัญหาใหญ่ที่ยังไม่มีใครดูแล”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 70-73.
“ถึงเวลาต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาทำาแท้งเถื่อนให้ได้ผล”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551,  
  หน้า 46-50.
““แม่วัยรุ่น” เรื่องใหญ่ที่ยังป้องกันและแก้ไขกันแบบเล็กๆ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552,    
  หน้า 58-61.
“จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ 2,002 ซาก ที่วัดไผ่เงินซำา้อีกได้อย่างไร”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2554, หน้า 45-49.
“13 ปี ของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ””--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ-- 
  สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 60-70.

ทุนนิยม--ไทย
“วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 80-115.

ทุพโภชนาการ
“การบริโภคอาหาร”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 18-19.
“ทุพโภชนาการ”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 20-21.

เทคโนโลยี 3 จี
“บทบาท กสทช. กับอนาคตกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย  
  2556, หน้า 128-132.
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เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์
“นักศึกษาไทยชนะเลิศการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์กู้ภัย “อินดีเพนเดนท์” ในเวทีระดับโลก”--ผลงานดีๆ ของคนไทยเพื่อ 
  สุขภาพคนไทยปี 2550--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 85.

ไทย--การปกครองท้องถิ่น--การกระจายอำานาจ
“ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำานาจ เพิ่มพลังพลเมือง”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 154-177.

ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--กัมพูชา
“สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา : การสู้รบสงบลง แต่ปัญหายังไม่จบสิ้น”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ   
  คนไทย 2555, หน้า 58-62.

ไทย--ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
“สุขภาพสังคมและครอบครัว”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 32-33.
“ความยากจน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 26-27.
“ความมั่นคงของมนุษย์”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 28-29.
“รายได้ เงินออม หนี้สิน”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 28-29.
“ภาวะการเงินของแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 20-21.
“วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 80-115.
“ความมั่นคงของชีวิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 20-21.
“ความมั่นคงของสังคม”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 26-27.
“กำาลังแรงงานและมิติทางเศรษฐกิจ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 22-23.
“ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำานาจ เพิ่มพลังพลเมือง”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 154-177.

ไทยเข้มแข็ง, โครงการ--ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
“(ใคร) ไทยเข้มแข็งแห่งกระทรวงสาธารณสุข”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 66-69.

ไทย (ภาคใต้)--ความรุนแรงทางการเมืองและสังคม
“สถานการณ์ไฟใต้ บนเส้นทางสู่มิตรภาพ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 42-45.
“สถานการณ์ไฟใต้บนแนวทางสมานฉันท์ และ พ.ร.ก ฉุกเฉิน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,    
  หน้า 40-45.
“โรคไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพ 
  คนไทย 2549, หน้า 83.
“สถานการณ์ไฟใต้ บนเส้นทางสู่มิตรภาพ”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี 2548-- 
  สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.
“ไฟใต้ยังคงระอุหนักหลังรัฐประหาร”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 60-65.
“สี่ปีความรุนแรงของไฟใต้...ความถี่ไม่ลด ความโหดร้ายขยายตัว”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2551, หน้า 41-45.
“เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง”--เรื่องพิเศษ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 81-113.
“ยุติธรรมไม่มา ปัญหาไฟใต้ไม่จบ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 55-58.
“สถานการณ์รุนแรง ไฟใต้ปีที่ 10 เดินหน้าสู่วิถีเจรจา”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 47-59.

ไทย (ภาคใต้)--โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
“โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 83.
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โทรคมนาคม--ไทย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
“บทบาท กสทช. กับอนาคตกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย  
  2556, หน้า 128-132.

โทรทัศน์--การจัดระเบียบรายการ (เรตติ้ง)
“สถานการณ์สื่อในปัจจุบัน”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 33.
““เรตติ้งทีวี” ภารกิจของผู้ใหญ่เพื่อผู้ชมตัวน้อย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551,  
   หน้า 71-75.

โทรทัศน์กับเด็กและเยาวชน
“เด็กกับโทรทัศน์และการเรียนรู้”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 32-33.
“สถานการณ์สื่อในปัจจุบัน”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 33.

นิคมอุสาหกรรมมาบตาพุด--มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
“มาบตาพุด...ทุกข์ท้น มลพิษท่วม”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 61-65.
“มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษของชาวบ้าน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2553, หน้า 42-45.
“สังคมไทยยังอ่วมมลพิษอุตสาหกรรม”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 117-121.

นำา้--การขาดแคลน--สถิติการทำาฝนเทียม
“การขาดแคลนนำา้”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 28-29.

นำา้ตาล--ผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548,  
  หน้า 54-57.
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี    
  2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.

นำา้ท่วม
“ภัยแล้ง / น้ำาท่วม”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 82.
“วิกฤตนำา้ท่วมซ้ำาซาก ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 56-59.
“แล้งจัดแล้วกลับน้ำาท่วมหนัก : ความผิดปกติที่ต้องรับมือให้เท่าทัน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย    
  2554, หน้า 40-44.
“มหาอุทกภัยในรอบ 100 ปี สัญญาณเตือนให้ปรับตัว”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 34-40.
“สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 20-21.
“ประเทศไทยในสถานการณ์ภัยธรรมชาติพิบัติ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 71-80.

นำา้มัน--นโยบายรัฐ--ไทย
“วิกฤตการณนำา้มันแพงกับการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงาน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2549, หน้า 50-53.
“วิกฤตอาหารแพง นำา้มันแพง คนจนอ่วมที่สุด”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 42-45.
“‘พลังงาน’ ทำาไมคนไทยต้องจ่ายแพง?”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 122-127.
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นโยบายประชากร--ไทย
“วิวัฒนาการนโยบายทางประชากร”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 30-31.

บริการสุขภาพ--นโยบายของรัฐ--ไทย
“โอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืนสุขภาพ...ให้ประชาชน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ   
  คนไทย 2551, หน้า 81-85.

บัตรประชาชนเด็ก
“บัตรประชาชนเด็กกับโจทย์ที่ไม่ถูกตอบ?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 73-76.

บีโอไอ ดู สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บุหรี่--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
“เด็กไทยในกับดักอบายมุขที่ถูกกฎหมาย เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 74-77.
“ศึกเพื่อสยบ “บุหรี่-เหล้า” ยังไม่จบในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 74-77.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุข เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไป   
  อย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 85.

บุหรี่--ผลกระทบต่อสุขภาพ
“อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 20-21.

ปฏิญญาโดฮา--ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข (ค.ศ. 2001)
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.

ปฏิรูปการศึกษา
“เด็กไทยไอคิวลดลง ถึงเวลาต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554,    
  หน้า 36-39.

ปฏิรูปที่ดิน
“ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง: ฝันไกล...แต่อาจไปไม่ถึง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 50-54.
““ปฏิรูปประเทศไทย” ภารกิจถอนต้นไม้พิษที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2555, หน้า 49-52.

ปฏิรูปประเทศไทย
“ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง: ฝันไกล...แต่อาจไปไม่ถึง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 50-54.
““ปฏิรูปประเทศไทย” ภารกิจถอนต้นไม้พิษที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2555, หน้า 49-52.
“ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำานาจ เพิ่มพลังพลเมือง”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 154-177.

ปฏิรูประบบสุขภาพ
“สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 81-90.
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ปตท. ดู การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ประกันอุบัติเหตุ
“รื้อระบบประสบภัยจากรถ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2553, หน้า 74-77.

ประชากร--ไทย--อัตราเจริญพันธ์ุ
“โครงสร้างประชากรและการเปลี่ยนแปลง”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 10-11.
“การเกิด”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 12-13.
“ระบบบริการสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 28-29.

ประชาคมอาเซียน
“วิ่งสู้ฟัด! สานฝันสู่ “ประชาคมอาเซียน””--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 53-57.

ปราสาทพระวิหาร--ปัญหาและข้อพิพาท
“สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา : การสู้รบสงบลง แต่ปัญหายังไม่จบสิ้น”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ  
  คนไทย 2555, หน้า 58-62.

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
“(ใคร) ไทยเข้มแข็งแห่งกระทรวงสาธารณสุข”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 66-69.
“หอการค้าตั้ง “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น””--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพ 
  คนไทย 2555, หน้า 83.

ป่าสงวน--การบุกรุก--ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง
“‘วังนำา้เขียวโมเดล’ ภาพสะท้อนปัญหา คน-ป่า-ที่ดิน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 41-44.

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ--โฆษณา
“ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 24-25.
“กฎควบคุม “สเต็มเซลล์”: ระหว่างจริยธรรมและความก้าวหน้า”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย    
  2553, หน้า 70-73.
“โฆษณาสุขภาพเกินจริงไร้การควบคุม”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 72-75.

ผลิตภัณฑ์อาหารและนม--การปนเปื้อนสารเมลามีน
“นมปลอมปนเมลามีน...จากความตื่นตัวทั่วโลกถึงการรับมือของไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ 
  คนไทย 2552, หน้า 58-62.

ผู้บริโภค, การคุ้มครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
““สภาผู้บริโภค” อีกก้าวหนึ่งของพลังผู้บริโภคไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 78-81.

ผู้บริโภค--ข้อร้องเรียน
“การคุ้มครองผู้บริโภค”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 26-27.

ผู้สูงอายุ--ไทย
“ผู้สูงอายุ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 34-35.
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“รถเข็นอัจฉริยะช่วยคนพิการและคนสูงอายุ”--ผลงานดี ๆ ของคนไทย เพื่อสุขภาพคนไทยปี 2550--สุขภาพคนไทย    
  2550, หน้า 84.
“หอมกลิ่นลำาดวน เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ”--เรื่องพิเศษ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 87-121
“ครอบครัวและการเกื้อหนุนทางสังคม”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 24-25.
“ระบบบริการสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 28-29.
“ประชากรชายขอบ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 32-33.

พยาบาลชุมชน
“พยาบาลชุมชน ก้าวใหม่ของการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--  
  สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 79.

พฤติกรรมสุขภาพ
“การป่วย”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 10-11.
“การป่วย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 14-15.
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 22-23.
“การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.
“พฤติกรรมสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 16-17.

พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
“ความมั่นคงทางอาหาร “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง””--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 86-110.

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
“การร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพฉบับแรก”-- 4 ผลงานดีๆ   
  เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 78.
“นโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ยังไม่จริงจังและจริงใจ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ—สุขภาพคนไทย    
  2553, หน้า 54-57.

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
“เด็กไทยในกับดักอบายมุขที่ถูกกฎหมาย เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 74-77.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุข เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไป 
  อย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 85.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
“การแก้กฎหมายข่มขืนและกฎหมายใหม่คุ้มครองผู้ถูกกระทำารุนแรง : อีกหนึ่งความคืบหน้าของงานยุติความรุนแรงต่อ 
  ผู้หญิง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 36-40.
“13 ปี ของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า”--5 สถานการณ์เด่นใน 
  รอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 60-70.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
“รื้อระบบประสบภัยจากรถ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ประสบภัย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2553, หน้า 74-77.

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
“อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 20-21.
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
“พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์...ปิดกั้นเสรีโลกออนไลน์?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 56-60.

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
“พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติจากอุดมการณ์สู่การปฏิบัติจริง ต้องเกาะติดต่อไปอย่างไม่กระพริบตา”--10 สถานการณ์เด่น   
  ทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 70-73.
“ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ”--10 สถานการณ ์
  เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 72-77.
“สิทธิปฏิเสธการรักษา เมื่อความตายคือทางเลือกของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 45-48.
“สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 81-90.

พลังงาน--ค่าใช้จ่ายและปริมาณการใช้
“พลังงาน”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 18-19.

พลังงานทดแทน
“วิกฤตการณ์น้ำามันแพงกับการแสวงหาความมั่นคงด้านพลังงาน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย    
  2549, หน้า 50-53.
“ความมั่นคงทางอาหาร “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง””--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 86-110.
“‘พลังงาน’ ทำาไมคนไทยต้องจ่ายแพง?”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 122-127.

พิการและทุพพลภาพ--สาเหตุ ลักษณะ และการศึกษาของผู้พิการ
“ความพิการ”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 16-17
“ความพิการและทุพพลภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 18-19.
“แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำาบาก”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 28-29.

พืชตัดแต่งพันธุกรรม
“จีเอ็มโอ”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 78.

พื้นที่ป่าไม้--สถิติปี 2530-2541
“สิ่งแวดล้อม”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 30-31.
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 18-19.

แพทย์กับผู้ป่วย--การฟ้อง
“คนไข้ “ฟ้องหมอ” ความผุกร่อนของความสัมพันธ์หมอ–คนไข้”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2549, หน้า 54-57.
“‘ประกาศข้อเท็จจริงทางการแพทย์’: การปะทะกันระหว่างสิทธิของแพทย์กับสิทธิผู้ป่วย”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 48-51.
“ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ แต่หมอกลับค้าน”--10 สถานการณ์เด่น 
  ทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 59-63.

แพทย์แผนไทย
“ได้เวลาลงหลักปักฐาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 68-72.
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“แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลเหรียญทองอาหารเสริมสกัดจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อ   
  สุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 82.

ฟุตบอล--การพนัน
“เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 32-33.

ไฟใต้--สถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้
“สถานการณ์ไฟใต้ บนเส้นทางสู่มิตรภาพ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 42-45.
“สถานการณ์ไฟใต้บนแนวทางสมานฉันท์ และ พ.ร.ก ฉุกเฉิน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 40-45.
“สถานการณ์ไฟใต้ บนเส้นทางสู่มิตรภาพ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.
“ไฟใต้ยังคงระอุหนักหลังรัฐประหาร”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 60-65.
“สี่ปีความรุนแรงของไฟใต้ ความถี่ไม่ลด ความโหดร้ายขยายตัว”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2551, หน้า 41-45.
“เพื่อสุขภาวะแห่งมวลมนุษย์ หยุดความรุนแรง”--เรื่องพิเศษ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 81-113.
“ยุติธรรมไม่มา ปัญหาไฟใต้ไม่จบ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 55-58.
“สถานการณ์รุนแรงไฟใต้ปีที่ 10 เดินหน้าสู่วิถีเจรจา”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 47-59.

ภัยธรรมชาติ
“คลื่นมหาประลัย ‘สึนามิ’ ธรณีพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548,  
  หน้า 38-41.
“สึนามิกับผลกระทบทางสุขภาพ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 66-69.
“ภัยแล้ง / นำา้ท่วม”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 82.
“คลื่นมหาประลัย “สึนามิ” ธรณีพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของโลก”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไป 
  อย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.
“วิกฤตนำา้ท่วมซำา้ซาก ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 56-59.
“ประเทศไทยในสถานการณ์ภัยธรรมชาติพิบัติ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 71-80.

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดู ภัยธรรมชาติ

ภัยแล้ง
“ภัยแล้ง / นำา้ท่วม”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 82.
“ประเทศไทยในสถานการณ์ภัยธรรมชาติพิบัติ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 71-80.

ภาระโรค--สถิติปี 2547
“ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 18-19.

ภาวะโลกร้อน
“ไข้เลือดออกระบาดหนักจากภาวะโลกร้อน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 51-55.
“โลกร้อน ภัยคุกคามจากนำา้มือมนุษย์”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 89-119.
“ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 26-27.
“สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 20-21.
“ความมั่นคงระหว่างประเทศ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 28-29.
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ภาวะเศรษฐกิจ--ไทย
“วิกฤตอาหารแพง น้ำามันแพง คนจนอ่วมที่สุด”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 42-45.

ภาษีบุหรี่และสุรา
“ศึกเพื่อสยบ “บุหรี่-เหล้า” ยังไม่จบในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 74-77.

ภิกษุณี
“ภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยเริ่มลงหลักปักฐาน”--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 152.

มลพิษ--สถิติ
“สิ่งแวดล้อม”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 30-31.
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 18-19.
“สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 20-21.
“ความมั่นคงระหว่างประเทศ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 28-29.

มลภาวะทางอากาศ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
“สิ่งแวดล้อม”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 30-31.
“สิ่งแวดล้อม”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 22-23.
“มลพิษเมืองกรุงเข้าขั้นอันตราย”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 82.
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 18-19.

มลพิษทางอากาศ--แม่เมาะ--โรงไฟฟ้า
“ไฟฟ้าจากแม่เมาะคือต้นทุนสุขภาพราคาแพงของชาวบ้าน”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 70-73.
“ไฟฟ้าจากแม่เมาะ ต้นทุนสุขภาพราคาแพงของชาวบ้าน”—สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไป   
  อย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 81.

มลพิษอุตสาหกรรม
“ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548,  
  หน้า 79.
“ของเสียอันตราย”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 22-23.
“มาบตาพุด...ทุกข์ท้น มลพิษท่วม”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 61-65.
“มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษของชาวบ้าน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2553, หน้า 42-45.
“สังคมไทยยังอ่วมมลพิษอุตสาหกรรม”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 117-121.

มาบตาพุด (ระยอง)--ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหามลพิษ
“มาบตาพุด...ทุกข์ท้น มลพิษท่วม”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 61-65.
“มาบตาพุด: ปัญหาร้อนทางเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษของชาวบ้าน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2553, หน้า 42-45.
“สังคมไทยยังอ่วมมลพิษอุตสาหกรรม”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 117-121.

มีชัย วีระไวทยะ--รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
“คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและรางวัลแมกไซไซ”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย-- 
  สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 78.
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เมโทมิล--ปริมาณการนำาเข้าและผลกระทบต่อสุขภาพ
“ค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 63-67.

เมลามีน--การปนเปื้อน
“นมปลอมปนเมลามีน...จากความตื่นตัวทั่วโลกถึงการรับมือของไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคน 
  ไทย 2552, หน้า 58-62.

แม่วัยรุ่น
“พฤติกรรมสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 16-17.
““แม่วัยรุ่น” เรื่องใหญ่ที่ยังป้องกันและแก้ไขกันแบบเล็ก ๆ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 58-61.

ยา--ชื่อสามัญและต้นตำารับ
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.

ยา--มาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยา
“ธรรมาภิบาลระบบยาอ่อนแอ ถึงเวลาต้องแก้ไข”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553,  
  หน้า 62-65.

ยา--สิทธิบัตร
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.
“การบังคับใช้สิทธิผลิตยาที่มีสิทธิบัตร 3 ชนิด เพราะสิทธิที่คนไทยจะมีชีวิตอยู่ย่อมเหนือกว่าผลประโยชน์ทางการค้า”-- 
  10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 78-83.
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.
“ธรรมาภิบาลระบบยาอ่อนแอ ถึงเวลาต้องแก้ไข”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553,  
  หน้า 62-65.
“สิทธิบัตรยากับการพึ่งพาตนเอง”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 26-27.
“ผลกระทบของการเจรจาการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบยาของประเทศ”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี-- 
  สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 101-105.

ยา Fluconazole (ยารักษาการติดเชื้อรา)--สิทธิบัตรยา--ผลกระทบต่อการเข้าถึงยา
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.

ยากำาจัดศัตรูพืช ดู สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช

ยาคลายเครียดและยาลดการซึมเศร้า--สถิติการผลิตและการนำาเข้า
“สุขภาพจิต”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 28-29.

ยาต้านไวรัสเอดส์--สิทธิบัตรยา--ผลกระทบต่อการเข้าถึงยา
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.

ยาแผนโบราณ
“สิทธิบัตรยากับการพึ่งพาตนเอง”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 26-27.
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ยาเสพติด
“สงครามยาเสพติด ชัยชนะที่มาพร้อมคำาถาม”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
  ในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.
“ยาเสพติดกลับมาเบ่งบาน เพราะการเมืองอ่อนแอ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 38-41.

ยาเสพติด--สถิติการจับกุมและผู้เข้ารับการบำาบัด
“สูบ-ดื่ม-เสพ”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 20-21.

ระบบการผลิตอาหาร--ไทย--วิกฤตทรัพยากร
“ความมั่นคงทางอาหาร “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง””--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 86-110.

ระบบบริการสุขภาพ--ไทย
“โอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืนสุขภาพ...ให้ประชาชน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ   
  คนไทย 2551, หน้า 81-85.
“10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 8-9.
“ระบบบริการสุขภาพ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 10-11.
“กำาลังคนด้านสุขภาพ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 12-13.
“ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 14-15.
“เทคโนโลยีทางการแพทย์”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 16-17.
“ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 18-19.
“การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.
“คุณภาพและความปลอดภัย”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.
“สุขภาพและความเป็นธรรม”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 24-25.
“การป้องกันความเสี่ยงทางสังคมและทางการเงิน”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 28-29.
“ประสิทธิภาพบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 30-31.
“ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ”--10 สถานการณ์  
  เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 72-77.
“ความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 28-29.
“ประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 30-31.
“คุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 32-34.
“จากสถานีอนามัยสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล จุดเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพ   
  คนไทย--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 80.
“ระบบบริการสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 28-29.

ระบบบริการสุขภาพ--ไทย--ธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ
“ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ”--10 สถานการณ ์
  เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 72-77.

ระบบบริการสาธารณสุข ดู ระบบบริการสุขภาพ

ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...
“13 ปีของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า”--5 สถานการณ์เด่นใน 
  รอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 60-70.
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ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ...
“ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ แต่หมอกลับค้าน”--10 สถานการณ์เด่น 
  ทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 59-63.

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ...
“กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์: ช่วยลดจำานวนการทำาแท้งและลดจำานวนนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน” 
  --10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 64-67.
“13 ปีของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า”--5 สถานการณ์เด่นใน 
  รอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 60-70.

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ พ.ศ. ...
“13 ปีของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า”--5 สถานการณ์เด่นใน 
  รอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 60-70.

รายการโทรทัศน์สำาหรับเด็ก
“จะปล่อยให้รายการโทรทัศน์กำาหนดชะตาเด็กไทยไปถึงไหน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ—สุขภาพคนไทย  
  2549, หน้า 46-49.
“สถานการณ์สื่อในปัจจุบัน”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 33.
“เรตติ้งทีวี” ภารกิจของผู้ใหญ่เพื่อผู้ชมตัวน้อย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 71-75.

ระบบสุขภาพ--ไทย--การปฏิรูป
“สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 81-90.

แรงงาน--การย้ายถิ่น--ผลกระทบต่อสุขภาพ
“สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 26-27.

แรงงาน--ไทย--ภาวะสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ
“แรงงานไทยเสี่ยงเป็นโรคและได้รับอันตรายจากการประกอบอาชีพ”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548-- 
  สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 83.
“สุขภาพแรงงาน”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 12-13.
“ภาพรวมแรงงานไทยปี 2553”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 8-9.
“สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 10-13.
“สุขภาพกายของแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 14-15.
“สุข ทุกข์ ของแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 16-17.
“คุณภาพชีวิตแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 18-19.
“ภาวะการเงินของแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 20-21.
“การประสบอันตรายเนื่องจากการทำางาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 22-23.
“แรงงานนอกระบบ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 24-25.
“สุขภาพกับแรงงานย้ายถิ่น”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 26-27.
“แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะยากลำาบาก”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 28-29.
“สวัสดิภาพของแรงงานไทย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 32-33.
“กองทุนสวัสดิการ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 34-35.
“กำาลังแรงงานและมิติทางเศรษฐกิจ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 22-23.
“ขึ้นค่าแรง 300 บาท ลดความเหลื่อมลำา้หรือทำาลายเอสเอ็มอี คำาตอบที่รอการพิสูจน์”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี-- 
  สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 106-111.
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แรงงานข้ามชาติ ดู แรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว
“กรณี 54 ศพ จากประเทศพม่าถึงกรณีโรฮิงญา...เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่?” 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ, สุขภาพ   
  คนไทย 2552, หน้า 63-67.
“สถานการณ์สุขภาพแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553,  
  หน้า 30-31.
“การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ) กับสุขภาพ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 18-19.
“ประชากรชายขอบ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 32-33.
“แรงงานข้ามชาติกับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 138-144.

แรงงานต่างด้าว--สุขภาพและอนามัย
“แรงงานข้ามชาติกับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 138-144.
“ลูกจ้างรับใช้ในบ้านได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่ม 7 ข้อ”--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 152.

แรงงานนอกระบบ
“แรงงานนอกระบบ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 24-25.
“สถานการณ์แรงงานในประเทศไทย”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 10-13.
“กำาลังแรงงานและมิติทางเศรษฐกิจ”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 22-23.
“ประชากรชายขอบ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 32-33.
“ลูกจ้างรับใช้ในบ้านได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่ม 7 ข้อ”--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 152.

แรงงานรับใช้ในบ้าน
“ลูกจ้างรับใช้ในบ้านได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่ม 7 ข้อ”--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 152.

แร่ใยหิน--ผลกระทบต่อสุขภาพ
“สุขภาพคนไทยบนเส้นทางสู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 112-116.

โรคขาดสารไอโอดีน
“เด็กไทยไอคิวลดลง ถึงเวลาต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554,     
  หน้า 36-39.

โรคไข้เลือดออก
“ไข้เลือดออก”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 82
“ไข้เลือดออกระบาดหนักจากภาวะโลกร้อน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 51-55.

โรคไข้เลือดออก--วัคซีน
“การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกใกล้สำาเร็จ”--ผลงานดี ๆ ของคนไทย เพื่อสุขภาพคนไทยปี 2550—สุขภาพ 
  คนไทย 2550, หน้า 85.
“ไข้เลือดออกระบาดหนักจากภาวะโลกร้อน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 51-55.
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โรคไข้หวัดนก
“ทางสองแพร่งของนโยบายไข้หวัดนก : จะเลือกสุขภาพคนหรือธุรกิจสัตว์ปีกส่งออก”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 46-49.
“ทางสองแพร่งของนโยบายไข้หวัดนก : จะเลือกสุขภาพคนหรือธุรกิจสัตว์ปีกส่งออก”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี    
  2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.
“อยู่อย่างไรกับไข้หวัดนก? ปรับเปลี่ยนเพื่ออยู่รอด”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 86-111.
“ความก้าวหน้าในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของประเทศไทย”--ผลงานดีๆ ของคนไทย เพื่อสุขภาพคนไทยปี  
  2550--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 85.
“ชุดตรวจไข้หวัดนก “ไบโอเซ็นเซอร์” ของคนไทย ความสำาเร็จครั้งแรกของโลก”-- 4 ผลงานดีๆ ของคนไทย เพื่อ 
  สุขภาพคนไทยปี 2551--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 87.

โรคไข้หวัดใหญ่--วัคซีน
“ความสำาเร็จครั้งแรกของการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคน 
  ไทย 2553, หน้า 79.

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
“ประเทศไทยกับไข้หวัดใหญ่ 2009”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 46-49.

โรคความดันโลหิตสูง
“อาหาร”--ตัวชี้วัดสุขภาพ, สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 24-25.
“การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.
““เบาหวาน-ความดัน” ฆาตกรที่มากับความเงียบ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553,  
  หน้า 50-53.

โรคจากการประกอบอาชีพ
“สารเคมีควบคุมศัตรูพืช”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 36-37.
“สุขภาพแรงงาน”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 12-13.
“สุขภาพกายของแรงงาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 14-15.

โรคจิต
“สุขภาพจิต”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 28-29.
“สุขภาพจิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 30-31.
“ทุกข์ทางใจ”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 14-15.

โรคซาร์ส ดู โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง

โรคซึมเศร้า
“สุขภาพจิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 30-31.
“ทุกข์ทางใจ”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 14-15.
“วิกฤตรุมเร้า...คนไทยเสี่ยงซึมเศร้า-ฆ่าตัวตาย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 46-49.

โรคทางจิตเวช
“สุขภาพจิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 30-31.
“ทุกข์ทางใจ”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 14-15.
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โรคไต
“ผู้ป่วยไตไม่ถูกทิ้ง ได้สิทธิล้างไตและเปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลักประกันสุขภาพ”-- 4 ผลงานดีๆ ของคนไทย เพื่อ 
  สุขภาพคนไทยปี 2551--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 86.

โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
“ซาร์ส...ไข้หวัดมรณะเขย่าโลก”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 58-61.
“ซาร์ส...ไข้หวัดมรณะเขย่าโลก”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพ 
  คนไทย 2548, หน้า 81.

โรคที่เกิดจากการทำางาน ดู โรคจากการประกอบอาชีพ

โรคธาลัสซีเมีย
““ชุดทดสอบพาหะธาลัสซีเมีย” ความสำาเร็จครั้งแรกของโลกโดยฝีมือคนไทย”--4 ผลงานดี ๆ ของคนไทย เพื่อสุขภาพ 
  คนไทยปี 2551--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 87.

โรคเบาหวาน
“อาหาร”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 24-25.
“การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.
““เบาหวาน-ความดัน” ฆาตกรที่มากับความเงียบ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553,  
  หน้า 50-53.

โรคมะเร็ง
“มะเร็ง”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 20-21.

โรคมะเร็ง--ยารักษา--การใช้สิทธิโดยรัฐ (CL)
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง  
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.

โรคมะเร็งปากมดลูก
“ทำาอย่างไรสงครามปราบมะเร็งปากมดลูกจึงจะมาถูกทาง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2551,  
  หน้า 76-80.

โรคสมองเสื่อม
“ภาวะสมองเสื่อม มหันตภัยใกล้ตัว”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 10-11.

โรคหัวใจและหลอดเลือด
“ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 18-19.
“คุณภาพและความปลอดภัย”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.

โรคอ้วน
“อาหาร”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 24-25.
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548,  
  หน้า 54-57.
“ความอ้วน”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 78.
“โภชนาการ”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 16-17.
“นำา้ตาลในนมและขนมเด็ก เรื่องไม่เล็กในสังคมไทย”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 
  ในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.
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“พฤติกรรมสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 16-17.
“โรคอ้วนในสังคมบริโภค”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 76-79.

โรคเอดส์
“โรคเอดส์”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 24-25.
“วัยรุ่นกับถุงยางและภัยเอดส์”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 62-65.
“การตั้งครรภ์”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 12-13.
“วัยรุ่น”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 32-33.
“ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอดส์โลก”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี 2548--   
  สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 79.
“วัยรุ่นกับถุงยางและภัยเอดส์”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพ 
  คนไทย 2548, หน้า 81.
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.
“วัยรุ่นไทยติดเอดส์มากขึ้น”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 83.
“การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.
“ภัยเอดส์คุกคามวัยรุ่นไทยเพราะเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 68-71.
“คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและรางวัลแมกไซไซ”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย-- 
  สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 78.

โรคเอดส์--ยาต้านไวรัสเอดส์
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.
“การบังคับใช้สิทธิผลิตยาที่มีสิทธิบัตร 3 ชนิด เพราะสิทธิที่คนไทยจะมีชีวิตอยู่ย่อมเหนือกว่าผลประโยชน์ทางการค้า”-- 
  10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 78-83.
“การเข้าถึงและความครอบคลุมของบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 20-23.
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
“ได้เวลาลงหลักปักฐาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 68-72.

โรงพยาบาลยโสธร--รางวัล UN Public Service Awards 2008
“โรงพยาบาลยโสธรคว้ารางวัลพัฒนาระบบการบริการให้กับประชาชนในระดับโลก”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคน   
  ไทย--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 78.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
“จากสถานีอนามัยสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล จุดเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพ 
  คนไทย--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 80.

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ--สิ่งแวดล้อม--ผลกระทบ
“ไฟฟ้าจากแม่เมาะคือต้นทุนสุขภาพราคาแพงของชาวบ้าน”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 70-73.
“ไฟฟ้าจากแม่เมาะ ต้นทุนสุขภาพราคาแพงของชาวบ้าน”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไป 
  อย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 81.
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โรฮิงญา
“กรณี 54 ศพ จากประเทศพม่าถึงกรณีโรฮิงญา...เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ 
  คนไทย 2552, หน้า 63-67.

ละเมิดทางเพศ--สถานศึกษา
“ภัยทางเพศในสถานศึกษา ถึงเวลาต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ—สุขภาพคนไทย  
  2552, หน้า 54-57.

ลานีญา--ไทย--ผลกระทบ
“แล้งจัดแล้วกลับน้ำาท่วมหนัก : ความผิดปกติที่ต้องรับมือให้เท่าทัน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2554, หน้า 40-44.

วังนำา้เขียว--การบุกรุกพื้นที่ป่า
“‘วังนำา้เขียวโมเดล’ ภาพสะท้อนปัญหา คน-ป่า-ที่ดิน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 41-44.

วัยรุ่น--ไทย--ทัศนคติทางเพศ
“วัยรุ่นกับถุงยางและภัยเอดส์”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 62-65.

วัยรุ่น--ไทย--ปัญหาความรุนแรง
“ความรุนแรงในวัยรุ่น อันธพาลหรือคึกคะนอง ผิดพลั้งหรือตั้งใจ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2548, หน้า 66-69.
“ความรุนแรงในวัยรุ่น อันธพาลหรือคึกคะนอง ผิดพลั้งหรือตั้งใจ”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไป 
  อย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 85.

วัยรุ่น--ไทย--พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
“เด็กไทยยุคไซเบอร์”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 34-35.

วัยรุ่น--ไทย--พฤติกรรมการเล่นพนัน
“เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 32-33.

วัยรุ่น--ไทย--พฤติกรรมทางเพศ
“เพศสัมพันธ์”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 22-23.
“วัยรุ่นกับถุงยางและภัยเอดส์”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 62-65.
“วัยรุ่น”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 32-33.
“สื่อโป๊ๆ กับเรื่องเซ็กส์ของวัยรุ่น”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 62-65.
“วัยรุ่นกับถุงยางและภัยเอดส์”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพ 
  คนไทย 2548, หน้า 81.
“ท้อง แท้ง ทิ้ง ปัญหาใหญ่ที่ยังไม่มีใครดูแล”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 70-73.
“วัยรุ่นไทยติดเอดส์มากขึ้น”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 83.
“สื่อโป๊ๆ กับเรื่องเซ็กส์ของวัยรุ่น”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไปอย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคน 
  ไทย 2549, หน้า 85.
“ภัยเอดส์คุกคามวัยรุ่นไทยเพราะเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 68-71.
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วัยรุ่น--ไทย--ยาเสพติด
“สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 24-25.

วัยรุ่น--ไทย--สุขภาพ
“วัยรุ่นกับสุขภาพ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 79-112.

วัยรุ่น--สุขภาพทางเพศ
“ภัยเอดส์คุกคามวัยรุ่นไทยเพราะเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 68-71.

วิทยุชุมชน
“บทบาท กสทช. กับอนาคตกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย  
  2556, หน้า 128-132.

“วิวัฒน์ โรจนพิทยากร--คนไทยได้รับ 2 รางวัลเกียรติยศ: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและรางวัลแมกไซไซ”--  
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย-- สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 78.

เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 30-31.

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช
“สิ่งแวดล้อม”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 30-31.
“สารเคมีควบคุมศัตรูพืช”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 36-37.
“ค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 63-67.
“ความมั่นคงทางอาหาร “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง””--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 86-110.

สินเชื่อส่วนบุคคล
“การระบาดและกลโกงของหนี้เงินด่วน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 58-61.

สิ่งแวดล้อม
“สิ่งแวดล้อม”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 30-31.
“สิ่งแวดล้อม”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 22-23.  
“สารเคมีควบคุมศัตรูพืช”--13 ตัวชี้วัด สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 36-37. 
“คุณภาพสิ่งแวดล้อม”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 18-19.
“ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 26-27.
“สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 20-21.
“ความมั่นคงระหว่างประเทศ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 28-29.

สิทธิการตาย
“สิทธิปฏิเสธการรักษา เมื่อความตายคือทางเลือกของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--  
  สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 45-48.

สิทธิปฏิเสธการรักษา
“สิทธิปฏิเสธการรักษา เมื่อความตายคือทางเลือกของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 45-48.
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สิทธิผู้ป่วย
“โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546,  
  หน้า 46-49.
“โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546    
  เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.
““คนไข้ “ฟ้องหมอ” ความผุกร่อนของความสัมพันธ์หมอ – คนไข้”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2549, หน้า 54-57.
“‘ประกาศข้อเท็จจริงทางการแพทย์’: การปะทะกันระหว่างสิทธิของแพทย์กับสิทธิผู้ป่วย”--10 สถานการณ์เด่นทาง 
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 48-51.
“ผู้ป่วยไตไม่ถูกทิ้ง ได้สิทธิล้างไตและเปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลักประกันสุขภาพ”-- 4 ผลงานดีๆ ของคนไทยเพื่อสุขภาพ 
  คนไทยปี 2551--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 86.
“ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 คนไทยกว่า 99% เข้าถึงและรักษาโรคได้ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพ”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อ 
  สุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 79.
“ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายฯ: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ แต่หมอกลับค้าน”--10 สถานการณ์เด่น 
  ทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 59-63.
“คนไร้สัญชาติในประเทศไทยได้คืนสิทธิประกันสุขภาพ : ท่าดีทีเหลว”-- 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคน 
  ไทย 2554, หน้า 80.
“สิทธิปฏิเสธการรักษา เมื่อความตายคือทางเลือกของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 45-48.

สึนามิ
“คลื่นมหาประลัย ‘สึนามิ’ ธรณีพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548,  
  หน้า 38-41.
“สึนามิกับผลกระทบทางสุขภาพ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 66-69.
“คลื่นมหาประลัย “สึนามิ” ธรณีพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของโลก”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไป 
  อย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 84.
“ประเทศไทยในสถานการณ์ภัยธรรมชาติพิบัติ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 71-80.

สเต็มเซลล์—การวิจัย--ผลิตภัณฑ์และการรักษา--การโฆษณาชวนเชื่อ
“กฎควบคุม “สเต็มเซลล์”: ระหว่างจริยธรรมและความก้าวหน้า”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย    
  2553, หน้า 70-73.

สถานีอนามัย
“โอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คืนสุขภาพ...ให้ประชาชน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ 
  คนไทย 2551, หน้า 81-85.
“จากสถานีอนามัยสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล จุดเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุข”--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพ 
  คนไทย--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 80.

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
“สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 81-90.

สภาผู้บริโภค
““สภาผู้บริโภค” อีกก้าวหนึ่งของพลังผู้บริโภคไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 78-81.
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
“ก้าวแรกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ: นวัตกรรมสังคมเพื่อร่วมสร้างและผลักดันนโยบายสุขภาวะ”--10 สถานการณ์   
  เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 72-77.
“สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 81-90.

สมุนไพร
“จากเปล้าน้อยถึงกวาวเครือ...ฤาสมุนไพรไทยจะตกอยู่ในอุ้งมือต่างชาติ?”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคน 
  ไทย 2548, หน้า 58-61.
“จากเปล้าน้อยถึงกวาวเครือ ฤาสมุนไพรไทยจะตกอยู่ในอุ้งมือต่างชาติ”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยน 
  ไปอย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 85.
“ได้เวลาลงหลักปักฐาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 68-72.

สาธารณสุข, กระทรวง----ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
“(ใคร) ไทยเข้มแข็งแห่งกระทรวงสาธารณสุข”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 66-69.

สารเคมี--อุบัติเหตุ
“สังคมไทยยังอ่วมมลพิษอุตสาหกรรม”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 117-121.

สารเคมีการเกษตร ดู สารเคมีกำาจัดศัตรพืช

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช--ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
“ค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 63-67.
“ความมั่นคงทางอาหาร “เงินทองของมายา ข้าวปลาสิของจริง””--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 86-110.

สิ่งแวดล้อม--การประเมินผลกระทบ--นโยบายสาธารณะ
“เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพ”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2554,  
  หน้า 82-110.
“ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”--11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 26-27.

สุขภาพ--การประเมินผลกระทบ
“เอชไอเอ: เครื่องมือดูแลสุขภาพเพื่อประชาชน”--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 79.
“เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพ”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2554,  
  หน้า 82-110.

สุขภาพจิต
“สุขภาพจิต”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 28-29.
“สุขภาพจิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 30-31.
“สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 24-25.
“ทุกข์ทางใจ”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 14-15.
“สุขภาพจิต”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 12-13.
“สุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณหรือปัญญา”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 14-15.
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สุขภาพฟัน
“สุขภาพฟัน”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 12-13.
“สุขภาพฟัน”--13 ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 22.

สุขภาวะ--ไทย--นโยบายสาธารณะ
“เอชไอเอ กลไกพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อชีวิตและสุขภาพ”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2554,  
  หน้า 82-110.

สุขภาวะทางปัญญา
“สุขภาพในมิติทางจิตวิญญาณหรือปัญญา”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 14-15.

สุขภาวะทางเพศ
“13 ปี ของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า”--5 สถานการณ์เด่นใน   
  รอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 60-70.
““แม่วัยรุ่น” เรื่องใหญ่ที่ยังป้องกันและแก้ไขกันแบบเล็ก ๆ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 58-61.

สุรา--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
“จำากัดเวลาโฆษณาเหล้าทางโทรทัศน์และวิทยุ หวังให้คนไทยดื่มน้อยลง”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546,  
  หน้า 54-57.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุขที่ถูกกฎหมาย เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 74-77.
“งดเวลาโฆษณาเหล้าทางโทรทัศน์และวิทยุ หวังคนไทยดื่มน้อยลง”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลง 
  ไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.
“ศึกเพื่อสยบ “บุหรี่-เหล้า” ยังไม่จบในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 74-77.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุข เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไป 
  อย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 85.
“งดโฆษณาเหล้า 100% ฝันให้ไกลแม้ยังไปไม่ถึง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 74-77.
“การร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพฉบับแรก”-- 4 ผลงานดีๆ    
  เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 78.
“นโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ยังไม่จริงจังและจริงใจ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2553, หน้า 54-57.

สุรา--การบริโภค
“สูบ-ดื่ม-เสพ”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 20-21.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุขที่ถูกกฎหมาย เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 74-77.
“สุรา”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 18-19.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุข เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไป 
  อย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 85.
“พฤติกรรมสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 16-17.

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
“สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
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  หน้า 81-90.

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
“BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ   
  คนไทย 2555, หน้า 77-81.

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
“สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 81-90.

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
“สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ”--5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556,  
  หน้า 81-90.

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
“โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546,  
  หน้า 46-49.
“โครงการ 30 บาท แม้มีปัญหา แต่คือหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546    
  เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.
“หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 22-23.
“ผู้ป่วยไตไม่ถูกทิ้ง ได้สิทธิล้างไตและเปลี่ยนไตฟรี ในระบบหลักประกันสุขภาพ”-- 4 ผลงานดีๆ ของคนไทย เพื่อ 
  สุขภาพคนไทยปี 2551—สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 86.
“ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 18-19.
“สุขภาพและความเป็นธรรม”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 24-25.
“การป้องกันความเสี่ยงทางสังคมและทางการเงิน”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552,  
  หน้า 28-29.
“ประสิทธิภาพบริการ”--10 ตัวชี้วัดระบบบริการสาธารณสุข--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 30-31.
“คุณภาพและประสิทธิผลของระบบบริการสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 32-34.
“ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 คนไทยกว่า 99% เข้าถึงและรักษาโรคได้ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพ”--4 ผลงานดีๆ เพื่อ   
  สุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 79.
“ความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการสุขภาพ”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 28-29.
“หลักประกันสุขภาพของไทย ความสำาเร็จที่นานาชาติยอมรับ”--4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย  
  2554, หน้า 81.
“สำานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณกว่า 170 ล้านบาท เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ”--4 ผลงานดีๆ  
  เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 82.
“หลักประกันความคุ้มครองทางสังคม”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 16-17.

หวยบนดิน
“หวยบนดินจะอยู่หรือไป ทางสองแพร่งที่รัฐบาลต้องตัดสินใจ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2550, หน้า 40-43.

เหมืองแร่--สิ่งแวดล้อม--ผลกระทบ
“ผลกระทบของอุตสาหกรรมต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย  
  2548, หน้า 79.

เหล้า ดู สุรา
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อนามัยการเจริญพันธุ์
“กฎหมายคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์: ช่วยลดจำานวนการทำาแท้งและจำานวนนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน”-- 
  10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 64-67.
“13 ปีของสถานการณ์เรื่องเพศกับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า”--5 สถานการณ์เด่นใน 
  รอบทศวรรษ--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 60-70.

อนุตตรา ณ ถลาง--รางวัลยูเนสโก
“นักวิจัยไทยรุ่นใหม่คว้ารางวัล “ยูเนสโก” จากการคิดค้นแนวทางรับมือพืช-สัตว์สูญพันธุ์”-- 4 ผลงานดีๆ ของคนไทย 
  เพื่อสุขภาพคนไทยปี 2551--สุขภาพคนไทย 2551, หน้า 86.

อาชญากรรมข้ามชาติ
“ความมั่นคงระหว่างประเทศ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 28-29.

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
“จากแชทรูมสู่คลิปวิดีโอและแคมฟร็อก: วิถีชีวิตออนไลน์ที่ต้องรู้เท่าทัน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคน 
  ไทย 2550, หน้า 44-47.
“อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ”--10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 24-25.

อาชญากรรมทางเพศ
“สังคมไทยกับภัยข่มขืน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 50-53.
“จากแชทรูมสู่คลิปวิดีโอและแคมฟร็อก: วิถีชีวิตออนไลน์ที่ต้องรู้เท่าทัน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคน 
  ไทย 2550, หน้า 44-47.
“เด็กไทยกับภัยทางเพศ: เรื่องใกล้ตัวที่ยังไร้กลไกคุ้มครอง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 52-55.

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
“การระบาดและกลโกงของหนี้เงินด่วน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 58-61.

อาหาร--ภาวะความขาดแคลน
“ความ (ไม่) มั่นคงทางอาหารจากโลก...ถึงไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2554, หน้า 68-71.

อาหาร--มาตรการความปลอดภัย
“ทำาอย่างไรอาหารไทยจึงจะปลอดภัยครบวงจร”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 50-53.
“สิ่งแปลกปลอมในอาหาร”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 78.
“ทำาอย่างไรอาหารไทยจึงจะปลอดภัยครบวงจร”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
  ในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.

อาหาร--สถิติการปนเปื้อนสารเคมี
“การบริโภคอาหาร”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 18-19.

อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น
“เกมออนไลน์ สร้างสรรค์หรือทำาลายสุขภาพเยาวชน” --10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 66-69.
“เกมออนไลน์ สร้างสรรค์หรือทำาลายสุขภาพเยาวชน”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
  บ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 81.
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“เด็กไทยยุคไซเบอร์”--14 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550, หน้า 34-35.
“จากแชทรูมสู่คลิปวิดีโอและแคมฟร็อก: วิถีชีวิตออนไลน์ที่ต้องรู้เท่าทัน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคน 
  ไทย 2550, หน้า 44-47.

อีพีเอ็น--ปริมาณการนำาเข้า--ผลกระทบต่อสุขภาพ
“ค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555, หน้า 63-67.

อีไอเอ ดู สิ่งแวดล้อม--การประเมินผลกระทบ--นโยบายสาธารณะ

อุทกภัย ดู นำา้ท่วม

อุทยานแห่งชาติทับลาน--การบุกรุก
“‘วังนำา้เขียวโมเดล’ ภาพสะท้อนปัญหา คน-ป่า-ที่ดิน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2555,  
  หน้า 41-44.

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
“‘พลังงาน’ ทำาไมคนไทยต้องจ่ายแพง?”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 122-127.

อุตสาหกรรมยา
“การค้าเสรีกับการเข้าถึงยา”--เรื่องพิเศษประจำาฉบับ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 82-103.
“สงครามมหากาพย์ของชีวิตและผลประโยชน์: การใช้สิทธิ์โดยรัฐ (ซีแอล) เพื่อสิทธิชีวิตคน”--10 สถานการณ์เด่นทาง   
  สุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 50-53.

อุบัติเหตุ
“การตาย”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 12-13.
“อุบัติเหตุจราจร”--ดัชนีสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 14-15.
“บทเรียนจากกรณี “บิ๊ก ดีทูบี””--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546, หน้า 74-77.
“วัยรุ่น”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 32-33.
“อุบัติเหตุในเด็ก”-- 10 สถานการณ์สำาคัญในรอบปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 79
“บทเรียนจากกรณี “บิ๊ก ดีทูบี””--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพ   
  คนไทย 2548, หน้า 81.
“อุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 30-31.
“อุบัติเหตุและถนนอันตรายในประเทศไทย”--10 สถานการณ์เด่นในรอบปี--สุขภาพคนไทย 2556, หน้า 145-151.

อุบัติเหตุจากอาชีพ
“การประสบอันตรายเนื่องจากการทำางาน”--12 ตัวชี้วัดสุขภาพแรงงาน--สุขภาพคนไทย 2553, หน้า 22-23.

เอชไอเอ ดู สุขภาพ--การประเมินผลกระทบ

เอลนีโญ--ไทย--ผลกระทบ
“แล้งจัดแล้วกลับนำา้ท่วมหนัก : ความผิดปกติที่ต้องรับมือให้เท่าทัน”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2554, หน้า 40-44.

แอลกอฮอล์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
“จำากัดเวลาโฆษณาเหล้าทางโทรทัศน์และวิทยุ หวังให้คนไทยดื่มน้อยลง”--10 สถานการณ์เด่น--สุขภาพคนไทย 2546,  
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  หน้า 54-57.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุขที่ถูกกฎหมาย เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ-- 
  สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 74-77.
“งดเวลาโฆษณาเหล้าทางโทรทัศน์และวิทยุ หวังคนไทยดื่มน้อยลง”--สถานการณ์เด่น 10 เรื่องในปี 2546 เปลี่ยนแปลง 
  ไปอย่างไรบ้างในปี 2547--สุขภาพคนไทย 2548, หน้า 80.
“สุรา”--13 ตัวชี้วัดสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 18-19.
“ศึกเพื่อสยบ “บุหรี่-เหล้า” ยังไม่จบในสังคมไทย”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2549,  
  หน้า 74-77.
“เด็กไทยในกับดักอบายมุข เที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่และดื่มเหล้า”-- 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี 2547 เปลี่ยนไป 
  อย่างไรบ้างในปี 2548--สุขภาพคนไทย 2549, หน้า 85.
“งดโฆษณาเหล้า 100% ฝันให้ไกลแม้ยังไปไม่ถึง”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย 2550,  
  หน้า 74-77.
“การร่วมกันขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพฉบับแรก”-- 4 ผลงานดีๆ  
  เพื่อสุขภาพคนไทย--สุขภาพคนไทย 2552, หน้า 78.
“นโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ยังไม่จริงจังและจริงใจ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพคนไทย  
  2553, หน้า 54-57.

Asbestos ดู แร่ใยหิน

EIA ดู สิ่งแวดล้อม--การประเมินผลกระทบ--นโยบายสาธารณะ

HIA ดู สุขภาพ—การประเมินผลกระทบ--นโยบายสาธารณะ

Medical Hub
“BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพ”--10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ--สุขภาพ 
  คนไทย 2555, หน้า 77-81.
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0-9
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2548) 42-45 (2549) 
40-45, 83-84 (2550) 60-65 (2551) 41-45 
(2552) 107 (2554) 55-58 (2556) 47-59, 137 

30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค  (2549) 82

30 บาทรักษาทุกโรค (2546) 46-49 (2548)  
14-15, 29, 78, 80, 92, 96 (2549) 23, 82 
(2552) 79 (2554) 80-81 (2555) 28 (2556) 
88-89

3G, การประมูล (2556) 129-130

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2549) 84

ก
กงกฤช หิรัญกิจ (2555) 44

กฎของช่องรายการที่ต้องมี (2556) 131

กฎบัตรออตตาวา (2554) 89

กฎบัตรอาเซียน (2555) 57

กฎอัยการศึก (2548) 43 (2549) 41

กดขี่ทางเพศ (2549) 73 (2552) 87

กนกกาญจน์ วิโรจน์อุไรเรือง (2550) 32

กฟผ. จำากัด (มหาชน), บริษัท (2549) 64

กร ทัพพะรังสี (2550) 79

กรกสิวัฒน์ เกษมศรี, ม.ล. (2556) 124

กรมควบคุมมลพิษ (2551) 61-65 (2556)  
117-121

กรมควบคุมโรค (2550) 18

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (2555) 71

กรมธรรม์ประกันความผิดพลาดในการประกอบ
วิชาชีพ (2549) 57

กรมธรรม์ประกันภัย (2553) 74

ภา
ษา

ไท
ย กรมประชาสัมพันธ์ (2551) 71-75

กรมป่าไม้ (2555) 42

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก (2555) 69, 71

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(2556) 123

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) (2556)  
113-114, 120-121

กรมวิชาการเกษตร (2555) 63, 66-67

กรมส่งเสริมการเกษตร (2556) 93

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2556) 121

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) (2555)  
78, 80

กรมสรรพสามิต (2548) 76-77 (2549) 76-77

กรมสุขภาพจิต (2550) 77

กรมอนามัย (2551) 76, 82

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2555) 
41-43

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล (2555) 79

กรอบมาตรฐานการศึกษาของไทย (TQF) (2555) 
56

กระเจ๊า 330 (2555) 64

กระชายดำา (2549) 85

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ไอซีที) (2556) 129

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดล้อม (2556) 121

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 
(2556) 63

กระบวนการยุติธรรมพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
(2556) 52
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กระบวนการสันติภาพปาตานี (2556) 59

กระมล ทองธรรมชาติ (2549) 44

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (2556) 120

กรือเซะ (2548) 44 (2549) 41 (2556) 51, 56

กรุงเทพซินธิติกส์, บริษัท (2556) 118

กฤตยา อาชวนิจกุล (2546) 23 (2552) 95

กฤษฎา บุญราช (2556) 55

กฤษณา ไกรสินธุ์ (2553) 78

กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) (2551)  
114-118

กลุ่มคนเสื้อแดง (2552) 106 (2553) 38-41 
(2554) 50-52 (2556) 36-46

กลุ่มคนเสื้อเหลือง (2552) 106 (2553) 38-41 
(2554) 50-52 (2556) 36-46

กลุ่มชาติพันธุ์ (2555) 19

กลุ่มนิติราษฎร์ (2556) 43

กลุ่มแบ่งแยกดินแดน (2548) 45 (2556) 58

กลุ่มประชาชนเพื่อชาติและราชบัลลังก์ (2556) 
37

กวาวเครือ  (2548) 58-61 (2549) 85 (2555) 71

กวาวเครือขาว (2548) 58-61 (2549) 85

กสท โทรคมนาคม จำากัด (มหาชน), บริษัท 
(2549) 64

กองกำาลังผสมพลเรือน ตำารวจ ทหาร (พตท. 43) 
(2548) 44 (2556) 52

กองกำาลังพิทักษ์ครู (2556) 57

กองทัพประชาชนแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กปช.) (2553) 40

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) (2548) 85 
(2549) 63

กองทุนเงินทดแทน (2553) 34-35

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (2553) 74-77

กองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร (2555) 51

กองทุนนำา้มัน (2556) 122-123

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.) 
(2550) 114 (2555) 25

กองทุนบำาเหน็จบำานาญแห่งชาติ  (2550) 114

กองทุนประกันสังคม (2548) 96 (2550)  
114-115 (2553) 34-35, 76-77 (2555) 25 
(2556) 17
 --ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของผู้ป่วยต่อคนต่อปี  
   (2553) 34-35
 --รายรับจากเงินสมทบและรายจ่าย 
   เพื่อสวัสดิการบำานาญชราภาพ  
   ปี 2542-2593 (2556) 17

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) 
(2555) 30

กองทุนยุติธรรม (2556) 52

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) (2550) 114

กองทุนสวัสดิการข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (2548) 96

กองทุนสวัสดิการชุมชนสำาหรับผู้สูงอายุ (2555) 
25

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (PVD) (2550) 114-115 
(2555) 25

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับลูกจ้างประจำาของ
ส่วนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) (2555) 
25

กองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจากรถ (2533) 76-77

กองทุนสุขภาพชุมชน หรือ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตำาบล (2553) 78 (2555) 82

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2533) 76-
77 (2556) 27

กองบังคับการปราบปรามการกระทำาผิดเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) (2554) 75
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กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ (2554) 91

กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 
ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) (2556) 49

กองอำานวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) (2548) 45 (2549) 41, 
43 (2550) 64 (2556) 53

กอบกุล รายะนาคร (2556) 121

กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ (2553) 40, 44, 66

กอร์แอเรีย  (2556) 148

กัญจนา ดีวิเศษ (2555) 71

กัญชา (2546) 107 (2549) 25 (2552) 40-41

กันวีร์ กนิษฐพงศ์ (2556) 148

กากเคมีและของเสียอันตราย, การจัดการ (2548) 
72 (2550) 22-23 (2556) 117-121

กากถั่วเหลือง, ปริมาณการใช้ นำาเข้า ผลผลิต 
และมูลค่านำาเข้าอาหารสัตว์ ปี 2552  
(2555) 95

ก๊าซธรรมชาติ (2549) 53 (2556) 123-124

กาญจนา เตลียะโชติ (2556) 119

กาแฟลดนำา้หนัก (2554) 72

การกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่น (2556) 133, 164-
177

การกัดเซาะชายฝั่งทะเล, ปี 2495-2551 (2556) 
20-21

การเกิด (2555) 8-10, 12-13
 --จำาแนกตามกลุ่มอายุมารดา สถิติปี  
   2501-2553 (2555) 13
 --อัตราเกิด, แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง,  
   สถิติปี 2500-2593 (2555) 15

การขาดสารอาหาร (2546) 18-19 (2554) 36

การขาดสารไอโอดีน (2554) 36-39

การคลอด, การผ่าคลอด จำาแนกตามประเภทโรง
พยาบาล สถิติปี 2533-2544 (2548) 12-13

 --ก่อนกำาหนด (2551) 11
 --แนวโน้มการใช้บริการทางการแพทย์ 
   ที่มีต้นทุนสูง ปี 2547-2550 (2555)  
   29
 --สถานที่คลอดและวิธีการคลอด  
  ปี 2544 (2548) 12
 --สาเหตุและอัตราการตายของมารดา  
   ปี 2533-2545 (2548) 16
 --อตัราการเกดิมชีีพและตายของทารก  
   ปี 2546 (2548) 12-13
 --อัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19  
   ปี ของไทยเทียบกับต่างประเทศ  
   (2556) 22
 --อายุเฉลี่ยของมารดาที่คลอดบุตรมี 
   ชีวิต ปี 2530-2546 (2548) 12

การค้าเสรี  (2548) 83-103 (2555) 105-108 
(2556) 97

การจดทะเบียนสมรสและหย่าร้าง, 2536-2552 
(2554) 23

การจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ (V-NET) 
(2555) 56

การจ่ายเงินชดเชยกรณีผู้รับบริการสาธารณสุขได้
รับความเสียหาย, สถิติปี 2547-2552 (2554) 60

การตาย (2546) 12-13 (2548) 16-17 (2552) 
31 (2553) 14 (2554) 10-11 (2555) 8, 14-15
 --การตายปริกำาเนิด, สาเหตุและอัตรา 
   การตาย ปี 2544 (2548) 16-17
 --จำานวน สถิติ พ.ศ. 2511-2553  
   (2555) 15
 --จำาแนกตามสาเหตุ พ.ศ. 2545 และ  
   2551 (2555) 15
 --ร้อยละจำานวนปีที่สูญเสียไปจากการ 
   ตายก่อนวัยอันควร จำาแนกตาม 
   สาเหตุ (2555) 15
 --สาเหตุจำาแนกตามเพศและอายุ 
   (2553) 14
 --สาเหตุและอัตราการตายของมารดา 
   และทารก (2548) 16-17
 --สาเหตุและอัตราการตายในวัยผู้ใหญ่ 
   (2548) 17
 --อัตราการตาย สถิติและสาเหตุ  
   (2546) 12-13
 --อัตราการตาย สถิติและสาเหตุปี  
   2548-2552 (2554) 10-11
 --อัตราการตาย, แนวโน้มการ 
   เปลี่ยนแปลง, สถิติ พ.ศ. 2500-2593  
   (2555) 15
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 --อัตราการตายของเด็กอายุตำา่กว่า  
   1 ปี 2533-2543 (2548) 17
 --อัตราการตายของทารก (แรกเกิด- 
   1 ปี) ปี 2507-2549 (2548) 17
 --อัตราการตายของแม่และเด็กอายุตำา่ 
   กว่า 5 ปี, สถิติของกลุ่มประเทศที่มี 
   รายได้ตำา่ (2552) 31

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) (2556) 
147-148

การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (2549) 64

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (2556) 164-177

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (2556) 135

การบินไทย จำากัด (มหาชน), บริษัท (2549) 64

การประกอบศาสนกิจ, จำาแนกตามประเภท 
ศาสนกิจ (2549) 26-27

การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (UNCTAD) (2556) 104

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) (2553) 
79 (2554) 82-110 (2556) 87

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) (2554) 
88-110

การป่วย (2546) 10-11 (2548) 14-15 (2554) 
10-11 (2556) 7-8
 --การนอนพักรักษาพยาบาล ปี  
   2539- 2547 (2548) 15
 --ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยที่ต้องจ่าย  
   ปี 2547 (2548) 15
 --ประชากรไทย ก่อนและหลังมีหลัก 
   ประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี  
   2534-2547 (2548) 14-15
 --ประชากรไทย จำาแนกรายภาค  
   ปี 2547 (2548) 14
 --วิธีการรักษาพยาบาลที่ประชาชน 
   เลือกใช้ ปี 2544-2547 (2548) 15
 --อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย 
   ใน สถิติปี 2546-2553 (2556) 8
 --อัตราป่วย, สถิติ (2546) 10-11
 --อัตราป่วยโรคเรื้อรัง สถิติปี  
   2544-2552 (2554) 10-11
 --อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อที่
   สำาคัญ สถิติปี 2546-2554 (2556) 7

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ดู ปตท. 
จำากัด (มหาชน), บริษัท

การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา  (2550) 101-
102

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (2549) 51, 62-65

การผ่าตัด, แนวโน้มการใช้บริการทางการแพทย์ที่
มีต้นทุนสูง พ.ศ. 2547-2550 (2555) 29

การผูกขาด (2553) 87, 92, 95, 100, 109

การพนัน (2550) 32-33, 40-43
 --ระดับการศึกษาของผู้เล่น (2550) 33

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) (2555) 31

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การแปรรูป 
(2549) 63-65

การเมืองและเศรษฐกิจ, ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
(2552) 46-49

การเมืองใหม่ (2556) 37

การย้ายถิ่น (2555) 8, 16-17
 --สาเหตุ จำานวน สถิติและผลกระทบ 
   ต่อสุขภาพของผู้ย้ายถิ่นในประเทศ 
   (2555) 17

การยิงยา (2553) 63

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) (2556) 151

การรวมศูนย์อำานาจ, การปกครองและการบริหาร 
(2556) 160-170

การเรียนรู้โดยชุมชน (2554) 25

การลงทุน, การกระจายงบประมาณในกลุ่ม
จังหวัด จำาแนกตามระดับดัชนีความก้าวหน้า 
ของคน (2556) 31

การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม (SRI) (2553) 
108

การเลือกตั้ง 2 เม.ย. 2549 (2556) 37

การเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 2550 (2556) 38

การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม (2549) 97
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การวางแผนครอบครัว (2555) 30-31

การศึกษา
 --การศึกษาภาคบังคับ (2555) 30
 --ความไม่เท่าเทียมระหว่างเมืองและ 
   ชนบท (2550) 36-37
 --จำานวนชั่วโมงการเรียนวิทยาศาสตร์ 
   ต่อสัปดาห์ เปรียบเทียบกับผล 
   คะแนนวิทยาศาสตร์ PISA, ปี 2554  
   (2556) 15
 --ดัชนีทักษะความสามารถทางภาษา 
   อังกฤษของไทยเทียบกับประเทศใน 
   ภูมิภาคเอเชีย ปี 2554 (2556) 23
 --นอกระบบ/--นอกโรงเรียน (2550)  
   36-37
 --ร้อยละงบประมาณการศึกษา 
   ต่อ GDP และต่องบประมาณภาครัฐ,  
   ปี 2553 (2556) 15
 --ระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก  
   (2552) 98
 --สัดส่วนการเข้าเรียนต่อระดับมัธยม 
   ปลายและอุดมศึกษา ปี 2529-2551  
   จำาแนกตามกลุ่มรายได้ (ควอไทล์)  
   (2556) 31
 --อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ ระดับ 
   มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ 
    อุดมศึกษาปี 2553 (2555) 21
 --อัตราการคงอยู่ของนักเรียนรุ่นปี  
   2541 ณ ปลายปี 2552 (2556) 23

การสื่อสารแห่งประเทศไทย (2549) 64

การอยู่รอดของระบบนิเวศ (2556) 20

การออม, มูลค่าการออมภาคครัวเรือนปี  
2531-2551 (2549) 59 (2554) 21

การุณ โหสกุล (2555) 36 (2556) 77

การุณยฆาต (2550) 72 (2555) 46

กาว (2549) 25

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ (2549) 72

กำาพล รุจิวิชญ์ (2551) 53

กิ๊ก (2546) 95

กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง (2554) 64

กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (2550) 53 (2551) 48

กิตติรัตน์ ณ ระนอง (2556) 94, 105, 109, 123

กูจิงลือปะ (2550) 61

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยา 
(2553) 64

เกมออนไลน์ (2546) 66-69 (2548) 81 (2550) 
34-35

เกรียงศักดิ์ วัชระนุกูลเกียรติ (2553) 67-68

เกรียงศักดิ์ สุทธิภักดิ (2551) 69

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน (2554) 37-38

เกษตรกร
 -- ขนาดถือครองที่ดินทำาการเกษตร 
    ของครัวเรือน (ร้อยละ) ปี 2541,  
    2546, 2551 (2555) 89
 -- ปัญหาความยากจนและหนี้สิน 
    (2555) 88-90, 94-95, 101-102
 -- ปัญหาต้นทุนการผลิตโดยเฉลี่ยของ 
    ชาวนาบ้านลุ่มบัว ต. บ้านโพธิ์ จ.  
    สุพรรณบุรี ปี 2545-2546 (2555)  
    94-95
 -- ปัญหาต้นทุนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
    (2555) 94-95
 -- ปัญหาที่ดินทำากิน (2555) 88-90
 -- อายุเฉลี่ย, แรงงานในภาคเกษตร 
    จำาแนกตามกลุ่มอายุ ปี 2528-2553  
    (2555) 101-102

เกษตรชีวภาพ/เกษตรทฤษฎีใหม่/ เกษตรผสม
ผสาน (2549) 83

เกษตรเชิงเดี่ยว (2555) 93, 95, 99-100

เกษตรทางเลือก (2555) 109

เกษตรพันธสัญญา (2555) 100-101, 108

เกษตรยั่งยืน/ เกษตรอินทรีย์ (2549) 83,  
(2555) 67, 109

เกษม อินทร์แก้ว (2554) 74

เกษียร เตชะพีระ (2553) 41, (2554) 54, 
(2556) 56

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2556) 109

แก้มลิง (2555) 37, 39-40
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แกลกโซ สมิธ ไคลน์, บริษัท (2550) 79-80

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2553) 111

โกวิท วัฒนะ, พล.ต.อ. (2552) 40

โกวิทย์ พวงงาม (2555) 76

ไก่ชน (2549) 104-111

ไกรศักดิ์ ชุณหวัณ (2554) 56

ข
ขนม (2548) 25, 54-57 (2549) 16-17, 84

ขนมขบเคี้ยว (2548) 55-57

ขนมหวาน  (2549) 16-17

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (BRN) (2556) 
58

ขบวนการเพื่อพิทักษ์ศาสนาอิสลาม (2556) 58

ขบวนการเพื่อเอกราชปาตานี (2556) 55, 58

ขบวนการมูจาฮีดินปาตานี (2556) 58

ขบวนองค์กรชุมชน (2554) 25

ข่มขืน (2548) 50-53, 63 (2549) 84-85 (2550) 
45, 52-55 (2551) 36-40 (2552) 89-105 
(2556) 61
 --ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56,  
   276, 277, 281, 301-305 (2551)  
   36-40
 --ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276  
   และมาตรา 277 แก้ไขเพิ่มเติม  
   (2556) 65
 --ข่มขืนหมู่ (2548) 51-52

ขมิ้นชัน (2549) 85 (2550) 85 (2555) 71

ขยะ (2546) 30-31 (2548) 70-73 (2549) 85 
(2551) 66-70 (2553) 93-96 (2554) 18-19 
(2555) 27 (2556) 117-121
 --แนวโน้มปริมาณ สถิติปี 2535-2545 
   (2546) 30
 --ปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
   (2548) 70-73 (2551) 66-70
 --ขยะข้ามชาติ/ ขยะนำาเข้า (2551) 68

 --ขยะติดเช้ือ (2548) 70-73 (2551) 68
 --ขยะมูลฝอย, ปริมาณต่อวัน จำาแนก 
   ตามภูมิภาค (2555) 27
 --ขยะลอยฟ้า (2551) 68
 --ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (2548) 70-73  
   (2549) 85  (2550) 22-23  
   (2551) 67 (2556) 117-121
 --ขยะอุตสาหกรรม/ขยะพิษ  
   (2548) 70-73  (2549) 85  
   (2551) 63-64

ขวดนม
 --สภาวะการใช้ขวดนมในเด็ก  
   (2551) 15
 --อัตราการดูดขวดนมของเด็ก จำาแนก 
   ตามอายุ (2551) 15

ขวัญใจ โกเมศ (2552) 43

ขวัญชาติ กล้าหาญ, พล.ท. (2549) 41

ขวัญสรวง อติโพธิ (2549) 65

ของเสียจากภาคเกษตรกรรม (2548) 70

ของเสียอันตราย (2548) 72 (2549) 85 (2550) 
22-23 (2551) 67 (2556) 117-121

ข้อตกลงการค้าเสรี ดู FTA

ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)  
(2548) 88-89

ข้อตกลงระดับพหุภาคีว่าด้วยการค้าสินค้า 
(MATGs) (2548) 88-89

ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยว
กับการค้า (TRIPS) ดู TRIPS

ขอทาน (2548) 79

ขอนแก่นโมเดล (2554) 62

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2549 (2550) 50

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรม
แห่งวิชาชีพเวชกรรมเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้น
กำาเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552  (2553) 72

ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์  
(2551) 50
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ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ สืบ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2540 (2554) 90

ขายบริการทางเพศ (2546) 23 (2548) 63, 75 
(2549) 83 (2556) 62

ข้าราชการ, รายได้ต่อเดือน สถิติปี 2544-2554 
(2556) 16

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (2555) 107

ข้าวโพด, ปริมาณการใช้ นำาเข้า ผลผลิต และมูลค่า
นำาเข้าอาหารสัตว์ ปี 2552 (2555) 95

ข้าวหอมมะลิ (2548) 58 (2555) 106-108

เขตการค้าเสรีนาฟต้า  (2548) 86

เขตการค้าเสรีในระดับภูมิภาค (2548) 86-88

เขตการค้าเสรีระดับพหุภาคี (2548) 86-89

เขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) (2548) 86 
(2555) 105

เขตควบคุมมลพิษ (2551) 62, 64 (2553) 42-43 
(2554) 94-95

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, การบุกรุกพื้นที่ป่า (2555) 
43

เข็มขัดนิรภัย, สถิติและสัดส่วนการใช้ขณะขับขี่
รถยนต์ของวัยรุ่น ปี 2534-2549 (2548) 33 
(2552) 20-21

เขาแผงม้า (2555) 42

เขื่อนแก่งเสือเต้น (2555) 40

เขื่อนนำา้ตาด (2555) 40

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (2555) 36, 40

เขื่อนภูมิพล (2555) 35-36

เขื่อนแม่แจ่ม (2555) 40

เขื่อนแม่วงก์ (2555) 40

เขื่อนและอ่างเก็บนำา้ (2554) 97

เขื่อนสิริกิติ์ (2555) 36-37

ค
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
(2549) 43

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) (2554) 74 (2556) 128-132

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กทช.) (2556) 128-129, 131

คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและ
กิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ (กกช.) 
(2551) 71-72

คณะกรรมการแก้ไขสถานการณ์ไข้หวัดนกระดับ
ชาติ (2549) 106

คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ (คบอช.) / คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ (2546) 56  
(2550) 75, 77 (2552) 78 (2553) 54-57

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข (2556) 88

คณะกรรมการคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์แห่ง
ชาติ (กอช.) (2554) 66-67

คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำาที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) (2556) 38, 43

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 
(กทสช.) (2551) 56-57

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.)  
(2556) 93-95

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่ง
ชาติ (2550) 76

คณะกรรมการนโยบายที่ดินเพื่อการเกษตรแห่ง
ชาติ (2555) 109

คณะกรรมการนโยบายนำา้และอุทกภัยแห่งชาติ 
(กนอช.) (2555) 39 (2556) 79

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 
(2556) 123
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คณะกรรมการบริหารจัดการนำา้และอุทกภัย 
(กบอ.) (2555) 39 (2556) 79

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
(2556) 123

คณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการ
ทะเบียนแห่งชาติ (2555) 73

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) (2554) 51, 53 
(2555) 50-51, 109 (2556) 42, 133-134, 
168-170

คณะกรรมการปฏิรูปตำารวจ (2554) 51

คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  
(คปรส.) (2550) 70 (2554) 90 (2556) 82

คณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่ง
ชาติ (2555) 70

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง
อนาคตประเทศ (กยอ.) (2556) 79

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรนำา้ (กยน.) (2555) 37, 39 
(2556) 79

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (2551) 
57, (2554) 51

คณะกรรมการระบายข้าว (2556) 93

คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) (2554) 51 
(2555) 50, 52 (2556) 42, 133-134, 171

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
(2556) 107

คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ (2548) 44-45

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) 
(2553) 42 (2554) 94-98

คณะกรรมการสี่ฝ่าย (2554) 95-96

คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) (2551) 
82

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) (2552) 
73-77 (2554) 85-109 (2555) 70, 77 (2556) 
86, 176

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(2556) 88-90

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและ
ความยุติธรรม (กสย.)  (2549) 44

คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
การปฏิรูป (2556) 172-173

คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (2555) 109

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความ
จริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) (2554) 51 
(2556) 42-43

คณะกรรมการอิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณี
เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ (2548) 44 (2556) 51

คณะกรรมการอิสระพิจารณาแนวทางแก้ไข
รัฐธรรมนูญ (2554) 51

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ 
(กอส.) (2549) 41-45 (2556) 53

คณะกรรมการอิสระเพื่ออำานวยความยุติธรรม
และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กอยส.) (2549) 44

คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) (2556) 43

คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) (2555) 60

คณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (GBC) (2555) 
60

คณะทำางานแก้ปัญหาการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา (2553) 55

คณะทำางานเครือข่ายประชาชนเชียงใหม่เพื่อการ
จัดการตนเอง (2556) 136

คณะทำางานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคง
และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556) 52

คณะทำางานภาคประชาชนขับเคลื่อนภูเก็ตจังหวัด
จัดการตนเอง (2556) 137

คณะทำางานยุติธรรมเพื่อสันติภาพ องค์กร
นิติศาสตร์สากล (2551) 44
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คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) 
(2556) 37-38

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) (2556) 
38, 89

คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี (2549) 43

คณะอนุกรรมการแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ธรณีพิบัติ
ภัย 6 จังหวัด (2549) 67

คณะอนุกรรมการดำาเนินการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร
ด้านยาและเวชภัณฑ์โดยรัฐ (2550) 80-83

คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว (2556) 93

คณิต ณ นคร (2554) 51 (2556) 43

คณิสสร นาวานุเคราะห์ (2548) 61

คดีขังลืม สน. ลุมพินี (2548) 78

คดีความผิดทางเพศ (2546) 32-33 (2548) 51 
(2549) 85 (2550) 52-55 (2552) 93

คดีความมั่นคง, สถิติปี 2547-2555 (2556) 52

คดีจัดซื้อที่ดินกองทุนฟื้นฟู (ที่ดินรัชดาภิเษก) 
(2556) 38-39

คดีช็อตไข่, พระนครศรีอยุธยา (2548) 78

คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ, สถิติ (2546) 32-33

คดีเด็กช็อคจากการทำาฟันจนเป็นเจ้าชายนิทรา 
(2549) 56

คดีท่อนจัน (2551) 58

คดีทำาคลอดถึงตาย (2549) 56

คดีทุจริตต้นกล้ายางพารา (2556) 38

คดีน้องดรีม, กรณีการรักษาด้วยวิธีเจาะไขสันหลัง 
(2549) 56

คดีนิ่วในกรวยไต (2549) 56

คดีประทุษร่ายต่อทรัพย์, สถิติ ปี 2541-2545 
(2546) 32-33

คดีพระยาพิชัย (2551) 58

คดียาเสพติด, สถิติ ปี 2540-2545 (2546)  
32-33, 107-108 (2552) 38-41

คดีอาชญากรรม, สถิติ ปี 2541-2545 (2546) 
32-33

คดีอุกฉกรรจ์, สถิติ ปี 2541-2545 (2546)  
32-33

คติธรรม, ความเชื่อ (2549) 28-29

คนจน (2548) 26-27 (2549) 58-61 (2553) 88 
(2554) 21 (2555) 23 (2556) 28, 30
 --ขนาดการถือครองที่ดินของครัว 
   เรือนแบ่งตามระดับความยากจน  
   (เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์) (2548) 26
 --จำาแนกตามภาค (2548) 27  
   (2554) 21
 --ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน 
   (2553) 88
 --ร้อยละคนจนต่อประชากรทั้งหมด  
   จำาแนกตามกลุ่มอายุ  
   พ.ศ. 2539-2553 (2555) 23
 --รายได้และหนี้สินครัวเรือนปี  
   2537-2545 (2548) 26-27
 --สัดส่วนคนจนปี 2552 จำาแนกตาม 
   กลุ่มอาชีพ (2556) 30
 --สัดส่วนประชากรยากจนในกลุ่ม 
   ประเทศกำาลังพัฒนา ปี 2524-2551 
   (2556) 28
 --สัดส่วนและจำานวน สถิติปี  
   2532-2545 (2548) 26-27
 --แหล่งเงินกู้ของครัวเรือนแบ่งตาม 
   ระดับความยากจน (เฉพาะจังหวัด 
   บุรีรัมย์) (2548) 26

คนต่างด้าว (2556) 138-144

คนไทยกับการทำาบุญ  (2549) 26-27

คนร้อยปี (2550) 89

คนไร้รัฐ, คนไร้รากเหง้า, คนไร้สถานะทาง
ทะเบียน, คนไร้สัญชาติ ดู ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล

ครอบครัว (2546) 32-33 (2549) 34-35 (2554) 
22-23 (2555) 24-25
 --ครอบครัวขยาย (2549) 35,  
   (2555) 24-25
 --ครอบครัวเดี่ยว (2549) 35,  
   (2555) 24-25
 --ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (2554) 22-23,  
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   (2555) 24-25
 --ครัวเรือน, ขนาดโดยเฉลี่ย  
   พ.ศ. 2503-2553 (2555) 25
 --ครัวเรือน, ลักษณะ รายได้และหนี้สิน 
   (2546) 32-33
 --ลักษณะการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัย 
   ในครัวเรือน (2549) 34-35

ครัวอาหารของโลก (2546) 51

คลองขุด (2550) 58

คลองพระยาสุเรนทร์ (2555) 37

คลองสามวา (2555) 37

คลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (CFC) ดู  
CFC: Chlorofluorocarbon

คลอโรฟอร์ม (2551) 62, 65

คลินิกวัยรุ่นบางรัก (2552) 70

คลื่นความร้อน (2551) 102-104, 106

คลื่นยักษ์ (สถิติ) (2551) 103

ความขัดแย้งทางการเมือง (2552) 34-37, 106 
(2553) 38-41 (2554) 50-54 (2556) 36-46
 --ลำาดับเหตุการณ์ตั้งแต่เดือน  
   ก.ย. 2547-ม.ค. 2552 (2552)  
   34-37

ความเครียด (2550) 14-15 (2552) 49 (2553) 
103
 --ปัญหาและสาเหตุ (2550) 14-15
 --วิธีขจัดและผ่อนคลาย (2552) 49

ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
และการค้า (GATT) (2548) 85

ความมั่นคงมนุษย์ (2556) 12-15

ความมั่นคงระหว่างประเทศ (2556) 28-29

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ (2552) 87

ความยากจน (2548) 26-29 (2549) 58-61 
(2556) 30
 --ความจนเชิงอัตวิสัย (ความจนทางใจ) 
   (2553) 103
 --ผลกระทบต่อสุขภาพ  
   (2548) 26-27

 --สัดส่วนคนจนปี 2552 จำาแนกตาม 
   กลุ่มอาชีพ (2556) 30
 --สัดส่วนประชากรยากจนในกลุ่ม 
   ประเทศกำาลังพัฒนา ปี 2524-2551 
   (2556) 28
 --เส้นความยากจน (Poverty line),  
   2531-2552 (2554) 20-21

ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR) 
(2553) 108

ความรุนแรงในสังคมไทย (2546) 23 (2548)  
50-53, 79  (2549) 76, 85 (2550) 45-49,  
52-55 (2551) 38-40, 80 (2552) 54-57,  
84-113 (2553) 59  (2554) 67 (2556) 60-66
 --ความรุนแรงกับสุขภาพ  
   (2552) 82-87
 --ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  
   (2552) 87-89, 101, 104-105  
   (2556) 62
 --ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม  
   (2552) 87, 89
 --ความรุนแรงต่อเด็ก   
   (2552) 98
 --ความรุนแรงต่อตัวเอง  
    (2552) 90-92
 --ความรุนแรงต่อธรรมชาติ ทรัพยากร 
   และสิ่งแวดล้อม (2552) 105
 --ความรุนแรงทางการเมือง  
   (2552) 34-37, 105-107, 110  
   (2553) 38-41 (2554) 50-54
 --ความรุนแรงทางจิตใจ  
    (2552) 87
 --ความรุนแรงทางตรง  
    (2552) 87-89, 99, 106
 --ความรุนแรงทางเพศ  
    (2546) 23 (2548) 50-53, 79  
    (2550) 45-49, 52-55 (2551)  
    38-39, 80 (2552) 54-57, 87-105  
    (2553) 59 (2554) 67 (2556) 60-62
 --ความรุนแรงทางร่างกาย (2552)  
   87, 89
 --ความรุนแรงทางวัฒนธรรม  
   (2556) 62
 --ความรุนแรงที่เกี่ยวกับกลุ่มคน  
   (2552) 87
 --ความรุนแรงในครอบครัว  
    (2549) 76 (2551) 40 (2552) 84,  
   87, 89, 95-98 (2556) 62, 66
 --ความรุนแรงในครอบครัว, สถิติที่เกิด 
   จากการดื่มแอลกอฮอล์ 2546-2548 
   (2549) 76
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 --ความรุนแรงในชีวิตคู่  
    (2552) 96-98 (2556) 62
 --ความรุนแรงในชีวิตคู่, ผลกระทบต่อ 
   สุขภาพ (2552) 96-98
 --ความรุนแรงในบ้าน   
   ดู ความรุนแรงในครอบครัว
 --ความรุนแรงในโรงเรียน  
    (2550) 68 (2552) 99-102
 --ความรุนแรงในสื่อโทรทัศน์  
   (2552) 108
 --ความรุนแรงระหว่างบุคคล  
   (2552) 90-92
 --ความรุนแรงระหว่างสามีกับภรรยา 
   (2552) 95-98

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (2549) 24-25 (2554) 
22-23

ความสุข
 --การเปลี่ยนแปลงของความสงบสุข 
   ภายในประเทศ ระหว่างปี  
   2550-2555 จำาแนกตามภูมิภาค  
   (2556) 28
 --ค่าเฉลี่ยความสุขมวลรวมของคนไทย 
   (2550) 16-17

ความสูญเสียจากการเจ็บป่วยหรือพิการ (YLD) 
(2552) 109

ความสูญเสียที่เกิดจากการตายก่อนวัยอันควร 
(YLL) (2552) 109

ความหลากหลายทางชีวภาพ (2548) 58 (2551) 
103

ความหลากหลายทางเพศ (2556) 67-70

ความเหลื่อมลำา้ทางอำานาจ (2556) 160-170

ความเหลื่อมลำา้ในความสัมพันธ์ทางอำานาจ 
(2556) 156-170

ความเหลื่อมลำา้ในสังคมไทย
 --กระบวนการยุติธรรม  
    (2556) 159
 --การกระจายงบประมาณเพื่อการ 
   พัฒนา (2556) 157
 --การเข้าถึงสินเชื่อธนาคาร  
   (2556) 158
 --การแข่งขันในภาคธุรกิจ  
   (2556) 158
 --การศึกษา (2556) 158

 --ทรัพย์สินและรายได้  
   (2556) 157
 --ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
   (2556) 157
 --ที่ดิน (2556) 157
 --นำา้และพลังงาน (2556) 157
 --แรงงาน (2556) 158
 --สุขภาพ (2556) 159

ความแห้งแล้ง (2551) 103, 106-107

ควิกแคช (2549) 59

ค็อกโคได 3 จี (2555) 64

คอเลสเตอรอล, ระดับในเลือด จำาแนกรายภาค 
พ.ศ. 2539-2540 (2546) 18

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  (2548) 14-15 (2552)  
18-19 (2554) 28-29 (2556) 8, 10, 27, 103
 --ความไม่เสมอภาคในการสนับสนุน 
   ของภาครัฐกับการประกันสุขภาพ 
   (2552) 18-19
 --คาดประมาณตามกลุ่มอายุ  
   พ.ศ. 2551-2558 (2555) 29
 --จำาแนกตามแหล่งการคลังปี  
   2537-2551 (2554) 31
 --จำานวนครัวเรือนที่ประสบภาวะล้ม 
   ละลายจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษา 
   พยาบาลก่อนและหลังมีหลักประกัน 
   สุขภาพ สถิติปี 2539-2552 (2556) 8
 --แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและ 
   สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านยาระหว่าง 
   ปี 2538-2552 (2556) 27
 --รายจ่ายสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์มวล 
   รวมในประเทศ ปี 2546-2553  
   (2556) 10
 --รายจ่ายสุขภาพต่อรายได้ของครัว 
   เรือนจนที่สุดและรวยที่สุด  
   ปี 2535-2552 (2556) 10
 --รายจ่ายสุขภาพต่อหัวประชากรและ 
   สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพภาครัฐ  
   ปี 2546-2553 (2556) 10
 --สถิติปี 2554 (2556) 103
 --สัดส่วนรายจ่ายในการรักษาพยาบาล 
   และการส่งเสริมสุขภาพ (2552)  
   18-19

ค้าบริการทางเพศ ดู ค้าประเวณี

ค้าประเวณี (2548) 79 (2550) 61 (2552)  
87, 93-94
 --ค้าประเวณี, การบังคับ  
   (2552) 93-94
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 --ค้าประเวณีเด็ก, การบังคับ  
   (2552) 98

ค้าผู้หญิง (2552) 93-94

คาเฟอีน (2548) 56

ค้ามนุษย์ (2548) 79 (2552) 63-67 (2556) 62

คาร์บอนเครดิต (2551) 114-116

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซ (2551) 93-95, 
101 (2555) 26-27

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซ (2554) 19

คาร์บาเมต (2555) 98

คาร์โบฟูราน (2555) 63-64, 66, 97

คาร์ไบครอน (2555) 64

คาร์โล เออร์บานี (2546) 59

ค่ารักษาพยาบาล (2548) 14-15 (2554) 28-29
 --การนอนพักในสถานพยาบาล  
   ปี 2544-2547 (2548) 14-15
 --ผลกระทบต่อครัวเรือนและ 
   การกระจายความยากจน  
   (2554) 28-29

ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (2553) 89

คำาธร ทองเอียด, พ.จ.อ. (2549) 43

คำานวณ อึ้งชูศักดิ์ (2551) 52 (2553) 47

คำาประกาศโดฮา ดู ปฏิญญาโดฮา

คีตามีน (2548) 80

คุกคามทางเพศ (2550) 54 (2552) 55-56 
(2554) 67 (2556) 62

คุมกำาเนิด (2549) 15, 72-73 (2551) 49-50 
(2553) 59-61 (2554) 47 (2555) 13
 --การสำารวจความชุกของการคุม 
   กำาเนิด (CPS) (2555) 13
 --รูปแบบของการคุมกำาเนิดใน 
   ประเทศไทย (CUPS)  
   (2555) 13

คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์, การกระจาย จำาแนกตาม
ภาค ปี 2552 (2554) 29

คูมิฟอส (2555) 64

คูราแทร์ (2555) 64

เครือข่าย Road Safety Watch  (2556) 151

เครือข่ายความดันโลหิตสูงโลก (2553) 52

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ (2551) 37 
(2556) 67, 70

เครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น (2556) 136

เครือข่ายบ้านไม่สมหวัง (2549) 79, 81

เครือข่ายปกป้องไทยพ้นภัยบุหรี่ (2548) 76

เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (2555) 51

เครือข่ายประชาชนเพื่อสิทธิด้านสุขภาพ 4 ภาค 
(2555) 48

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ (2550) 78-80 
(2552) 53

เครือข่ายผู้ป่วยจิตเวช (2552) 53

เครือข่ายผู้ป่วยโรคมะเร็ง (2552) 53

เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ (2550) 50 
(2554) 59

เครือข่ายผู้หญิงกับเอดส์ (2556) 63, 68

เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉม (2556) 67

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ 
(2556) 67

เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทาง
ถนน (2556) 151

เครือข่ายเพื่อนโรคไต (2552) 53

เครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก 
(2556) 63, 68

เครือข่ายยุติความรุนแรงทางเพศ (2551) 37-39

เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่  
(2553) 55
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เครือข่ายรณรงค์เด็กไทยไม่กินหวาน (2548) 
55-56

เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินในประเทศไทย 
(T-BAN) (2556) 114

เครือข่ายแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก
การใช้แร่ไครโซไทล์ (2556) 115

เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมีเกษตร
ประเทศไทย (คสท.) (2555) 63

เครือข่ายส่งเสริมกระบวนการเสนอกฎหมายภาค
ประชาชน (2550) 71-72

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้อง 
ไม่พร้อม (2554) 46 (2556) 63, 70

เครือข่ายสมานฉันท์และสันติวิธี (2549) 45

เครือข่ายสุขภาวะทางเพศ (2556) 63-64

เครือข่ายเสรีภาพต่อต้านการเซ็นเซอร์
ประเทศไทย (2551) 57

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (2550) 77 (2552) 78 
(2553) 55

เครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการปฏิรูป (2555) 52

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค (2554) 59

เครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ (2556) 68

เครื่องกรองนำา้มหัศจรรย์ (2554) 72

เครื่องขายถุงยางอัตโนมัติ ดู ตู้จำาหน่ายถุงยาง
อนามัย

เครื่องดื่มผสมกาเฟอีนตราคาราบาวแดง  
(2554) 75

เครื่องดื่มสมุนไพร (2550) 24-25

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (2546) 20-21, 54-57, 
102-103, (2548) 74, 80 (2549) 18-19, 
74-77, 85 (2550) 19, 74-77 (2553) 54-57 
(2554) 16-17
 --ความขัดแย้งด้านนโยบายการผลิต
   และบริโภค (2550) 74-77
 --ความถี่ในการดื่มของวัยรุ่นอายุ  
   15-24 ปี 2544 (2546) 103

 --งบประมาณโฆษณาตามสื่อประเภท 
   ต่างๆ (2549) 19
 --จำานวนวัยรุ่นอายุ 15-24 ที่ดื่มและไม่ 
   ดื่มสุรา ปี 2544 (2546) 103
 --นโยบายรณรงค์และมาตรการ 
   ควบคุมการดื่ม (2546) 54-57  
   (2548) 80 (2549) 18-19, 74-75,  
   85 (2550) 74-77 (2553) 54-57
 --ปริมาณ ปี 2541-2545 (2546) 20
 --ปริมาณนำาเข้าและภาษีสุราต่าง 
   ประเทศ ปี 2536-2546 (2549) 19
 --ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  
   (2549) 76
 --พฤติกรรมการดื่ม ปี 2546-2547  
   และ 2551-2552 (2554) 16-17
 --พฤติกรรมการดื่ม (2546) 54-55,  
   102-103 (2548) 74, 80  
   (2549) 19, 76 (2554) 16-17
 --มาตรการทางภาษี (2549) 18-19,  
   76 (2550) 76-77
 --มาตรการห้ามโฆษณา (2546)  
   54-57, 103 (2548) 80 (2549)  
   18-19, 77, 85 (2550) 74-77
 --ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-24 ที่ดื่ม 
   สุราและเครื่องดื่มมึนเมาปี 2534,  
   2539 และ 2544 (2546) 102
 --โรคและอันตรายจากการดื่ม (2546)  
   55 (2549) 18-19, 76 (2550) 19
 --อัตราการดื่มของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  
   2536-2546 (2546) 20-21
 --อัตราภาษีสุราแช่และสุรากลั่น  
   (2549) 18

เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์, (2552) 17
 --เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  
   (CT scanner) จำาแนกตามภาค  
   ปี พ.ศ. 2549 (2552) 17
 --จำานวน สถิติปี พ.ศ. 2519-2549  
   (2552) 17
 --จำานวนเครื่องตรวจวินัจฉัยมะเร็ง 
   เต้านม สถิติปี 2519-2549
   (2552) 17
 --จำานวนเครื่องตรวจอวัยวะภายใน 
   ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) สถิติ 
   ปี 2548 (2552) 17
 --จำานวนเครื่องสลายนิ่ว สถิติปี  
   พ.ศ. 2519-2549 (2552) 17
 --แนวโน้มมูลค่าการนำาเข้าและส่งออก  
   สถิติ พ.ศ. 2534-2548 (2552) 17

เครื่องสำาอาง (2554) 72
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เครื่องหมายการค้า, กฏหมาย (2555) 106

เครือสถาบัน (2556) 86

เครือสหวิริยา (2554) 103

เคลเน็กฃ์ (2548) 59

เคเอสดี รีไซเคิล จำากัด, บริษัท (2556) 119-120

แคดเมียม (2550) 13 (2551) 63

แคมฟร็อก  (2550) 44-47

โคเคน (2548) 80 (2549) 25

โครงการ zero waste (2551) 70

โครงการขยับกายสบายชีวี (2546) 43

โครงการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ระดับชาติสำาหรับ
ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ (2548) 97

โครงการชุมชนพอเพียง (2553) 40, 66-67

โครงการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน (2555) 25

โครงการถุงยางอนามัย 100% (2553) 78

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้าน
สุขภาพ (HITAP) (2556) 86

โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
(2554) 38

โครงการพัฒนาระบบกลไกเพื่อเด็กไทยมี
โภชนาการสมวัย (2554) 37, 81

โครงการพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนสำาหรับ 
ผู้สูงอายุในประเทศไทย (CTOP) (2555) 25

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) 
(2556) 104

โครงการพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่นไทย 
(2549) 72

โครงการโภชนาการชนบท (2555) 30

โครงการแม่วัยใส (2553) 60

โครงการรณรงค์เลิฟแคร์ กล้ารัก กล้าเช็ค (2552) 
70

โครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท (2556) 
89

โครงการระบบขนส่งทางอากาศ (2554) 97

โครงการรับจำานำาข้าว  (2556) 92-100

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ (2555) 25

โครงการวิจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรค 
PTSD (2549) 68

โครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550  
(2554) 38

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนารายการโทรทัศน์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (2549) 48

โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (2555) 83

โครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษา
พยาบาล สำาหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วย
เหลือเกื้อกูล (สปร.) (2554) 80

โครงการสะพานบุญ (2551) 70

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง (2554) 91-106

โครงการอนามัยแม่และเด็ก (2555) 30

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (2555) 70

โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน (อผส.) 
(2550) 109

โครงการอาหารปลอดภัย (2546) 50-53  
(2548) 80

โครงการอุ๊ยสอนหลาน (2550) 96

โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) 
(2548) 94 (2556) 104
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โครซิโดไลท์ (2556) 112-113

โครเมียม (2556) 120

โคลีน (2555) 82

โคเสะ, บริษัท (2548) 59

ไครโซไทล์  (2556) 112-113

ฆ
ฆาตกรรม (2548) 17 (2549) 85 (2552) 90-92

ฆ่าตัดตอน (2546) 39 (2549) 83

ฆ่าตัวตาย (2546) 28-29, 91 (2548) 17, 30-31 
(2549) 85 (2550) 14-15 (2551) 64 (2552) 
90-92 (2554) 10-11 (2556) 7

โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (2551) 64-65

ง
งดเหล้าเข้าพรรษา (2546) 55 (2552) 78 
(2553) 54

เงินกู้นอกระบบ (2549) 58

เงินด่วน (2549) 59-61

จ
จงกล สระเจริญ (2555) 43

จตุพร กลัมพสุต (2556) 55

จรัญ ภักดีธนากุล (2550) 41, 43

จลาจลทางการเมือง ดู ความขัดแย้งทางการเมือง

จอดำา (2556) 130

จอน อึ๊งภากรณ์ (2551) 58

จ่อยิงผู้โดยสารรถตู้ 8 ศพ (2551) 42

จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ (2556) 116

จักรพงศ์ เจริญผล (2556) 146

จักรพันธ์ ศรีสะอาด (2546) 39

จังหวัดจัดการตนเอง (2556) 133-137, 174-175
 --กรณีจังหวัดอำานาจเจริญ  
   (2556) 175
 --ธรรมนูญประชาชน ฅนอำานาจเจริญ  
   (2556) 175

จัสมะติ (2555) 107

จัสมินไรซ์ (2555) 106-107

จาตุรนต์ ฉายแสง (2548) 43 (2549) 42 (2550) 
67 (2556) 53

จำาเนียร สาระภาค (2556) 93

จำาลอง คุณสงค์, พล.ต. (2550) 64

จำาลอง ศรีเมือง, พล.ต. (2556) 37

จิตติวัฒน์ สุประสงค์สินธ์ (2548) 56

จิตแพทย์, อัตราส่วนต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
จำาแนกรายจังหวัด (2554) 13

จิราพร ลิ้มปานานนท์  (2552) 51

จีรนุช เปรมชัยพร (2551) 60 (2556) 132

จีอีแคปปิตอล (2549) 59

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่, บริษัท (2556) 130

จีเอ็มเอ็ม แซท, บริษัท (2556) 130

จีเอ็มโอ (2548) 58, 78, 80  (2554) 71

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  (2553) 69 (2554) 37, 
46, 64, 72

จูหลิง ปงกันมูล (2550) 61 (2552) 85

เจนโก้, บริษัท (2551) 62

เจมส์ ฟุลเคอร์ (2553) 82

เจริญ คันธวงศ์ (2553) 66

เจริญ จรรย์โกมล (2556) 43



59

ดัช
นีค

้นค
ำ� 

สุข
ภ�

พค
นไ

ทย
 2

54
6-

25
56

ดัชนีค้นคำ� (ปี) เลขหน้�

เจษฎ์ โทณะวณิก (2550) 51

ใจคำา ตาปัญโญ (2550) 96

ฉ
ฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (2555) 27
 --ฉลากเขียว (2555) 27
 --ฉลากประสิทธิภาพสูง (2555) 27
 --ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 (2555) 27
 --ฉลากลดคาร์บอน (2555) 27

ฉลากโภชนาการ (2554) 78

ฉลากอาหาร (2548) 57

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2556) 164

ฉีกบัตรเลือกตั้ง (2556) 37

เฉก ธนะสิริ (2550) 121

ช
ชฎากาญ พลรักษ์ (2551) 43

ชนกลุ่มน้อย (2556) 139-144

ชนายุทธ ปะตังถาเน (2549) 56

ชมรมคนรักอุดร (2552) 35

ชมรมผู้สูงอายุ (2555) 25

ชมรมผู้สูงอายุอำาเภอแม่วาง (2550) 96

ชมรมแพทย์ชนบท (2553) 66-68

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว อำาเภอวังน้ำาเขียว 
(2555) 43

ชมรมสร้างสุขภาพ (2548) 80

ชมรมออกกำาลังกาย (2546) 43

ชยพัฒน์ รักษายศ (2551) 43

ชลธี เจริญชล (2556) 57

ช่วงเวลาแห่งการปันผลทางประชากร (2550) 90

ชวน หลีกภัย (2552) 37

ชวลิต ยงใจยุทธ, พล.อ. (2549) 44 (2556) 137

ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ (2553) 62

ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ (2553) 40-41

ชัยสิทธิ์ ชินวัตร, พล.อ. (2548) 44 (2556) 52

ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2548) 44

ชาเขียว (2548) 79

ชาญวิทย์ ทระเทพ (2556) 144

ชาตรี บานชื่น (2552) 47

ชาลี ลอยสูง (2556) 107

ชาวเขา (2556) 139-144

ชาวต่างชาติ ดู ประชากรต่างชาติ

ชาวเล (ไทยใหม่) (2549) 67

ชำานาญ จันทร์เรือง (2556) 136

ชำาเรา (2548) 50-53 (2550) 52-55 (2551) 
38-39

ชิกุนกุนย่า (2551) 54

ชิดชัย วรรณสถิตย์, พล.ต.อ. (2549) 42

ชินภัทร ภูมิรัตน (2554) 47

ชินวรณ์ บุณยเกียรติ (2554) 38, 65

ชินวัชร์ สุรัสวดี (2555) 36

ชินวัตร์ แม้นเดช, พ.อ. (2556) 55

ชิมไปบ่นไป (2556) 39

ชิราโตริเภสัช จำากัด, บริษัท (2548) 59

ชิษณุ พันธุ์เจริญ (2549) 82

ชีวิตคู่, การเลือกคู่และลักษณะการใช้ชีวิตคู่  
(2549) 34-35
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ชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล (2555) 43

ชุดตรวจคัดกรองพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมียแบบ
แถบสี (2551) 87

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) (2556) 
57

ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง (2554) 24-25

ชุมชนจัดการตนเอง (2556) 174-175

ชุมชนมาตรา 51 ดีดีไอพัฒนา (2550) 79

ชุมชนออนไลน์ ดู สนทนาออนไลน์

ชุมนุมทางการเมือง, ชุมนุมประท้วง ดู ความขัด
แย้งทางการเมือง

ชุมพล ศิลปอาชา (2553) 55

ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ (2555) 47

ชุมเห็ดเทศ (2549) 85

เชิดชู อริยศรีวัฒนา (2549) 56

เชียงใหม่มหานคร (2556) 134-137

เชื้อเพลิงฟอสซิล (2551) 93-94 (2555) 104

เชื้อรา (2548) 93

เชื้อไวรัส H5N1 (2549) 88-89

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A ชนิด H1N1 
(2553) 46

เชื้อไวรัสโคโรน่า (2546) 58

แชท, แชทไลน์ ดู สนทนาออนไลน์

โชติชัย สุวรรณาภรณ์  (2556) 123

โชติมา จินตนาผล (2554) 74

ไชยันต์ ไชยพร (2556) 137

ไชยา สะสมทรัพย์ (2552) 51

ซ
ซังเกียว, บริษัท (2548) 58-59

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ก๊าซ (2546) 71-72 
(2551) 62-63, 65 (2554) 19

ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) (2551) 93

ซาดิสต์ (2555) 64

ซานลู่, บริษัท (2552) 58

ซินเจนทา (2555) 65

ซิฟิลิส (2546) 96

ซูจิโอ ฟูรูยะ (2556) 114

ซูแซนเทลลี (2551) 100

เซ็กส์ผ่านเน็ต (2548) 63

เซ็กส์ผ่านมือถือ (2548) 63

เซ็กส์เว็บแคม (2548) 63

เซ็กส์เอ็มเอ็มเอส (2548) 63

เซ็กส์เอื้ออาทร (2548) 64

เซ็กส์นอกสมรส (2546) 23

เซ็กส์แลกเกรด (2552) 54-55

เซอร์เพนไทน์ (2556) 112-113

เซี่ยงเส้าหลง (2546) 76-77

โซเดียมไฮเปอร์คลอไรด์ (2556) 118

โซฮอล์, ก๊าซ (2556) 123

ไซโตเทค (2549) 71

ไซบูทามีน (2554) 74
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ฌ
ฌอง ฌากซ์ บุเฟลต (2550) 81

ณ
ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  (2553) 85 (2554) 52

ณรงค์ สายวงศ์ (2554) 36

ณัฐยา บุญภักดี (2554) 65-66

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ (2556) 41, 46

ด
ดลพร ล้อเสริมวัฒนา (2549) 55

ดอกรัก เพ็ชรประเสริฐ (2549) 55

ดอกลำาดวน (2550) 90

ดัชนีการก่อการร้ายโลก, ปี 2554 (2556) 14

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (2555) 21 
 --ไทยและประเทศอาเซียน ปี 2555  
   (2556) 22

ดัชนีการมีสุขภาวะ (2555) 25

ดัชนีครอบครัวอบอุ่น (2554) 23 (2555) 25

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (2556) 31

ดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ (2556) 12-13

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย,  
ปี 2546, 2554 (2556) 8

ดัชนีความสงบสุขโลก, ปี 2555 (2556) 14

ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (2550) 16-17

ดัชนีความเหลื่อมลำา้ของการกระจายรายได้  (2553) 
89-92

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข, ปี 2549-2553 (2555) 25

ดัชนีคุณภาพชีวิต (2555) 20-21

ดัชนีคุณภาพอากาศ (2554) 18-19

ดัชนีจีนี่ความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได้
ในโลก, ปี 2531-2548 (2556) 29

ดัชนีชี้วัดความสุข (2550) 16-17

ดัชนีชี้วัดสุขภาวะครอบครัว (2554) 22-23

ดัชนีชุมชนเข้มแข็ง (2554) 24-25 (2555) 25

ดัชนีปีสุขภาวะ (2555) 29

ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น, ปี 2555  
(2556) 15

ดัชนีมวลกาย (2549) 16

ดัชนีรายจ่ายสุขภาพ, 2537-2551 (2554) 31

ดัชนีโลกมีสุข (2555) 21

ดัชนีโลกแห่งความสุข  (2550) 16-17

ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม (2555) 25

ดัชนีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล (2555) 
25

ดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม (EPI) (2556) 20

ดัชนีสังคมที่ยั่งยืน (2555) 21

ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล (2555) 
25

ดัชนีเสถียรภาพการเมืองของไทย, 2539-2551 
(2554) 27

ดาว อะโกรไซแอนซ์, บริษัท (2555) 65

ดำารง พุฒตาล (2548) 57 (2549) 81

ดินเค็ม (2555) 93

ดินโคลนถล่ม (2551) 103-104 (2556) 72

ดินโคลนและซุงถล่ม, อ. พิปูน 2531 (2556) 73

ดินถล่ม, บ้านนำา้ก้อ 2544 (2556) 73

ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ (2556) 109
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ดีแทค, ดีแทคเนทเวอร์ค, บริษัท (2556) 130

ดุษฎี โยเหลา (2554) 14

ดุษฎี อารยวุฒิ, พ.ต.อ. (2552) 39

ดุสิต นนทะนาคร (2555) 83

ดุสิต นวลทอง (2551) 43

ดูปองท์ (2555) 65

เด็กก่อนวัยเรียน
 -- (0-5 ปี) ปัญหาสุขภาวะ (2556) 23
 -- (1-5 ปี) การศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลัก 
   (2551) 28
 -- (1-5 ปี) ประเภทสื่อที่ใช้ในการเลี้ยง 
    ดู (2551) 29
 -- (1-5 ปี) ปริมาณพลังงานและสาร 
    อาหารที่ได้รับใน 1 วัน (2551) 18
 -- (1-5 ปี) ผู้เลี้ยงดูหลัก (2551) 28
 -- (1-5 ปี) พฤติกรรมการบริโภค 
    อาหาร (2551) 18
 -- (1-5 ปี) อาหาร (2551) 17
 -- (3-5 ปี) ความฉลาดทางอารมณ์  
    (EQ) (2551) 23
 -- (3-5 ปี) ปริมาณนำา้ตาลที่บริโภคต่อ 
    วัน (2551) 19
 -- (3 ปี) ร้อยละของเด็กที่ฟันผุ  
    ปี 2545-2550 (2551) 22
 -- (ตำา่กว่า 5 ปี) อัตราการตาย 
     ที่ลดลง จำาแนกตามวิธีป้องกันโรค  
     (2551) 13
 -- (ตำา่กว่า 5 ปี) อัตราการตาย 
    เปรียบเทียบปี 2533 และ 2543  
    (2552) 27
 -- (ตำา่กว่า 5 ปี) อัตราการรายงาน 
    การป่วยต่อประชากรแสนคน  
    ปี 2540-2549 (2551) 12
 -- (ตำา่กว่า 5 ปี) อาการท้องร่วงและ 
    ปอดบวม ปี 2548-2549  
    (2551) 12
 -- (ตำา่กว่า 6 ปี) ค่าเฉลี่ยระดับ 
    พัฒนาการโดยรวม (DQ) จำาแนก 
    ตามพฤติกรรมการดูโทรทัศน์  
    (2551) 30
 -- (ตำา่กว่า 6 ปี) ภาวะอ้วน จำาแนก 
    ตามพฤติกรรมการดูโทรทัศน์  
    (2551) 30

เด็กกำาพร้า (2548) 79 (2549) 68 (2551) 26

เด็กติดเกม (2548) 81 (2550) 34-35

เด็กติดเซ็กส์ (2548) 64

เด็กถูกทิ้ง (2546) 100 (2549) 70-73 (2556) 
61-62

เด็กปฐมวัย
 --การพัฒนาแบบองค์รวม  
   (2551) 8-9
 --การแสดงออกของผู้เลี้ยงดู  
   (2551) 30
 --กำาพร้า (2551) 26-27
 --ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
   (2551) 23
 --ด้อยโอกาส (2551) 26-27
 --ติดเชื้อเอชไอวี   
    (2551) 26-27
 --ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อ 
    การเลี้ยงดู (2551) 28
 --ผู้เลี้ยงดูและการเลี้ยงดู  
   (2551) 28-30
 --พิการ (2551) 26-27
 --ภาวะทุพโภชนาการ (2551) 20-21
 --ยากจน (2551) 26-27
 --ระดับพัฒนาการและเชาวน์ปัญญา  
   (2551) 25
 --รายการโทรทัศน์สำาหรับเด็ก  
   (2551) 33
 --เร่ร่อน (2551) 26-27
 --โรค (2551) 12
 --สุขภาพฟันและปัญหาฟันผุ  
   (2551) 22
 --อาหารสำาหรับสร้างการเจริญเติบโต 
   และพัฒนาการของสมอง (2551) 17
 --อาหารเสริม (2551) 16-19

เด็กแรกเกิด (2551) 18-30
 --(0-12 เดือน), ร้อยละของอายุเด็กใน 
   ขวบปีแรกที่เริ่มกินกล้วย ผลไม้อื่น  
   ผักและขนมหวาน (2551) 16
 --(0-12 เดือน), ร้อยละของอายุเด็กใน 
   ขวบปีแรกที่เริ่มกินข้าวและกับข้าว  
   (2551) 16
 --(0-12 เดือน), อาหารเสริมของทารก 
   ตามอายุที่ควรได้รับ (2551) 17
 --(0-2 ปี), ปริมาณนำา้ตาลที่บริโภคต่อ 
   วัน (2551) 19
 --(0-3 และ 0-5 เดือน), ร้อยละของ 
   เด็กที่ได้กินนมแม่อย่างเดียว จำาแนก 
   ตามภาค (2551) 13
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 --(0-4 เดือน), เหตุผลที่ไม่สามารถกิน 
   นมแม่อย่างเดียว (2551) 14
 --(0-5 ปี), การดื่มนมและเครื่องดื่ม 
   ประเภทต่างๆ ใน 24 ชั่วโมง  
   (2551) 19
 --(0-5 ปี), นำา้หนักและส่วนสูงเฉลี่ย  
   (2551) 20
 --(0-59 เดือน), ร้อยละของเด็กที่มี
   ภาวะทุพโภชนาการ จำาแนกตามภาค 
   และอายุ (2551) 21
 --(1-2 ปี), ระดับพัฒนาการโดยรวม  
   (DQ) (2551) 24
 --(1-4 ปี), เปรียบเทียบอัตราการดูด 
   นมจากขวดและการดูดนมมื้อดึก  
   จำาแนกตามช่วงอายุ  (2551) 15
 --(1-4 ปี), อัตราการดูดขวดนม  
   จำาแนกตามอายุ (2551) 15
 --(1- น้อยกว่า 3 ปี), ร้อยละของ 
   พ่อแม่ที่ส่งเสริมความถนัดของบุตร 
   ด้านต่างๆ (2551) 29
 --(1- น้อยกว่า 6 ปี), ระดับพัฒนาการ  
   (DQ) (2551) 25
 --(1- น้อยกว่า 6 ปี), รายการโทรทัศน์ 
   ที่พ่อแม่เลือกให้ดู (2551) 29
 --(1-มากกว่า 6 เดือน), อายุของเด็ก 
   เมื่อเริ่มกินนมชนิดอื่นนอกจากนมแม่ 
   (2551) 14
 --(1- มากกว่า 6 เดือน), อายุของเด็ก 
   เมื่อเริ่มกินอาหารชนิดอื่นนอก 
   จากนม (2551) 14
 --(6 เดือน- 5 ปี), ร้อยละของปริมาณ 
   สารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน 
   (2551) 18
 --จำานวนและร้อยละของนำา้หนัก ในปี  
   2540 และ 2549 (2551) 10
 --นำา้หนักตำา่กว่า 2,500 กรัม สถิติปี  
   พ.ศ. 2548-2549 (2552) 27
 --นำา้หนักตำา่กว่ามาตรฐาน  
   ปี 2539-2546 (2548) 12
 --ร้อยละของเด็กที่ได้รับนมแม่วันแรก 
   หลังคลอด จำาแนกตามภาค  
   (2551) 13
 --ร้อยละของเด็กท่ีเล้ียงด้วยนมแม่เพียง 
   อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก  
   ปี 2552 สถิติเปรียบเทียบกับต่าง 
   ประเทศ (2556) 22
 --สาเหตุการตาย ปี 2540-2549  
   (2551) 11
 --อัตราตายหลังคลอด (ภายใน  
   7 วัน) ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน  
   ปี 2540-2549 (2551) 11
 

เด็ก เยาวชน และวัยรุ่น
 --(0-6 ปี), อัตราเด็กที่อยู่ในสถาน 
   สงเคราะห์ (2551) 26
 --(0-9 ปี), สัดส่วนเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับ 
   ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน  
   (2551) 27
 --(2-9 ปี), ประเภทความพิการ  
   (2551) 27
 --(3-12 ปี), ฟันผุ ปี 2543-2544  
   จำาแนกตามอายุ (2551) 12
 --(3-12 ปี), สุขภาพฟันกับพฤติกรรม 
   การบริโภค (2549) 12-13
 --(3-24 ปี), การใช้เวลาดูโทรทัศน์ 
   (2549) 32-33
 --(3-24 ปี), การอ่านหนังสือ  
   (2549) 32-33
 --(3-24 ปี), กิจกรรมช่วงปิดเทอม 
    (2549) 32
 --(3-24 ปี), กิจกรรมที่ทำาในเวลาว่าง 
   (2549) 33
 --(5-6 และ 12 ปี), ฟันผุ (2549) 13
 --(6-11 ปี), ความฉลาดทางอารมณ์ 
    สถิติปี 2545, 2550, 2554 (2556) 23
 --(6-12 ปี), ปัญหาด้านอารมณ์และ 
   พฤติกรรมรุนแรงในระดับ 
   ที่ต้องพบจิตแพทย์ จำาแนกตามภาค  
   ปี 2548 (2549) 24-25
 --(6-14 ปี), โรคอ้วน จำาแนกตามภาค  
   ปี 2546-2547 (2549) 16-17
 --(6-14 ปี), ภาวะโภชนาการ จำาแนก 
   ตามภาค ปี 2546-2547 (2549)  
   16-17
 --(6-14 ปี), ร้อยละของเด็กที่บริโภค 
   ฟาสฟู้ด จำาแนกตามภาค  
   ปี 2546-2547 (2549) 16-17
 --(6-18 ปี), ปัญหาสุขภาพจิต  
   (2549) 24-25
 --(6-18 ปี), ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) 
   (2551) 25
 --(6-24 ปี), การเล่นการพนัน จำาแนก 
   ตามเพศ ปี 2548 (2550) 32
 --(6-24 ปี), การพนันที่นิยมเล่น  
   (2550) 33
 --(15-24 ปี), ความสัมพันธ์ทางเพศ 
   และอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ 
   (2548) 75
 --(15-24 ปี), พฤติกรรมการดื่มเครื่อง 
   ดื่มแอลกอฮอล์ (2548) 74
 --(15-24 ปี), พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 
   (2548) 74-77
 --(น้อยกว่า 18 เดือน-18 ปี),  
   ร้อยละของเด็กติดเชื้อเอชไอวี  
   จำาแนกตามกลุ่มอายุ (2551) 27
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 --การเที่ยวกลางคืน (2548) 74-77
 --การประกอบอาชีพก่อนถูกจับกุม 
   (สถานพินิจ) (2552) 40
 --การพนัน  (2548) 75 (2550) 32-33
 --จำานวนคดีที่กระทำาผิดเกี่ยวกับ 
   ยาเสพติดปี 2548-2551  
   (2552) 39-40
 --ปัญหาการใช้ความรุนแรง  
   (2550) 66-69
 --ปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน  
   (2550) 66-69
 --วัฒนธรรมบริโภค (2548) 74-77
 --สัดส่วนการใช้สารเสพติดที่แพร่หลาย 
   มากที่สุด 4 ชนิด (2552) 40
 --อบายมุข  (2548) 74-77

เด็กข้ามชาติ, การเข้าถึงการศึกษา (2556) 33

เดชรัต สุขกำาเนิด (2553) 43 (2554) 88

เดินอากาศไทย จำากัด, บริษัท (2549) 64

เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (2553) 91 (2556) 127

เดือนเพ็ญ ศิลาเกษ (2549) 79

โดมีคุ่ม (2549) 25

ไดคลอโรโพรเพน (2551) 65

ไดคลอโรมีเทน (2551) 65

ไดคลอโรอีเทน (2551) 65

ไดโครโตฟอส (2555) 63-64, 66, 97

ต
ต้นไม้ใหญ่, กรุงเทพฯ (จำานวน) 2539-2548 
(2548) 22

ตะกั่ว (2551) 63 (2556) 120

ตั้งครรภ์ ดู ท้อง

ตั้งครรภ์โดยไม่พึงปรารถนา, ตั้งครรภ์ไม่พร้อม, 
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ดู ท้องไม่พร้อม

ตันหยงลิมอ (2549) 43

ตากใบ (2548) 44 (2549) 41 (2556) 51, 56

ตำาบลจัดการตนเอง (2556) 174-175

ติดเหล้า (2549) 68

ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (2553) 86

ตุลาการภิวัตน์ (2556) 39

ตู้จำาหน่ายถุงยางอนามัย (2546) 63-64 (2549) 
72, 83

เตตระคลอโรเอทธิลีน  (2551) 65

เต้นแอโรบิก (2546) 43-45

แต่งงาน
 --สัดส่วนชายหญิงที่ยังไม่แต่งงานใน 
   กลุ่มอายุ 34-49 ปี สถิติปี  
   2503-2553 (2555)  12
 --อายุเฉลี่ยของสตรีไทย สถิติปี  
   2503-2553 (2555)  12

ไตรคลอโรเอทธิลีน (2551) 62, 65

ถ
ถกลเกียรติ วีรวรรณ (2551) 72

ถนน, การลงทุน (2549) 31

ถนนอันตราย (2546) 76, 145 (2556) 145-151
 --จุดก้างปลารูปตัววาย (2556) 147
 --ถนนยุบตัว (2556) 149
 --ทางแยกรูปตัววาย (Y) (2556) 146

ถนอม บรรณประเสริฐ (2553) 71

ถมทะเล (2554) 96

ถวิล ไพรสณฑ์ (2553) 66

ถั่วเหลือง, ปริมาณการใช้ นำาเข้า ผลผลิต และ
มูลค่านำาเข้าอาหารสัตว์ ปี 2552 (2555) 95

ถ่านไฟฉาย, แมงกานีส (2550) 22

ถาวร เสนเนียม (2554) 57

ถุงยางอนามัย (2546) 22, 63, 94-95 (2548) 
32, 81 (2549) 71-72, 83 (2552) 20, 23, 71 
(2553) 78 (2556) 61
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 --พฤติกรรมการใช้ของกลุ่มชายรักร่วม 
   เพศ (2546) 63
 --พฤติกรรมการใช้ของนักเรียนชาย 
   และหญิง สถิติปี 2538-2550  
   (2552) 23
 --พฤติกรรมการใช้ของพนักงานชาย 
   ในสถานประกอบกิจการ สถิติปี  
   2538-2550 (2552) 23
 --พฤติกรรมการใช้ของหญิงบริการทาง 
   เพศ จำาแนกตามประเภทคู่นอน สถิติ 
   ปี 2538-2550 (2552) 23
 --อัตราร้อยละการใช้ทุกครั้งของผู้ชาย 
   กับคู่นอนต่างๆ ปี 2545 (2546) 23

ท
ทนโท่, ยากำาจัดศัตรูพืช (2555) 64

ทรัพย์สินทางปัญญา (2548) 84-103 (2553) 87 
(2556) 27, 101-105
 --การคุ้มครองด้วยระบบสิทธิบัตร 
    จนเกินขนาด (2548) 93
 --รายรับ-รายจ่าย และดุลการชำาระเงิน  
    ปี 2552 (2556) 27

ทรัพยากรเกษตร (2555) 88-110
 -- ปัญหาคุณภาพดิน (2555) 93
 
ทรัพยากรชีวภาพ (2548) 58-61

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ปัญหา 
(2553) 93-96, 104, 109 (2554) 84
 -- ทะเลและชายฝั่ง (2553) 93-96  
    (2555) 91-92 (2556) 157
 -- ดินและการใช้ที่ดิน (2553) 93-96  
    (2555) 109 (2556) 157
 -- นำา้ (2553) 93-96 (2555) 109
 -- ป่าไม้ (2553) 93-96 (2555) 92-93
 -- พลังงาน (2553) 93-96
 -- แร่ (2553) 93-96

ทริปส์ ดู TRIPS

ทริปส์กับการสาธารณสุข (2548) 91-103

ทริปส์ผนวก หรือ ทริปส์พลัส ดู TRIPS Plus

ทรู, ทรูวิชั่นส์ (2556) 130

ทวี สอดส่อง, พ.ต.อ. (2556) 56

ทวีศักดิ์ งามสง่า, พ.ต.อ. (2556) 129

ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (2548) 64

ท้อง (2546) 96 (2548) 12-13, 16 (2549) 71 
(2556) 61-64

ท้องถิ่นจัดการตนเอง (2556) 174-175

ท้องไม่พร้อม (2546) 96 (2549) 14-15, 70-73, 
83 (2551) 47-50 (2553) 59-61 (2554) 46, 
64-67 (2556) 61-64

ท้องร่วง (2551) 12

ท้องเสียเฉียบพลัน (2555) 19

ท่อซีเมนต์ใยหิน (2556) 113-114, 116

ทะเบียนชีพ (2555) 13

ทักษพล ธรรมรังสี (2546) 49

ทักษิณ ชินวัตร, พ.ต.ท. (2548) 42 (2550) 60, 
75 (2552) 34-38 (2553) 38-40 (2554) 50-54 
(2555) 50, 59-61 (2556) 36-46, 50, 88, 94, 
136

ทันตกรรม, การรับบริการ (2549) 12-13

ทันตแพทย์
 -- ปัญหาขาดแคลนบุคลากร  
    (2552) 12-13
 -- สัดส่วนบุคลากรต่อประชากร  
    สถิติปี 2547-2553 (2556) 9

ทัศนา จงพีร์เพียร (2550) 120-121

ทารก ดู เด็กแรกเกิด

ท่าเทียบเรือ (2554) 97

ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน), บริษัท 
(2549) 64

ทำาแท้ง (2546) 22, 80, 96 (2548) 12 (2549) 
14-15, 70-73, 83 (2551) 46-50 (2553) 58-59 
(2554) 45-49, 66-67 (2556) 60-62
 -- สถานการณ์และความก้าวหน้าใน 
    เนปาล (2554) 48
 -- สถานการณ์และความก้าวหน้าใน 
    ปากีสถาน (2554) 48
 -- สถานการณ์และความก้าวหน้าใน 
    ฟิลิปปินส์ (2554) 48
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 -- สถานการณ์และความก้าวหน้าใน 
    มองโกเลีย (2554) 48
 -- สถานการณ์และความก้าวหน้าใน 
    มาเลเซีย (2554) 48
 -- สถานการณ์และความก้าวหน้าใน 
    เวียดนาม (2554) 48
 -- สถานการณ์และความก้าวหน้าใน 
    อินโดนีเซีย (2554) 48
 
ทำาแท้ง, วิธี (2549) 71
 -- ทำาแท้งโดยการใช้ยา (2554) 49

ทำาบุญ (2549) 26-27

ทิชา ณ นคร (2546) 96 (2548) 64

ทินเนอร์ (2550) 22

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2551) 72

ทิวากาล อ่อนใย (2549) 56

ที่ดิน
 -- การถือครอง (2555) 43-44, 51,  
    88-90, 109 (2556) 30
 -- การบุกรุก (2555) 41-44
 -- ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ (2549) 67
 -- ร้อยละของที่ดินการเกษตร จำาแนก 
    ตามการใช้ประโยชน์ ปี 2532-2552 
    (2555) 88-89

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
(2555) 56

ทีวีฟอร์คิดส์ (2549) 48

ที่อยู่อาศัย, สถานะการครอบครองของครัว
เรือนไทยปี 2550 (2554) 21

ทุจริตคอร์รัปชั่น (2556) 38
 --CTX (2556) 38
 --ยา (2553) 68-69

ทุนทางสังคม (2546) 35

ทุนนิยม
 --วิกฤตชุมชน (2553) 96-97
 --วิกฤตสุขภาพ (2553) 98-103
 --ทุนนิยมผูกขาด (2553) 89
 --ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ (2553) 109
 --ทุนนิยมสามานย์ (2553) 89

ทุพภิกขภัย (สถิติ) (2551) 103

ทุพโภชนาการ (2546) 19 (2554) 36

เทคโนโลยีกับนโยบายด้านสุขภาพ (2553) 102

เทคโนโลยีกับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ 
วัยรุ่น (2548) 63-64
 --เซ็กส์ผ่านเน็ต (2548) 63
 --เซ็กส์ผ่านมือถือ (2548) 63
 --เซ็กส์เว็บแคม (2548) 63
 --เซ็กส์เอ็มเอ็มเอส (2548) 63

เทคโนโลยีทางการแพทย์, ความคุ้มค่าในการ
รักษาโรคและการกระจายที่เหมาะสม 
(2552) 8-9, 16-17

เทคโนโลยีสารสนเทศ
 --กฎหมาย  (2551) 56-60
 --ประเภทภัยคุกคาม (2556) 25

เทียน วรรณาโภ, อุดมการณ์ประชาธิปไตยของ
เทียนวรรณ (2556) 161

เทวินทร์ มณีทรัพย์ (2555) 42

เทศาภิวัฒน์ (2556) 173

เทียนไชย จงพีร์เพียร (2546) 73

แท้งไม่ครบ (2549) 71

ไทยเข้มแข็ง (2553) 40, 66-69

ธ
ธงทอง จันทรางศุ (2555) 36

ธนนุช ตรีทิพยบุตร (2552) 44

ธนวรรธน์ พลวิชัย (2552) 35, 44

ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล (2554) 43

ธนะพงศ์ จินวงษ์ (2556) 147

ธนา เธียรอัจฉริยะ (2556) 130

ธนาคารขยะ (2551) 70

ธนาคารที่ดิน (2555) 109
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธกส.) (2556) 93-94

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM Bank) (2556) 38

ธนาคารโลก (2548) 85

ธนาคารสมอง (2550) 98

ธนิต โสรัตน์ (2556) 111

ธรณีพิบัติภัย (2549) 66-68, 84 (2556) 71-80
 -- ดินโคลนถล่ม (2551) 103-104  
    (2556) 72
 -- ดินโคลนและซุงถล่ม, อ. พิปูน 2531  
    (2556) 73
 -- ดินถล่ม, บ้านนำา้ก้อ 2544  
    (2556) 73
 -- สึนามิ (2548) 38-41 (2549)  
    66-69, 84 (2556) 72, 74-75

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 (2552) 73-74 (2554) 91-92  
(2555) 70, 79-80 (2556) 83

ธรรมนูญสุขภาพคนไทย (2550) 71 (2556) 85

ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ (2549) 72

ธเรศ ปุณศรี, พล.อ.อ. (2556) 129

ธวัช สุนทราจารย์ (2551) 54

ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (2556) 129

ธวัชชัย สำาโรงวัฒนา (2556) 78

ธารารัชต์ ธารากุล (2551) 87

ธีรยุทธ บุญมี (2549) 45 (2554) 54

ธีรวัฒน์ เหมะจุฑา (2553) 71

ธีระ วงศ์สมุทร (2555) 36 (2556) 75

ธีระชน มโนมัยพิบูลย์  (2556) 148

ธุรกิจขายตรง (2554) 72

ธุรกิจประกันภัย (2533) 74-77

โธมัส ฟุลเลอร์ (2553) 45

น
นกกระดาษ (2548) 44

นกเป็ดนำา้ (2549) 92

นกอพยพ (2548) 48 (2549) 88-111

นครรัฐปัตตานี (2556) 59, 134-137

นที ธีระโรจนพงษ์ (2556) 67-68
 
นที ศุกลรัตน์, พ.อ. (2556) 129

นพดล กรรณิการ์ (2552) 36

นพดล ปัทมะ (2552) 64 (2555) 59

นพดล เผือกโสภณ, พ.ต.อ. (2551) 43

นม (2548) 56

นมปลอมปนเมลามีน (2552) 58-62

นมผงดัดแปลงสำาหรับเลี้ยงเด็กทารก (2548) 56

นมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง (2548) 56

นมแม่ (2551) 13
 -- การเลี้ยงลูก สถิติ 2536-2545 
    (2548) 12
 -- การเลี้ยงลูก สถิติ  
    (เปรียบเทียบกับต่างประเทศ)  
    (2556) 22

นโยบายกระจายรายได้ (2552) 113

นโยบายการบริหารและการพัฒนาเกี่ยวกับ
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 (2556) 57

นโยบายการสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ 
(2552) 113

นโยบายคืนสิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้มี
ปัญหาเรื่องสถานะ (2554) 80 (2556) 139

นโยบายแทรกแซงการค้าข้าว (2556) 92-100

นโยบายพลังงานแห่งชาติ (2556) 127
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นโยบายพัฒนาหลักประกันความมั่นคงทางสังคม 
(2552) 113

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (HPP) (2546) 73 
(2554) 84-110

นโยบายอาหารปลอดภัย (2548) 78

นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ (2554) 46-47

นราศักดิ์ เชียงสุข, พล.ต.ต. (2554) 56-57

นฤเบศร์ ม๊กจ๊ก (2548) 67

นวดแผนไทยและท่าฤาษีดัดตน (2555) 71

นวลน้อย ตรีรัตน์ (2553) 69

นวลพรรณ ลำา่ซำา (2553) 60

นอมินี (2554) 70

น้อย ใจตั้ง  (2553) 45

นักธุรกิจการเกษตร (2555) 103

นักเรียน, ม.1-ม.6 สถิติการออกจากโรงเรียน
เพราะแต่งงาน ปี 2548-2552 (2554) 66

นันทนาการลามก (2552) 56-57

นันทวัฒน์ บรมานันท์  (2552) 35

นัยพินิจ คชภักดี (2551) 23

น้านิด ดู ภัทรจารีย์ อัยศิริ

นำา้
 --ปริมาณความต้องการใช้  
   (2549) 28-29
 --ปริมาณความต้องการใช้จำาแนกตาม 
   ลุ่มนำา้ในปี 2539 และ 2549  
   (2549) 29
 --ปัญหาการขาดแคลน (2549) 28-29

นำา้ดื่ม (2546) 19

นำา้ตาล, พฤติกรรมการบริโภค (2548) 55  
(2549) 84

นำา้ตาลทราย, ปริมาณการบริโภค ปี 2526-2549 
(2548) 24-25 (2553) 99

นำา้ท่วม (2549) 82, (2550) 56-59, (2551) 103, 
106-107, (2554) 40-44, 69-70,  
(2555) 34-40, (2556) 72, 75
 --ความเสียหาย สถิติ  
   พ.ศ. 2545-2554 (2555) 38
 --ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจ 
   (2550) 57-58, (2556) 21
 --สถานการณ์และความเสียหาย สถิติ  
   2545-2549 (2550) 59 (2556) 21
 --สาเหตุและการแก้ปัญหา  
   (2550) 58-59
 --การเตรียมรับมือกับน้ำาท่วมระหว่าง 
   ครัวเรือนที่มีรายได้สูงสุดและตำา่สุด 
   (2556) 21

นำา้ฝน, ปริมาณเฉลี่ยรายปีของประเทศไทย  
สถิติปี 2494-2547 (2549) 29

นำา้มัน
 --การแทรกแซงราคา (2549) 50, 52
 --ราคาขายปลีก ปี 2548-2549   
   (2549) 51
 --นำา้มันเครื่อง (2550) 22
 --นำา้มันเชื้อเพลิง, อัตราบริโภค  
   2136-2545 (2549) 30-31
 --นำา้มันดีเซล (2556) 18, 122-123
 --นำา้มันเบนซิน (2556) 18, 123
 --นำา้มันแพง (2549) 50  
   (2552) 42-45
 --นำา้มันและก๊าซ (2556) 122-123

นำา้มันหอมระเหยขมิ้นชัน (2550) 85

นำา้ยาทำาความสะอาด (2550) 22

นำา้อัดลม (2548) 56 (2549) 16-17, 84

นิกเกิล (2556) 120

นิคมอุตสาหกรรม (2554) 96

นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2550) 67 (2552) 35 (2555) 
50 (2556) 45, 55, 57, 110-111

นิพนธ์ บุญญามณี (2554) 56

นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ (2553) 40

นิพล ผดุงทอง (2554) 56

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ (2553) 66 (2554) 66

นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี  (2553) 64
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นิยม วรปัญญา (2556) 46

นิรโทษกรรม (2556) 43

นิรันดร์ กัลยาณมิตร (2555) 75

นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ (2550) 50

นูดริน (2555) 64

เนวิน ชิดชอบ (2553) 39

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย-ข้อเสนอต่อ
พรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (2556) 170

แนวทางปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (2554) 
(2555) 90

แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ (นปก.) 
(2556) 39

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.) (2552) 34-37, 106 (2553) 39 (2554) 
50-52 (2556) 39

แนวร่วมปลดปล่อยประชาชาติปาตานี (BNPP) 
(2556) 58

แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามปาตานี (2556) 58

แนวร่วมผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ 
 (2556) 70

แนวร่วมเพื่อการปฏิวัติแห่งชาติ (บีอาร์เอ็น) ดู 
BRN

แนวร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง (2556) 63

แนวร่วมเพื่อเอกราชแห่งปาตานี (BERSATU) 
(2556) 58

ไนตรัสออกไซด์ (N2O) (2551) 93

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2), ก๊าซ (2551)  
62-63, 65 (2554) 19

บ
บทบาททางเพศ (2546) 64

บรรลุ ศิริพานิช (2553) 68-69

บรรษัทนิยม (2553) 110

บริการทางการแพทย์, แนวโน้มการใช้บริการที่มี
ต้นทุนสูง พ.ศ. 2547-2550 (2555) 29

บริการทางเพศ, การซื้อ (2548) 32

บริการสุขภาพ
 --การเข้าถึง (2554) 28-29 (2556) 8
 --ค่าใช้จ่าย (2549) 22-23
 --คุณภาพและความปลอดภัย  
   (2552) 24-25
 --ประสิทธิภาพและแนวโน้มการใช้ 
   บริการมากเกินความจำาเป็น  
   (2552) 30
 --สถิติการใช้บริการของสถานพยาบาล 
   ระดับต่างๆ ปี 2544 และ 2546 
   (2552) 27

บริสทอลเมเยอร์สควิป, บริษัท (2550) 79

บวร เตชะอินทร์ (2551) 74

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2551) 38 (2555) 62 
(2556) 43

บ่อนการพนัน (2550) 32-33

บัญชียาหลักแห่งชาติ (2550) 79 (2553) 100 
(2555) 69-70

บัณฑิต ศรไพศาล (2553) 55

บัตรเครดิต (2549) 60-61

บัตรทอง (2548) 28, 78 (2549) 23 (2551) 76 
(2552) 79 (2553) 74-76 (2554) 80

บัตรประกันสุขภาพ (2556) 139-144

บัตรประกันสุขภาพโดยสมัครใจ (2552) 18, 28

บัตรประจำาตัวประชาชน (2555) 73-74

บัตรประชาชนเด็ก (2555) 73-76

บัตรรักษาพยาบาลฟรีสำาหรับผู้มีรายได้น้อย 
(2552) 18

บัตรสุขภาพ (2554) 80

บัตรอีซี่บาย (2549) 59
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บัลลาสต์, สารพีซีบี (2550) 22

บัวบก (2549) 85

บ้านพักฉุกเฉิน (2552) 98 (2553) 58-59

บาร์บารา ไวเซล (2552) 52

บิ๊ก ดีทูบี ดู อภิเชษฐ์ กิติกรเจริญ

บิดาแห่งการแพทย์แผนไทยแบบประยุกต์  
(2555) 69

บิวทาไดอีน (2551) 65

บีเอสที อิลาสโตเมอร์, โรงงาน (2556) 118

บีเอเอสเอฟ (2555) 65

บีแอลซีพี, โรงไฟฟ้าถ่านหิน (2551) 63

บุคคลสองสัญชาติ (2548) 43

บุคลากรสาธารณสุข
 -- ด้านสุขภาพจิต 2542-2544  
    (2548) 30
 -- ปัญหาขาดแคลน   
    (2552) 12-13
 -- อัตราเฉลี่ยต่อประชากร จำาแนกเป็น 
    รายภาค ปี 2546 (2548) 14

บุญช่วย ทองเจริญพูลพร (2550) 76

บุญทรง เตริยาภิรมย์ (2556) 96

บุญยืน ศิริธรรม (2554) 61

บุญเรือง ไตรเรืองวรรัตน์, น.ต. (2552) 39

บุณยพร ยี่มี (2555) 82

บุรณัชย์ สมุทรักษ์ (2550) 72 (2554) 46

บุหรี่
 -- การรณรงค์เพื่อการไม่สูบและ  
    มาตรการลดการสูบ (2548) 75-77  
    (2549) 74-77  (2550) 76
 -- การสูบ (2546) 20-21, 104-106, 
    (2548) 21, 74-77, 80  
    (2549) 74-77, 85

 -- การสูบบุหรี่มือสอง  (2550) 20-21
 -- เขตปลอดบุหรี่และสถานที่ห้ามสูบ 
    บุหรี่ (2549) 75-76 (2550) 20-21
 -- พฤติกรรมการสูบปี 2546-2547  
    และ 2550-2552, 2554 (2549) 75  
    (2554) 16-17 (2556) 7
 -- ภาษี (2549) 75 (2550) 76
 -- อันตรายจากการสูบและควันบุหรี่ 
    มือสอง (2548) 20-21  
    (2550) 18-21

เบนซีน (2551) 62-63, 65

เบี้ยยังชีพผู้พิการ (2554) 27

แบตเตอรี่ (2548) 71-72 (2549) 85 (2550) 22

แบรด อดัมส์ (2550) 62

ไบดริน (2555) 64

ไบเออร์ (2555) 65

ไบโอเซนเซอร์, ชุดตรวจไข้หวัดนก (2551) 87

ไบโอดีเซล  (2549) 53 (2555) 104 (2556) 18

ไบโอไทย (2548) 58

ป
ปฏิญญาโดฮา (2548) 91-92, 97 (2552) 52

ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน  
(2555) 53, 57

ปฏิรูปการเกษตร (2555) 109-110

ปฏิรูปการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร (2554) 53 
(2555) 51

ปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2552-2561) (2554) 39

ปฏิรูปกิจการไฟฟ้า (2549) 65

ปฏิรูปโครงสร้างอำานาจ (2556) 166

ปฏิรูปที่ดิน (2555) 43-44, 50-51, 90

ปฏิรูปประเทศ (2554) 50-54 (2555) 49-52 
(2556) 154-177
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ปฏิรูประบบสุขภาพ (2550) 70 (2552) 72-77 
(2556) 81-90

ปฏิวัติรัฐประหาร (2552) 105-106

ปตท. จำากัด (มหาชน), บริษัท (2549) 51, 63-64 
(2556) 122-127 (2556) 122-127

ปรเมศวร์ มินศิริ (2550) 47

ปรอท (2550) 13

ปรอทและโลหะหนัก (2550) 22

ประกันสังคม (2548) 96 (2549) 23  (2550) 
114-115, (2552) 26, 28 (2553) 34-35, 64, 
76-77, (2555) 25, 81 (2556) 8, 16-17

ประกันสำาหรับข้าราชการ (2552) 26-29  
(2556) 16-17

ประกาศแพทยสภา เรื่องข้อเท็จจริงทางการ
แพทย์ (2550) 48-49

ประชา พรหมนอก (2556) 56

ประชากร
 --จำานวน จำาแนกตามสัญชาติและ 
   ภูมิภาคปี 2553 (2555) 19
 --จำานวน อัตราการเพิ่มและความ 
   หนาแน่น สถิติปี 2452-2553  
   (2555) 11
 --จำาแนกตามแหล่งเงินที่สำาคัญที่สุดใน 
   การเลี้ยงตนเองยามชราปี 2550 และ  
   2554 (2555) 25
 --สถิติการศึกษา (2546) 32-33
 --สถิติความยากจน (2546) 32-33
 --อัตราการเพิ่ม ปี 2513-2554  
   (2555) 30-31
 --อัตราส่วนพึ่งพิง สถิติ ปี 2543-2573 
   (2555) 23
 --พีระมิดประชากร ปี 2553, 2573,  
   2593 (2555) 11

ประชากรชายขอบ , ความไม่มั่นคงของมนุษย์ 
(2556) 32-33
 --กลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย,  
   จำานวนประชากรปี 2553  
   (2556) 32-33
 --กลุ่มประชากรที่มีภาวะเปราะบางต่อ 
   การติดเชื้อเอชไอวี (KAP) (2556) 33
 --กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด, ความชุกการติด 

   เชื้อเอชไอวี (2556) 32-33
 --กลุ่มเพศวิถี (2556) 33
 --คนจน คนเร่ร่อน (2556) 32-33
 --คนไร้รัฐ, จำานวนประชากรปี 2553  
   (2556) 32-33
 --เด็กข้ามชาติ, การเข้าถึงการศึกษา  
   (2556) 33
 --ผู้พิการ (2556) 32
 --ผู้สูงอายุ (2556) 32-33
 --พนักงานขายบริการ, ความชุกการ 
   ติดเชื้อเอชไอวี (2556) 32-33
 --แรงงานข้ามชาติ, จำานวนประชากร 
   ปี 2553 (2556) 32-33

ประชากรต่างชาติ
 -- 10 อันดับโรคที่พบมากในผู้ป่วย 
    ต่างชาติ ปี 2553 (2555) 19
 -- การคาดประมาณจำานวนใน 
    ประเทศไทย จำาแนกตามประเภท  
    ปี 2552-2553 (2555) 19
 -- สถิติจำานวนคนไข้ที่มารับบริการ 
    ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน  
    ปี 2544-2550 (2555) 19

ประชาคมการเมือง-ความมั่นคงอาเซียน (APSC) 
(2555) 54

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
(2555) 54 - 56

ประชาคมอาเซียน (AC) (2555) 53-57

ประชานิยม (2554) 53 (2556) 39, 99, 107, 
111, 122

ประชาวิวัฒน์ (2554) 53

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 
(2555) 54

ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี (2550) 50

ประเทศที่ถูกจับตา (WL) (2552) 52

ประเทศที่ถูกจับตาเป็นพิเศษ (PWL) (2552) 52

ประพันธ์ พลรักษ์ (2551) 43

ประมนต์ สุธีวงศ์ (2555) 83

ประวิทย์ มาลีนนท์ (2551) 72

ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา (2556) 129
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ประเวศ วะสี (2546) 48, 61, (2548) 57, 
(2549) 41, 83 (2550) 63, 70 (2551) 42, 45 
(2553) 67, 88 (2554) 14, 39, 51 (2555) 50, 
52 (2556) 42, 53, 80, 135, 163-164, 171, 
173

ประเสริฐ ทองเจริญ (2553) 49

ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ (2546) 100,  
(2553) 63

ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ (2556) 129

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (2551) 92-119

ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ (2550) 57, (2551) 48, 
(2553) 59

ปราโมช รัฐวินิจ (2551) 74

ปราโมทย์ ประสาทกุล (2552) 103

ปราสาทตาเมือน (2555) 59, 61
  
ปราสาทพระวิหาร (2554) 51-52 (2555) 58-62 
(2556) 39, 41

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2552) 35

ปรีชา นวลทอง (2551) 43

ปรีดิยาธร เทวกุล, ม.ร.ว. (2550) 41-42

ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา (2550) 50, (2554) 62

ปลอดประสพ สุรัสวดี (2556) 105

ปฤษฎางค์, พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า (2556) 
161

ปลาป่น, ปริมาณการใช้ นำาเข้า ผลผลิต และ
มูลค่านำาเข้าอาหารสัตว์ ปี 2552 (2555) 95

ปวริศา เพ็ญชาติ (2551) 77

ปวีณา หงสกุล (2550) 53

ปอดบวม (2551) 12

ปะการังฟอกขาว (2551) 100

ปัจเจกนิยม (2553) 87, 98

ปัญหาเด็กไทยไอคิวตำา่ (2554) 36-39

ปัญหาสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์ (2548) 29

ปัตตานีมหานคร (2556) 137

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2555) 65

ป่าใกล้เขตร้อน (2551) 103

ป่าเขตร้อน (2551) 103

ป่าชายเลน (2555) 91-93, 109

ป่าชื้นใกล้เขตร้อน (2551) 103

ป่าชุมชน (2555) 44, 109

ป้าเช็ง ดู ศรวรรณ ศิริสุนทรินท์

ปานชัย บวรรัตนปราณ (2552) 40

ป่าพรุ (2555) 92-93

ป่าพรุแม่รำาพึง (2554) 103

ปาล์มนำา้มัน (2549) 53 (2555) 104

ป่าแล้งใกล้เขตร้อน (2551) 103

ป่าแล้งเขตร้อน (2551) 103

ป่าแล้งมากเขตร้อน (2551) 103

ปาสคาล ลามี (2552) 50

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (2556) 40

ปิ่นทิพย์ ชะเอม (2546) 101

ปีเตอร์ แมนเดอร์สัน (2552) 52

ปีสุขภาวะ (2553) 14-15

ปีสุขภาวะ, ความสูญเสียอันเนื่องมาจากความ
รุนแรง (2552) 109-110

ปีสุขภาวะ, สาเหตุการสูญเสีย 10 อันดับแรกของ
คนไทย (2554) 10-11
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ปีสุขภาวะที่สูญเสียปรับด้วยความบกพร่องทาง
สุขภาพ (DALYs) (2552) 109

ปุณยวีร์ ประจวบลาภ (2556) 52

ปุ๋ย, ปริมาณการนำาเข้า (2546) 51-52

ปุ๋ยเคมี (2546) 51-52 (2555) 65, 67, 93-98, 
109

ปุ๋ยอินทรีย์  (2555) 110

ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) (SCG), บริษัท 
(2550) 30-31 (2556) 113

เป็ดไล่ทุ่ง (2549) 93-94, 104-111

เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ. (2553) 39 (2556) 
41, 45, 94

เปรมศิริ เกษมสันต์, ม.ร.ว. (2556) 76

เปล้าน้อย (2548) 58-59 (2549) 85

เปลาโนทอล (2548) 59

แป๊ปสเมียร์ (2551) 76-78, 80

โป๊, เปลือย, ลามก, อนาจาร
 --การ์ตูน (2548) 62-63 (2552) 108
 --คลิปวิดีโอ, คลิปแอบถ่าย (2549) 85  
   (2550) 45-47, 53 (2552) 93, 102
 --โฆษณา (2552) 108
 --ภาพ, ภาพหลุด, ภาพแอบถ่าย  
   (2548) 62-63 (2549) 85
 --ภาพยนตร์ (2548) 63
 --มิวสิควิดีโอ (2552) 108
 --เว็บไซต์ (2548) 62-63  
   (2550) 34-35 (2552) 108
 --สื่อ (2548) 62-65, 69 (2549) 85  
   (2550) 46 (2552) 98, 108
 --หนัง, หนังแผ่น วีซีดี, วิดีโอ  
   (2548) 62-63 (2552) 108
 --หนังสือ (2548) 62-63

โปรแกรม HOUSE KEEPER (2550) 47

โปรแกรมเอ็มเอสเอ็น (MSN Messenger) 
(2550) 45

ผ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ
เกินจริง (2551) 78 (2554) 72-75
 --กาแฟลดนำา้หนัก (2554) 72
 --ครีมเสริมทรวงอก (2554) 72
 --เครื่องกรองนำา้มหัศจรรย์ (2554) 72
 --เครื่องสำาอาง (2554) 72
 --นำา้แร่นาโน (2554) 72
 --นำา้หมักมหัศจรรย์ (2554) 73
 --ผลิตภัณฑ์จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง 
   (2554) 75
 --ผลิตภัณฑ์ชาขาว White Nature 
    (2554) 75
 --ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะเท้าพลังงาน 
   ธรรมชาติของสาร wood vinegar 
   (2554) 75
 --ผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ (Stem Cell  
   product) (2553) 71
 --ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
   (2550) 24-25
 --ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Magic Iris 
   (2554) 75
 --ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Adoxy  
   (2554) 75
 --ยานำา้สมุนไพรหลงหลง  
   (2554) 75
 --ยาสมุนไพรรักษาสารพัดโรค  
   (2554) 72
 --วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  
   (2551) 78
 --สินค้าบรรจุพลังแม่เหล็ก  
   (2554) 72

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)  
(2548) 87 (2555) 23

ผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ (Stem Cell product) 
(2553) 71

ผักและผลไม้, พฤติกรรมการบริโภค  
ปี 2546-2547 และ 2551-2552 (2554) 16-17

ผาแดง อินดัสทรี จำากัด, บริษัท (2548) 79

ผ้าเบรกและคลัทช์ (2556) 113-114, 116

ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2553) 105

ผูกขาดโดยเสรี (2556) 126-127
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ผู้บริโภค, กฎหมาย (2549) 81

ผู้ปลดปล่อยปาตานี (2556) 58

ผู้พลัดถิ่นอพยพ (2555) 19

ผู้พิการ/ คนพิการ
 -- ลักษณะ อายุ ระดับการศึกษา  
    สาเหตุความพิการ 2545  
    (2548) 18-19
 -- โอกาสในการทำางานและรายได้ 
    (2553) 28-29
 -- รถเข็นไฮเทค (2550) 84

ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (2552) 67 (2554)  
80-81 (2555) 19 (2556) 33-34, 139-144

ผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น, จำานวนเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน 
2544-2552 (2554) 24

ผู้ย้ายถิ่น (2555) 16-17

ผู้ว่า CEO (2556) 136

ผู้สูงอายุ (2548) 34-35 (2550) 86-121 (2555) 
3, 8-15, 18, 22, 24-25, 28-29, 82
 --การดูแลสุขภาพ บ้านศูนย์ Home  
   Health Care (2555) 25
 --คลังแห่งภูมิปัญญาและห่วงโซ่ทาง 
   วัฒนธรรม (2550) 97
 --คลินิก (2550) 102
 --คาดประมาณความต้องการกำาลังคน 
   สำาหรบัการดูแล ป ี2553 และ 2563  
   (2555) 29
 --จำาแนกตามภาวะพึ่งพิงในกิจวัตร 
   ประจำาวันและตามเพศ สถิติปี  
   2553-2583 (2555) 15
 --ช่วงแห่งการพักผ่อน (2550) 92
 --ช่วงแห่งการพึ่งพิง (2550) 92
 --ชั่วโมงทำางานและรายได้เฉลี่ย  
   สถิติ 2544-2548 (2550) 94
 --ธนาคารสมอง (2550) 98
 --เบี้ยยังชีพ (2554) 27 (2555) 31
 --ประชากร จำาแนกตามกลุ่มอายุ  
   2513-2563 (2548) 35
 --ปัญหาความรุนแรง (2552) 103-105
 --ปัญหาสุขภาพและแนวโน้มการดูแล  
   (2548) 34 (2550) 100-111
 --ปัญหาสุขภาพจิต (2549) 68
 --ภาระโรคและปัจจัยเสี่ยงสำาคัญ  
   (2555) 29
 --รถเข็นไฮเทค (2550) 84

 --ระดับการศึกษา (2548) 35
 --ระบบการออมเพื่อการชราภาพ  
   (2550) 114-116 (2553) 93
 --รายได้เฉลี่ย (2548) 35
 --แรงงาน (2553) 28
 --วันผู้สูงอายุไทย (2550) 90
 --สถานภาพการทำางาน สถิติปี 2548 
   (2550) 93
 --สถานภาพสมรส (2548) 35
 --สัญลักษณ์ (2550) 90
 --หลักประกันรายได้ (2550) 113-116
 --หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
   (2550) 112-113
 --อัตราการฆ่าตัวตายเทียบกับ 
   ประชากรทั้งหมด ปี 2544-2554 
   (2556) 33

เผด็จ ศิริยะเสถียร (2551) 53

แผนคุ้มครองสมุนไพรไทยในเขตพื้นที่อนุรักษ์ 
พ.ศ. 2555-2557 (2555) 69

แผนงานความร่วมมือภูมิภาคเอเซียการวิจัยโรค
ติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซำา้ (2556) 86

แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ และระบบการประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ (แผนงาน HPP-HIA) (2554) 90-91 
(2555) 65

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลกระ
ทบทางสุขภาพ (2554) 90-91

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา (2556) 86

แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 (2556) 121

แผ่นดินไหว (2548) 40 (2556) 74

แผนใต้สันติสุข (2548) 43

แผนที่ความยากจน, 2549-2551 (2554) 20-21

แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนำา้แบบ
บูรณาการและยั่งยืน (2555) 40

แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย (2554) 53

แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะ
เร่งด่วน (2555) 40

แผนปฏิบัติการว่าด้วยเรื่องประชากรและการ
พัฒนา (ICPD) (2554) 66
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แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (2555) 57

แผนยุทธศาสตร์กำาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ 
(2550) (2556) 86

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ 
(2549) 110

แผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 
(2553) 54, 57

แผนสันติวิธี 7 ประการ (2548) 43

ฝ
ฝนกรด (2546) 71-72 (2551) 63

ฝนเทียม, ฝนหลวง (2549) 28-29
 -- งบประมาณและจำานวนครั้ง 
   ปฏิบัติการ สถิติปี 2528-2548  
   (2549) 28-29

ฝิ่น (2549) 25

ฝุ่น, ปริมาณในกรุงเทพฯ ปี 2541-2546  
(2548) 22

ฝุ่นนิวโมโคนิโอซิส (2546) 72

ฝุ่นละออง, ปัญหา ดู มลพิษทางอากาศ

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10), 
ปริมาณ สถิติปี 2540-2551 (2554) 18-19

พ
พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
พ.ศ. 2527 (2549) 80

พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (2549) 41 (2550) 60 (2551) 41 
(2552) 35 (2553) 39 (2554) 56 (2556) 52-53

พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน, 
กรุงเทพฯ 2 กันยายน 2551 (2552) 35

พ.ร.ก. แก้ไขและป้องกันภาวะขาดแคลนนำา้มัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 (2549) 52

พ.ร.บ. กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 (2554) 56 
(2556) 52-53

พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
พ.ศ. 2544 (2556) 84, 86-87

พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรม (2556) 121

พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2518 
(2555) 43

พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราช
อาณาจักร (2553) 39

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(2550) 36-37

พ.ร.บ. กำาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 (2556) 134

พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 
(2549) 80

พ.ร.บ. คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
(2555) 87

พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบ (2546) 105

พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
(2552) 78 (2553) 54

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 
(2549) 75

พ.ร.บ. ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
พ.ศ. 2551 (2556) 57

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (2551) 56-60

พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (2548) 75, 
(2552) 113

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 (2551) 36-40 (2552) 95, 
113 (2556) 66

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่ม
เติม พ.ศ. 2541 (2549) 80

พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
(2553) 74-77

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (2552) 113
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พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทางการ
แพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 (2555) 71

พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่  
พ.ศ. 2535 (2546) 105 (2550) 20-21

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522, แก้ไขเพิ่มเติม 
(2549) 77

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน  
พ.ศ. 2528 (2553) 28

พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 (2556) 126

พ.ร.บ. บัตรประจำาตัวประชาชน พ.ศ. 2526, 
2542, 2554 (2555) 73-75

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
พ.ศ. 2551 (2552) 64-65

พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (2555) 43

พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (2550) 89, 113 
(2552) 113

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2547 (2552) 55-56

พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 (2556) 121

พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  (2555) 65-66 
(2556) 113, 121

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550 (2551) 56-60
 --คดีท่อนจัน (2551) 58
 --คดีพระยาพิชัย (2551) 58

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 
(2554) 61

พ.ร.บ. ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2553 (2554) 57-58 (2556) 54

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2535 (2556) 121

พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509  (2550) 76

พ.ร.บ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(2556) 84, 86

พ.ร.บ. สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 
(2550) 41

พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (2548) 91

พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
(2550) 70-73 (2552) 72-77 (2554) 85, 91-95 
(2555) 45-48, 70, 79 (2556) 82-83, 85-86, 
176

พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
(2549) 57 (2553) 78  (2554) 60-62 (2556) 
84, 88

พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
และโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (2556) 128

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (2555) 43

พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช (2556) 73

พงศ์ธรรม เผ่าไท (2552) 35

พงษ์เทพ จารุอำาพรพรรณ (2556) 114

พงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ (2555) 43

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  (2553) 64

พงษ์อินทร์ อินทรขาว, พ.ต.ท. (2556) 96

พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) (2556) 143

พนันฟุตบอล (2550) 32-33, 42

พยาบาลชุมชน (2552) 79

พยาบาลวิชาชีพ
 -- ปัญหาขาดแคลนบุคลากร  
    (2552) 12-13
 -- สดัสว่นบคุลากรตอ่ประชากร สถติปิ ี 
    2547-2553 (2556) 9

พยุงศักดิ์ ชาติสิทธิผล  (2553) 43

พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์  (2550) 67

พรรคการเมืองใหม่ (2556) 37

พรรคชาติไทย (2556) 37-38
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พรรคไทยรักไทย (2546) 47 (2556) 37-38

พรรคประชาธิปัตย์ (2555) 37, 59-61 (2556) 
37-38

พรรคประชาราช (2556) 39

พรรคแผ่นดินไทย (2556) 38

พรรคพลังประชาชน (2556) 38-39, 41

พรรคพัฒนาชาติไทย (2556) 38

พรรคเพื่อไทย (2555) 37, 61, (2556) 43

พรรคเพื่อแผ่นดิน (2556) 39

พรรคภูมิใจไทย (2556) 39, 41

พรรคมหาชน (2556) 37

พรรคมัชฌิมาธิปไตย (2556) 39

พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา (2556) 39

พรรณพิมล หล่อตระกูล (2551) 72

พระธรรมกิตติวงศ์ราชบัณฑิต (2554) 39

พระไพศาล วิสาโล (2553) 112-113 (2555) 46

พระรัฐวีร์ ฐิตวีโร (2556) 131

พระอาจารย์กอไผ่ (2556) 131
  
พริกไทย (2549) 85

พฤฒพลัง (2550) 91, 93

พฤติกรรมทางเพศ, การสำารวจ (2546) 22-23

พลังงาน (2549) 50, 53 (2552) 42  
(2554) 68 (2555) 27, 104 (2556) 122-123 
(2556) 18-19
 --ก๊าซ NGV, LPG (2556) 18
 --การจัดหาพลังงานขั้นต้นของไทย  
    ปี 2554 (2556) 18
 --แก๊สโซฮอล์ (2556) 18
 --แก๊สใช้ในครัวเรือน (2556) 18
 --ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือน  
   ปี 2552-2554 (2556) 18
 --ถ่านไม้และฟืน (2556) 18

 --นำา้มันเบนซิน (2556) 18
 --นำา้มันและก๊าซ 2556 (122-127)
 --นำา้มันไบโอดีเซล (2556) 18
 --นำา้มันดีเซล (2556) 18
 --ปริมาณการใช้ต่อคนของประเทศไทย 
   เปรียบเทียบกับประเทศอื่น  
   พ.ศ. 2514-2552 (2555) 27
 --ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  
   ปี 2554 จำาแนกตามสาขาเศรษฐกิจ  
   และต่อคน (2556) 19
 --ปริมาณการปล่อย   
   คาร์บอนไดออกไซด์ 
   จากการใช้พลังงาน ปี 2544-2554  
   (2556) 19
 --พลังงานทดแทน (2549) 50, 53  
   (2556) 18, 123
 --พลังงานทดแทนจากพืช (2554) 68
 --พลังงานทางเลือก (2549) 53  
   (2552) 42 (2555) 104
 --พลังงานหมุนเวียน (2549) 53
 --ไฟฟ้า (2556) 18
 --ภาระการนำาเข้าพลังงานสุทธิของ 
   ประเทศ ปี 2550-2554 (2556) 18
 --มาตรการประหยัด (มติคณะรัฐมนตรี  
   12 ก.ค. 2548) (2549) 52

พอล เคลลี (2553) 47

พัชรวาท วงษ์สุวรรณ, พล.ต.อ. (2552) 40

พัชราภรณ์ บุญมาศ (2551) 43

พัณณิตา พิฑูรธรรม (2549) 56

พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) 
(2552) 34-37, 106  (2553) 38 (2554) 50-52 
(2555) 59-60 (2556) 37

พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2555) 75

พายุ (2551) 103-104, 107, 109 (2554) 41
 -- สถิติ (2551) 103
 -- พายุโกนเซิน (2554) 41
 -- พายุจันทู (2554) 41
 -- พายุไซโคลนซิดร์ (2551) 104
 -- พายุไต้ฝุ่นทุเรียน (2551) 104
 -- พายุมินดอลเล (Mindulle)  
    (2554) 41

พาราควอท (2546) 51

พิการและทุพพลภาพ, สถิติ, สาเหตุและลักษณะ 
(2546) 16-17 80 (2548) 18-19
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พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (2553) 41 (2555) 52

พิธีสารเกียวโต (2551) 93, 114-115

พินิจ กุลละวณิชย์  (2550) 49

พินิจ จารุสมบัติ (2549) 56 (2550) 75, 80

พิพัฒน์ ยิ่งเสรี (2552) 59 (2553) 71 (2554) 
72-73, 75

พิภพ ธงไชย (2556) 37

พิรชัช ชนะราวี (2549) 56

พิสมัย เหล่าภัทรเกษม (2553) 73

พีระพงษ์ มานะกิจ, พล.ท. (2556) 129

พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (2554) 57

พืชพลังงาน (2555) 104, 110

พืชอาหาร (2555) 104, 110

พื้นที่ชุ่มนำา้ (2555) 92-93

พื้นที่ป่าไม้  (2546) 30 (2553) 94 (2554) 19 
(2555) 92-93
 -- จำาแนกตามภาค ปี 2547-2549  
    และ 2552 (2554) 19
 -- สถิติปี 2504-2551 (2553) 94

พื้นที่สงวนชีวมณฑล (2555) 42

พื้นที่สีเขียว, กรุงเทพฯ 2544-2547 (2548) 22

พุทธทาสภิกขุ (2555) 46

พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ  (2552) 43

พูลสวัสดิ์ พิฑูรธรรม (2549) 56

เพชรรินทร์ ศรีวัฒนกุล (2551) 64

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง (2551) 63 (2556) 121

เพ็ญศรี ทรรศนะวิเทศ (2546) 92

เพลี้ยกระโดดสีนำา้ตาล (2554) 70

เพศในสังคมไทย (2556) 60-70

เพศภาวะ (2556) 69

เพศวิถี (2551) 49 (2556) 60-70

เพศศึกษา (2546) 63, 93, 97 (2548) 64 
(2549) 71-72 (2553) 60-61 (2554) 46-47, 67 
(2556) 61-64

เพศสภาพ (2546) 64

เพศสัมพันธ์ (2546) 22-23, 63-65, 92-97 
(2548) 32, 63-64, 75, 81 (2549) 71-73, 83, 
85 (2553) 60

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (2553) 60

เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) (2551) 93

แพทย์
 --การคาดประมาณจำานวนแพทย์ที่ 
   ต้องการเพิ่มขึ้นต่อปี  
   พ.ศ. 2549-2558 (2555) 19
 --การฟ้องร้อง (2549) 54-57
 --การฟ้องร้อง, คดีเด็กช็อคจากการ 
   ทำาฟันจนเป็นเจ้าชายนิทรา  
   (2549) 56
 --การฟ้องร้อง, คดีทำาคลอดถึงตาย 
   (2549) 56
 --การฟ้องร้อง, คดีน้องเซน (2549) 56
 --การฟ้องร้อง, คดีน้องดรีม, กรณีการ 
   รักษาด้วยวิธีเจาะไขสันหลัง  
   (2549) 56
 --การฟ้องร้อง, คดีนิ่วในกรวยไต   
   (2549) 56
 --ปัญหาขาดแคลนบุคลากร  
   (2552) 12-13
 --สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร สถิติปี  
   2547-2553 (2556) 9
 --อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์  
   1 คน จำาแนกรายภาค 2545-2552 
   (2554) 29
 
แพทย์ทางเลือก (2555) 69, 78 (2556) 83

แพทย์แผนไทย (2548) 59 (2555) 68-72, 78, 
82 (2556) 83

แพทย์แผนไทยประยุกต์, แพทย์แผนโบราณแบบ
ประยุกต์ (2555) 69, 71

แพทย์พื้นบ้าน (2556) 83
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แพทย์และพยาบาล, จำานวน สถิติปี 2545-2550 
(2553) 101

แพทย์สนามฉุกเฉินระดับตติยภูมิ (MERT) 
(2556) 80

แพทยสภา (2549) 54-56 (2550) 48-51 (2553) 
71-73 (2554) 59-60, 73 (2555) 47-48

ไพจิตร เมืองตุ้ม (2549) 56

ไพจิตร์ วราชิต (2551) 54 (2553) 67 (2554) 59

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546) 90

ไพล (2549) 85

ฟ
ฟรีทีวี (2556) 131

ฟลัดเวย์ (2555) 37, 39

ฟันผุ (2546) 18  (2549) 12-13, 18-19, 84 
(2551) 22

ฟ้าทะลายโจร (2549) 85

ฟาสต์ฟู้ด (2548) 56 (2549) 16-17

ฟีนอล (2556) 120

ฟุตบอลยูโร (2556) 130

ฟูราดาน (2555) 64

ไฟใต้ ดู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ไฟป่า (2551) 103, 106 (2556) 72
 -- สถิติปี 2541-2552 (2556) 72

ไฟฟ้า
 --ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือน  
   ปี 2552-2554 (2556) 18-19
 --แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า  
   ปี 2555-2573 (2556) 18-19

ภ
ภราดร พัฒนถาบุตร, พล.ท. (2556) 57

ภัทรจารีย์ อัยศิริ (2549) 48

ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง,  
สถิติปี 2532-2552 (2556) 72

ภัยทางเพศ (2548) 50-53 (2549) 84 (2550) 
52-55 (2552) 54-57
 -- การล่วงละเมิดทางเพศในสถาน 
    ศึกษา (2552) 54-57

ภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติธรรมชาติ (2550) 56-59 
(2551) 103 (2556) 20-21, 29, 71-80
 --คลื่นยักษ์, สึนามิ (2551) 103
 --ความแห้งแล้ง ดู ภัยแล้ง
 --ดินถล่ม ดู สึนามิ
 --ทุพภิกขภัย (2551) 103
 --นำา้ท่วม ดู นำา้ท่วม
 --พายุ (2551) 103
 --ไฟป่า (2551) 103
 --ภัยจากการคมนาคมขนส่ง  
   (2556) 72
 --แมลงระบาด (2551) 103
 --โรคระบาด (2551) 103
 --อัคคีภัย (2556) 72
 --อุณหภูมิสูงจัด (2551) 103

ภัยแล้ง (2549) 82 (2550) 56, 59 (2551) 103 
(2554) 40, 69-70 (2556) 72, 77-78
 -- สถิติปี 2532-2552 (2556) 72

ภัยออนไลน์ (2550) 45-47

ภาคีเครือข่ายดำาเนินงานโครงการควบคุมป้องกัน
โรคขาดสารไอโอดีน (2554) 38

ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ภตค.)  
(2555) 83

ภาคีอนุสัญญามรดกโลก (2555) 60

ภาคีอนุสัญญายูปอฟว์ ดู UPOV

ภาณุ อุทัยรัตน์ (2554) 57

ภาพ 70 ไร่  (2546) 39

ภาระโรค (2550) 19 (2552) 109
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ภาวะเครียดจากนำา้ท่วม (2550) 57

ภาวะเครียดรุนแรงหลังภัยพิบัติ (2549) 66-69 
(2550) 57

ภาวะเจริญพันธุ์ (2555) 8, 10-12, 31
 -- ร้อยละของประชากรจำาแนกตามวัย  
    พ.ศ. 2553 2573 และ 2593  
    (2555) 11

ภาวะพึ่งพิง (2555) 15

ภาวะไม่พึงประสงค์จากการรักษา  
(Adverse Event) (2552) 24-25

ภาวะวิกฤตที่เกิดจากการจัดโครงสร้างของตัว
ระบบเอง, ทฤษฎี (2553) 86

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  
2541-2547 (2550) 28-29

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น (2556) 38

ภาษีเงินได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 
(2553) 105-106, 110, 115

ภาษีทรัพย์สิน (2553) 105-106, 110

ภาษีที่ดิน (2553) 105, 110

ภาษีมรดก (2553) 105-106, 110, 115

ภาษีสรรพสามิตนำา้มัน (2556) 122-123

ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ (2548) 44 (2556) 52

ภูเก็ตกับการบริหารอิสระ (2556) 136

ภูเก็ตมหานคร (2556) 134-137

ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ดู Climate Change

ภูษิต โภคพลากรณ์ (2556) 119

เภสัชกร, ปัญหาขาดแคลนบุคลากร (2552) 
12-13

โภชนาการเกิน (2546) 18 (2548) 56, 78 
(2551) 21

ม
มงคล ณ สงขลา (2550) 72, 80-81 (2551) 84 
(2552) 51, 78 (2553) 63

มนตรี สินทวิชัย (ครูยุ่น) (2553) 60 (2555) 75

มนทิรา ทองสารี (2551) 53

มนูญ ศิริวรรณ (2552) 43 (2556) 127

มโนรัตน์ ศุภรสหัสรังสี (2552) 40-41

มรณสติ (2555) 46

มรดกโลกร่วมพรมแดน (2555) 62

มลพิษ (2546) 30-31, 71 (2551) 69 (2553) 
42-45, 95-96 (2554) 18-19, 84 (2556)  
117-121
 --กลิ่นเหม็น (2556) 117-121
 --กากของเสียและสารอันตราย,  
   แนวโน้มความเดือดร้อน (ครั้ง)  
   สถิติปี 2535-2543 (2546) 30
 --ขยะ (2546) 30-31 (2548) 70-73  
   (2549) 85 (2551) 66-70  
   (2553) 93-96 (2554) 18-19
 --ของเสียอันตรายจากชุมชน  
   (2549) 85 (2550) 22-23  
   (2553) 93-96
 --เขม่าควัน (2556) 117-121
 --ทะเล, ผลกระทบต่อระบบการผลิต 
   อาหารของครัวเรือน (2555) 91-92
 --ทะเลและชายฝั่ง (2553) 95-96  
   (2556) 20
 --นำา้ (2551) 63, 66 (2553) 95-96  
   (2554) 84 (2556) 20
 --นำา้, แนวโน้มความเดือดร้อน (ครั้ง)  
   สถิติปี 2535-2543 (2546) 30
 --แนวโน้มความเดือดร้อน (ครั้ง) สถิติ 
   ปี 2535-2543 (2546) 30
 --ปริมาณฝุ่นรวมมีค่าสูงเกินมาตรฐาน 
   ในกรุงเทพฯ ปี 2541-2546  
   (2548) 22
 --ฝุ่นในกรุงเทพฯ สถิติปี 2531-2544  
   (2546) 30
 --เสียง (2546) 31 (2549) 82  
   (2553) 95-96 (2556) 117-121
 --เหมืองแร่ (2556) 117-121
 --อากาศ (2546) 30-31 (2549) 82  
   (2551) 62-63, 66 (2553) 95-96  
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   (2554) 18-19, 84 (2556) 20,  
   117-121
 --อากาศและเสียง, กรุงเทพฯ ปี 2548  
   (2549) 82
 --อากาศและเสียง, แนวโน้มความ 
   เดือดร้อน (ครั้ง) สถิติปี 2535-2543  
   (2546) 30
 --อุตสาหกรรม (2548) 70, 72  
   (2549) 83  (2550) 22-23  
   (2551) 61-65 (2553) 42-45,  
   93-96 (2556) 117-121

มหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพแห่งชาติ 
(2546) 43

มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำากัด (มหาชน), บริษัท 
(2556) 113

มหาธีร์ โมฮัมหมัด (2550) 62

มอแกน (2549) 67

มอเตอร์ไซด์ซิ่ง (2549) 83

มอนซานโต้ (2555) 65

มอร์ฟีน (2549) 25

มะละกอจีเอ็มโอ (2548) 58, 78

มังคุด (2555) 71

มัทนี จือนารา (2551) 43

มันสำาปะหลัง (2555) 104

มากาเร็ต ชาน (2550) 83

มาดามพีเค (2555) 43

มาตรการทางภาษี (2553) 93, 105-106, 115

มาตรการนำาเข้าซ้อน (2548) 92, 97 (2556) 
102-103

มาตรการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐ (CL) 
(2548) 83-103 (2550) 79-83 (2552) 50-53 
(2553) 65 (2556) 27, 102-103

มาตรฐานจีเอ็มพี (2548) 78

มาธวี วัฒนกุล (2556) 146-147

มานิต ธีระตันติกานนท์ (2553) 50

มานิต นพอมรบดี (2553) 69

มาบตาพุด (2551) 61, (2553) 42-45, 109, 
(2554) 84-85, 93-95, (2556) 118

มาร์กาเร็ต ชาน (2553) 46

มารค ตามไท (2548) 45

มาร์ติน เพ็ตตี้ (2553) 40

มารุต มัสยวานิช (2554) 66

มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (2552) 44

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (2555) 44

มินิไทยแลนด์ (2550) 61

มีชัย วีระไวทยะ (2553) 66, 78

มีเทน (CH4), ก๊าซ (2551) 93

มีโทเม็กซ์ (2555) 64

มูลนิธิไทยโรดส์ (2556) 151

มูลนิธิบูรณะนิเวศ (2556) 121

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (2551) 44, (2554) 56

มูลนิธิผู้หญิง (2556) 70

มูลนิธิเพื่อคุณธรรม (2556) 115

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (2549) 81, (2550) 50, 
(2533) 75-76

มูลนิธิฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย (2555) 69

มูลนิธิสถาบันที่ดิน (2555) 51, 90

มูลนิธิสถาบันศึกษาเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  
(2555) 52

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
(2554) 65, (2556) 70

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา (2550) 80
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มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) (2549) 76 
(2550) 77 (2556) 151

เมดิคัลฮับ (2555) 77-81

เมทินี พงษ์เวช (2553) 58-59

เมโทมิล (2555) 63-64, 66, 97

เมลามีน (2552) 58-62
 -- รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสาร 
    เมลามีนเกินมาตรฐาน  
    (2552) 59-62

เมธี ครองแก้ว (2553) 89

เมาไม่ขับ (2546) 55

เมาแล้วขับ (2548) 33

แมงกานีส (2550) 13, (2551) 63

แมทก์ (2548) 88

แม่นำา้, สถิติเปรียบเทียบคุณภาพแม่น้ำาทั่วไปกับ
แม่นำา้เจ้าพระยา ปี 2535-2544 (2546) 30-31

แม่นำา้เจ้าพระยา (2555) 37, 40

แม่นำา้ตาด (2555) 40

แม่นำา้น่าน (2555) 40

แม่นำา้ป่าสัก (2555) 40

แม่นำา้ปิง (2555) 40

แม่นำา้ยม (2555) 40

แม่นำา้วัง (2555) 40

แม่นำา้สะแกกรัง (2555) 40

แมลงระบาด (สถิติ) (2551) 103

แม่วัยรุ่น, แม่วัยใส (2553) 58-61  
(2554) 16-17, (2556) 63-64

ไมเคิล นาธาน (2551) 54

ไมโครเวฟ 24 (2555) 64

ย
ยกโขยง 6 โมงเช้า (2556) 39

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ (2556) 109

ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ (2551) 72

ยรรยง อิ่มสุวรรณ (2549) 56

ยศ ตีระวัฒนานนท์ (2553) 103

ยา Brycanyl (2548) 94

ยา Budesonide MDI 200/puff (2548) 94

ยา Clopidogrel (2550) 78, 82  
(2552) 50-51, 53

ยา Daonil® (2548) 94

ยา Docetaxel (2552) 51

ยา Erlotinib (2552) 51

ยา Femara® ดู ยา Letrozole

ยา Fluconazole, ค่าใช้จ่ายและปริมาณการใช้ 
(2548) 93

ยา Glibenclamine 5 mg (2548) 94

ยา Glipizide 5 mg (2548) 94

ยา Glivec® ดู ยา Imatinib 

ยา Glucophage® (2548) 94

ยา Imatinib (2552) 51

ยา Letrozole (2552) 51

ยา Metformin 500 mg (2548) 94

ยา Minidiab® (2548) 94

ยา Nelfinavir (2548) 98

ยา Pulmicort (2548) 94

ยา Rifadin (2548) 94
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ยา Rifampicin 300 mg (2548) 94

ยา Salbutamol MDI 200 puff (2548) 94

ยา Taxotere® (2552) 51

ยา Tarceva® ดู ยา Erlotinib

ยา Taxotere® ดู ยา Docetaxel

ยา Terbutaline 2.5 mg (2548) 94

ยา พึ่งม่วง  (2553) 75

ยา
 -- การขึ้นทะเบียน (2556) 103
 -- ยา, การผูกขาดข้อมูล  
    (2556) 103-105
 -- ผลกระทบของการค้าเสรีต่อการ 
    เข้าถึงยา (2548) 82-103 (2550)  
    79-83 (2552) 50-53  (2553) 100  
    (2556) 101-105
 -- ระบบการควบคุมราคา  
    (2553) 62-63

ยากล่อมประสาท (2546) 107, (2549) 25

ยาข้ามชาติ, บรรษัท (2550) 79-81 (2552) 52 
(2556) 102

ยาคุมกำาเนิดฉุกเฉิน (2546) 23

ยาเค (2549) 25

ยาฆ่าแมลง/ ยากำาจัดศัตรูพืช ดู สารเคมี
การเกษตร

ยาฆ่าหญ้า (2555) 65, 67

ยาชื่อสามัญ (2548) 83-103 (2552) 51-53

ยาดีดีไอ, มาตรการบังคับใช้สิทธิ  (2550) 79

ยาต้นตำารับ (2548) 83-103

ยาต้านไวรัสเอดส์ (2548) 92, 94, 96-98 (2550) 
79-81 (2552) 18-20, 22, 50-51 (2553) 78
 --ART (2548) 92, 94, 96-98  
   (2552) 18-19, 22
 --ARV (2548) 94
 --Combid (2550) 79-80
 --d4T40mg (2548) 94

 --Efavirenz (2548) 98  
   (2550) 78-80 (2552) 50-51
 --Lopinavir/Ritronavir  
   (2552) 50-51
 --Nelfinavir (2548) 98
 --NRTI (2548) 94
 --จีพีโอเวียร์ (2553) 78
 --ซีโดวูดีน (AZT)+ลามิวูดีน (3TC) 
   (2548) 94 (2550) 79-80
 --ดีดีไอ, มาตรการบังคับใช้สิทธิ  
   (2550) 79

ยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ (2553) 47-49

ยาทราซีวา (2552) 51

ยานอกบัญชียาหลัก, ค่าใช้จ่ายภายใต้ระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (2554) 30

ยาบ้า (2546) 21, 106-108, (2549) 25,  
(2552) 38-41

ยาปลุกเซ็กส์ (2554) 72

ยาป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย (2548) 94

ยาแผนตะวันตก (2555) 69

ยาแผนไทย (2555) 69

ยาแผนโบราณ (2555) 72
 --มูลค่าและสัดส่วนการผลิตและนำาเข้า 
    ปี 2530-2553 (2556) 27

ยาแผนปัจจุบัน
 --มูลค่าการผลิตและนำาเข้า สถิติปี  
   พ.ศ. 2538-2548 (2552) 17
 --มูลค่าและสัดส่วนการผลิตและนำาเข้า 
   ปี 2530-2553 (2556) 27

ยาแพง (2553) 62-65

ยาเม็ดคุมกำาเนิดและห่วงอนามัย  (2555) 30

ยายุติการตั้งครรภ์ (2554) 49

ยาลดความอ้วน (554) 72-74

ยาละลายลิ่มเลือด ดู ยา Clopidogrel 

ยาเลิฟ (2549) 25
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ยาไวอะกร้า (2546) 23

ยาสโตคริน (2550) 80

ยาสมุนไพร (2555) 69, 71-72

ยาเสพติด (2546) 21, 38-41, 80, 106-108, 
(2548) 75, 80, (2549) 25, (2552) 38-41
 -- จำานวนผู้เข้าบำาบัดรักษาในสถาบัน 
    ธัญญารักษ์ จำาแนกตามกลุ่มอาชีพ 
    (2552) 41
 -- ปัญหา (ประกาศเคอร์ฟิว 
    ประจวบคีรีขันธ์) (2552) 40

ยาอี (2548) 80, (2549) 25

ยาเอดส์ (2548) 92, 94, 96-98 (2550) 79-81 
(2552) 18-19, 20, 22, 50-51 (2553) 78

ยาไอซ์ (นำา้แข็ง, สเก็ต) (2552) 40-41

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2555) 61, (2556) 54, 92, 
105, 123

ยุกติ มุกดาวิจิตร (2556) 40

ยุงลาย (2550) 85, (2551) 51-55
 -- การกำาจัดลูกนำา้ยุงลาย (2550) 85

ยุติการตั้งครรภ์ (2551) 46-50 (2554) 45-49, 
(2556) 64
 -- ระบบสูญญากาศ (MVA)  
    (2554) 48-49

ยุทธการพิทักษ์แดนใต้ (2551) 41, 43,  
(2556) 53

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (2555) 80

ยุทธศาสตร์การบริการสาธารณสุขแรงงาน
ต่างด้าว (2556) 144

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) (2555) 105

ยุบพรรค (2556) 38

เยาวมาลย์ ค้าเจริญ (2552) 60

แยกปลาออกจากนำา้ (2551) 43-44

โยฮาน กัลตุง (Johan Galtung)  (2552) 87, 89

ร
ร.ศ. 103 (2556) 161

ร.ศ. 130 (2556) 161

รถเข็นอัจฉริยะ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2550) 84

รถยนต์, กรุงเทพฯ (จำานวน) 2534-2547  
(2548) 23

รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ (2555) 67

รอยล จิตรดอน (2554) 41, 44 (2555) 37

ระดับเชาวน์ปัญญา (2554) 36-39

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (2552) 14-15

ระบบข้อมูลด้านการเจ็บป่วย (2552) 14-15

ระบบข้อมูลด้านการตาย (2552) 14-15

ระบบชดเชยความเสียหาย (2549) 56

ระบบชลประทาน (2555) 91

ระบบทุนนิยม (2553) 80-115

ระบบนิเวศชายฝั่ง (2555) 93

ระบบบริการสาธารณสุข (2552) 8-9, (2554) 
80, (2555) 77-81

ระบบบริการสุขภาพ (2552) 8-31, (2553) 100, 
(2554) 30, 32-33, 47, 87, (2555) 28-30,  
77-81 (2556) 138-144
 -- ด้านการคุมกำาเนิด (2554) 47
 -- ประสิทธิภาพและแนวโน้มค่าใช้จ่าย 
    ที่เพิ่มขึ้น (2554) 30
 -- อัตราการตาย ตัวชี้วัดคุณภาพและ 
    ประสิทธิผล (2554) 32-33

ระบบบริหารจัดการนำา้ (2554) 43

ระบบประกันสุขภาพ (2548) 14-15, (2556) 
101-103

ระบบประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) 
(2556) 86
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ระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) (2554) 
32-33

ระบบสวัสดิการข้าราชการ (2550) 79 (2553) 
62-65 (2556) 16-17

ระบบสัมปทาน (2553) 87, 95

ระเบียบ ชุ่ยหิรัญ (2549) 56

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2543 
(2550) 68 (2552) 99

ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ (2556) 141

รังสีคลื่นยาว (2551) 92

รังสีคลื่นสั้น (2551) 92

รังสีอัลตราไวโอเลต (2551) 92

รังสีอินฟาเรด (2551) 92

รัฐทหาร (2548) 45

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
(2556) 38, 165-177

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
มาตรา 67 วรรคสอง (2554) 88-101

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 (2553) 41 
(2555) 49-50 (2556) 37-38

รัฐสวัสดิการ (2553) 106-107

รัตนา สัจจเทพ (2549) 79, 80

รัตพงษ์ สอนสุภาพ (2553) 69

รับน้อง, ความรุนแรงเชิงอำานาจและปัญหาการ
ล่วงละเมิดทางเพศ (2552) 56-57

ร่าง พ.ร.บ. การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...  
(2556) 67, 69

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (2550) 74-77

ร่าง พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ... 
(2556) 67

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข (2554) 59-63

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์  
พ.ศ. ... (2554) 64 (2556) 63, 65-69

ร่าง พ.ร.บ. บริหารราชการนครภูเก็ต (2556) 
134-137

ร่าง พ.ร.บ. บัตรประจำาตัวประชาชน ฉบับที่... 
พ.ศ. ... (2555) 74

ร่าง พ.ร.บ. ปรองดองและกฎหมายนิรโทษกรรม 
(2556) 43

ร่าง พ.ร.บ. ปัตตานีมหานคร (2556) 137

ร่าง พ.ร.บ. มาตรการป้องกันและปราบปรามการ
ทำาให้แพร่หลาย การผลิตและการค้าวัตถุลามก 
(2548) 65

ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่
มหานคร พ.ศ. ... (2556) 134-137

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (2550) 47

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ 
(2556) 46

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ  
พ.ศ. ... (2556) 67

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหว่างเพศ พ.ศ. ... (2556) 67-69

ร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ (2550) 71-72 
(2555) 45-48 (2556) 82, 86

ร่าง พ.ร.บ. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
(2548) 65

ร่างแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงของ
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
อย่างยั่งยืน (2549) 42, 45

ร่างประกาศแพทยสภา เรื่องข้อเท็จจริงทาง 
การแพทย์ (2549) 56 (2550) 49

ร่างแผนการจัดตั้งองค์การบริหารจัดการนำา้ถาวร 
(2555) 39
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ร่างแผนแม่บทจัดการขยะแห่งชาติเพื่อรองรับ
ปัญหาขยะอิเล็คทรอนิกส์ในอนาคต (2548) 72

ร่างระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารจัดการน้ำาและอุทกภัยแห่งชาติ (2555) 39

รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ (2553) 
78

รางวัลยูเนสโก (2551) 86

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (2553) 78

ราตรี พิพัฒนไพบูลย์ (2555) 61

ร้านโชห่วย (2553) 92

รายการโทรทัศน์
 -- การจัดระเบียบ (Rating) (2549)  
    48-49 (2551) 71-75
 -- ความถี่ของโฆษณาและเนื้อหาที่ 
    ไม่เหมาะสม (2549) 30-31
 -- งบประมาณโฆษณาเปรียบเทียบกับ 
    งบประมาณกรมการศาสนา  
    (2549) 33
 -- เนื้อหาและโฆษณาที่ไม่เหมาะสม 
    (2549) 32-33
 -- รายการสำาหรับเด็ก (2549) 47-49

รายได้
 -- ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับ 
    คนจน 2531-2552 (2554) 26-27
 -- รายได้ครัวเรือน (2550) 28-29
 -- รายได้ครัวเรือน, จำาแนกตาม 
    ประเภทรายจ่าย พ.ศ. 2544-2552  
    (2555) 23
 -- รายได้จากเบี้ยประกันภัยกับ 
    ค่าเสียหายที่มาจากการจ่ายจริง 
    (2533) 75
 -- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ประชากร 
    อายุ 15 ปีขึ้นไป จำาแนกตามอายุ  
    พ.ศ. 2552 (2555) 23
 -- รายได้และรายจ่ายเพื่อการอุปโภค 
    บริโภค ความเหลื่อมลำา้ระหว่างกลุ่ม 
    ที่จนที่สุดและกลุ่มที่รวยที่สุด สถิติปี  
    2545-2553 (2556) 8 
 --รายได้ต่อเดือนของคนทำางาน 
    กลุ่มต่างๆ ปี 2544-2554  
    (2556) 16

รีไซเคิล (2551) 70 (2556) 121

รีแอสซอร์ตเม็นต์ (2549) 97

รุมโทรม (2548) 50-53 (2550) 45, 53

เรตติ้งทีวี ดู รายการโทรทัศน์, การจัดระเบียบ 
(Rating) 
 --ก่อนออกอากาศ (2551) 73
 --หลังออกอากาศ (2551) 73

เรียล ฟิวเจอร์ (2556) 130

เรือนกระจก, ก๊าซ (2551) 92-119  
(2555) 26-27
 --ปริมาณที่ปล่อยจากภาคส่วนต่างๆ  
   ของประเทศเปรียบเทียบปี 2534  
   และ 2546 (2551) 95

แร็กนาร็อค (2546) 67

แรงงาน
 -- การขึ้นค่าแรงและผลกระทบต่อ 
    เอสเอ็มอี (2556) 106-111
 -- การสำารวจค่าจ้างและสวัสดิการ  
    (2553) 20-21
 -- ค่าแรงขั้นตำา่ (2556) 106-111
 -- โครงสร้างอายุ จำาแนกตามภาค 
   การจ้างงาน พ.ศ. 2553 (2555) 23
 -- โครงสร้างอายุ พ.ศ. 2544, 2549  
    และ 2554 (2555) 23
 -- บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 
    (2553) 11, 13
 -- ปัญหาสุขภาพ (2553) 14-15
 -- พฤติกรรมในการส่งเสริมคุณภาพ 
    ชีวิต จำาแนกตามอายุและอาชีพ  
    (2553) 18-19
 -- มิติทางเศรษฐกิจและแนวโน้ม 
    สถานการณ์แรงงานไทย 
    (2555) 22-24
 -- ระดับการศึกษาเปรียบเทียบ 
    ปี 2542, 2547 และ 2552  
    (2553) 10-11
 -- รายได้ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน  
    สถิติปี 2547-2551 (2553) 20-21
 -- สถานการณ์ด้านสวัสดิภาพ จำาแนก 
    ตามภาค (2553) 32-33
 -- สถานภาพการทำางาน 2552  
    (2553) 12
 -- สถิติการจัดส่งแรงงานไปทำางาน 
    ต่างประเทศ ปี 2548 (2553) 29
 -- สถิติผู้ประกันตนที่ขอใช้สิทธิการ 
    ว่างงาน ปี 2547-2550 (2553) 13
 -- สภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและ 
    ศาสนา (2553) 18-19
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 -- สัดส่วนกำาลังแรงงาน จำาแนกตาม 
    อายุ สถิติปี 2547-2551  
    (2553) 10-11
 -- สัดส่วนผู้มีงานทำาทั้งในระบบและ 
    นอกระบบ สถิติปี 2548-2551 
    (2553) 12
 -- สาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะ  
    สถิติปี 2547 (2553) 14-15
 -- สุขภาพ (2549) 83 (2550) 12-13
 -- อัตราการฆ่าตัวตาย  
    สถิติปี 2542-2550 
    (2553) 16-17
 -- อัตราการประสบอันตรายเนื่องจาก 
    การทำางาน สถิติปี 2542-2551 
    (2553) 22-23
 -- อัตราการว่างงาน  
    สถิติปี 2549-2552 (2553) 10-11
 -- (16-59 ปี) สถิติการเข้ารับการฟื้นฟู 
    สมรรถภาพ ปี 2547-2550  
    (2553) 13

แรงงานข้ามชาติ (2548) 39 (2549) 67-68 
(2552) 63-67 (2553) 30-31 (2555) 9, 18-19 
(2556) 33, 111, 138-144
 -- ระบบประกันสุขภาพ  
    (2556) 139-144
 -- สัดส่วนจำาแนกตามการจ้างงานและ 
    ประเทศต้นทาง (2553) 31
 -- สาเหตุการเจ็บป่วยและตาย  
    (2553) 30-31
 --จำานวนประชากร ปี 2553  
    (2556) 33

แรงงานเด็ก (2552) 98 (2553) 28-29

แรงงานต่างด้าว ดู แรงงานข้ามชาติ

แรงงานนอกระบบ (2548) 39 (2553) 10-13, 
24-25
 -- โครงสร้างอายุ จำาแนกตามภาคการ 
    จ้างงาน พ.ศ. 2553 (2555) 23
 -- รายได้ เงินออม และการกู้เงิน   
    (2553) 24-25
 -- อัตราการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ 
    จากการทำางานปี 2551 (2553) 25

แรงงานพม่า (2549) 68

แรงงานย้ายถิ่น (2553) 26-27 (2555) 16
 -- การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพกาย 
    และจิตระหว่าง พ.ศ. 2548-2550  
    (2553) 26-27
 -- ผลกระทบต่อพัฒนาการด้านสติ 

    ปัญญาและการเลี้ยงดูของเด็กที่พ่อ 
    แม่ย้ายถิ่น (2553) 26-27
 -- โรคประจำาตัวและพฤติกรรมการ 
    เลือกวิธีรักษาพยาบาล (2553) 27

แรงงานอพยพ (2552) 63-67

แร่ใยหิน
 -- ผลกระทบต่อสุขภาพ (2556) 114
 -- คัดค้านการยกเลิกใช้แร่ใยหิน   
    (2556) 112-116

แร่ใยหิน, ผู้ประกอบการและบริษัทที่นำาเข้า
แร่ใยหิน (2556) 112-116
 -- กระเบื้องซุปเปอร์ (2556) 113
 -- กระเบื้องตราเพชร (2556) 113
 -- กระเบื้องตราห้าห่วง (2556) 113
 -- กระเบื้องแผ่นเรียบ   
    (2556) 113-114, 116
 -- กระเบื้องมุงหลังคา   
    (2556) 113-114, 116
 -- กระเบื้องยางปูพื้น   
    (2556) 113-114, 116
 -- กระเบื้องโอฬาร   
    (2556) 113
 -- ปูนซีเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน)  
    (SCG), บริษัท, (2556) 113
 -- มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำากัด  
    (มหาชน), บริษัท, (2556) 113

โรค
 -- กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด  
     (2550) 18-19
 -- กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน,  
    สถิติผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
    ปี 2549-2552 (2554) 29
 -- กาฬโรค  (2551) 105
 -- การรับสัมผัสผิดปกติ (2555) 29
 -- ต่อมไร้ท่อ (2550) 18-19
 -- หลอดเลือดสมอง (2553) 14
 -- ข้อเสื่อม (2550) 18-19
 -- ขาดสารอาหาร (2548) 56
 -- ขาดสารไอโอดีน (2546) 19
 -- ไข้กาฬหลังแอ่น (2546) 61
 -- ไขมันในเลือดสูง, สัดส่วนการตรวจ 
    วินิจฉัย ปี พ.ศ. 2547 (2552) 22
 -- ไข้เลือดออก (2549) 82 (2550) 85  
    (2551) 51-55, 104-105  
    (2555) 19
 -- ไข้เลือดออก, วัคซีน (2550) 85
 -- ไข้เลือดออกอีโบลา  (2551) 105
 -- ไข้สมองอักเสบ (2551) 105
 -- ไข้สมองอักเสบ (นิปปาห์ไวรัส)  
    (2551) 105
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 -- ไข้สมองอักเสบ (เวสต์ไนล์ไวรัส) 
     (2551) 105
 -- ไข้หนูกัด (2551) 105
 -- ไข้หวัดนก (2546) 61  
    (2549) 84, 88-111 (2551) 87
 -- ไข้หวัดนก, การกลายพันธุ์  
    (2549) 96-111
 -- ไข้หวัดนก, ผลกระทบต่อธุรกิจ 
    การค้าสัตว์ปีก (2549) 101-111
 -- ไข้หวัดนก, ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
    (2549) 101
 -- ไข้หวัดนก, ผลกระทบทางสังคมและ 
    ภูมิปัญญาชาวบ้าน  
    (2549) 103-111
 -- ไข้หวัดนก, มาตรการควบคุมและ 
    ป้องกัน (2549) 105-111
 -- ไข้หวัดนก, วัคซีน (2548) 48-49  
    (2549) 91, 107-110
 -- ไข้หวัดนกสายพันธุ์เอชห้าเอ็นหนึ่ง  
    (H5N1) (2548) 46-49
 -- ไข้หวัดนกสายพันธุ์เอชห้าเอ็นหนึ่ง,  
    ความก้าวหน้าในการควบคุมและ 
    ป้องกัน (2550) 84
 -- ไข้หวัดหมู (Swine Flu)  
    (2553) 46-47
 -- ไข้หวัดใหญ่ (2548) 48-49  
    (2549) 88-89 (2551) 12  
    (2555) 19
 -- ไข้หวัดใหญ่, วัคซีน  (2549) 96  
    (2553) 49, 79
 -- ไข้หวัดใหญ่รัสเซีย (2549) 91
 -- ไข้หวัดใหญ่สเปน (2549) 91, 99
 -- ไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก ดู โรคไข้หวัดนก
 -- ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009  
    (2553) 46-49
 -- ไข้หวัดใหญ่เอเชีย (2549) 91
 -- ไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง (2549) 91
 -- ความดันโลหิตสูง (2548) 24-25  
    (2549) 16 (2553) 50-53, 99  
    (2556) 142
 -- ความดันโลหิตสูง, สัดส่วนการตรวจ 
    วินิจฉัย ปี พ.ศ. 2547 (2552) 22
 -- ความผิดปกติของหัวใจแต่กำาเนิด  
    (2553) 14
 -- ความผิดปกติทางอารมณ์  
    (2550) 14-15
 -- เครียด (2553) 103
 -- งูสวัด (2555) 19
 -- จากการประกอบอาชีพ (2549) 83  
    (2550) 12-13 (2553) 14-15
 -- จากมลพิษอุตสาหกรรมและสารเคมี 
    อันตราย (2556) 117
 -- จิต (2548) 30

 -- ฉี่หนู (2551) 105
 -- ซาร์ส (2546) 58-61 (2548) 81
 -- ซาร์ส, วัคซีนป้องกัน (2548) 81
 -- ซิฟิลิส (2556) 143
 -- ซึมเศร้า  (2546) 28-29 (2548) 31  
    (2550) 14-15, 19, 57  
    (2552) 46-49 (2553) 103
 -- ต้อกระจก (2550) 18-19
 -- ตับแข็ง (2550) 18-19
 -- ตับแข็ง, อัตราการตาย (2548) 17
 -- ตาแดง (2550) 57 (2555) 19
 -- ตาอักเสบ (2555) 19
 -- ติดเชื้อ (2555) 29
 -- ติดเชื้อทางระบบผิวหนัง (2550) 57
 -- ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ  
    (2550) 57
 -- ติดต่อ (2551) 104 (2555) 15
 -- ติดต่อของระบบทางเดินอาหาร  
    (2550) 57
 -- ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
    (2546) 96 (2549) 83 (2551) 64  
    (2552) 70 (2555) 19 (2556) 63
 -- ติดสุรา (2548) 30-31
 -- ไต (2551) 86
 -- ทางจิตเวช (2548) 30  
    (2550) 14-15 (2553) 14-15
 -- ทางระบบประสาท  (2555) 29
 -- โรคที่เกิดจากสภาวะการทำางาน ดู  
    โรคจากการประกอบอาชีพ
 -- เท้าช้าง (2551) 105 (2556) 142
 -- ธาลัสซีเมีย (2551) 87
 -- นำา้กัดเท้าหรือฮ่องกงฟุต (2550) 57
 -- นิ่วในไต (2552) 58
 -- เบาหวาน (2548) 24-25, 56  
    (2549) 16 (2550) 18-19  
    (2553) 14-15, 50-53,  
    (2555) 15, 29 (2556) 142
 -- เบาหวาน, ยารักษา (2548) 94
 -- เบาหวาน, สัดส่วนการตรวจวินิจฉัย  
    ปี พ.ศ. 2547 (2522) 22
 -- เบาหวาน, อัตราการตาย  
    (2548) 17
 -- เบาหวานและความดันโลหิตสูง,  
    สถิติผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษา 
    (2554) 33
 -- ปวดหลัง (2549) 83
 -- ปอดจากการประกอบอาชีพ  
    (2550) 13, (2553) 15
 -- ปอดหิน (2556) 114
 -- ปอดอักเสบ (2546) 72 (2551) 12  
    (2555) 19
 -- โปลิโอ (OPV), วัคซีนป้องกัน   
    (2552) 20-21
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 -- ผิวหนังอักเสบและภูมิแพ้  
    (2549) 83
 -- แผลริมอ่อน (2546) 96
 -- พิษจากแก๊สและสารระเหย  
    (2550) 13 (2553) 15
 -- พิษจากสัตว์และแมลง (2549) 83
 -- พิษจากสารกำาจัดศัตรูพืช  
    (2550) 12-13
 -- พิษจากสารตะกั่ว (2550) 13
 -- พิษจากสารปิโตรเคมี  
    (2550) 13 (2553) 15
 -- พิษจากสารหนู (2550) 13
 -- พิษจากสารหนู แมงกานีส  
    แคดเมียม (2550) 13 (2553) 15
 -- พิษซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (2546) 72
 -- พิษสุนัขบ้า (2551) 105
 -- พีทีเอสดี (2550) 57
 -- ฟันผุ (2546) 18 (2549) 12-13,  
    18-19, 84 (2551) 22
 -- ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
    (2550) 18-19
 -- ภาวะแปรปรวนทางจิต (2551) 64
 -- มะเร็ง (2548) 17, 20-21  
   (2551) 61, 64 (2553) 14  
   (2555) 15, 29
 -- มะเร็งกล่องเสียง (2556) 114
 -- มะเร็งตับ (2548) 20-21 
    (2550) 18-19 (2553) 14
 -- มะเร็งเต้านม (2548) 20-21
 -- มะเร็งเต้านม, ยารักษา (2552) 51
 -- มะเร็งท่อนำา้ดี (2550) 18-19
 -- มะเร็งปอด (2548) 20-21  
    (2556) 73, 113
 -- มะเร็งปอด, ยารักษา (2552) 51
 -- มะเร็งปอดและมะเร็งเต้านม,  
    ยารักษา (2552) 51
 -- มะเร็งปากมดลูก (2548) 20-21  
    (2551) 76-80 (2553) 14
 -- มะเร็งปากมดลูก, จำานวนของสตรี 
    อายุ 35-59 ที่เคยตรวจคัดกรอง  
    จำาแนกตามที่อยู่อาศัย  
    (2552) 20, 22
 -- มะเร็งปากมดลูก, วัคซีนป้องกัน 
    (2551) 76-80
 -- มะเร็งเม็ดเลือดขาว, ยารักษา  
    (2553) 65
 -- มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง,  
    ยารักษา (2552) 51
 -- มะเร็งเยื่อบุช่องท้อง (2556) 113
 -- มะเร็งเยื้อหุ้มปอด (2556) 113
 -- มะเร็งเยื่อหุ้มปอดเมโสเธลิโอมา 
    (2556) 115
 -- มะเร็งรังไข่ (2556) 114

 -- มะเร็งลำาไส้ใหญ่ (2548) 20-21
 -- มาลาเรีย (2551) 104-105  
    (2555) 19 (2556) 142
 -- มาลาเรีย, ยารักษา  (2553) 78
 -- มิวรันทัยฟัส (2551) 105
 -- เยื่อหุ้มปอดหนาตัว (2556) 114
 -- ระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก 
    และข้อ (2546) 11 (2550) 18-19
 -- ระบบทางเดินหายใจ  
    (2546) 11, 58, 71 (2550) 18-19
 -- ระบบทางเดินอาหาร (2546) 11  
    (2550) 18-19
 -- ระบบย่อยอาหารผิดปกติ  
    (2555) 29
 -- ระบบสืบพันธุ์และระบบปัสสาวะ 
    (2555) 29
 -- ระบบหัวใจและหลอดเลือด  
    (2555) 15
 -- ระบบหายใจเรื้อรัง   
    (2555) 29
 -- โรคระบาด (สถิติ)   
    (2551) 103
 -- รูมาตอยด์, ยารักษา  
    (2553) 65
 --เรื้อรัง, ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีของ 
    ผู้ป่วยในกองทุนประกันสังคม  
    (2553) 34-35
 -- เรื้อรังระบบทางเดินหายใจ  
    (2555) 15
 -- ไร้พรมแดน   
    (2549) 88-111
 -- เลปโตสไปโรซิสหรือฉี่หนู  
    (2550) 57
 -- เลือดและการปลูกถ่ายไขกระดูก 
    (2553) 70-73
 -- วัณโรค (2555) 19  
    (2556) 142-143
 -- วิตกกังวล (2548) 30-31 
    (2550) 14-15
 -- สมองขาดเลือดจากหลอดเลือดตีบ 
    (2550) 18-19
 -- สมองเสื่อม (2550) 10-11
 -- สุกใส (2555) 19
 -- หนองใน (2551) 64
 -- หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง (2553) 14
 -- หลอดเลือด, อัตราการตาย  
    (2548) 17
 -- หลอดเลือดสมอง (2546) 13  
    (2550) 18-19 (2553) 99
 -- หอบหืด, ยารักษา (2548) 94
 -- หัด, วัคซีนป้องกัน (2552) 21
 -- หัวใจ (2553) 99
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 -- หัวใจขาดเลือด (2550) 18-19  
    (2553) 14
 -- หัวใจและหลอดเลือดหัวใจ  
    (2546) 11 (2550) 18-19  
    (2552) 25 (2553) 14-15  
    (2555) 29
 -- อ้วน (2546) 18 (2548) 24-25,  
    55-56, 78 (2549) 16-17, 84  
    (2551) 14  (2553) 97  
    (2554) 16-17, 76-79
 -- อหิวาตกโรค (2551) 104
 -- อารมณ์แปรปรวน (2548) 30-31
 -- อิไตอิไต  (2548) 79
 -- อีโบล่า (2546) 61
 -- อุจจาระร่วง (2550) 57  
    (2551) 104
 -- อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (2551) 12
 -- เอดส์ (2546) 13, 24-25, 29,  
    61-65, 80, 91, 96 (2548) 17,  
    31-34, 79, 81 (2549) 71, 83  
    (2550) 18-19 (2552) 68-71  
    (2553) 14-15, 78 (2556) 63, 68,  
    142
 -- ฮันตาไวรัส (2551) 105

โรงงานกลางผลิตยาสมุนไพร (2555) 69

โรงงานถลุงเหล็ก, บางสะพาน (2554) 103

โรงงานปรับคุณภาพของเสีย (2554) 97

โรงซ่อมสามี (2556) 66

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย (2555) 68-72 
(2556) 83
 -- โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย  
    จ. สกลนคร (2555) 68, 70
 -- โรงพยาบาลขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 
    (2555) 71
 -- โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.   
    สุราษฎร์ธานี (2555) 71
 -- โรงพยาบาลเทิง จ. เชียงราย  
    (2555) 71
 -- โรงพยาบาลวังนำา้เย็น จ. สระแก้ว 
    (2555) 71
 -- โรงพยาบาลวัฒนานคร จ. สระแก้ว 
    (2555) 71
 -- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
    เด่นชัย จ. แพร่ (2555) 71
 -- โรงพยาบาลอู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 
    (2555) 71
 -- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ. จันทบุรี 
    (2555) 71

โรงพยาบาลขอนแก่น  (2554) 62

โรงพยาบาลจังหวัด (2548) 15

โรงพยาบาลเฉพาะทางและโรงเรียนแพทย์ 
(2552) 10-11

โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) (2548) 15 (2552) 
10-11 (2555) 81

โรงพยาบาลชุมแสง (2549) 56

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) (2552) 10-11

โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (2550) 102

โรงพยาบาลพญาไท 1 (2549) 55

โรงพยาบาลยโสธร (2552) 78

โรงพยาบาลรามคำาแหง (2549) 56

โรงพยาบาลรามาธิบดี (2549) 56

โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) (2552) 10-11

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (2554) 80 
(2555) 81

โรงพยาบาลสมุทรปราการ (2549) 56

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (2549) 55

โรงพยาบาลเอกชน (2552) 10-11

โรงพยาบาลเอกปทุม (2549) 56

โรงไฟฟ้า, ประเภท (จำาแนกตามประเภทเชื้อ
เพลิง) และกำาลังการผลิตตามแผนพัฒนากำาลัง
ผลิตไฟฟ้า ปี 2555-2573
 --ก๊าซธรรมชาติ (2556) 19
 --ถ่านหิน (2556) 19
 --นำาเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศ  
   (2556) 19
 --นิวเคลียร์ (2556) 19
 --นำา้มันดีเซล (2556) 19
 --ระบบผลิตร่วมไฟฟ้า-ความร้อน 
   (2556) 19
 --พลังนำา้ขนาดใหญ่และพลังงาน 
   หมุนเวียนขนาดเล็ก (2556) 19

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (2554) 97
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (2546) 70-73 (2548) 81

โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ (2550) 61

โรงเรียนปลอดความรุนแรง (2550) 69

โรงเรียนปอเนาะ (2548) 43 (2556) 50

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  (2551) 62

โรงเรียนรุ่งอรุณ (2551) 70

โรงเรียนสุวรรณสุทธาราม (2553) 60

โรงเรียนอ่อนหวาน (2549) 84

โรเบิร์ต เออเรร่า-ลิม (2553) 40

โรฮิงญา (2552) 63-67

ล
ลดนำา้หนัก  (2548) 78

ลดาวัลย์ ชัยนิลพันธ์ (2546) 101

ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ (2550) 72

ลพบุรีราเมศวร์, ถนน  (2556) 73

ล่วงละเมิดทางเพศ (2549) 84 (2550) 45-46, 
52-55 (2552) 54-57, 93, 98

ลักพาเด็ก (2552) 98

ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า (2556) 73

ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม (2548) 72 
(2549) 85 (2550) 22-23 (2551) 62-65  
(2556) 117-121 (2556) 119-120
 --กรณีโรงกำาจัดกากอุตสาหกรรม 
   บริษัทเจนโก้ (2551) 62
 --กรณีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
   (2556) 119-120
 --กรณีจังหวัดชลบุรี   
   (2556) 120
 --กรณีจังหวัดปราจีนบุรี  
   (2556) 120
 --กรณีจังหวัดสมุทรปราการ  
   (2556) 120

ลัดดา ตั้งสุภาชัย (2550) 47

ลานิญา (La Nina) (2554) 41-43

ลำาห้วยแม่ตาว (2548) 79

ลิขสิทธิ์ (2553) 87

ลิขสิทธิ์ช่วง (2556) 131

ลูกจ้างภาคเกษตร, รายได้ต่อเดือน  
สถิติปี 2544-2554 (2556) 16

ลูกจ้างเอกชนนอกภาคเกษตร, รายได้ต่อเดือน 
สถิติปี 2544-2554 (2556) 16

ลูกประคบ  (2549) 85

ลูกอมผสมคาเฟอีน (2548) 56

เลซิตินจากไข่แดง (2555) 82

เล็ทโทรโซล (2552) 51

เลมอน 3 จี (2555) 64

เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ (2555) 44

เลือกปฏิบัติทางเพศ (2552) 93

แลคเกอร์ (2549) 25

แลนเนท (2555) 64

โลกร้อน (2550) 58-59 (2551) 51-55, 89-119 
(2554) 18 (2555) 9, 26-27, 93 (2556) 21, 
71-80

โลกิยนิยม (2553) 96

ว
วงกต มณีรินทร์, พล.ต.อ. (2551) 48

วชิระ เพ็งจันทร์ (2550) 61 (2552) 48

วนเกษตร (2549) 83

วรสุดา ยูงทอง (2553) 62

วราภรณ์ แช่มสนิท (2556) 66

วรีวรรณ รัตรสาร (2555) 82
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วลัยพร มุขสุวรรณ (2556) 121

วศิน บำารุงชีพ (2552) 39

วัคซีนป้องกันโรค
 -- การเข้าถึงและครอบคลุมของบริการ  
    สถิติปี 2525-2545 (2552) 20-21
 -- การติดเชื้อเอชพีวี (2551) 76-80
 -- ไข้เลือดออก/วัคซีนสูตรค็อกเทล 
    (2551) 54
 -- คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DPT),  
    การเข้าถึงและครอบคลุมของบริการ  
    สถิติปี 2525-2545 (2552) 20-21
 -- บาดทะยักในหญิงตั้งครรภ์  
    (2552) 21
 -- มะเร็งปากมดลูก (2551) 76-80
 -- วัณโรค (BCG), การเข้าถึงและ 
    ครอบคลุมของบริการ สถิติปี  
    2525-2545 (2552) 20-21
 -- ไวรัสตับอักเสบบี (2552) 20-21

วังนำา้เขียว (2555) 41-44

วัชระ กสิณฤกษ์ (2551) 87

วัฒนธรรมทางเพศ (2546) 64 (2553) 60

วัฒนธรรมบริโภคนิยม (2553) 87, 97-99

วัฒนา เมืองสุข (2549) 83

วัดแก้วสิกขาคีรีสวารา (2555) 60

วัดป่าดงหวาย (2555) 70

วัดไผ่เงินโชตนาราม (2554) 45-49, 66

วัดพรหมประสิทธิ์, ปัตตานี (2549) 43

วัดสวนแก้ว (2551) 70

วัตถุทางเพศ (2552) 89

วันความดันโลหิตสูงโลก (2553) 53

วันบริการสาธารณะแห่งสหประชาชาติ  
(2552) 78

วันเบาหวานโลก (2553) 53

วันวิสาข์ ชูชนม์ (2546) 95

วัยรุ่น
 -- การใช้เวลาในกิจกรรมต่างๆ  
    จำาแนกตามภาคและกลุ่มอายุ  
    ปี 2544 (2546) 86
 -- การพนัน (2550) 32-33
 -- การเล่นกีฬาและออกกำาลังกาย 
    ปี 2545 (2546) 87
 -- ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก  
    จำาแนกตามภาค ปี 2548  
    (2549) 24-25
 -- ปัญหาการใช้ความรุนแรงและการ 
    ก่ออาชญากรรม (2546) 98-101  
    (2548) 66-69 (2549) 83, 85  
    (2550) 66- (2552) 102
 -- ปัญหาด้านอารมณ์และพฤติกรรม 
    รุนแรงในระดับที่ต้องพบจิตแพทย์  
    จำาแนกตามภาคปี 2548 
    (2549) 24-25
 -- ปัญหายาเสพติด (2546) 106-108
 -- ปัญหาสุขภาพจิต (2546) 89-91  
    (2549) 24-25
 -- พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม 
    แอลกอฮอล์ (2546) 102-103
 -- พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์  
    (2546) 23 (2548) 63-64  
    (2549) 73, 83,  85
 -- พฤติกรรมการสูบบุหรี่  
    (2546) 104-106 (2548) 74-75
 -- พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ  
    อารมณ์และความรู้สึกทางเพศ 
    (2546) 81-82, 109-112
 -- ร้อยละของวัยรุ่นที่ทำางานปี 2523,  
    2533 และ 2543 จำาแนกตาม 
    กลุ่มอายุ (2546) 84-85
 -- ร้อยละของวัยรุ่นที่ยังโสดปี 2523,  
    2533 และ 2543 จำาแนกตาม 
    กลุ่มอายุ (2546) 84-85
 -- ร้อยละของวัยรุ่นในระบบโรงเรียน 
    ปี 2523, 2533 และ 2543 จำาแนก 
    ตามกลุ่มอายุ (2546) 84-85
 -- สัดส่วนประชากรปี 2543 จำาแนก 
    ตามกลุ่มอายุ เมือง และชนบท 
    (2546) 83
 -- สาเหตุและอัตราการตาย  
    (2546) 91
 -- สุขภาพทางเพศและแนวโน้มการติด 
    เชื้อเอชไอวี (2549) 83  
    (2552) 69-71
 -- อัตราการฆ่าตัวตายปี 2544  
    (2546) 91

วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย) (2548) 52, 64 
(2551) 38-39 (2555) 75-76
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วาตภัย, สถิติปี 2532-2552 (2556) 72

วาสนา พรหมเสนา (2551) 39

วิกฤตการเงิน (2553) 81

วิกฤตการเมืองไทย (2553) 38-41

วิกฤตการศึกษาไทย (2554) 39

วิกฤตซับไพรม์ (2553) 82-84

วิกฤตต้มยำากุ้ง (2552) 48 (2553) 82, 84

วิกฤตทุนนิยม (2553) 80-115

วิกฤตพลังงาน (2549) 52 (2555) 104

วิกฤตเศรษฐกิจ 2551-2552 (2552) 42-45

วิกฤตอาหาร (2552) 42-45 (2554) 68-71

วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ (2552) 46 (2553) 112

วิชัย โชควิวัฒน (2548) 59 (2552) 52 (2553) 
68 (2555) 79

วิชัย เทียนถาวร (2549) 71

วิชัย เอกพลากร (2554) 36-37

วิชา มหาคุณ (2551) 36-38

วิฑูรย์ ปัญญากุล (2552) 44

วิฑูรย์ เลี่ยนจำารูญ (2555) 65

วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ (2551) 47

วิดีโอเกมส์และเกมส์คอมพิวเตอร์, อิทธิพลต่อ
ความคิดและพฤติกรรมเด็ก (2552) 108

วิดีโอคลิป, สิทธิส่วนบุคคล การละเมิดและ
อาชญากรรมทางเพศ (2550) 45-46

วิทยา แก้วภราดัย (2553) 48, 67, 69, 76

วิทยุกระจายเสียงชุมชน (2556) 131
 -- วิทยุการเมือง (2556) 131
 -- วิทยุของท้องถิ่น (2556) 131
 -- วิทยุชุมชน (2556) 131-132
 -- วิทยุธุรกิจขนาดเล็ก (2556) 131
 -- วิทยุศาสนา (2556) 131

วิทิต มันตาภรณ์ (2552) 65

วินัย นาคบุตร, ร.ท. (2549) 43

วินัย วิรินะกิจจา (2550) 72

วินิจ พัวประดิษฐ์ (2549) 56

วิพุธ พูลเจริญ (2554) 105

วิยะดา เจริญศิริวัฒน์ (2554) 37

วิรุฬห์ พื้นแสน, พล.ต.อ. (2556) 68

วิโรจน์ ณ ระนอง (2546) 48

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (2553) 75

วิโรจน์ บัวจรูญ, พล.ท. (2550) 61 (2551) 42-44

วิลาสินี พิพิธกุล (2549) 47

วิวัฒน์ โรจนพิทยากร (2546) 63 (2553) 78

วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (2555) 53, 57

วิสาหกิจเพื่อสังคม (2553) 107-109

วิสุทธิ์ ลัจฉเสวี (2555) 48

วีนัส สีสุข (2555) 74

วีรยุทธ ประพันธ์พจน์ (2549) 68

วีระ มุสิกพงศ์ (2556) 41

วีระ สมความคิด (2555) 61

วีระ สุวรรณโชติ (2549) 48

วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ (2554) 63

วีระวัฒน์ พันธุ์ครุฑ (2554) 60

วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ (2550) 72

วุฒิภาวะทางปัญญา (2546) 100

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (2546) 100

เวชศาสตร์เงินนำา (2549) 57
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เวทีสมัชชาสุขภาพ 2544 (2554) 90

เว็บไซต์พร็อบพากันดา (2551) 58

เว็บบล็อกกิโยติน (2551) 58

แวดือราแม มะมิงจิ (2556) 56

แวเลี่ยม (2549) 25

ไวนิลคลอไรด์ (2551) 62-63, 65

ไวรัสไข้หวัดนก (2549) 89-96

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (2549) 88-111

ไวรัสชนิดเอ (2549) 89

ไวรัสเดงกี่ (2551) 54

ไวรัสสายพันธุ์ซี (2549) 90

ไวรัสสายพันธุ์บี (2549) 90

ไวรัสเอชพีวี (2551) 77-80

ศ
ศตวรรษิกชน (2550) 89

ศรวรรณ ศิริสุนทรินท์ (2554) 73-74

ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี (2550) 61 (2556) 49, 
55, 59

ศรีสุวรรณ จรรยา (2553) 43

ศัตรูพืช (2554) 70

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (2555) 58-59, 
61-62

ศาลรัฐธรรมนูญ (2556) 38

ศาลโลก (2555) 58-59, 61-62

ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ (2556) 147

ศิราภรณ์ สวัสดิวร (2554) 38

ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ (2550) 47

ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล (2552) 52

ศิวพร ปกป้อง (2554) 22-23

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (2555) 77-81

ศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการ
สลายการชุมนุม เมษายน-พฤษภาคม 53 (ศปช.) 
(2556) 44

ศูนย์ข้อมูลศตวรรษิกชน (2550) 89

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (2556) 118

ศูนย์จัดการของเสียอันตราย (2550) 22-23

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกข่มขืน (2550) 54

ศูนย์เด็กเล็ก/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (2551) 31-32
 -- จำานวนนักเรียนและชั้นอนุบาล 
    ปี 2536-2545 (2551) 32

ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) (2549) 69

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (ETV) (2549) 49

ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ (2549) 44

ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤต
จากความรุนแรง (2552) 97-99

ศูนย์บริการอนามัยเจริญพันธุ์ (2553) 61

ศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศบ.กช.) (2556) 54

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศปก.จชต.) (2556) 54

ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศปก.กปต.) (2556) 55

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 
(2555) 35-36 (2556) 76

ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศชต.) (2554) 58 (2556) 48

ศูนย์ประสานงานการแพทย์และเภสัชกรรม 
แผนไทย (2555) 69
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ศูนย์ประสานงานคุ้มครองพยานสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศคต.) (2554) 57 (2556) 52

ศูนย์ประสานงานสำานักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจำา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2548) 43 
(2556) 50

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
(2556) 80

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  (2556) 48-59

ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท.) (2556) 86

ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย 
(ศมสท.) (2556) 86

ศูนย์พึ่งได้ (2552) 97-99

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพจิตผู้ประสบภัยสึนามิ  
(2549) 68, 84

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านคุณภาพยานยนต์  
(2549) 79

ศูนย์วัคซีนแห่งชาติ (2551) 55

ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน (2551) 70

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (2550) 77 (2552) 78

ศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2550) 85

ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (2556) 151

ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน  
(2556) 151

ศูนย์ศึกษาข้อมูลไครโซไทล์ (2556) 114-115

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 
(ศูนย์คุณธรรม) (2554) 46-47

ศูนย์สวัสดิการสำาหรับผู้สูงอายุ (2555) 81

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (2552) 10-11

ศูนย์อเนกประสงค์สำาหรับผู้สูงอายุในชุมชน  
(2555) 25

ศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 
 (2556) 44

ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน (2556) 
151

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) (2548) 44 (2550) 60, 63-64 (2551) 
41-42 (2554) 57-58 (2555) 83 (2556) 52-53

ศูนย์อำานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอรส.) 
(2556) 41

เศรษฐกิจพอเพียง (2550) 30-31, (2553) 112

เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2556) 129

ส
ส.ป.ก. 4-01 (2555) 42

สงครามยาเสพติด (2546) 38-41 (2548) 80 
(2552) 39-40

สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ (2549) 57

สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง (โรงกลั่นนำา้มัน)  
(2551) 62

สเต็มเซลล์ (เซลล์ต้นกำาเนิด) (2553) 70-73

สเต็มเซลล์แบบสั่งทำา (2553) 71

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)  
(2552) 10-11

สถานบันเทิง (2548) 74-77

สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ (2555) 81

สถานรับเลี้ยงเด็ก (2551) 31-32

สถานศึกษา, ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 
(2552) 54-57

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค (2550) 108

สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (2549) 69

สถานีวิทยุเสียงธรรม (2556) 131-132

สถานีอนามัย (สอ.) (2548) 15 (2551) 81-85 
(2552) 10-11 (2554) 80 (2555) 81

สถาบันการแพทย์แผนไทย (2555) 69
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สถาบันจัดดัชนีความสงบสุขโลก (Global Peace 
Index) (2552) 34

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(2550) 85

สถาบันธัญญารักษ์ (2552) 41

สถาบันพระปกเกล้า (2556) 43

สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 
(สคม.) (2556) 86

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(สรพ.) (2556) 86

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
(2554) 25

สถาบันยาแผนไทยแห่งชาติ (2555) 69

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) (2555) 107

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (2550) 77 
(2554) 90 (2556) 82, 85-86

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและการคลัง (สวค.)  
(2555) 78

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) 
(2556) 86

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำา้และการเกษตร 
(องค์การมหาชน) (2556) 79

สถาบันสุขภาพวิถีไทย (2556) 86

สนทนาออนไลน์ (2550) 44-46

สนธิ บุญยรัตกลิน, พล.อ. (2550) 60, 62, 64 
(2551) 42, 58 (2556) 38, 46

สนธิ บุณยะชัย, พล.ร.อ. (2556) 93

สนธิ ลิ้มทองกุล (2556) 37

สนั่น ขจรประศาสน์, พล.ต. (2553) 55

สแปนิช ฟลู (2549) 99

สพรั่ง กัลยาณมิตร, พล.อ. (2551) 58

สภาคนเมือง (2556) 136

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (2556) 57

สภาเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ  (2546) 72

สภานานาชาติว่าด้วยการขจัดสารไอโอดีนภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก (2554) 38

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (2550) 41, 77 
(2551) 37-39, 57 (2555) 46

สภาผู้บริโภค (2549) 78, 81

สภาพลเมืองภูเก็ต (2556) 137

สภาร่างรัฐธรรมนูญ (2556) 38

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 
(2556) 110

สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ (2556) 37

สมเกียรติ อ่อนวิมล (2550) 72

ส้มแขก (2549) 85

สมชัย บวรกิตติ (2556) 115

สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ (2555) 80

สมชาย จักรพันธ์, ม.ล. (2548) 64  
(2553) 38, 47

สมชาย นีละไพจิตร (2556) 56

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ (2552) 36 (2556) 39, 41

สมบัติ ตาปัญญา (2552) 99

สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ (2554) 51

สมบัติ บุญงามอนงค์ (2551) 58

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (2556) 160-161

สมพงษ์ จิตระดับ (2550) 67

สมพร ใช้บางยาง (2556) 172-173

สมพร เพ็งคำา่ (2554) 101, 105 (2556) 119

สมยศ ดีรัศมี (2554) 36, 65

สมศักดิ์ โกศัยสุข (2556) 37
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สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (2555) 36

สมศักดิ์ โล่ห์เลขา (2549) 55 (2550) 50 (2553) 
72-73 (2554) 62 (2555) 72

สมศักดิ์ อิสริยะภิญโญ (2556) 49

สมหมาย ทองประเสริฐ (2555) 72

สมัคร สุนทรเวช (2552) 34-35, 43-44 (2555) 
59 (2556) 39, 41

สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย (2556) 176-177

สมัชชาสุขภาพ (2554) 93 (2556) 84-85, 87, 
176-177

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (2554) 93-94 
(2556) 176-177

สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (2554) 93 (2556) 
176-177

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (2550) 71 (2552)  
72-77 (2554) 93 (2556) 63-65, 85, 113-114

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับสาธิต) (2556) 85

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร (2555) 66

สมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน (2553) 43 (2554) 
95 (2555) 35

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ (2556) 115

สมาคมแพทย์โลก (2555) 46

สมาคมหมออนามัย (2550) 77

สมาคมอารักขาพืชไทย (TCPA) (2555) 66

สมาน ตั้งทองทวี (2551) 64

สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2556) 57

สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ (สพศท.) (2555) 48

สมิทธ ธรรมสโรช (2554) 41, 43

สมุนไพร (2548) 58-61 (2549) 85 (2555) 69, 
71, 78

สมุนไพรไทย, การจดสิทธิบัตรโดยบริษัทข้ามชาติ 
(2548) 58-61

สโมสรผึ้งน้อย (2549) 48

สยาม ทรัพย์วรสิทธิ์ (2546) 39

สยามเอแอนด์ซี, บริษัท (2549) 59

สร้างนำาซ่อม, นโยบาย (2554) 90 (2556) 82, 
85-86

สฤณี อาชวานันทกุล (2553) 43-44, 110  
(2556) 131

สลากกินแบ่งรัฐบาล (2550) 32-33, 41

สวนส้ม (2549) 36-37

สวัสดิการชุมชน (2554) 24-25

สวัสดิการภาครัฐ (2554) 27

สวิงกิ้ง (2548) 64

สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (2553) 50

สหพันธ์ผู้ฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แห่งประเทศไทย (สผพท.) (2555) 48

สหพันธ์ฟุตบอลแห่งยุโรป (ยูฟ่า) (2556) 130

สะบ้าย้อย (2556) 51, 56

สังกะสี (2551) 63 (2556) 120

สังศิต พิริยะรังสรรค์ (2550) 41, 43

สัมพันธ์ คงฤทธิ์ (2555) 48

สัมฤทธิ์ ศรีธำารงสวัสดิ์ (2556) 103

สาธารณสุขมูลฐาน (2554) 90 (2555) 69

สาธิต ปิตุเตชะ (2554) 46-49

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา, ยุทธศาสตร์ (2550) 71 
(2556) 83, 85-86

สามารถ แก้วมีชัย (2556) 46

สายลับตรวจจับโฆษณา (2554) 75
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สายสนามบินควนลัง, ถนน (2556) 73

สารก่อมะเร็ง/ สารอินทรีย์ระเหย  
(2550) 20-21 (2551) 62-65 (2556) 120
 --คลอโรฟอร์ม (Chloroform) 
     (2551) 62-65
 --ไดคลอโรโพรเพน  (2551) 65
 --ไดคลอโรมีเทน   (2551) 65
 --ไดคลอโรอีเทน (2551) 65
 --เตตระคลอโรเอทธิลีน (2551) 65
 --ไตรคลอโรเอทิลีน  
    (Trichloroethylene)  
    (2551) 62-65
 --เบนซีน (Benzene)  (2551) 62-65
 --ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) 
    (2551) 62-65
 --อโครลีน (Acrolein) (2551) 62-65
 --เอทิลีน ไดคลอไรด์ (Ethylene  
    Dichloride) (2551) 62-65

สารกัมมันตรังสี (2554) 97

สารเคมีการเกษตร, ผลกระทบต่อสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม (2546) 30 (2548) 70 (2549) 
36-37, 83-85 (2550) 12-13, 22 (2554) 70 
(2555) 63-67 (2555) 63-67, 93-98, 109 
(2556) 20-21, 117-121
 --กำาจัดแมลง (2555) 98
 --กำาจัดวัชพืชและฆ่าเชื้อรา (2555) 98
 --กำาจัดหนู  (2555) 98
 --สารพิษ (2549) 36-37 (2550)  
   20-21 (2555) 63-67, 95-98
 --อัตราการเกิดโรคเนื่องจากได้รับสาร 
   เคมี (2555) 97-98
 --ปริมาณและมูลค่าการนำาเข้า,  
   ปี 2548-ก.ย. 2555 (2556) 20

สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ดู สารเคมีการเกษตร

สารฟีนอล (2556) 120

สารเมลามีน (2552) 58-62
 -- รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่มี 
    สารเมลามีนเกินมาตรฐาน  
    (2552) 59-62

สารระเหย (2549) 25 (2552) 40

สารสกัดจากผลมะตูม (2555) 82

สารอินทรีย์ระเหย ดู สารก่อมะเร็ง/ สารอินทรีย์
ระเหย

สารี อ๋องสมหวัง (2550) 50 (2553) 75-76

สาหร่ายเซลล์เดียว (2551) 100

สำานักการจราจรและขนส่ง (สจส.) (2556) 149

สำานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร (2555) 71

สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
(สกส.) (2556) 86

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
(2556) 175

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) (2546) 35 (2549) 49, 74  
(2556) 85-87, 175

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (2550) 77

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) (2554) 37, 39, 47

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (2553) 76

สำานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (2550) 76

สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(สคบ.) (2549) 80-81 (2550) 26-27  
(2554) 75
 --ปัญหาร้องเรียน 2542-2549  
    (2550) 26-27

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) (2555) 77-81

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 
(2554) 65, 107, 110 (2555) 47, 80 (2556) 
85-86, 116, 175

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
(2550) 26-27, 75, 77 (2551) 77-78 (2552) 
53, 59 (2553) 71-72 (2554) 72, 74-75 
(2556) 104
 --ปัญหาร้องเรียน 2542-2549  
    (2550) 26-27

สำานักงานนโยบายและบริหารจัดการนำา้และ
อุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) (2555) 39  
(2556) 79
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สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2554) 98

สำานักงานปฏิรูป (สปร.) (2556) 175

สำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) 
(2555) 42-44

สำานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)
(2550) 71 (2554) 90 (2556) 82, 85-86

สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
(IHPP) (2556) 86

สำานักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพแห่งชาติ (2556) 86

สำานักงานพัฒนาระบบตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาล (สพตร.) (2556) 86

สำานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพ
ไทย (สวปก.) (2556) 86

สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ 
(สพค.) (2556) 86

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2550) 42-43

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
(2550) 80 (2551) 76 (2553) 65, 78 (2554) 
60 (2555) 82 (2556) 85, 88-89, 175

สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) (2554) 95-103

สำานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข (2555) 97

สำาเร็จ ศรีหร่าย, พล.ท. (2556) 55

สำาอาง สืบสมาน (2554) 79

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, กฏหมาย (2555) 106

สิ่งปฏิกูลและกากอันตราย (2556) 117-121

สิ่งแวดล้อม, ฉลากผลิตภัณฑ์ (2555) 27

สิ่งแวดล้อม, ปัญหา (กรุงเทพฯ) (2548) 22-23

สิ่งเสพติดและอบายมุข (2552) 98

สิทธิการตาย (2550) 72 (2555) 45-48

สิทธิของการมีชีวิตอยู่  (2550) 79

สิทธิของแพทย์ (2550) 48-51

สิทธิทางเพศ (2546) 64-65 (2554) 67

สิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาล, ปี 2554 
(2556) 17

สิทธิบัตร (2548) 58-61, 84, 89-91 (2550) 
78-83  (2553) 62, 87, 100 (2555) 106-107 
(2556) 26-27, 101-105
 --สัดส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์หมวด 
   เคมีรายประเทศและภูมิภาค  
   ปี 2544-2554 (2556) 26
 --จำานวนคำาขอรับสิทธิบัตรทั้งหมด 
   จำาแนกเป็นการประดิษฐ์และการ 
    ออกแบบของคนไทยและต่างชาติ  
   ปี 2544-2552 (2556) 26

สิทธิบัตรพันธุ์ข้าว (2555) 106-107

สิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ (2555) 106-107

สิทธิบัตรยา (2548) 85-103 (2550) 78-83 
(2552) 50-53 (2553) 62 (2556) 101-105 
(2556) 26-27

สิทธิบัตรสมุนไพร (2548) 58-61

สิทธิปฏิเสธการรักษา (2555) 45-48

สิทธิผู้บริโภค (2549) 79-81

สิทธิผู้ป่วย (2550) 48-51

สินค้าเพื่อสุขภาพ, การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ
เกินจริง (2554) 72-75

สินค้ามือสอง (2551) 68

สินเชื่อเงินสด (2549) 59-60

สินเชื่อส่วนบุคคล (2549) 59-61

สินีนาฏ ถาวรสุข (2550) 61

สี, สารทำาละลาย (2550) 22

สึนามิ (2548) 38-41 (2549) 66-69, 84 (2556) 
72, 74-75
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สื่อเทคโนโลยี, ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน 
(2549) 47 (2550) 34-35, 44-47

สุกมล วิภาวีพลกุล (2546) 94

สุกิจ ขมะสุนทร, พล.อ. (2556) 129

สุขภาพ
 -- กฎหมาย (2553) 43
 -- ปัญหา จำาแนกตามระดับฐานะ 
    คนไทย, สถิติปี 2546 (2552) 27
 -- ปัญหากับความไม่เท่าเทียมของ 
    รายได้ (2553) 100-103
 -- สุขภาพ, ปัญหากับความเหลื่อมลำา้ 
    ในสังคม (2553) 100-103
 -- สุขภาพ, หลักพุทธศาสนา  
    (2549) 26-27

สุขภาพจิต (2546) 28-29 (2548) 30-31 (2549) 
24-25, 68-84 (2550) 14-15 (2553) 17 (2554) 
12-15
 -- การสำารวจสภาวะทางสังคม  
    วัฒนธรรม ศาสนาและพฤติกรรม 
    ที่เกี่ยวข้อง (2554) 14-15
 -- คะแนน จำาแนกตามอายุและอาชีพ 
    (2553) 17
 -- คะแนน จำาแนกรายจังหวัด ปี 2552 
    (2554) 13
 -- ปัญหา (2549) 68, 84
 -- อัตราผู้มีความผิดปกติทางจิต 
    สถิติปี 2546-2554 (2556) 7

สุขภาพดีถ้วนหน้า (2554) 90

สุขภาพทางจิตวิญญาณ (2554) 107

สุขภาพทางปัญญา (2554) 87

สุขภาพทางเพศ (2550) 72-73 (2551) 50, 79-
80 (2554) 67

สุขภาพทางเลือก, การดูแล (2554) 73

สุขภาพทางสังคม (2554) 87

สุขภาพฟัน (2549) 12-13 (2551) 22

สุขภาวะทางปัญญา (2553) 111 (2554) 14-15

สุขภาวะทางเพศ (2553) 59-61 (2556) 60-70

สุทธิ อัชฌาสัย (2551) 65

สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ (2555) 82

สุทธิพล ทวีชัยการ (2556) 129

สุเทพ เทือกสุบรรณ (2553) 39

สุธี ยกส้าน (2551) 54

สุนทร พรหมรัตนพงษ์ (2549) 49

สุนัย ผาสุข (2552) 66-67

สุพรรณ ศรีธรรมา (2553) 53

สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา (2551) 65, 66

สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ (2554) 58

สุภาพ สีแดง (2546) 39

สุภิญญา กลางณรงค์ (2551) 59 (2556) 129

สุมาลี นิกรแสน (2549) 56

สุเมต สุวรรณพรหม (2550) 76

สุรชาติ บำารุงสุข (2550) 64 (2551) 45 (2552) 
34, 37 (2553) 39-40 (2554) 55

สุรนันท์ เวชชาชีวะ (2556) 116

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี (2555) 45

สุรพล มาลีหวล (2556) 118

สุรยุทธ์ จุลานนท์, พล.อ. (2550) 60, 62, 64, 76 
(2551) 41-42, 57, 65 (2552) 37 (2553) 40 
(2556) 38, 53, 94

สุรัตน์ โคมินทร์ (2553) 51

สุรัตม์ อุดมรัตน์, พ.ต.อ. (2548) 52

สุรา ดู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สุราขาว ดู เหล้าขาว

สุราแช่ ดู เหล้าแช่

สุราเถื่อน ดู เหล้าเถื่อน

สุราพื้นบ้าน ดู เหล้าพื้นบ้าน
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สุริชัย หวันแก้ว (2549) 41

สุริยะเดว ทรีปาตี (2548) 55 (2549) 71

สุริยะใส กตะศิลา (2556) 37

สุไลมาน แนซา (2554) 57

สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (2546) 94

สุวรรณี คำามั่น (2552) 40

สุวัฒน์ เชาว์ปรีชา (2556) 147

สุวิทย์ คุณกิตติ (2555) 59

สุวิทย์ ใบสนธิ์ (2546) 39

สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (2552) 73

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (2555) 50

เสขสิริ ปิยะเวช (2554) 94, 99, 105

เสรี ศุภราทิตย์ (2555) 35, 37-38

เสรี หงษ์หยก (2550) 58 (2553) 67

เสียงดัง, ปัญหา ดู มลพิษทางเสียง

แสวง บุญเฉลิมวิภาส (2553) 73

ห
หทัย ชิตานนท์ (2546) 56

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549) 81

หน่วยเฝ้าระวังและสะท้อนสถานการณ์ความ
ปลอดภัยทางถนน (2556) 151

หนี้กองทุนนำา้มัน (2549) 51

หนี้นอกระบบ (2549) 59

หนี้ในระบบ (2549) 59

หนี้สินครัวเรือน (2548) 29 (2550) 28-29
 -- สถิติ 2543-2552 (2554) 21
 -- หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
    (2550) 28-29

หมวกกันน็อค/ หมวกนิรภัย (2548) 33  
(2552) 20-21
 --สัดส่วนการใช้งานของผู้ขับขี่อายุ  
   14 ปีขึ้นไป สถิติปี 2534-2549 
   (2552) 20-21

หม่อน (2549) 85

หมอพื้นบ้าน (2555) 68-70

หมู่บ้านสีเขียว (2548) 45

หมู่บ้านสีแดง (2548) 45

หมู่บ้านสีเหลือง (2548) 45

หยาดพิรุณ พึ่งม่วง (2553) 75

หลวงปู่แฟบ สุภัทโท (2555) 70

หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2550) 22-23

หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 (2556) 131-132

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการประกอบ
กิจการบริการชุมชนชั่วคราว (2556) 131-132

หลักประกันและความคุ้มครองทางสังคม (2556) 
16-17

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (2546) 46-49 (2548) 80, 
92  (2549) 22-23 (2550) 79-80 (2551) 86 
(2552) 18, 26-29, 79 (2553) 64 (2554) 21, 
81 (2555) 28, 31, 81-82 (2556) 8, 27, 89, 
138-144

หวยใต้ดิน (2550) 32-33, 40-43

หวยเถื่อน (2550) 41

หวยบนดิน (2550) 40-43

หวัง อิง เหวย (2556) 115

หอเตือนภัยสึนามิ (2549) 66

ห่านป่า (2549) 92

หิรัญญา สุจินัย (2555) 80

หุ่นยนต์กู้ภัยอินดีเพนเดนท์ (2550) 85
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เหมราชตะวันออก, นิคมอุตสาหกรรม (2556) 
118

เหมืองทองคำา, วังสะพุง-ปัญหาการใช้สาร
ไซยาไนด์ (2554) 107-108

เหมืองแร่ (2554) 96

เหล็ก (2551) 63

เหล้า ดู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เหล้าขาว (2549) 18-19, 76

เหล้าแช่ (2549) 76

เหล้าตอง (2549) 76

เหล้าเถื่อน  (2549) 76

เหล้าปั่น (2553) 55

เหล้าพื้นบ้าน (2549) 76

เหวง โตจิราการ (2556) 41

แหล่งเงินกู้ (2549) 58-59, 61

แหล่งนำา้จืด, คุณภาพนำา้ สถิติปี 2548-2552 
(2554) 18-19

แหลมฉบัง, นิคมอุตสาหกรรม (2554) 84

อ
อกนิษฐ์ เต็มไพโรจน์ (2549) 56

อคติทางเพศ (2551) 39, 80 (2556) 62

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว.  (2555) 50

อโครลีน (2551) 62

องค์กร ทองประสม, พล.ท. (2549) 44

องค์กรความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้บริโภค 
สหรัฐ-ยุโรป (TACD) (2552) 52

องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาไทย (2548) 58

องค์กรชุมชน, จำานวน จำาแนกตามประเภท
องค์กร 2549-2552 (2554) 25

องค์กรนานาชาติเพื่อการวิจัยมะเร็ง (IARC) 
(2556) 114

องค์กรบริหารจัดการนำา้ (2556) 79

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (2551)  
81-85 (2555) 51 (2556) 134-137, 160-177

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (2555) 83

องค์กรเพื่อสุขภาพสัตว์ (OIE) (2553) 47

องค์กรภาคประชาชน (2553) 109, 111, 114

องค์กรแรงงานสากล (ILO) (2556) 114

องค์กรอิสระ (2556) 38

องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค (2549) 78-81

องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำาไร (2546) 34-35

องค์กรเอกราชสหปาตานี (PULO) (2556) 58

องค์การการค้าโลก (WTO) (2548) 85-103 
(2549) 63

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (2549) 64

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 
(2551) 114, 116

องค์การแพธ (2556) 70

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) (2550) 79-83

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (2549) 
64

องค์การอนามัยโลก (WHO) (2546) 59 (2550) 
83 (2551) 54 (2552) 82 (2553) 46-49

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
(FAO) (2554) 68-69 (2555) 87, 96

อดิตยา เบอร์ล่า, โรงงาน (2556) 118-119

อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์, พล.ต.ต. (2552) 39

อนาจาร (2549) 85
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อนามัยเจริญพันธุ์/ อนามัยการเจริญพันธุ์ (2551) 
50, 78-80 (2554) 67 (2556) 61-63

อนามัยสิ่งแวดล้อม (2556) 20

อนุตตรา ณ ถลาง (2551) 86

อนุพงศ์ ชิตวรากร (2552) 69

อนุพงษ์ เผ่าจินดา, พล.อ. (2551) 44 (2553) 40

อนุรักษ์ นิยมเวช (2555) 44

อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ (2556) 108

อนุสัญญาบาเซล (2548) 72

อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล  
(2554) 19

อภิชาติ สถิตนิรามัย (2556) 39, 165

อภิเชษฐ์ กิติกรเจริญ (2546) 74-77 (2548) 81

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (2552) 36 (2553) 39-40, 
43-45, 67-68 (2554) 51-52, 53 (2555) 50, 
60, 79 (2556) 40-43, 54, 89, 94, 122

อมตะนคร, นิคมอุตสาหกรรม (2556) 119

อมรวิชช์ นาครทรรพ (2550) 42, 68

อมรา ศรีพยัคฆ์ (2552) 36 (2553) 48

อมาร์ตยา เซน (2553) 114

อยู่ก่อนแต่ง (2548) 32, 75

อรรชกา สีบุญเรือง (2555) 78, 80 (2556) 49

อวย เกตุสิงห์ (2555) 69

อสมท. จำากัด (มหาชน), บริษัท (2549) 64

ออกกำาลังกาย (2546) 26-27, 42-45, 80, 
(2548) 80, (2549) 20-21, (2550) 19, (2554) 
16-17
 -- สำารวจพฤติกรรมของประชากร 
    ปี 2547, 2550 และ 2554  
    (2554) 16-17 (2556) 7

อ้อย (2555) 104

ออร์กาโนฟอสเฟต (2555) 98

อะโมไซท์ (2556) 112

อัคคีภัย, สถิติปี 2532-2552 (2556) 72

อัคร ทิพโรจน์, พ.อ. (2551) 42, 45

อัตราเจริญพันธุ์ (2555)  10, 13, 30-31
 -- อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR)  
    (2555)  8, 11-12, 30-31
 -- อัตราเจริญพันธุ์รวม (TFR),  
    สถิติ พ.ศ. 2503-2558 (2555)  12

อัตราส่วนพึ่งพิง (2550) 90 (2555) 23

อัตลักษณ์อาเซียน (2555) 54

อัทธ์ พิศาลวานิช (2554) 71

อัมมาร สยามวาลา (2546) 48 (2553) 77, 93, 
106 (2555) 78-79 (2556) 94

อัยยณัฐ ถินอภัย (2556) 148

อาการเครียดจากการเมือง (PSS) (2552) 48 
(2553) 38

อาคารบ้านเรือน, จำานวนที่ก่อสร้างใหม่ ต่อเติม 
ดัดแปลง จำาแนกรายภาคปี 2547 (2548) 23

อาชญากรรมข้ามชาติ  (2556) 29

อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (2551) 56-60 
(2556) 24-25

อาชญากรรมทางเพศ  (2548) 51, 62 (2550) 
53-55 (2551) 39

อาเซียน (2555) 53-57

อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (2554) 42-44 
(2555) 37-38

อานันท์ ปันยารชุน (2548) 44 (2549) 41-42, 
44 (2552) 34-37 (2553) 44 (2554) 51, 53, 
95 (2555) 50-52 (2556) 42, 53, 134, 170

อาภา หวังเกียรติ (2551) 63

อายุคาดเฉลี่ย
 --จำาแนกตามเพศ สถิติปี 2548-2568  
    (2554) 10-11



104
ดัช

นีค
้นค

ำ� 
สุข

ภ�
พค

นไ
ทย

 2
54

6-
25

56
ดัชนีค้นคำ� (ปี) เลขหน้�

 --เมื่อแรกเกิด สถิติปี 2546, 2551,  
   2556 (2556) 6
 --การมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด  
   สถิติปี 2543, 2552 (2556) 6

อายุรเวทวิทยาลัย ชีวกโกมารภัจจ์ (2555) 69

อาร์เคเค (RKK) (2556) 55, 57-58

อารยะขัดขืน (2556) 37

อารีย์ วงศ์อารยะ (2551) 42

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) (2555) 25

อาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อน (2555) 25

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)  
(2556) 143

อาหาร (2555) 84-110
 -- การบริโภค (2546) 18-19
 -- การปนเปื้อนสารเคมี (2546) 18-19
 -- ความมั่นคง (2554) 68-71  
    (2555) 2 (2555) 84-110
 -- ความไม่มั่นคง (2554) 68-71
 -- ปัญหาการเจ็บป่วย  (2548) 24-25
 -- ระบบการผลิต ผลกระทบจากการ 
    ผูกขาดธุรกิจการเกษตร  
    (2555) 99-101
 -- โรคมะเร็ง (2548) 20
 -- ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทย จำาแนก 
    ตามฐานะทางเศรษฐกิจ (2556) 15

อาหารขยะ (2553) 98

อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ดู GMOs

อาหารเป็นพิษ (2551) 12

อาหารสัตว์, ปริมาณการใช้ ผลผลิต นำาเข้า โดย
ประมาณ พ.ศ. 2552 (2555) 94-95

อาหารเสริม (2551) 16-19 (2554) 72-75

อาหารเสริมสกัดเลซิตินจากไข่แดงและสารสกัด
จากผลมะตูม (2555) 82

อำาพล จินดาวัฒนะ (2550) 50 (2554) 105, 107 
(2555) 79-80 (2556) 84

อิทธิพร คณะเจริญ (2554) 60

อิทธิพล ปรีติประสงค์  (2549) 48

อินเดียน โอเชียน ไดโพล (2554) 41

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 --จำานวนผู้ใช้ Facebook ใน 
   ประเทศไทย กรกฎาคม-ธันวาคม  
   2555 (2556) 24
 --พฤติกรรมการใช้และผลกระทบต่อ 
   เด็กและเยาวชน (2550) 44-47
 --ภัยคุกคามทางระบบคอมพิวเตอร์ 
   ที่รับแจ้งโดย ThaiCERT จำาแนกตาม 
   ประเภท (มกราคม-พฤศจิกายน  
   2555) (2556) 25
 --ร้อยละประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป)  
   ที่ใช้โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ต  
   ปี 2548-2555 (2556) 24
 --ร้อยละประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ต  
   จำาแนกตามอายุ ปี 2555 (2556) 25
 --ร้อยละประชากรที่ใช้อินเตอร์เน็ต  
   ประเทศไทยเทียบกับประเทศใน 
   อาเซียน ปี 2543-2554 (2556) 24

อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี จำากัด, บริษัท  
(2551) 87

อิออน (2549) 59

อีซี่บาย (2549) 59

อีทีวี (2549) 49

อีพีเอ็น (2555) 63-64, 66, 97

อีริมินไฟว์ (2548) 80

อีสเทิร์นซีบอร์ด (2551) 61

อุกฤษ มงคลนาวิน (2549) 44

อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร (2554) 78
 
อุดม เพชรสังหาร (2554) 38

อุดม รักศีลธรรม, พล.ต.ต. (2552) 39

อุตสาหกรรม, ผลกระทบต่อสุขภาพและ 
สิ่งแวดล้อม (2548) 79

อุตสาหกรรมกระเบื้อง (2556) 112-113, 115

อุตสาหกรรมการเกษตร, การผูกขาดธุรกิจและ
ผลกระทบต่อเกษตรกร (2555) 99-101
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อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย (2555) 81

อุตสาหกรรมถลุงแร่ (2554) 97

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี (2554) 96 (2556)  
124-125

อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ (2556) 115

อุตสาหกรรมยา (2548) 83-103 (2552) 52-53 
(2555) 81

อุตสาหกรรมสุขภาพ (2555) 78-81

อุตสาหกรรมสุรา, งบโฆษณา สถิติปี 2542-2547 
(2549) 18

อุทกภัย ดู นำา้ท่วม

อุทยานแห่งชาติ, การบุกรุกพื้นที่ป่า (2555) 43

อุทยานแห่งชาติทับลาน (2555) 41-42

อุบัติภัยจากวัตถุเคมี
 -- จำาแนกตามประเภทสารเคมีในช่วง 
    ปี 2551-2555 (2556) 118

อุบัติเหตุ (2546) 13-15, 54-55, 76, 80, 91 
(2548) 17, 33, 81 (2549) 30-31 (2553) 14 
(2556) 145-151

อุปกรณ์ติดตามสถานการณ์นำา้อัตโนมัติ  
(2556) 79

อุรักลาโว้ย  (2549) 67

เอ็กซ์ตาซี (2548) 80

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส (2553) 45

เอชไอเอ ดู การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

เอทานอล (2549) 53, (2552) 42, (2555) 104

เอทิลีน ไดคลอไรด์ (2551) 62-63

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2556) 166

เอ็นจีวี, ก๊าซ (2549) 53, (2556) 18, 123-125

เอฟทีเอ ดู FTA

เอลนิโญ (2551) 100 (2554) 40-43

เอสซีจี ดู ปูนซีเมนต์ไทย (SCG), บริษัท

เอสเอ็มอี (2556) 107-111

เอไอเอส (2556) 130

แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค (2556) 130

แอนติเจนิก ชิฟต์ (antigenic shift) (2549) 97

แอนติเจนิก ดริฟต์ (antigenic drift) (2549) 96

แอนโทนี่ ฟอซี่ (2551) 53

แอนโธฟิลไลท์ (2556) 112

แอมฟิโบลส์ (2556) 112

แอมโมเนียกระป๋อง (2550) 22

แอร์พอร์ตลิงค์ (2556) 38

แอลพีจี, ก๊าซ (2552) 43 (2556) 18, 123-125

แอสเบสตอส ดู แร่ใยหิน

โอโซน (O3), ก๊าซ (2554) 19

โอเมก้า 3 (2555) 82

ไอคิว (2554) 36-39

ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำากัด, บริษัท (2551) 87

ไออาร์พีซี, โรงไฟฟ้าถ่านหิน (2551) 65

ไอโอดีน (2554) 36-39

ไอโอเอ็ม ดู IOM

ฮ
ฮั้ว (2556) 129

ฮัสซัน ตอยิบ (2556) 57

ฮาโลจิเนต  (2555) 98

เฮดจ์ฟันด์  (2552) 42

เฮโรอีน (2549) 25
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ไฮโดรคาร์บอน (2556) 120

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFC) (2551) 93

A
Acrolein (2551) 62
Active Aging (2550) 91, 93
Active Euthanasia (2555) 46
Adolescents (2546) 81
Adult Stem Cells (2553) 70
Adverse Event (2552) 24-25
AEC: ASEAN Economic Community  
   (2555) 54, 105
Aedes aegypt (2551) 55
Aedes albopictus (2551) 55
aerosol (2551) 92
AFTA: ASEAN Free Trade Area (2548) 86 
  (2555) 105
Amartya Sen (2553) 114
Amosite (2556) 112
Amphiboles (2556) 112
Anthophylite (2556) 112
APSC: ASEAN Political-Security  
Community (2555) 54
Asbestos (2556) 112-116
ASCC: ASEAN Socio-Cultural Community  
  (2555) 54
ASEAN Community (2555) 53-57
ASEAN Identity (2555) 54-55
ASEAN One Health (2553) 47
ASEAN Vision 2020 (2555) 53, 57
AstraZeneca (2548) 99
Aventis (2548) 99
avian flu, avian fluenza (2549) 89

B
Bali Concord II (2555) 53, 57
BASEL (2548) 72
Benzene (2551) 62-63
BERSATU: United Front for the  
   Independence of Patani (2556) 58
biosecurity (2549) 108
BioThai (2548) 58
BIPP: Barisan Islam Pembebasan Patani    
   (2556) 58
bird flu (2549) 88-111
BNPP: Barisan National Pembebasan  
  Patani (2556) 58
BOI (2555) 77-81 (2556) 49
BRIC (2554) 68

Bristol-Myers Squibb (2548) 99
BRN: Barisan Revolusi Nasional (2556)  
  57-58
Bruce Kennedy (2553) 102
burden of disease (2550) 19 (2552) 109

C
camfrog (2550) 44-47
Carbon Credit (2551) 114-116
CDM: Clean Development Mechanism  
   (2551) 114-118
CDO: Collateralized Debt Obli (2553) 83
CER: Certified Emission Reduction (2551)  
   116
CF: Carbon Footprint (2555) 26-27
CFC: Chlorofluorocarbon (2554) 18-19
Chanthu (2554) 41
chat, chatroom (2550) 44-45
Chikungunya (2551) 54
child abuse (2552) 98
Chloroform (2551) 62, 65
Chrysotile Information Center (2556)  
   114-115
Chrysotile (2556) 112-113
Citizen E-Service (2555) 73
CL: Compulsory Licensing (2548) 83-103  
   (2550) 79-83 (2552) 50-53 (2553) 65  
   (2556) 27, 102-103
Climate Change (2551) 89-119
Clinical Trial (2556) 103
Comprehensive Reproductive Health Law  
   (2554) 66
Congress Watch (2548) 99
conscious capitalism (2553) 88
Conson (2554) 41
consumerism (2553) 87, 97-98
Contract Farming (2555) 100-101
Cool Mode (2555) 27
Coral Bleaching (2551) 100
Corporate Watch (2548) 98-99
Corruption Perception Index, 2555  
   (2556) 15
CPS: Contraceptive Prevalence Survey    
   (2555) 13
Crash Cushion (2556) 148
Crocidolite (2556) 112-113
CSR: Corporate Social Responsibility  
   (2553) 42-44, 108
CUPS: Contraceptive Use Patterns in  
  Thailand (2555) 13
cytotec (2549) 71

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ
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D
DALYs: Disability-Adjusted Life Years  
   (2552) 109 (2554) 10-11
Data Exclusivity (2548) 102 (2556) 103
date rape (2550) 53
Death with Dignity Act (2555) 46
Declaration of ASEAN Concord II (2555)  
   53, 57
defensive medicine (2549) 57
Dengue Virus (2551) 54
Dependency (2555) 15
DNR: Do Not Resuscitate (2555) 46
DQ: Developmental Quotient (2551) 25
DSW: Deep South Watch (2556) 48
DTV (2556) 130

E
Eastern Seaboard Development Program  
   (2551) 61
EGAT Telecom (2549) 64
EIA: Environment Impact Assessment  
   (2554) 88-110
Eli Lilly (2548) 99
Embryonic Stem Cells (2553) 70
Emission Trading (2551) 115
epidemiological transition (2550) 101-102
EQ (2546) 100
Ethylene Dichloride (2551) 62-63
ETV (2549) 49
Euthanasia (2555) 46
Evergreening Patent (2556) 103
EXIM Bank (2556) 38
EPI: Environment Performance Index   
   (2556) 20-21
Environment health (2556) 20
Ecosystem vitality (2556) 20

F
FACT: Freedom Against Censorship  
Thailand (2551) 57-59
FAO: Food and Agriculture Organization  
of the United (2554) 68-69 (2555) 87, 96
Floodway (2555) 37, 39
Food Price Shock (2554) 68
Fraud (2556) 25
FTA: Free Trade Agreement or Free Trade  
   Area (2548) 86 (2553) 65 (2555) 105-107  
   (2556) 101-105 

G
GATS: General Agreememt on Trade  
   in Service (2548) 88-89
GATT: General Agreement on Tariffs  
   and Trade (2548) 85
GBC: General Border Committee (2555) 60
GDP: Gross Domestic Products (2548) 87    
   (2555) 23
gender (2546) 64
gender-based violence (2556) 69
George Kaplan (2553) 101
GIPAP: Gilvec International Patient  
Assistance Program (2552) 51
GlaxoSmithKline (2548) 99
Global income inequality (2556) 29
Global Peace Index (2552) 34 (2556) 14
GMOs: Genetically Modified Organism    
   (2548) 80 (2554) 71
GMP: Gerakan Mujahidin Patani (2556) 58
GMP: Good Manufacturing Practices  
   (2548) 78
GNH: Gross National Happiness  
   (2550) 16-17
Gore Area (2556) 148
government use of patent (2553) 100
GPR: Ground Penetrating Radar (2556) 149
Greenhouse effect (2551) 92-119
Greenhouse gases (2551) 92-119  
   (2555) 26-27

H
HA: Hospital Accreditation (2554) 32-33
HAI: Human Achievement Index (2556) 31
HALE: Health-Adjusted Life Expectancy   
   (2554) 10-11
Health Information System (2552) 14-15
hedge fund (2553) 83-84
HFC: Hydrofluorocarbon (2551) 93
HIA: Health Impact Assessment (2553) 79  
   (2554) 82-110 (2556) 86
HITAP: Health Intervention and  
Technology Assessment Program  
   (2556) 86
Howard Zucker (2550) 83
HPI: Happy Planet Index (2550) 16-17
HPP: Healthy Public Policy (2546) 73  
   (2554) 84-110
HPV Vaccine: Human Papilloma Virus  
   (2551) 77-80
HSDPA: High-Speed Data Packet Access  
   (2556) 129
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HSI: Human Security Index (2556) 11-13
Human Development Index (2555) 21  
   (2556) 22

I
IARC: International Agency for Research  
   on Cancer (2556) 114
ICCIDD: The International Council for the  
   Control of Iodine Deficiency Disorders   
   (2554) 38
IHPP: International Health Policy Program  
   (2556) 86
ILO: International Labour Organization  
   (2556) 114
IMD: International Institute for  
   Management Development (2554) 38
IMF: International Monetary Fund  
   (2548) 85 (2549) 63
incomplete abortion (2549) 71
Information Gathering (2556) 25
individualism (2553) 87, 98
Intrusion Attempts (2556) 25
IOM: International Organization for  
   Migration (2549) 68
IPCC: Intergovernmental Panel on  
   Climate Change (2551) 95
IQ: Intelligence Quotient (2546) 100  
   (2551) 25

J
James Fulcher (2553) 82
JBC: Joint Boundary Commission  
   (2555) 60
John Lynch (2553) 102
Johnson & Johnson (2548) 99
Joseph Stiglitz (2553) 104
   junk food (2553) 98

K
KAP: Key Effected Population (2556) 33 
Kate Pickett (2553) 103
Kelnac (2548) 59
Kyoto Protocol (2551) 93, 114-115

L
LCA: Life Cycle Assessment (2555) 27
   life-saving drugs (2553) 100
Living Will (2555) 46

LPG: Liquefied Petroleum Gas (2552) 43   
   (2556) 18, 123-125
LS: Longitudinal Survey (2555) 13

M
Malicious Code (2556) 25
Malpractice Insurance (2549) 57
MARP: Most at risk people (2556) 33
MATGs: Multilateral Agreements on  
   Trade in Goods (2548) 88
Media Box (2556) 79
Medical Abortion (2554) 49
Medical Hub (2555) 77-81
Meidnes-Renh (2556) 110
Melamine (2552) 58-62
Merck (2548) 99
MERT: Medical Emergency  
   Response Team (2556) 80
MFN: Most Favored Nations  (2548) 91
Mifepristone (2554) 49
Mindulle (2554) 41
MSN Messenger (2550) 45
MVA: Manual Vacuum Aspiration  
   (2554) 48-49

N
NAFTA: North American Free Trade  
   Agreement (2548) 86
NDR: No Drug Ruler (2546) 101
NGV: Natural Gas for Vehicle (2549) 53     
   (2556) 18, 123-125
NHI: National Health Indicator (2556) 6
No-fault liability compensation (2554) 61
Non-Bank (2549) 59
Novartis (2548) 99 (2552) 51
NS: National Survey (2555) 13
NT: National Treatment (2548) 91

O
objective poverty (2553) 103
OECD: Organization for Economic  
   Co-operation and Development  
   (2554) 38
over protection (2548) 94

P
parallel importation (2548) 92, 97
Participatory Public Policy Process  
   (2556) 63
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Passive Euthanasia (2555) 46
passive smoking (2550) 20-21
Patani Liberator (2556) 58
Patient for Patient Safety (2554) 62
PBS: Pharmaceutical Benefits Scheme    
   (2548) 98-99
PCT: Patent Co-operation Treaty (2548) 92
Peace Room (2554) 63
PFC: Perfluorocarbon (2551) 93
Pfizer (2548) 99
Phishing (2556) 25
PhRMA: Pharmaceutical Research and  
   Manufacturers of America (2548) 98-99
PISA SHOCK (2554) 38
PISA: Program for International Student    
   Assessment (2554) 38
Plaunotol (2548) 59
plea-bargaining (2549) 44
PM: Particulate Matter (2550) 21
PMAI: Persatuan Mepertahankan Agama  
   Islam (2556) 58
population dividend (2550) 90
Post-rate  (2551) 73
power relations (2556) 158
Pre-rate (2551) 73
PSS: Political Stress Syndrome (2552) 48  
   (2553) 38
PTSD: Post Traumatic Stress Disorder   
   (2549) 66-69 (2550) 57 (2552) 47
public deliberation (2549) 65
PULO: Patani United Liberation  
   Organization (2556) 58
PVD: Provident Fund (2550) 114-115

Q
Quality of Life Index (2555) 20-21

R
rape crisis center (2550) 54
reassortment (2549) 97
recycle (2548) 72-73 (2551) 111
reduce (2551) 111
repair (2551) 111
restrain (2551) 111
reuse (2548) 72 (2551) 111
Richard Wilkinson (2553) 103
Right to Refuse Medical Treatment  
   (2555) 46
RKK: Runda Kumpulan Kecil (2556) 58
RMF: Retirement Mutual Fund (2550) 114
Robert Sapolsky (2553) 103

S
SARS: Severe Acute Respiration Syndrome   
   (2546) 58-61
secular rationality (2553) 96
self-organized criticality theory (2553) 86
Serpentine (2556) 112-113
Sex Multi-Media Service (2548) 63
Single Command Center (2556) 77-79
Smart Card (2555) 73-76
SME: Small and Medium Enterprise (2556)    
   107-111
Socially Responsible Fund (2553) 108
SOFT: Survey of Fertility in Thailand  
   (2555) 13
SPC: Survey of Population Change  
   (2555) 13
SRI: Socially Responsible Investment     
   (2553) 108
Stem Cell made by order (2553) 71
Stem Cell product (2553) 71
Stem Cells (2553) 70-73
Stocrin (2550) 80
subjective poverty (2553) 103
sublicense (2556) 131
Subprime Loan (2553) 84
Subtropical Dry Forest (2551) 103
Subtropical Life Zone (2551) 103
Subtropical Moist Forest (2551) 103
Sustainable Society Index (2555) 21

T
TACD: Trans Atlantic Consumer Dialogue  
   (2552) 52
T-BAN: Thailand Ban Asbestos (2556) 114
TCPA: Thai Crop Protection Association  
   (2555) 66
The Great Depression 1930 (2553) 82, 85
TIMSS 2007: Trends in International  
Mathematics and Science Study 2007  
   (2554) 38
Tissue-Specific Stem Cells (2553) 70
TQF: Thailand Qualification Framework  
   (2555) 56
Trans-Boindary World Heritage (2555) 62
Trichlorethylene (2551) 62, 65
TRIPS Plus (2548) 91-103 (2556) 103-105
TRIPS: General Agreement on  
Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (2548) 88-103 (2550) 80  
   (2556) 27, 102-105
Tropical Dry Forest (2551) 103
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Tropical Life Zone  (2551) 103
Tropical Very Dry Forest (2551) 103
TV4KIDS (2549) 48
TVQ: Thailand Vocational Qualification  
   (2555) 56

U
UN Population Trust Fund (2555) 30
UN Public Service Awards 2008 (2552) 78
UNAIDS: United Nations AIDS Programme  
   (2548) 94 (2552) 68 (2556) 104
UNCTAD: United Nations Conference  
   on Trade and Development (2556) 104 
UNDP: United Nations Development  
   Programme (2556) 104 
UNFCCC: UN Framework Convention on    
   Climate Change (2551) 115
UPOV: The International Union for the  
   Protection of New Varieties of Plants 
   (2555) 106-107

V
Ventolin® inhaler (2548) 94
Verbal autopsy (2552) 15
video clip (2550) 44-45
Vientiane Action Programme (2555) 57
Vinyl Chloride (2551) 62-63, 65
V-NET: Vocational National Education Test  
   (2555) 56
VOCS: Volatile Organic Compounds 
   (2551) 62 

W
WHO: World Health Organization (2546)  
   59 (2553) 46-49 (2554) 36 (2556) 104 
women trafficking (2552) 94
World Bank (2548) 85
World Food Summit (2555) 87
World Hypertension League (2553) 52
WPPA: World Population Plan of Action  
   (2555) 30
WTO: World Trade Organization (2548)  
   85-103 (2549) 63
Wyeth (2548) 99

Y
YLD: Years Lived with Disability (2552) 109
YLL: Years of Life Lost (2552) 109 (2555)  
   15, 29
young people (2546) 81
youth (2546) 81

Z
zooxantheallae (2551) 100
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