
สนับสนุนโดย 
 

 

 

 

 

 

ข่าวสารเดือนพฤศจิกายน 2562 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      สถานการณ์ นโยบาย มาตรการ และกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยของ 
               ประเทศไทย 
ผู้แต่ง        เดชรัต สุขก าเนิด และคณะ 
ปีท่ีพิมพ์     2561 
เร่ืองย่อ     สังคมไทยก าลังเดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ซึ่งเป็นสถานการณ์ของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกที่ต้องเผชิญ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศษรฐกิจและด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม
เป็นอย่างมาก หนังสือเล่มน้ีมิได้มีแค่การเสนอนโยบายที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเท่าน้ัน แต่ยังแสดงสถานการณ์
ของจ านวนผู้สูงอายุในอดีตและปัจจุบันรวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ นอกจากน้ียังมีการแสดง
สาเหตุและการเปลี่ยนผ่านเข้าสูยุ่คสังคมผู้สงูอาย ุท าให้เราเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริง เพื่อเตรียมการรับมือ
กับสังคมผู้สูงอายุด้วยความเหมาะและมีประสิทธิภาพ 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015147  

 
 
 
 

ช่ือเร่ือง      การสาธารณสุขไทย 2559-2560 
ผู้แต่ง        กระทรวงสาธารณสุข 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ี รวบรวมและจัดท าโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งเป็นรายงานการสาธาณสุขไทยที่จัดท าทุก 2 ปี ส าหรับฉบับน้ีเป็นฉบับที่ 8 ซึ่งได้รวบรวม
ข้อมูลระบบสาธารณสุขทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์และวิเคราะห์จาก
ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อีกทั้งครอบคลุมทุกมิติ อาทิ วิวัฒนาการการสาธารณสุขไทย สถานการณ์และ
แนวโน้มด้านสุขภาพ กรอบนโยบายและยทุธศาสตร์ในยุค 4.0 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดน้ีผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องมาอย่างดีและถ่ายทอดออกมาผ่านแผนภูมิ กราฟ และตาราง อีกทั้งยังมีการจัดหมวดหมู่ที่ชัดเจน
ท าให้การค้นหาข้อมูลที่จะน าไปอ้างอิงได้ง่ายขึ้น 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015186 

 
ช่ือเร่ือง      สุขภาพบูรณาการ : ความสขุ สุขภาพดี อายุยืน ส าหรับทุกคน 
ผู้แต่ง         ประเวศ วะส ี
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      “สุขภาพดี” ที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะทางกาย ไม่ใช่เฉพาะการไม่มีโรคเท่าน้ัน แต่ต้อง
ประกอบด้วยกันหลายสว่น ทั้งทางใจ ทางสังคม ทางปัญญา ทั้งหมดน้ีรวมกันเรียกว่า “สุขภาวะ” ซึ่งเกิด
จากการที่น าปัจจัยทั้งหมดมารวมกันอย่างถูกต้องและลงตัว ซึ่งเป็นเส้นทางน าไปสู่การมีชีวิตที่ดี หนังสือ
เล่มน้ีให้แนวคิดว่าสุขภาพที่ดีน้ันต้องเกิดจากอะไรบ้าง และต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีสุขภาพที่ดีได้ โดย
บอกผ่านการใช้ค าที่เรียบง่าย เหมาะสมอย่างยิ่งส าหรับคนที่สนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015139   
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ช่ือเร่ือง      จุดหมายไม่ใช่ปลายทาง : อัตชีวประวัติของนักเดินเท้า 
ผู้แต่ง        สาทิศ กุมาร 
ปีท่ีพิมพ์     2561 
เร่ืองย่อ     สาทิศ กุมาร ชายที่เคยเดินเป็นระยะทางกวา่ 8,000 ไมล์ หรือประมาณ 12,000 กิโลเมตรใน
ปี พ.ศ. 2505 โดยมุ่งเดินทางไปยังเมืองหลวงของประเทศผู้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ 4 ประเทศ น่ันคือ 
วอชิงตัน ลอนดอน ปารีส และมอสโคว์ เพื่อเป็นการเรียกร้องสันติภาพ ซึ่งใช้วิธีคล้ายกับของมหาตมา คานธี 
หนังสือจะเล่าเร่ืองชีวประวัติของท่าน ซึ่งจะพาผู้อ่านด าด่ิงลงไปส ารวจจิตใจ ผ่านภาษาที่เรียบง่าย 
นอกจากน้ียังสอดแทรกปรัชญา คมความคิด ซึ่งมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และท าให้ผู้อ่านสามารถ
หันกลับมามองลึกลงไปในตัวเองว่าสิ่งที่เราท าอยู่ตอนน้ีน้ันคือเป้าหมายที่แท้จริงที่แสวงหาอยู่หรือไม่? 
ค าถามต่างๆ จะผ่านเส้นทางชีวิตของผู้เขียนที่จะท าให้ท่านพลิกหน้าต่อไป 
 ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015046                      
 

  
ช่ือเร่ือง       พลัง ชีวิต และความฝัน เรื่องเล่าจากห้องบ าบัด 
ผู้แต่ง         Irvin D. Yalom 
ปีท่ีพิมพ์      2561 
เร่ืองย่อ       “ฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?” อาจจะเป็นค าถามที่ใครหลายๆ คน เคยถามตัวเองในช่วงเวลาที่
รู้สึกว่าเราไม่ได้ท าอะไรที่มีประโยชน์มากนักเท่าที่เราหวัง หนังสือเล่มน้ีจะเป็นเหมือนเคร่ืองมือที่จะช่วย
ต้ังค าถาม และค้นหาความหมายของชีวิต โดยการปอกเปลือกตัวละครที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาออกทีละ
ชั้น จนพบแก่นแท้ที่ปราศจากภาพมายาใดๆ และน าไปสู่การค้นพบความหมายของชวีิตที่แท้จริงแบบใหม่
สไตล์ของดร.ยาลอม ที่น าเร่ืองราวจากห้องบ าบัดมาเล่าให้ผู้อ่านติดตามชีวิตของพวกเขา สะท้อนแนวคิด
ของผู้ป่วยให้ผู้อ่านค่อยๆ ซึมซับไปทีละประโยคผ่านการเล่าที่สนุก ชวนติดตามคล้ายนิยายสั้นๆ แต่
สามารถสั่นสะเทือนจิตข้างในตัวเราได้ เหมาะส าหรับผู้แสวงหาความหมายของชีวิต และต้องการค าตอบ
ที่หลากหลาย 
ลิงค์           http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014968                         
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      เข้าใจโลกใหมข่องวยัรุ่นยุควุ่นเน็ต 
ผู้แต่ง        Danah Boyd 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ีเขียนโดย ดานาห์ บอยด์ นักวิจัยหลักประจ าส านักวิจัยไมโครซอฟต์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิจัยแห่งมหาวิทยาลยันิวยอร์ก ซึ่งสนใจในวิถีชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นเป็นพิเศษ ในระหว่าง
ปี 2005 – 2012 อีกทั้งได้เดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกา เพื่อสัมภาษณ์ และสังเกตุการณ์ วัยรุ่นในรัฐต่างๆ 
ว่าพวกเขามีความคิด และพฤติกรรมอย่างไรต่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก และโลกออนไลน์ โดยเน้ือหาของ
หนังสือได้ตีแผ่ "ชีวิตโซเชียล" ของวัยรุ่นได้อย่างถึงแก่น ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการค้นหาตัวตน ความเป็น
ส่วนตัว ภัยอันตราย รวมถึงทักษะและการรู้เท่าทัน นอกจากน้ียังไขสารพัดข้อข้องใจเกี่ยวกับการใช้
โซเชียลมีเดียของวัยรุ่น เช่น ท าไมวัยรุ่นจึงนิยมแชร์ทุกสิ่ง โซเชียลมีเดียมีส่วนผลักดันความรุนแรงจริง
หรือไม่ และอะไรท าให้วัยรุ่นหมกมุ่นในโซเชียลมีเดียถึงเพียงน้ี น่ีคงเป็นคู่มือชั้นดีส าหรับพ่อแม่ ครู  
ผู้ก าหนดนโยบาย รวมถึงตัววัย รุ่นเอง ที่ ต้องการท าความเข้าใจและรับมือกับความซับซ้อนในโลก
เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015049  

http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015046
http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014968
http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015049


สนับสนุนโดย 
 

 

ข่าวสารเดือนพฤศจิกายน 2562 : หนังสือแนะน า 
   

ช่ือเร่ือง      การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบน าร่องการปฏิรูประบบบริการสง่เสริมสุขภาพป้องกนั 
                ควบคุมโรคระดับพื้นที ่
ผู้แต่ง         สมัฤทธิ ์ศรีธ ารงสวัสด์ิ และคณะ 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นมาตรการที่มีประสิทธิผลสูงในการลดภาระโรคและ
ยกระดับสุขภาพของประชาชน งบบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคส าหรับประชาชนคนไทยทุกคนอยู่
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในการด าเนินงานที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคหลาย
ประการทั้งในด้านการบริหารจัดการงบประมาณ การอภิบาลระบบ รวมถึงการจัดระบบบริการ  
               รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอรูปแบบการน าร่องการปฏิรูปการจัดระบบ
บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่ อาศัยระเบียบวิธีผสมผสานกันทั้งการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ทบทวนสถานการณ์การด าเนินงานที่ผ่านมา ถอดบทเรียนการด าเนินงานในพื้นที่ร่วมศึกษาเป็น
พื้นที่น าร่องการปฏิรูปฯ และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากพื้นที่น าร่องต่อรูปแบบการน าร่องที่
พัฒนาขึ้น รูปแบบการน าร่องการปฏิรูประบบบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่ อาศัยแนวคิด
การปรับมโนทัศน์ด้านสุขภาพจากมิติสุขภาพด้านลบ (illness) ให้เป็นมิติสุขภาพด้านบวกมุ่งสู่สุขภาวะ 
(wellness) ก าหนดเป้าหมายผลลัพธ์ทางสุขภาพตามกลุ่มวัย การอภิบาลระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่างๆ การปรับระบบบริการให้บูรณการและยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การปรับรูปแบบการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้ชัดเจน
และสอดรับกับภาระการจัดบริการ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และข้อเสนอโครงสร้างการบริหารจัดการการ
น าร่องในพื้นที่ 
               ทั้งน้ี เพื่อให้การน าร่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเสนอให้เลือกกลุ่มเป้าหมายในการน าร่อง
คือวัยแรงงานและมุ่งเน้นการลดภาระโรคอันเน่ืองจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นส าคัญ 
 
Full Text :   http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5105 
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ด-ีด ี 

แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ระเบียบการให้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน  
3. เวลาให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด (08.30-16.30 น.) 

 

The Shawshank Redemption (1994) 

ภาพยนตร์เร่ือง The Shawshank Redemption ภาพยนตร์ท่ีดัดแปลงมาจากเร่ืองส้ันของนักเขียนคนดังอย่าง สตีเวน คิง 
บอกเล่าเร่ืองราวของ “แอนด้ี ดูเฟรน” ชายผู้ต้องติดคุกเพราะอารมณ์ชั่ววูบ โทษความผิดฐานฆาตกรรมภรรยาและชู้ และ
“เอลลิส บอยด์ หรือท่ีทุกคนเรียก เรด” เจ้าพ่อคุกท่ีมีเส้นสายมากมายผู้รู้สึกผิดกับการกระท าอันเลวทรามของตนตลอดเวลา 
ผ่านการแสดงอันยอดเยี่ยมของนักแสดงมากฝีมืออย่าง ทิม ร็อบบินส์ และ มอร์แกน ฟรีแมน เนื้อเรื่องนี้ ด าเนินเรื่องแบบ
เรียงล าดับเหตุการณ์ไม่มีอะไรท่ีซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ  และท าให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าอินไปกับตัวละครโดยใช้การผูกปม  และ
คลายปมออกช้าๆ ท าให้ผู้ชมค่อยๆ ซึมซับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครแล้วคลายออกอย่างรวดเร็วจนถึง จุดไคลแม็กซ์ของ
เร่ือง ท่ีปมท้ังหมดถูกคลายออกและกลายเป็นฉากในต านานท่ีทุกคนจดจ า การันตีด้วยอันดับ 1 Top Rate ในเว็บไซต์รีวิวหนัง
ระดับโลกอย่าง IMDB ด้วยคะแนนสูงถึง 9.3/10 จากการให้คะแนนโดยผู้ใช้เว็ปไซต์นี้มากกว่า 2 ล้านคน ภาพยนตร์ประสบ
ความส าเร็จอย่างมากมายเมื่อเข้าฉาย ท้ังรายได้และค าวิจา รณ์ จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ 7 สาขา ได้แก่ 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, นักแสดงชายยอดเยี่ยม (มอร์แกน ฟรีแมน) , บทดัดแปลงภาพยนตร์ยอดเยี่ยม , ถ่ายภาพยอดเยี่ยม, ตัดต่อ
ยอดเยี่ยม, เพลงประกอบยอดเยี่ยม และเสียงยอดเยี่ยม ด้วยเหตุผลทั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยถึงความสุดยอดของ
ภาพยนตร์ท่ีไม่ควรพลาดด้วยประการท้ังปวง 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




