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ช่ือเร่ือง      ครูคุณภาพ HA อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 
ผู้แต่ง        สุภาภรณ ์อัษฎมงคล. 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ     หนังสือเล่มน้ีเรียบเรียงขึ้น เพื่อเป็นการบูชาครู “นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล” ในโอกาสที่
ท่านได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในวาระที่เกษียณ
จากต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ซึ่งเพราะนายแพทย์
อนุวัฒน์ทุ่มเทพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน น่ีจึงเป็น
หนังสือที่อัดแน่นไปด้วยเกร็ดและความรู้ของครูคุณภาพและกระบวนการ HA ส าหรับท่านท่ีอยู่ใน
ขบวนการคุณภาพและสนใจงานด้านนี้ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ 
ลิ ง ค์       http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015061        
 

 
 

 
ช่ือเร่ือง      แผนการสง่เสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 
ผู้แต่ง         คณะกรรมการพัฒนาแผนการสง่เสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ในความหมายการเคลื่อนไหวร่างกายในอริยาบถ
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ลดพฤติกรรมเนือยน่ิง ไม่ว่าจะเป็นการท างาน การเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน และรวมถึง
กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น ซึ่งแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริหาร
จัดการเวลาให้เกิดประโยชน์ในวิถีชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในครอบครัว รวมทั้งส่งผลทางร่างกาย 
สุขภาพ ชุมชนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นต่อไป 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015144         
 

  

ช่ือเร่ือง      ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ : หนังสือแนะน าการใช้กัญชาเพื่อบ าบัดรักษาโรค 
ผู้แต่ง        Martin Woodbridge 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการใช้กัญชาเพื่อการบ าบัดรักษาโรค  ซึ่งหมายความว่าเราไม่ได้
กล่าวถึงกัญชาส าหรับนันทนาการที่ใช้เสพให้เกิดการ ‘เมา’ เน้ือหาจะมุ่งเน้นไปที่กัญชาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์โดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกแก่บุคลากรทางการแพทย์  ผู้ควบคุมและผู้ป่วย
ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ของ Cannabis sativa L. รวมถึงแนวทางในการน ากัญชาไปใช้ในการ
บ าบัดรักษาโรค 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015063   
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ช่ือเร่ือง     เคร่ืองมือการมองอนาคต (Foresight Tools)  
ผู้แต่ง        ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีท่ีพมิพ์     2562 
เร่ืองย่อ      หนังสือ “เครื ่องม ือการมองอนาคต” เล่มนี้ จัดท าโดย สถาบันการมองอนาคต
นวัตกรรม (IFI) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคู่มือเบื้องต้นส าหรับผู้ที ่สนใจและให้ความส าคัญกับการคิ ดเชิง
อนาคต (Future Thinking) และน าเครื่องมือการมองอนาคตนี้ไปช่วยในการมองภาพอนาคต
เป้าหมายที่จะเกิดขึ้น เพื่อน าไปใช้ในการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กรต่อไป 
ลิงค์        http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015168                      
 

  
ช่ือเร่ือง       เรียนรู้จากญี่ปุ่น ระบบการดูแลผูสู้งอายุติดบ้านติดเตียง 
ผู้แต่ง         วิชัย โชควิวัฒน 
ปีท่ีพิมพ์      2562 
เร่ืองย่อ     ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเริ่มการปฏิรูปสู่ระบบการบริหารบ้านเมืองแบบตะวันตกมา
พร้อมๆ กัน ในสมัยเมจิหรือตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ญี่ปุ่นมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จนเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทิ้งเราไปแทบไม่เห็นฝุ่น ยิ่งได้
อ่านเรื่องเล่าที่อาจารย์หมอวิชยั โชควิวัฒน เล่าถึงแนวคิดของสวัสดิการสังคม ระบบประกันเพื่อการดูแล
ระยะยาว และระบบการดูแลผู้สูงอายุ ที่ท่านได้ไปศึกษาดูงาน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการก าหนด
ยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิงของประเทศไทย ท าให้เห็นประวัติศาสตร์และพัฒนาการ
ของนโยบายสาธารณสุขและสวสัดิการสงัคมในภาพรวมของญี่ปุ่น ซึ่งเน้ือหาถือว่าเป็น “อาหารความคิด” 
(Food for Thought) ส าหรับผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องด้านการดูแลผู้สูงอายุของไทย 
ลิงค์           http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015149                       
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ช่ือเร่ือง      สรุปการสัมมนาวชิาการ ไมใ่ส่เคร่ือง ถอดเคร่ืองช่วยหายใจ ท าได้เพยีงใด ในระยะท้าย 
                ของชีวิต (Withholding And Withdrawing Of Life-Sustaining Treatment)  
ผู้แต่ง        พสิิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ี สรุปข้อมูลความรู้จากสัมมนาวิชาการ “การถอดท่อช่วยหายใจ หรือการไม่ใส่
ท่อช่วยหายใจ” ซึ่งน าเสนอความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะ
รับบริการสาธารณสุขตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 และประเด็นกฎหมายและ
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิเสธการรักษาที่เกินความจ าเป็น อธิบายแนวทางการด าเนินการในเรื่องการถอด
ท่อช่วยหายใจหรือการไม่ใช้ท่อช่วยหายใจเพื่อยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะท้ายของชีวิต 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID= b00015145 
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ช่ือเร่ือง      การประเมินความคุ้มค่าของบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผสัเชื้อ 
ผู้แต่ง        รุ่งนภา ค าผาง และคณะ 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      บริการป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis ; PrEP) 
เป็นหน่ึงในมาตรการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มประชากรหลักที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงของการติดเชื้อ เช่น 
กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและหญิงข้ามเพศ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีการฉีดและกลุ่มคู่
เพศสัมพันธ์ที่มีผลเลือดต่าง ในปัจจุบันประเทศไทยมีการให้บริการ PrEP ผ่านโครงการน าร่องหรือ
ด าเนินการเฉพาะในบางพื้นที่เท่าน้ัน  
               ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนหลักจากหน่วยงานต่างประเทศ นอกจากน้ีบริการ
ดังกล่าวยังไม่ถูกบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของสิทธิการรักษาใด เพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อ HIV มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี พ.ศ. 2573 กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข จึงเสนอบริการดังกล่าวให้บรรจุในสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย
หัวข้อดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพโดยการประเมินความคุ้มค่าทาง
สาธารณสุขและประเมนิผลกระทบด้านงบประมาณ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสขุภาพ 
(HITAP) ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการก าหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข
ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้เป็น
ผู้ด าเนินการศึกษา  
               ส าหรับการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการให้บริการ PrEP ที่ครอบคลุมทั้งยา
ต้านไวรัส Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) ร่วมกับ Emtricitabine (FTC) และการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาบรรจุบริการดังกล่าวในชุดสิทธิประโยชน์
ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 
Full Text :   http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5106  
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ด-ีด ี 
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ระเบียบการให้บริการ 

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

 

A Street Cat Named BOB (2016) 

ภาพยนตร์เร่ือง A Street Cat Named Bob ว่าด้วยเร่ืองราวของ “เจมส์ โบเวน” ชายเร่รอนวัย 33 ปี ผู้ใช้ชีวิตไปกับการ
เล่นดนตรีแลกเงินข้างถนนและเป็นผู้ป่วยติดเฮโรอีน วันหนึ่งเมื่อโชคชะตาได้ท าให้เขาพบกับเพื่อนเร่รอนส่ีขา “แมวสีส้ม” ซ่ึง
ได้รับบาดเจ็บและหลงมาในแฟลตของเขา ด้วยความสงสารและเห็นแวดความฉลาดจึงท าให้เจมส์ถูกชะตา จึง ได้ดูแลรักษา
จนกระท่ังมันหายดี แต่ถึงอย่างนั้น เจ้าเหมียวก็ยังไม่ยอมไปไหน และยังเลือกท่ีจะตามเจมส์ไปไหนมาไหนเช่นเดิม เจมส์จึง
ตัดสินใจน าเจ้าเหมียวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาในฐานะเพื่อนซ้ีส่ีขา เขาจึงเรียกชื่อว่า “บ๊อบ” ยิ่งนานวัน มิตรภาพ ความ
ผูกพันของพวกเขา ยิ่งช่วยเยียวยาเจมส์ให้ก้าวผ่านปัญหาต่างๆ รวมถึงปัญหาการใช้ยาเสพติด อีกท้ังเจมส์ยังได้เรียนรู้มุมมอง
ชีวิตผ่านเจ้าเหมียวบ๊อบ แมวผู้ไม่เคยยี่หระกับส่ิงใดๆ ท่ีร่วมผจญภัยฝ่าฟันบททดสอบต่างๆ ท้ังคู่ช่วยเติมเต็มระหว่างกันและกัน 
และเยียวยาบาดแผลในอดีตของท้ังคู่อีกด้วยเร่ืองราวชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรนั้น? มีให้คุณหาค าตอบได้แล้วครับ 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




