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ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที ่10 : ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ผู้แต่ง         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      รวบรวมเน้ือหาที่เป็นการเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 10 ที่มีพระ
ราชกรณียกิจเป็นแบบอย่างในการดูแลพระวรกายให้ห่างไกลโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยน้อม
น าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ตลอดจนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโรคในกลุ่ม NCD ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส. ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคัดเลือก
ผลงานเด่นและต่อยอดการพัฒนา รวมทั้งได้สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน
ผู้ป่วยโรค NCD เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
ลิงค์      https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015199    

 
 
 
 

ช่ือเร่ือง      คู่มือการจ าแนกอาหาร ขนม นม และเคร่ืองด่ืมตามมาตรฐานโภชนาการส าหรับเด็ก 
                อายุ 3-15 ป ี(ฉบบัปรับปรุง)  
ผู้แต่ง         ส านักโภชนาการ กรมอนามัย 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      จากโครงการเจริญรอยตามพระยุคลบาทพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหาร โภชนาการ
และสุขภาพเพื่อเด็กไทยแก้มใส จึงได้พัฒนาคู่มือเล่มน้ี ส าหรับการให้บริการและการจ าหน่ายอาหาร
กลางวัน ขนม และเคร่ืองด่ืมในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติ
เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารในโรงเรียนใหม้ีคุณภาพมากยิง่ขึน้ ด้วยเน้ือหาที่สามารถน าไปประยุกต์และ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้จริง รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตของอาหารที่ได้มาตรฐาน เพื่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนไทย 
ลิงค ์     https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015105     

 
ช่ือเร่ือง      ปฏิวัติด้านใน : ชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุขที่แท ้ 
ผู้แต่ง        โรเบิร์ต เธอร์แมน 
ปีท่ีพิมพ์     2561 
เร่ืองย่อ      โรเบิร์ต เธอร์แมน คือ หน่ึงในนักคิดด้านจิตวิญญาณที่ส าคัญและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคน
หน่ึง ที่ได้น้อมน าพุทธปรัชญาขบคิดและปฏิบัติอย่างมีเหตุผลสู่การต่ืนรู้จากภายใน เพราะเมื่อสามารถ
เปลี่ยนความคิดที่อยู่ภายในได้ ก็จะสามารถเปลี่ยนปัจจัยภายนอกและสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด่ังที่
พระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าวิธีดีที่สุดในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งต้องเริ่มต้นจากภายใน น่ีจึงเป็นอีก
แรงบันดาลใจในการน้อมน าพุทธิปัญญามาสู่ชีวติประจ าวนัด้วยการปฏิวัติด้านในอย่างชา้ๆ อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป จนสามารถค้นพบ ‘ความสุข’ ที่แท้จริงของชีวิต 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014967   
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ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : หนังสือแนะน า 
 
 ช่ือเร่ือง      คู่มือฟื้นฟูเส้นประสาท ห่างไกลโรค ฉบับท าได้ด้วยตัวเอง 

ผู้แต่ง         จิอะก ิคุโด 
ปีท่ีพิมพ์      2562 
เร่ืองย่อ      นายแพทย์จิอะกิ คุโด แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ชาวญี่ ปุ่น และเป็น
ผู้อ านวยการคลินิกแพทย์ประสาทศัลยศาสตร์ Chiaki Kudoh ประเทศญี่ปุ่น ค้นพบว่าความเจ็บป่วยและ
ความผิดปกติทางร่างกายน้ันมีสาเหตุส าคัญจากการที่เสน้ประสาทเสื่อมสภาพลง เน่ืองจากเส้นประสาทมี
หน้าที่รับ-ส่งกระแสประสาทซึ่งโยงใยกับการท างานของร่างกายทั้งระบบ หากเส้นประสาทส่วนใดมี
ปัญหาย่อมท าให้ร่างกายส่วนน้ันเกิดปัญหาตามไปด้วย วิธีแก้ไขง่ายๆ คือ การฟื้นฟูเส้นประสาทให้
กลับมาแข็งแรง และเมื่อเส้นประสาทแข็งแรง ร่างกายก็แข็งแรงไปด้วย ย่อมท าให้ความดันโลหิตกลับมา
เป็นปกติ ไขมันลดลง งอข้อเข่าได้ ความจ ากลับมา การมองเห็นดีขึ้น และอื่นๆ ดังน้ัน คนอายุยืนกับคน
อายุสั้น จึงต่างกันที่ระบบเส้นประสาท เพราะถ้า “ระบบเส้นประสาทแข็งแรง” ร่างกายจะกลับมาดีได้
เอง ลองอ่านหนังสือเล่มน้ี ท าความเข้าใจอย่างช้าๆ แล้วลองน าไปปรับใช้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015034  
 

 
ช่ือเร่ือง       อยา่ใหห้มอฆา่คุณ 
ผู้แต่ง         คนโด มะโกะโตะ 
ปีท่ีพิมพ์      2558 
เร่ืองย่อ       ด่ังค ากล่าวที่ว่า "ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐฉันใด สุขภาพดี อายุยืนยาว ก็เป็น
เสมือนลาภอันประเสริฐฉันน้ัน" หนังสือ "อย่าให้หมอฆ่าคุณ" เล่มน้ี เป็นหนังสือสุขภาพที่ผู้เขียนต้องการ
จุดประกายให้คุณใส่ใจดูแลตัวเองใหดี้เสียก่อน ไตร่ตรองด้วยเหตุผล ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลรอบตัว ก่อน
จะตัดสินใจรับการรักษาใดๆ จากหมอ ที่อาจท าให้คุณสิ้นเปลือง ถูกเลี้ยงไข้ หรืออาจจะอายุสั้นก่อนวัย
อันควร! ด้วย 47 เรื่องต้องรู้ที่จะช่วยให้คุณไม่ตกเป็น "ลูกค้าอันโอชะ" ของหมอ ซึ่ง ผู้เขียนจะมาตีแผ่ 
"ความคิดต่าง" ด้านสุขภาพ และหาญกล้าเล่าความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ "สุขภาพองค์รวม" ถ่ายทอด
เน้ือหาโดย "หมอคุณธรรมแห่งยุค" หรือ "นายแพทย์คนโด มะโกะโตะ" คุณหมอเกียรติคุณแห่งญี่ปุ่น ผู้
บุกเบิกการรักษามะเร็งเต้านมโดยไม่ตัดทิ้ง รางวัล Kikuchi Kan Awards คร้ังที่ 60 ปี 2012 และด้วย
สถิติ Bestseller สุดยอดหนังสือสุขภาพ ขายดีที่สุดในญี่ปุ่นด้วยยอดขาย 2 ล้านเล่ม! 
ลิงค์      https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00013859                     
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      วิตามินไบเบลิ 
ผู้แต่ง        เอิร์ล มินเดลล ์
ปีท่ีพิมพ์     2560 
เร่ืองย่อ      หนังสือ วิตามินไบเบิล เล่มน้ี ได้รวบรวมทุกเร่ืองที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับวิตามินและอาหาร
เสริม อีกหน่ึงปัจจัยในการดูแลสุขภาพ หนังสือระดับต านานเล่มน้ีขายดีกว่า 10 ล้านเล่มทั่วโลก เน้ือหา
ครอบคลุมครบถ้วน ให้คุณรู้จักวิตามินแต่ละชนิดและหลักการกินวิตามินที่ถูกวิธี ให้ค าแนะน าเพื่อคุณแต่
ละคนโดยเฉพาะซึ่งเหมาะส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักกีฬา พนักงานออฟฟิศ นักแสดง หญิงต้ังครรภ์ 
ผู้สูงอายุ ทั้งหญิงและชาย การกินวิตามินในยามป่วย การกินวิตามินเพื่อความสวย โดยอธิบายอย่างดี
ที่สุดเพื่อลดความสับสนของผู้อ่าน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ หนังสือเล่มน้ีจะเป็นคู่มือที่จะช่วยให้คุณมี
อายุที่ยืนยาวที่สุด และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014519  
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ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์ 2563 : หนังสือแนะน า 
 ช่ือเร่ือง   การศึกษาสถานการณ์สขุภาพสังคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพใน 

             ชุมชนเมืองรอบโรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร 
ผู้แต่ง      พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร และคณะ 
ปีท่ีพิมพ์   2562 
เร่ืองย่อ  สถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางในกลุ่มคนสูงวัยในชุมชนเมือง 
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการก าหนดการศึกษากิจกรรมสุขภาพสังคมสูงวัย กับ
รูปแบบการเดินทางในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร เกิดจากปัญหาจากความบกพร่องเสื่อมของของ
ร่างกายตามวัยและจากโรคตามอายุ ท าให้ผู้สูงวัยมีความจ าเป็นต้องการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ เพื่อ
รักษา ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
             วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษากิจกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุกับรูปแบบการเดินทางในชุมชน
เมือง ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงวัยในชุมชนเมือง น าไปสู่การ
รายงานสถานการณ์สุขภาพสังคมสูงวัยและปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพในชุมชนเมือง เพื่อ
จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิธีด าเนินการศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ  
              ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัย อายุ 60 ปี ขึ้นไป  
              ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกอาสาสมัครผู้สูงวัยจากการตอบแบบสอบถามในขั้นตอนที่ 1 มา
สัมภาษณ์การเดินทางจากบ้านมาโรงพยาบาลสิรินธร โดยใช้แผนที่ประกอบการอธิบาย  
              ขั้นตอนที่ 3 คัดเลือกอาสาสมัครผู้สูงวัยจากการสัมภาษณ์ แผนที่การเดินทางในขั้นตอนที่ 2  
              จากผลการส ารวจ น าไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรับบริการสุขภาพ
ส าหรับผู้สูงวัย  ดังน้ี  
                   วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 1. ด้านการศึกษากิจกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
กับรูปแบบการเดินทางในชุมชนเมือง กรุงเทพมหานคร 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมารับบริการ
สุขภาพ ส าหรับผู้สูงวัยส่วนใหญ่ คือ การรับข้อมูลเพื่อดูแลสุขภาพ โดยผู้สูงวัยรับฟังการแจ้งด้วยตนเอง
และรองลงมาคือรับฟังผ่านผู้ดูแล โดยกลุ่มที่นอนติดเตียงใช้เวลาเตรียมตัวเพื่อการเดินทางนานที่สุด 
รองลงมาคือ กลุ่มน่ังรถเข็น และกลุ่มเดินได้สะดวกดีใช้เวลาเตรียมตัวก่อนเดินทางน้อยที่สุด เป็นการ
ตัดสินใจเดินทางด้วยรูปแบบที่หลากหลาย  
                   วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 2. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง
รับบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงวยัในชุมชนเมืองรอบโรงพยาบาลสริินธร กรุงเทพมหานคร โดยแสดงให้เห็น
รูปแบบการเดินทางรับบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงวัยในชุมชนเมืองของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 1) 
ข้อมูลการเดินทางมารับบริการสุขภาพจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัยประเภทเดินได้สะดวกดี 2) ข้อมูลการ
เดินทางมารับบริการสุขภาพจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัยประเภทน่ังรถเข็น 3) ข้อมูลการเดินทางมารับ
บริการสุขภาพจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัยประเภทนอนติดเตียง 
                   วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้อ 3. ด้านการรายงานสถานการณ์สุขภาพสังคมสูง
วัยและปัญหาการเดินทางมารับบริการสุขภาพในชุมชนเมืองรอบ โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร 
น าไปสู่การจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการเดินทางมารับบริการสุขภาพ 1) การออกแบบ
กิจกรรมกลุ่มสูงวัยตามก าหนดการรับบริการสุขภาพ และมีการประชาสัมพันธ์สร้างบรรยากาศการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 2) การสร้างปัจจัยสนับสนุนการเดินทางไปรับบริการสุขภาพ โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศ
ช่วยการเดินทางให้เกิดการเข้าถึงพื้นที่จุดบริการสุขภาพอย่างสะดวกและปลอดภัยต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงวัย โดยมีข้อมูลพื้นฐานที่มีมาตรฐาน
จะท าให้การออกแบบปัจจัยสนับสนุนการเดินทางมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้สูงวัยมากที่สุด 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5141 
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ระเบียบการให้บริการ 
1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน  
3. เปิดให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด เวลา 08.30-16.30 น. 

 Outbreak (1995) 

ภาพยนตร์เร่ือง Outbreak ก ากับภาพยนตร์โดย วูล์ฟแกง ปีเตอร์เสน ออกฉายในปี 1995 ด้วยทุนสร้าง 50 ล้านเหรียญ และเก็บ
รายได้ 189 ล้านเหรียญ จากเหตุการณ์จริงดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ เร่ืองราวของ "เชื้อไวรัสอีโบล่า" จนถึงวันนี้ ผ่านไปกว่า 25 ปี 
เชื้อไวรัสอีโบล่าไม่เพียงไม่ถูกก าจัด มันกลับสร้างความรุนแรงทวีคูณกว่าเดิม ไม่ต่างจากในหนัง บางทียี่สิบกว่าปีท่ีผ่านมาเชื้ออีโบล่า
มันคงกลายพันธุ์  เพื่อความอยู่รอดของมันด้วยเช่นเดียวกัน ปัจจุบันมนุษย์ก็ยังคงหาทางก าจัดเชื้อไว รัสวายร้ายตัวนี้ กันต่อไป 
ภาพยนตร์เร่ิมเร่ืองด้วยวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในประเทศทวีปแอฟริกา ซ่ึงได้คร่าชีวิตของพลเมืองหลายๆ ประเทศท่ี
เชื้อไวรัสดังกล่าวแพร่ระบาด ดร.แซม แดเนียลส์ (รับบทโดย ดัสติน ฮอฟฟ์แมน) กล่าวเปรียบเทียบไวรัสไว้ว่า “ไวรัสมัน
เหมือนกับโจรร้ายที่บุกรุกบ้าน มันยึด และก็ฆ่าเจ้าของบ้านอย่างไร้ความปราณี” เมื่อเกิดเชื้อไวรัสระบาดในโมตาบา นายทหาร
สหรัฐอเมริกาสองนายถูกส่งเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ ก่อนจะยุติปัญหาด้วยการท้ิงบอมบ์ล้างหมู่บ้านจนหมด เหลือเพียงฝูงลิง
จ านวนหนึ่งท่ีรอดชีวิตและหลายปีต่อมา เกิดเหตุการณ์เชื้อไวรัสระบาดขึ้นอีกคร้ังในพื้นท่ีซาเอียร์ ดร.แซม แดเนียลส์ และทีมงาน
ต้องเข้าไปตรวจสอบ และพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ท่ีสามารถแพร่กระจายและคร่าชีวิตมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ดร.แซม ได้เตือนให้
กองทัพออกประกาศเตือน แต่มันสายไปเสียแล้วเพราะลิงท่ีมีเชื้อไวรัสตัวหนึ่งถูกจับส่งตัวมายังแผ่นดินอเมริกา มันได้แพร่เชื้อไวรัสสู่
มนุษย์ ท่ีเลวร้ายกว่านั้นคือ ไวรัสสายพันธุ์นั้นพัฒนาตัวเองเป็นสายพันธุ์ใหม่ท่ีรุนแรงกว่าเดิมจนแพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนเพื่อน
ร่วมทีมคือ เคซีย์ (เควิน สเปซีย์) และโรเบอร์ต้า อดีตภรรยา (เรอเน่ รุสโซ่) ของดร.แซม ก็พลอยติดไวรัสไปด้วย ระหว่างความเป็น
ความตาย ดร.แซม จะหาวิธีหยุดยั้งได้หรือไม่ และเหตุการณ์จะร้ายแรงแค่ไหน จุดจบของเร่ืองจะเป็นอย่างไร ร่วมเป็นก าลัง ใจ
ให้กับทีมเจ้าหน้าท่ีได้แล้วครับ ปิดท้ายด้วยประโยคเปิดของภาพยนตร์เร่ืองนี้ “ภัยร้ายที่ย่ิงใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวต่อการยึด
ครองที่ไม่จบสิ้นของมนุษย์ คือ ไวรัส” 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




