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ช่ือเร่ือง      วาระสุดท้าย : คู่มือสบตาความตายอย่างอบอุ่นและซื่อตรง 
ผู้แต่ง         Sallie Tisdale 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ     แซลลี ทิสเดล นักเขียน พยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและผู้ ศึกษาพุทธนิกายเซน 
กลั่นกรองประสบการณ์หลายสิบปีที่คลุกคลีกับความตาย ซึ่งจะพาเราไปพินิจพิจารณาความตายอย่าง
รอบด้าน ทั้งประเด็นชวนถกเถียงอย่างความตายด้วยวิธีการุณยฆาต ปรากฏการณ์ชวนพิศวงในช่วง
สุดท้ายก่อนสิ้นใจ โดยรวบรวมเน้ือหาเป็นแนวปฏิบัติที่เปรียบดัง “แผนที่” เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้าย
และคนใกล้ชิด เตรียมพร้อมออกเดินทางสู่จุดหมายสุดท้ายแห่งชีวิตอย่างสงบและมั่นคง 
ลิงค์         https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015208    

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      Becoming 
ผู้แต่ง        มิเชลล์ โอบามา 
ปีท่ีพิมพ์     2561 
เร่ืองย่อ     น่ีคือผลงานมาสเตอร์พีซ โดยอดีตสตรีหมายเลขหน่ึงผู้สร้างต านานหน้าใหม่ให้อเมริกาและ
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหน่ึงในบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ซึ่งก็เป็นคร้ังแรกที่ “มิเชลล์ โอบามา” 
บรรยายถึงช่วงปีแรกๆ ของชีวิตคู่ที่เธอต้องด้ินรนสร้างสมดุลระหว่างการงานและครอบครัวกับอาชีพ
นักการเมืองที่ก าลังพุ่งแรงของสามี เธอเล่าถึงการทุ่มเถียงว่าเขาควรลงสมัครเป็นประธานาธิบดีไหม กับ
บทบาทที่ตามมาของเธอในฐานะบุคคลที่โด่งดัง แต่ก็ถูกวิจารณ์ไม่หยุดหย่อนในช่วงรณรงค์หาเสียงของ
สามี วิธีบอกเล่าอันสง่างามกลั้วอารมณข์ันและเปิดเผยอย่างเหลือเชื่อ ท าให้เราได้เห็นภาพเบื้องหลังนาที
ประวัติศาสตร์ เมื่อครอบครัวของเธอก้าวสู่การเป็นจุดสนใจของโลกและภาพชีวิตในท าเนียบขาวของ
ครอบครัวตลอดแปดปีอันไม่อาจลืม 
ลิงค ์     https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015223  

 
ช่ือเร่ือง      จริงๆ แล้ว โลกดีขึ้นทุกวัน = Factfulness 
ผู้แต่ง        ฮันส์ โรสลิง, โอลา โรสลิง และอันนา เรินน์ลุนด์ 
ปีท่ีพิมพ์     2560 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ี จะมอบอาวุธส าคัญที่สุดที่มนุษย์จะมีได้ น่ันคือ “ทักษะแห่งการมองโลกตาม
ความเป็นจริง” โดยใช้ความจริงน าทางชีวิต น่ีคือผลงานสร้างปรากฏการณ์ทั่วโลกจาก "ฮันส์ โรสลิง" 
แพทย์และศาสตราจารย์ผู้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางด้านการพัฒนามนุษย์ ทั้งจากนิตยสาร TIME 
และเวที TED Talks กับค าถามจริงๆ แล้วโลกแย่หรือเราแค่ก าลังถูกหลอก ซึ่งจะท าให้เข้าใจโลกมาก
ยิ่งขึ้น อย่าเพิ่งเครียดกับโลกและชวีิตเกินไปนัก อย่าให้ใครบอกคุณว่าโลกเป็นยังไง หรือควรมองชีวิตยังไง 
ก่อนที่คุณจะได้อ่านหนังสือเล่มน้ี! 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015207   
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 ช่ือเร่ือง      เศรษฐศาสตร์ : เปลีย่นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย 

ผู้แต่ง        ปารก์พยองนยูล 
ปีท่ีพิมพ์     2561 
เร่ืองย่อ      เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์จากวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านภาพยนตร์ นิทาน และวรรณกรรมเรื่อง
ดังด้วยกรอบแว่นของชายโอตาคุ ที่จะมาอธิบายศาสตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์การเลือกและ
การตัดสินใจของมนุษย์ในแบบความบันเทิง เล่าเร่ืองราวของเศรษฐศาสตร์ผ่านวัฒนธรรมร่วมสมัยที่คุ้นหู
คุ้นตา ภายในเล่มคุณจะได้พบกับค าตอบว่า ท าไมเจ้าชายน้อยถึงกลับดาวอังคาร ชุดเกราะของไอรอน
แมนราคาเท่าไหร่ แฮร์ร่ี พอตเตอร์ จะถังแตกหากศิลาอาถรรพ์เปลี่ยนทุกอย่างเป็นทองค าจริงหรือ 
ตัวหนังสือของเขาจะพาคุณเข้าใกล้เศรษฐศาสตร์ทีละนิด และคุณเข้าใจศาสตร์แห่งการวิเคราะห์การ
เลือก การตัดสินใจของมนุษย์อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพราะเศรษฐศาสตร์คือเคร่ืองมือการศึกษา
ชีวิตประจ าวันของเรา 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014956         
 

 
ช่ือเร่ือง       เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต 
ผู้แต่ง         ทิม ฮาร์ฟอร์ด 
ปีท่ีพิมพ์      2556 
เร่ืองย่อ       ผู้เขียนได้ชื่อว่าเป็น 'นักสืบเศรษฐศาสตร์' เป็นการน าชุดเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ไป
วิเคราะห์เจาะลึกชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เราอาจมองว่าไร้เหตุผลอย่าง
สิ้นเชิงหรือเป็นผลลัพธ์ของอารมณ์ความรู้สึกเพียงอย่างเดียวน้ัน แท้จริงแล้วอาจเป็นผลพวงของการ
ตัดสินใจอย่าง ‘มีเหตุมีผล’ (Rational) ที่เราอาจไม่รู้ตัวว่าก าลังท าอยู่ ตัวอย่างจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก
ขึ้นเช่น ชีวิตคู่ ชีวิตในออฟฟิศ แหล่งเสื่อมโทรมในเมือง การเหยียดผิว การไปออกเสียงเลือกต้ังฯลฯ 
รวมถึงการวิเคราะห์ทฤษฎีเด่นๆ โดยเฉพาะทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral 
economics) เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตมักดูเหมือนไม่มีเหตุผล เเต่ชีวิตเป็นเช่นน้ันจริงหรือ ทิม ฮาร์ฟอร์ด 
อธิบายได้ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ เเละเขาได้พิสูจน์ให้เห็นในหนังสือเล่มน้ีด้วยส านวนการเขียนที่โดดเด่น 
สนุกสนาน ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ท าเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องสนุก จนถึงขั้นเมื่อหยิบอ่านเเล้ววางไม่ลง 
ลิงค์         https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00009340                     
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      เศรษฐศาสตร์นักกิน 
ผู้แต่ง        ไทเลอร์ โคเว่น 
ปีท่ีพิมพ์     2556 
เร่ืองย่อ      'ไทเลอร์ โคเว่น' นักเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพลแห่งทศวรรษจะแนะน าการใช้หลัก
เศรษฐศาสตร์เพื่อวิถีการกินที่ดี ชี้แจงความเข้าใจผิดของคนยุคใหม่เกีย่วกบัอาหารการกินด้วยแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเราจะได้เปิดโลกของนักกินตัวจริง ต้ังแต่เกษตรกรรมจนถึงวัฒนธรรม
อาหารกูร์เมต์ อาหารสโลว์ฟู้ด อาหารฟาสต์ฟู้ด อาหารแนวโมเดิร์นไปจนถึงการเลือกร้านอร่อยริมทาง 
รวมถึงวิธีปฏิวัติการจ่ายกับข้าวในซูเปอร์มาร์เก็ต การกินอาหารตามร้านหรือท ากินเองที่บ้าน อีกทั้งคุณ
จะได้ทราบเคล็ดลับที่มีประโยชน์ ช่วยให้หาของถูกปากราคาถูกใจได้ทุกที่ทุกเวลา ถึงเวลาแล้วที่  
'เศรษฐศาสตร์' จะท าให้คุณรู้ว่าไม่ต้องจ่ายแพงก็มีสิทธิ์กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อจิตใจและดีต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00011280   
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ช่ือเร่ือง      การจัดระบบชดเชยค่าบริการการแพทย ์กรณสีิทธิประโยชน์การปอ้งกันและรักษา 
                โรคเอชไอวี/เอดส ์ส าหรับประชากรต่างด้าวในประเทศไทย 
ผู้แต่ง         ระพีพงศ์ สพุรรณไชยมาตย ์และคณะ 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      การขยายหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมบุคคลทุกคนที่อาศัยบนแผ่นดินไทยน้ัน มีความ
พยายามในการด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งการจัดระบบหลักประกนัสุขภาพให้แก่บคุคลต่างด้าวที่
อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย เพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพ ทั้งน้ี การติดเชื้อ HIV/AIDS เป็นปัญหาสุขภาพที่ส าคัญ
ของคนต่างด้าวปัญหาหน่ึงและอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพกับประชากรไทย ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 
กระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการป้องกันและรักษาผู้ป่วย HIV/AIDS ในชุดสิทธิ
ประโยชน์ของบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว จึงเป็นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยจะพึงมีระบบการ
จัดการผู้ป่วยต่างด้าวที่เป็นโรค HIV/AIDS อย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบัน 
     งานวิจัยน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมและมีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยต่างด้าวที่ติดเชื้อ ท าการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ  
2. เพื่อค านวณภาระค่าใช้จ่ายและท าการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ให้บริการ
และองค์การพัฒนาเอกชนถึงสถานการณ์การให้บริการ 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดบริการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กรณีดูแลรักษาผู้ที่ติดเชื้อ HIV/AIDS 
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ให้บริการและองค์การพัฒนาเอกชน 
ทบทวนอัตราเบี้ยประกันภัย ส าหรับสิทธิประโยชน์ด้านการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรค HIV/AIDS 
ส าหรับแรงงานต่างด้าว โดยใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย 
               ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพบริการในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่างด้าว HIV/AIDS ทั้งที่มีประกัน
สุขภาพและไม่มีประกันสุขภาพ ไม่มีความแตกต่างกัน เน่ืองจากโรงพยาบาลใช้แนวทางการตรวจรักษา
และป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS ประเทศไทยของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นแนวทาง
ในการดูแลรักษา ภาระค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลต้องแบกในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV/AIDS  
                ส าหรับแนวทางการจัดบริการกรณีดูแลรักษาผู้ป่วย HIV/AIDS ของประชากรต่างด้าวที่ไม่มี
การประกันสุขภาพน้ัน มี 2 แนวคิด ได้แก่ 1. ไม่ให้บริการดูแลรักษา แต่จะใช้ระบบส่งต่อผู้ป่วยให้ไปรับ
การดูแลรักษายังประเทศต้นทางของตน 2. ให้บริการดูแลรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิดความ
เป็นธรรมทางสุขภาพที่เป็นพื้นฐานส าคัญของความมั่นคงทางสุขภาพที่ให้ความส าคัญต่อสุขภาพมากกว่า
การเงินการคลัง 
     ข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ 
1. กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ควรพิจารณาน าเงินคงเหลือจากเบี้ยประกันกรณีค่าใช้จ่ายสูงและการ
รักษา HIV/AIDS ที่บริหารจัดการที่ส่วนกลางไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่สถานพยาบาลแบกรับอยู่ จากการ
ดูแลผู้ป่วยต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ 
2. กองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว ควรปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่กองทุนก าหนดไว้ให้
สอดคล้องและเป็นไปตามต้นทุนของหน่วยบริการ 
3. ควรมุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินการจัดการ HIV/AIDS ในแรงงานต่างด้าวอย่างครบวงจร ทั้งน้ีนอกจาก
กระบวนค้นหา ติดเชื้อรายใหม่และการรักษาแล้ว ควรต้องมีการป้องกันในการแพร่กระจายเชื้อจนเกิดผู้
ติดเชื้อรายใหม่ 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5162  
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ระเบียบการให้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน  
3. เปิดให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด เวลา 08.30-16.30 น. 

The Reader (2008) 

2008 (1995) 

The Reader ต้นฉบับคือนิยายเขียนโดย เบิร์นฮาร์ด ชลิงค์ ทนายความ อาจารย์สอนกฎหมาย และนักปรัชญา ชาวเยอรมนี 
ตีพิมพ์ปี 1995 โด่งดังขายดีกลายเป็น Bestseller ระดับนานาชาติ เนื้อเร่ือง หลังจบสงครามโลกคร้ังท่ีสองไมเคิล แบร์ก เด็ก
หนุ่มวัย 15 (รับบทโดย เดวิด ครอซ) ขณะท่ีก าลังกลับบ้านเกิดอาการป่วยเป็นไข้อย่างกะทันหันและได้รับการช่วยเหลือจาก
หญิงสาววัย 36 ปี ฮานา ชมิดท์ (รับบทโดย เคต วินสเล็ต) ผู้เป็นพนักงานเก็บเงินบนรถราง ส่ิงนี้เป็นความประทับใจแรกท่ีเขา
มีต่อเธอ หลังจากหายป่วย นับจากนั้นไมเคิลก็ไปเยี่ยมเยือนฮานาอยู่บ่อยคร้ัง แรกทีเดียวเด็กหนุ่มลุ่มหลงกับโลก กามารมณ์
แปลกใหม่ท่ีเพิ่งค้นพบ พิธีกรรมแห่งความรักต่างวัยคู่นี้ คือ เด็กหนุ่มต้องอ่านวรรณกรรมชิ้นเอกของโลก อาทิ มหากาพย์โอดิส
ซี ของโฮเมอร์, การผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี ฟินน์ ของมาร์ก ทเวน , เฒ่าผจญทะเล ของเออร์เนส เฮมมิ่งเวย์ ให้เธอฟังทุกคร้ัง
ก่อนอาบน้ าและร่วมรักด้วยกัน จากสัมพันธ์ทางกายจนก่อเกิดเป็นความรัก แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็หายตัวไปจากชีวิตของเขา ไร้
ซ่ึงค าร่ าลา จนไมเคิลเติบใหญ่ขึ้นเป็นหนุ่ม เลือกเรียนวิชากฎหมาย จบออกมาเป็นทนาย แต่งงาน มีลูกสาว แล้วก็เลิกรา เขา
กลายเป็นชายวันกลางคนผู้ไร้ซ่ึงความสุข ชีวิตโหยหาช่วงเวลาในอดีต ภาพจ าของความรัก ณ ช่วงเวลาระหว่างท่ีระทมทุกข์อยู่
นั้น บังเอิญได้เข้าฟังการตัดสินคดีความหนึ่ง จ าเลยคือ ฮานา ชมิดท์ หญิงคนรักท่ีหายหน้าไป แท้จริงแล้วเธอ คืออดีตเจ้าหน้าท่ี
ค่ายกักกันนาซี ผู้ต้องคัดเลือกน าชาวยิวสู่ห้องรมแก๊ส หรือเคยกักขังพวกชาวยิ วไว้ในโบสถ์ ปล่อยให้ไฟไหม้ตายทั้งเป็น , ไม่ใช่
เร่ืองง่ายท่ีไมเคิลจะยอมรับส่ิงท่ีได้ยินและส่ิงท่ีเคยเกิดขึ้น เร่ืองราวความรักของเขาและเธอจะเป็นอย่างไร และความลับที่เธอ
ปกปิดไว้ในอดีตจะเป็นยังไง?! 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   


