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ข่าวสารเดือนพฤศจิกายน 2563 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      วิจัยระบบสุขภาพ 2562 
ผู้แต่ง        สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      หนังสือวิจัยระบบสุขภาพ 2562 เล่มน้ี เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2562 
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ได้สรุปเน้ือหาส าคัญไว้อย่างสั้น กระชับและไฮไลท์ประเด็นที่
น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์หรือที่มาปัญหา ผลการวิจัยที่สามารถจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
หรือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รวมถึงการน าผลงานวิจัยแต่ละเร่ืองไปใช้ประโยชน์  ทั้งน้ี 
สวรส. หวังว่าผลงานวิจัยเหล่าน้ี จะถูกน าไปขยายผลการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและเป็นส่วนหน่ึง
ของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015429  

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      แผนที่โรค = The atlas of disease 
ผู้แต่ง        แซนดรา เฮมเพล 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      มาลาเรียอาจเป็นสาเหตุการล่มสลายแหง่อาณาจักรโรมัน หัดและฝีดาษน่าจะเป็นเหตุให้ชาว
อินคาล้มตาย กาฬโรคก็คร่าชีวิตชาวยุโรปเกือบหมดทวีป หนังสือเล่มน้ีใช้สถิติในการท าแผนผังเส้นทาง
การแพร่ระบาดของ 20 โรคร้ายแรงที่สร้างความสูญเสียใหญ่หลวงต่อมนุษยชาติในช่วงหลายศตวรรษที่
ผ่านมา ผู้เขียนได้น าเสนอข้อมูลผา่นแผนที่ท าให้ขอ้มูลมีชีวิต และเผยถึงแบบแผนลึกลับที่แอบซ่อนอยู่ใน
การเดินทางของโรคและพาหะ ต้ังแต่อากาศที่เราหายใจจนถึงน้ าที่เราด่ืมกิน เบื้องหลังแผนที่น้ีคือความ
หวาดกลัวและทุกข์ทน พร้อมกับการผจญภัยอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อหา ‘ความรู้’ ที่จะท าให้มนุษย์สามารถ
ต่อกรหรือรับมือกับศัตรูตัวฉกาจเหล่าน้ีได้ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015440         

 
ช่ือเร่ือง      COVID-19 โรคระบาดแหง่ศตวรรษ 
ผู้แต่ง        น าชัย ชวีวิวรรธน์ 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      ‘โควิด-19’ คือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่กลายเป็นโรคระบาดไปทัว่โลก (Pandemic) สร้างความ
เสียหายแก่มนุษยชาติในทุกมิติ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลต้ังแต่ประวัติศาสตร์โรคระบาดในอดีตที่ผ่านมา 
สรุปสถานการณ์ไทม์ไลน์การเกดิขึ้นของโรคโควิด จากจุดเริ่มต้นที่เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน จนขยายลุกลาม
ไปทั่วโลก อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์จะช่วยให้เรารอดพ้นได้อย่างไร พร้อมทั้งน าเสนอวิธีการรับมือ
ในระดับสาธารณสุขของรัฐ และการดูแลป้องกันตัวเองระดับบุคคล หนังสือเล่มน้ีจึงถือเป็นคู่มือโรค
ระบาดและสรุปเรื่องราวโรคโควิด-19 ไว้อย่างรอบด้าน 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015367  
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ข่าวสารเดือนพฤศจิกายน 2563 : หนังสือแนะน า 
 
 ช่ือเร่ือง     เคล็ดลับอายุยืนจากล าไส้ที่หมอไม่เคยบอกคุณ : Gut 

ผู้แต่ง        Giulia Enders 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ       'ล าไส้' อวัยวะชิ้นน้ีส าคัญไม่แพ้หัวใจ แต่กลับถูกมองข้ามไปมากที่สุด หนังสือขายดีอันดับ
หน่ึงจากเยอรมนี ซึ่งถ้าอยากมีสุขภาพดีและอายุยืนยาว คนส่วนใหญ่มักใส่ใจกับอวัยวะอย่างหัวใจ ปอด 
หรือสมอง น้อยคนนักที่จะใส่ใจหรือแม้แต่เข้าใจ 'ล าไส้' ทั้งที่มันเป็นอวัยวะที่ชี้เป็นชี้ตายชีวิตเราได้เลย
ทีเดียว จูเลีย แอนเดอร์ส ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากเยอรมนี จะบอกเล่าเร่ืองราวอันน่าทึ่ง
ภายในล าไส้และอวัยวะส่วนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับมัน ไม่ว่าจะเป็นปาก ระบบภูมิคุ้มกัน หรือแม้แต่สมอง  
พร้อมทั้งแนะน าเคล็ดลับสุขภาพดีแบบที่คุณคาดไม่ถึง 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015409 

 ช่ือเร่ือง      โรคหายแน่แค่แก้ลมหายใจ 
ผู้แต่ง         โมริตะ ไอโกะ  
ปีท่ีพิมพ์      2561 
เร่ืองย่อ       อาการผิดปกติของร่างกาย เช่น ขี้หนาว ผิวหยาบกร้าน เหน่ือยล้า อาการตึงไหล่ ปวดเอว 
ความเจ็บปวดของร่างกายต่างๆ หรือโรคเกี่ยวกับเพศหญิงที่หลายคนคิดว่าคงไม่มีวันหาย จริงๆ แล้ว
สามารถรักษาให้หายได้ภายใน 1 ปี โดยไม่พึ่งแพทย์ ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใดๆ สิ่งเดียวที่คุณต้อง
ท าคือ ‘การหายใจ’ อย่างถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาการกลั้นหายใจ หายใจไม่ลึก หรือหายใจผิดจังหวะ ซึ่ง
เป็นต้นเหตุของความผิดปกติข้างต้น โดยเน้นฝึกฝนการหายใจที่ถูกจังหวะให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองตลอด 
24 ชั่วโมง ใน 365 วัน เพื่อให้ร่างกายได้รักษาอาการเจ็บป่วยตัวเองตามธรรมชาติ หนังสือเล่มน้ีเหมาะ
กับกลุ่มคนรักสุขภาพ ซึ่งอ่านไม่ยาก เน้ือหาที่สามารถประยุกต์ในชีวิตประจ าวันเพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการ
หายใจของตัวเองให้ถูกต้อง เพราะ ‘การฝึกฝนการหายใจ’ จะช่วยรักษาสุขภาพโดยเป็นเร่ืองที่ไม่ต้อง
ลงทุนหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม เพียงแค่เริ่มเปลี่ยนลมหายใจให้เป็นพลังสามารถรักษาโรคให้หายขาด
ด้วยตัวเอง 
ลิงค์         https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015435  

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      รู้ไว้บ าบัดใจ 
ผู้แต่ง        ประเสริฐ ผลิตผลการพมิพ ์
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ       ปัจจุบันผู้คนต่างประสบปัญหาสุขภาพกายและใจ ซึ่งเป็นผลมาจากการท างาน และการ
ด าเนินชีวิต ท าให้เกิดอาการเครียดซึ่งเป็นปัจจัยหลักสู่การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะ
ปัญหาที่เกิดกับจิตใจที่มักก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง หลายคนเลือกที่จะพูดคุยกับคน
ใกล้ชิด หลายคนเลือกไปพบจิตแพทย์ ปัญหาเหล่าน้ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้หากยังไม่รู้จักวธิีการจัดการอยา่ง
ดีพอ การน าหลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเยียวยา รักษาสภาพจิตใจ ก็เป็นอีกหนทางหน่ึงที่ก าลังได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเป็นศาสตร์ด้านการแพทย์เพื่อค้นหา ฟื้นฟู และเยียวยาให้จิตใจกลับมาเป็นปกติ 
เมื่อจิตใจปกติ ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาจากการเจ็บป่วย ปัญหาครอบครัว ก็สามารถทุเลาลงได้ หนังสือ
เล่มน้ีจึงเป็นการรวบรวมปัญหาสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านจิตใจมาบอกเล่า พร้อมแนะน า
แนวทางการบ าบัดอย่างถูกวิธี 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015401  
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ข่าวสารเดือนพฤศจิกายน 2563 : หนังสือแนะน า 
  ช่ือเรื่อง      การสังเคราะห์ข้อเสนอในการก าหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและ 

                ระบบหลักประกัน 
ผู้แต่ง         สุรศักด์ิ เสาแก้ว และคณะ 
ปีที่พมิพ์      2563 
เรื่องย่อ        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการรับบริการด้านยาสมุนไพร
ในระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ ส าหรับอธิบายความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการน ามาจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการบริการแต่ละระดับของประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการได้รับยาสมุนไพร
ของผูร้ับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
งานวิจัยหรือข้อมูลต่างๆ ในระดับประเทศ พร้อมทั้งการส ารวจข้อมูลในทั้ง 2 จังหวัด ที่เป็นตัวแทนของ
จังหวัดที่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซ่ึงได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอ่ืนที่มี
ขนาดใกล้เคียง ทางคณะวิจัยได้ศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสะท้อนการ
ด าเนินงานและแนวทางในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้ยาสมุนไพรของประเทศ 
                จากการด าเนินการได้มีการสรุปข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ การทบทวนสถานการณ์การเข้าถึง
ยาสมุนไพรและการใช้ยาสมุนไพรไทย ซ่ึงได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันเก่ียวกับการส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรรวมถึงวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลต่อการใช้และการเข้าถึงยาสมุนไพร หลังจากนั้นได้มีการน าเสนอผล
วิเคราะห์สถานการณ์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของยาสมุนไพรไทย ซ่ึงพบปัญหาที่เป็น
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและการบริการด้านยาสมุนไพรของประเทศในประเด็นต่างๆ ซ่ึง
ประกอบด้วย  
1) ปัญหาวัตถุดิบสมุนไพรที่ขาดแคลน บางชนิดหาได้ยากและวัตถุดิบขาดคุณภาพ  
2) ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่พบการปลอมปนและปนเปื้อนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ตกมาตรฐานและ
สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  
3) ปัญหาเก่ียวกับผู้ประกอบการผลิตยาจากสมุนไพรที่มักจะเป็นรายย่อยขาดความช านาญในการพัฒนาสูตร
ต ารับและผลิตยาให้เป็นมาตรฐานตามข้อก าหนดของภาครัฐและต้องแข่งขันกับการผลิตในภาครัฐ ท าให้
กระทบต่อโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ  
4) ปัญหาการไม่มีข้อก าหนด (Specification) เก่ียวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรและราคากลางของ
วัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการจัดหาและจัดซ้ือ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการให้บริการและมาตรฐานของยา
สมุนไพรของแต่ละหน่วยบริการ  
5) ความไม่ชัดเจนเก่ียวกับมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรส่งผลให้เกิดความไม่แน่ใจในเกณฑ์ส าหรับการ
ผลิตและพัฒนายาสมุนไพร ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ 
                นอกจากนี้ จากการส ารวจผู้ เ ก่ียวข้องส าหรับการบริการและการเข้าถึงยาสมุนไพรใน
สถานพยาบาลจากทั้ง 2 จังหวัด พบว่าการเข้าถึงบริการและความพึงพอใจด้านยาสมุนไพรของผู้ป่วยมี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความพึงพอใจและการยอมรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่ดีมาก แต่ก็พบว่า
ผู้ป่วยยังขาดความรู้เก่ียวกับการใช้ยาสมุนไพรในบางประเด็นซ่ึงเป็นจุดที่ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้น
ได้ในอนาคต เมื่อพิจารณาในด้านของผู้ให้บริการด้านยาสมุนไพรของทั้ง 2 จังหวัด พบว่านโยบายของแต่ละ
จังหวัดและการส่งเสริมของกระทรวงสาธารณสุขมีผลต่อการด าเนินการของผู้ให้บริการทั้งในส่วนของการ
จัดซ้ือจัดหายาและการบริการแก่ผู้ป่วย 
                จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นนโยบายเพื่อให้เ กิดการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม คือ เพิ่มมาตรฐานของสมุนไพร มีกระบวนการจัดซ้ือจัดหายา
สมุนไพรที่ดี เพิ่มองค์ความรู้และเจตคติของผู้ให้บริการและมีการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุน
การสั่งใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม 
 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5238 
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 
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สนับสนุนโดย 
 

 

 

ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ด-ีด ี 
แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

A Simple Life (2011) 

ภาพยนตร์เรื่อง A Simple Life  เป็นเร่ืองราวความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนภาพชีวิตจริงของคนธรรมดาๆ ในฮ่องกง ด้วยมุมมอง
ท่ีเรียบง่ายตรงไปตรงมา เป็นเร่ืองราวของอาเต๋า (ดีนนี่ ยิป) หญิงชราท่ีเป็นคนรับใช้ของบ้านตระกูลเหลียง มาตั้งแต่จ าความได้ 
บัดนี้ทุกคนในบ้านต่างแยกย้ายไปอาศัยอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้ว เจ้านายเพียงคนเดียวของเ ธอคือ โรเจอร์ (หลิวเต๋อหัว) 
นายน้อยท่ีเธอเป็นคนเล้ียงดูมาตั้งแต่ยังตัวเล็กจนเขาเติบใหญ่ วันเวลาเร่ิมผ่านไป เมื่ออายุมากขึ้นและสุขภาพเร่ิมแย่ลง อาเต๋า
ก็ไม่สามารถดูแลนายน้อยของเธอได้อีก รวมถึงโรเจอร์ก็เป็นนักธุรกิจท่ีมีงานรัดตัว ช่องว่างระหว่างเจ้านายกับหญิง รับใช้ชราจึง
มากขึ้นทุกวัน และเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับใครอาเต๋าจึงขอย้ายจากบ้านเจ้านายไปอยู่บ้านพักฟื้นส าหรับคนชรา หลังจากย้ายไป
บ้านหลังใหม่ หญิงชราพบว่าการห่างเหินจากนายน้อยเป็นความขมขื่นและทรมานอย่างยิ่ง อาเต๋าต้องใช้ความพยายามปรับตัว
ให้เข้ากับท่ีอยู่ใหม่ ความสุขเล็กๆ ท่ีมีคือรอคอยให้เจ้านายของเธอมาเยี่ยม แม้เพียงสัปดาห์ละคร้ังก็ตาม เร่ืองราวเรียบง่ายไม่
สลับซับซ้อน นักแสดงได้ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างประทับใจ เพราะเป็นเร่ือง  ‘ความสัมพันธ์’ นี้เร่ิมใกล้บริบทของสังคมไทยเข้า
ไปทุกที  
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 


