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ข่าวสารเดือนธันวาคม 2563 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      รายงานประจ าป ี2562 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
ผู้แต่ง        สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ท างานอย่างมุ่งมั่น และมีเป้าหมาย
ให้กระบวนการประเมินรับรองคุณภาพเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้างการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ ซึ่งในปี 2562 สถาบันฯ มีการพัฒนามาตรฐานการรับรองกระบวนการคุณภาพที่หลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศมีคุณภาพและได้มาตรฐาน อาทิ มาตรฐานการรับรอง
เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด มาตรฐานการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ และ
มาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค รวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วย
และบุคลากรสาธารณสุข ด้วยความมุ่งหวังเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพของประเทศดียิ่งขึ้นต่อไป 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015470     

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
ผู้แต่ง        วิชยั โชควิวัฒน 
ปีท่ีพิมพ์     2560 
เร่ืองย่อ      ด้วยพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 9 ได้บัญญัติประกันสิทธิของบุคคล
ในการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของการทดลองในงานวิจัยไว้ว่า“หากจะน าบุคคลใดๆ มาเป็นส่วนหน่ึงของ
งานวิจัยจะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลน้ันด้วย” ซึ่งการจัดท าหนังสือเล่มน้ี ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์
วิชัย โชควิวัฒน ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ประสบการณ์ ทั้งที่เขียนขึ้นเองและแปลไว้ รวมถึงแนวทางและกรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของ
บุคคลและมาตรฐานทางจริยธรรมของงานวิจัยในมนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง
ประวัติศาสตร์คร้ังแรกของการตราหลักเกณฑ์จริยธรรมเรื่องการวิจัยในมนุษย์ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015458          

 
ช่ือเร่ือง      คู่มือเอาตัวรอดจาก COVID-19 
ผู้แต่ง        จางเหวินหง 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      หนังสือที่ช่วยให้คุณรู้วิธีป้องกันและควบคุมเชื้อ COVID-19 รวมทั้งโรคติดต่อต่างๆ ที่อุบัติ
ใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมแนวทางการรับมืออย่างถูกต้องจากค าแนะน าของ นายแพทย์จางเหวินหง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อโดยเฉพาะซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แผนกโรคติดต่อ โรงพยาบาลหัวซาน ในสังกัด
มหาวิทยาลัยฟู่ต้ัน ซึ่งได้รับเลือกเป็นหน่วยงานยอดเยี่ยมระดับประเทศถึง 9 ปีซ้อน และเป็นหน่ึงใน
ทีมงานส าคัญเมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในจีน เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก รวมทั้งได้รับเลือกเป็นคณะ
ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปรักษาโรคไวรัสอีโบลาที่แอฟริกา เพราะความรู้พื้นฐานส าคัญที่สุด คือรู้ลึก! รู้จริง! 
ลงิค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015365   
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 ช่ือเร่ือง     ในการแพร่ระบาด = Nel contagio 

ผู้แต่ง        เปาโล จอร์ดาโน 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      ช่วงเดือนมีนาคม–เมษายน พ.ศ. 2563 ประเทศอิตาลี ได้มีการระบาดของโรควิด-19 จนท า
ให้มีผู้ติดเชื้อและเสยีชวีิตจ านวนสูงมากที่สดุของโลก ณ ช่วงเวลาน้ันมีประกาศปิดเมือง ซึ่งผู้เขียนหนังสือ
เล่มน้ีอยู่ในช่วงการกักตัวเอง (Self Quarantine) ได้มีโอกาสเฝ้าติดตามข้อมูลการแพร่ระบาด ท าให้เขา
สังเกตความรู้สึกและส ารวจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คิดและใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในช่วงของการแพร่
ระบาดฯ ซึ่งเราใช้การนับตัวเลขจ านวนของผู้ติดเชื้อ ผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้รักษาหาย 
จ านวนผู้เสียชีวิต นับวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียน นับจ านวนหน้ากากอนามัย นับชั่วโมงก่อนรู้ผลการตรวจเชื้อ 
นับห้องในโรงแรมที่ถูกยกเลิก นับจ านวนความสัมพันธ์ของเราฯลฯ เขาเขียนถึงในการแพร่ระบาดน้ีว่ามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนเราอย่างไร ความโดดเด่ียวที่อยู่เบื้องหลังใบหน้าที่ถูกปิดภายใต้
หน้ากากอนามัย ความหวาดระแวงการติดเชื้อ และภาวะอึดอัด คับข้องใจที่ต้องอยู่กักตัวที่บ้าน น่ีคือ
หนังสือเล่มเล็กที่ชวนต้ังค าถามที่อยู่ลึกลงไปในจิตใจของเรากับเหตุการณ์ "ในการแพร่ระบาด" 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015366  

 
ช่ือเร่ือง      โรคไต : คู่มือป้องกันและดูแลผู้ปว่ยโรคไต ฉบบัสมบูรณ์ 
ผู้แต่ง        ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ และ ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ       'โรคไต' เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ โรคร้าย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง 
โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ เราจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักและรู้ทัน 'โรคไต' ให้ดีก่อนมันจะมาเยือน ซึ่ง
ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน ในจ านวนน้ี
เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน ผู้ป่วยโรคไตมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉลี่ยปีละ 10 ,000 คน และมี
ผู้เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13,000 กว่าราย คนไทยป่วยด้วยโรคไตอันดับ 3 ของอาเซียน แนวโน้มเด็กเป็น
โรคไตมากขึ้นจากอาหารฟาสต์ฟูด น้ าหวาน และขนมขบเค้ียว ซึ่งไตเสื่อม ไตอักเสบ ไตวาย ฟอกไต เป็น
ฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากเจอ หนังสือเล่มน้ีนับเป็นคู่มือเรื่องโรคไตที่ครบถ้วน สมบูรณ์ที่สุด ทั้งในเชิงการ
ส่งเสริมการดูแลไตที่ถูกต้อง มีข้อมูลทางโภชนาการเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยโรคไต 
ลิงค ์         https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015224  

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      น่ังนาน = ตายเร็ว 
ผู้แต่ง        สันทณ ีเครือขอน 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      ‘การน่ัง’ ดูเหมือนจะเป็นอิริยาบถที่สบาย แต่แท้ที่จริงการน่ังนานๆ ไม่ว่าจะน่ังผิดวิธี หรือ
น่ังถูกวิธี ก็สามารถท าร้ายร่างกายถึงขั้นน าไปสู่การเสียชีวิตได้ หนังสือ “น่ังนาน = ตายเร็ว (Sitting to 
Death)” เล่มน้ี จะกล่าวถึงภัยเงียบใกล้ตัวที่คนน่ังนานต้องรู้! และจะพาคุณไปรู้จักการน่ังที่ถูกต้อง การ
เลือกเก้าอี้ การจัด Work Station ที่ถูกต้อง รวมทั้งการยืดเหยียด ออกก าลังกาย ส าหรับผู้ที่ต้องน่ัง
นานๆ เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่ตามมา ซึ่งเขียนโดย ผศ.ดร.สันทนี เครือขอน ผู้เชี่ยวชาญเร่ือง
กายภาพบ าบัด ในเมื่อเราหลีกเลี่ยงการน่ังไม่ได้ การหาวิธีอยู่ร่วมกับการน่ังอย่างเป็นสุขจึงส าคัญ และ
หนังสือเล่มน้ีคือค าตอบ! 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015211     
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ช่ือเรื่อง      การประเมินผลการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุในประเทศไทยตามนโยบายของ 
                กระทรวงสาธารณสุข 
ผู้แต่ง         ธัญพร ชื่นกลิ่น และคณะ 
ปีที่พมิพ์      2563 
เรื่องย่อ        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การด าเนินงานการดูแลสุขภาพระยะ
กลางในผู้สูงอายุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 2) ประเมินผลการด าเนินงานการดูแลสุขภาพระยะ
กลางในผู้สูงอายุตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ 3) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุง
การด าเนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางในประเทศไทย เลือกกลุ่มตัวอย่างหน่วยบริการสุขภาพสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจาก 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ 
จ านวน 897 แห่ง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน จ านวน 17 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร
ส่วนกลางและภูมิภาค จ านวน 30 คน ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพระยะกลาง จ านวน 1 ,008 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาขั้นตอนสุดท้าย จ านวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแนวทางอภิปรายกลุ่ม เก็บข้อมูลระหว่างกันยายน 2562 – มิถุนายน 
2563 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติบรรยายและอนุมาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน median test, paired t-test, t-test, Pearson correlation และ stepwise multiple 
regression และข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
                  ผลการศึกษาพบว่า 1. วิเคราะห์บริการใน 8 จังหวัด ท่ีศึกษาสามารถแบ่งการด าเนินงานเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีผลการด าเนินงานแบบเข้ม กลุ่มที่ 2 มีผลการด าเนินงานแบบปานกลาง และกลุ่มที่ 3 
มีผลการด าเนินงานแบบปานกลางและขาดหลักฐานเชิงปริมาณประกอบ จากข้อมูลแบบสอบถามและข้อมูล
ผู้ป่วยในรายบุคคล พบว่า โรงพยาบาลแม่ข่ายของกลุ่มที่ 1 ดูแลผู้ป่วยทั้ง 3 โรค นานกว่ากลุ่มอ่ืนๆ คือ โรค
หลอดเลือดสมอง นอนเฉลี่ ย 9.2 วัน สมองบาดเจ็บ 13.6 วัน และไขสันหลังบาดเจ็ บ 26.8 วัน 
ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันที่เพิ่มขึ้น (difference of Barthel index; DBI) ของโรคหลอด
เลือดสมองของโรงพยาบาลกลุ่มที่ 1 มากกว่าของโรงพยาบาลกลุ่มที่ 2 และพบว่า ค่ารักษาพยาบาลมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับวันนอนในระดับน้อย รวมทั้ง DBI มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับวันนอน แต่สัมพันธ์เชิง
ลบกับอายุ  2. ค่าเฉลี่ยความเห็นผลการด าเนินงานการดูแลสุขภาพระยะกลางของผู้สูงอายุ  จาก
แบบสอบถามที่ตอบกลับ 1 ,008 ชุด โดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านการยอมรับนโยบายได้คะแนนสูงสุด  
รองลงมา คือ ด้านความเป็นไปได้ ต่ าสุด คือ ด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่าย วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนหมวดต่างๆ พบว่า ความเหมาะสมของนโยบายมีความสัมพันธ์ระดับสูงมากกับการน าไปปฏิบัติ 
รองลงมา คือ การยอมรับนโยบายกับการน าไปปฏิบัติ ความยั่งยืนในการดูแลสุขภาพระยะกลางมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับกระบวนการเชิงนโยบายทุกด้านรวมทั้งประสบการณ์ (ปี) ของการดูแลสุขภาพ
ระยะกลาง โดยสัมพันธ์สูงสุดกับการบูรณาการเข้าระบบ การวิเคราะห์ multiple regression พบว่า ปัจจัย
ท านายความยั่งยืนฯ ได้แก่ การบูรณาการเข้าระบบ การด าเนินการได้ และการยอมรับนโยบาย 3. ปัจจัย
ความส าเร็จของการน านโยบายการดูแลสุขภาพระยะกลางฯ สู่การปฏิบัติ จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ วางแผนก าหนดนโยบาย มีเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนและก ากับ
ติดตามต่อเนื่อง 2) ผู้ให้บริการมุ่งมั่นต้ังใจท างาน ร่วมมือกันท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ และ 3) ระบบบริการ
เตรียมความพร้อมร่วมกันอย่างเป็นระบบ 4. ข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ สื่อสารนโยบายที่ชัดเจน พัฒนา
คู่มือแนวปฏิบัติที่ยืดหยุ่นกับพื้นที่ บูรณาการระบบการดูแลที่ไร้รอยต่อ ( seamless care) โดยพัฒนา
บทบาทแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (family medicine) จัดสรรอัตราก าลังสหวิชาชีพที่เหมาะสมกับบริการ 
ออกแบบระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยเป็นระบบเดียวกันทุกพื้นที่ ขยายบริการสู่กลุ่มโรคอ่ืน 
รวมถึงกลุ่มวัยอ่ืนและสร้างระบบการจ่ายค่าบริการที่เหมาะสมครอบคลุม 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5263  
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 

https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5263
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ด-ีด ี 
แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Capitalism : A Love Story (2009) 

ภาพยนตร์เรื่อง Capitalism : A Love Story  ไมเคิล มัวร์ เป็นผู้ก ากับมีชื่อเสียงโด่งดังมาจากภาพยนตร์สารคดีแรงๆ 
อย่าง 'Fahrenheit 9/11' (สารคดีการเมืองท่ีเปิดโปงประธานาธิบดี จอร์จ บุช จูเนียร์ ว่าท าไมถึงละเลยท่ีจะจัดการกับบิน ลาเดน 
หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน) 'Bowling for Columbine' (สารคดีกระชากหน้ากากบริษัทผลิตปืนและร้านค้าที่จ าหน่าย) 
'Sicko' (สารคดีท่ีพูดถึงเบ้ืองหลังนโนบายประกันสุขภาพของอเมริกา) ส่วนสารคดีเร่ืองนี้คือ 'Capitalism: A Love Story' 
ซ่ึงเป็นการขุดคุ้ยเร่ืองฉาวสุดช็อคเก่ียวกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในระบบทุนนิยม ( Capitalism) ที่สูบเงินอย่างไม่บันยะบันยังจาก
อเมริกันชนและคนท่ัวโลก ส่วนที่ว่าท าไมถึงตั้งชื่อว่า Love Story มัวร์ให้เหตุผลว่า "ถึงเวลาแล้วที่ผมจะท าหนังเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของระบบทุนนิยม มันจะเป็นเหมือนหนังคู่รักท่ีสมบูรณ์แบบ มีท้ังความใคร่ ลุ่มหลง โรแมนซ์ ด้วยความสัมพันธ์
แบบนี้ท าให้มีคนงานกว่า 14,000 ต าแหน่งต้องตกงานทุกวัน เพราะนี่คือระบบทุนนิยม..." ติดตามการตีแผ่ข้อมูลท่ีเผ็ดร้อน ซึ่ง
จะท าให้รู้ว่าระบบทุนนิยมมีอะไรซ่อนอยู่... 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 


