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ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์ 2564 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      เหลยีวหลังแลหน้า : ไวรัสโคโรนา 2019 
ผู้แต่ง        วชิัย โชควิวัฒน 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ผู้เขียนในฐานะอดีตผู้อ านวยการกองระบาดวิทยา ซึ่งสนใจ
ติดตามการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างต่อเน่ือง นับต้ังแต่โรคเอดส์ ไข้หวัดนก ซาร์ส ไข้หวัดใหญ่ 
2009 ไวรัสนิปาห์ เอนเทอโรไวรัส-71 และอื่นๆ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าโรคโควิด 19 น้ี จะเป็นปัญหาใหญ่ของ
โลก จึงได้เขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพโ์พสต์ทูเดยต้ั์งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่ออธิบายเหตุการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคน้ีให้สาธารณชนได้เข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักและลดความตระหนก ควบคู่กับการ
แสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายควบคุมป้องกันโรคน้ีด้วย 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015523        

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      โควิด-19 : ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏบิัติ 
ผู้แต่ง        สยมพร ศิรินาวิน 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      การรวบรวมความรู้และการจัดท าหนังสือน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 ต้ังแต่ความเป็นมาของโรค แหล่งแพร่เชื้อ การรับเชื้อ ระยะการฟักตัว 
อาการป่วย ความรุนแรงของโรค การแยกผู้ป่วยและการกักตัว (Quarantine) การดูแลรักษาผู้ป่วย กลไก
การป้องกันการติดเชื้อ เป็นต้น เน่ืองจากโรคโควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ และยังไม่สิ้นสุดการแพร่ระบาด 
ข้อมูลความรู้ต่างๆ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ีจะเป็นพื้นฐานส าหรับ
การศึกษาเชิงลึกและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจเพื่อดูแลตัวเอง และคนที่คุณรักต่อไป 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015524            

 
ช่ือเร่ือง      COVID-19 โรคติดต่อบนโลกต่อติด : มนุษยชาติกับการรับมือโรคระบาดคร้ังใหม่บนโลกที่ 
               เชื่อมต่อถึงกัน 
ผู้แต่ง        Debora MacKenzie 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     การระบาดของโรคโควิด 19 คร้ังน้ี มีที่มาอย่างไร? ค้างคาวคือตัวร้ายจริงหรือ? จริงหรือไม่ที่
เราสามารถหยุดเรื่องทั้งหมดน้ีได้ต้ังแต่แรก? โลกสมัยใหม่ที่ดูเหมือนควรจะรับมือกับโรคระบาดได้แต่
ท าไมเราถึงล้มเหลว? หนังสือเล่มน้ีจะพาเราไปไกลกว่าแค่การอธิบายว่าโรคโควิด 19 คืออะไร? แต่ชวน
ต้ังค าถามเพื่อมองไปขา้งหน้าพาไปเข้าใจข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเกิด ‘โรคระบาดใหญ่’ ในแต่ละคร้ัง ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อถอดบทเรียนและท านายแนวโน้มการเกิดขึ้นในคร้ังต่อไป เพราะความ
จริงแล้วโรคระบาดเกิดขึ้นบนโลกเราเสมอ และสิ่งเดียวที่มนุษยชาติท าได้คือ ‘การเตรียมรับมือ’ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015553     
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ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์ 2564 : หนังสือแนะน า 
 
 ช่ือเร่ือง     สร้างสติ รักษาจิต สู้ COVID-19 

ผู้แต่ง        ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ิ 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     หนังสือเล่มน้ีเหมาะเป็นคู่มือในการดูแลสุขภาพจิตใจของผู้อ่าน เพื่อรับมือกับวิกฤตการ
ระบาดของโรคโควิด 19 อีกทั้งเหมาะส าหรับทุกเพศ ทุกวัย ที่อยากเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางจิตใจไม่ว่าระยะเวลาในการกักตัวหรือ “Work From Home” อย่างน้อย 2 สัปดาห์
จนถึงเวลาหลายเดือนที่อยู่กับตัวเอง ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความว้าวุ่นทางจิตใจ เช่น กลัว เครียด 
เหงา ท้อแท้ เป็นต้น สภาวะแบบน้ีนอกจากจะเป็นผลเสียต่อจิตใจแล้วยังมีผลกระทบต่อสุขภาพกายอีก
ด้วย เพราะความเครียดและว้าวุ่นใจน้ัน ถ้ามีอย่างต่อเน่ืองก็จะส่งผลกระทบต่อการสร้างภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย ดังน้ัน การดูแลจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งจึงมีความส าคัญยิ่ง เพราะ ‘การฝึกสติ’ ด้วยตนเอง 
เป็นการรับมือกับสภาพจิตใจที่หนักอึ้ง และเตรียมพร้อมเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อไป 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015554     

 
ช่ือเร่ือง      ระเบยีบแห่งการระบาด 
ผู้แต่ง         Adam Kucharski 
ปีท่ีพิมพ์      2563 
เร่ืองย่อ       หนังสือ ระเบียบแห่งการระบาด เล่มน้ี เขียนโดยนักคณิตศาสตร์และนักระบาดวิทยาระดับ
โลก ผู้เคยเข้าไปร่วมปฏิบัติการวิเคราะห์การระบาดของโรคร้ายแรงให้กับองค์กรสาธารณสุขระดับโลก
มาแล้วหลายคร้ัง จนในที่สุดผู้เขียนก็พบว่าการระบาดของไวรัสก่อโรคมักมีรูปแบบและปัจจัยบางอย่าง
เป็นตัวตัดสินว่าการระบาดแต่ละคร้ังจะรุนแรงและขยายวงกว้างได้ขนาดไหน ที่น่าสนใจคือ คูชาร์สกี้ไม่
เพียงน าเอาทฤษฎีระบาดวทิยาไปต่อกรกับโรคร้ายเท่าน้ัน เขายังน ามันไปอธิบาย การระบาดอื่นๆ ในโลก
ยุคใหม่ อาทิ การตลาด การเงิน ไวรัล เฟคนิวส์ เทคโนโลยี ไปจนถึงไอเดียและนวัตกรรมว่าท าไมสิ่งต่างๆ 
เหล่าน้ัน บางอย่างจึงแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วราวไฟลามทุ่ง แต่บางอย่างที่ดีมีประโยชน์กลับถูก
แชร์หรือส่งต่อเพียงน้อยนิดแล้วก็เงียบหายไปแทบจะทันที 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015489   

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      โลกซึมเศร้า : คลายปมโรคแห่งยุคสมัย และทางเลือกใหม่ในการเยียวยา 
ผู้แต่ง        Johann Hari 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      ทุกวันน้ี ‘โรคซึมเศร้า’ กลายเป็นโรคแห่งยุคสมัยและเปน็ปัญหาเร้ือรังในสังคม บางทีอาจถึง
เวลาแล้วที่เราต้องหันกลับมาค้นหาต้นเหตุแห่งความเจ็บปวดที่ฝังลึกและทบทวนว่าที่ผ่านมาเรามัวแต่มุ่ง
หาทางเยียวยา 'โรค' จนหลงลืม 'โลก' แห่งความเป็นจริงไปใช่หรือไม่? ผู้เขียนเผชิญภาวะซึมเศร้าต้ังแต่
วยัรุ่นและติดอยู่ในวังวนของโรคน้ีถึง 13 ปี ดังน้ัน เขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาค าตอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทั่วโลก สืบสาวหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลที่บริษัทยาซุกซ่อนไว้ เพื่อย้อนรอยสู่ ต้นตอของ
ภาวะซึมเศร้าที่ท าให้เราตัดขาดจากโลก ทั้งวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยม งานประจ ารีบเร่ง หรือเหตุการณ์
เลวร้ายในอดีต พร้อมน าเสนอหนทางเยียวยา เพื่อน าทางเรากลับไปเชื่อมต่อกับโลกและผู้คนอีกคร้ัง 
หนังสือเล่มน้ีจะแสดงให้เห็นว่า อาการซึมเศร้าไม่ใช่ 'ความป่วยไข้' แต่เป็นสัญญาณเตือนให้หันกลับมา
ย้อนทบทวนชีวิตเพื่อกอบกู้ตัวตน ความสัมพันธ์ที่หล่นหาย และก้าวออกจากโรคซึมเศร้าไปด้วยกัน 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015415       
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ข่าวสารเดือนกุมภาพันธ์ 2564 : หนังสือแนะน า 
   

ช่ือเรื่อง      การสังเคราะห์มาตรการและนโยบายของรัฐบาลเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
                จากผลการประเมินการปฏิบัติตนของประชาชนไทยต่อมาตรการต่างๆ 
ผู้แต่ง         วิโรจน์ ต้ังเจริญเสถียร และคณะ 
ปีที่พมิพ์      2563 
เรื่องย่อ       งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 
เพื่อน าไปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมถึงเผยแพร่สถานการณ์ตามผลการส ารวจและค าแนะน าถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการด าเนินชีวิตให้
ประชาชน ระเบียบวิธีศึกษา ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (online questionnaire) ของ Google Forms โดย
ปรับปรุงค าถามใหม่ทุกสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 4 ชุดค าถาม และ
คัดเลือกกลุ่มประชากรด้วยวิธีการสุ่มตามความสะดวก (convenient sampling) โดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางสื่อสารของหน่วยงานรัฐและทางโซเชียลมีเดียของบุคคลผู้มีชื่อเสียงเพื่อให้ประชาชนร่วมตอบ
แบบสอบถาม 
                 ผลการศึกษา การส ารวจนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 99,865 คน (ชาย ร้อยละ 28.4, หญิง 
ร้อยละ 71.6) อายุเฉลี่ย 42 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ร้อยละ 84.8 พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 99.8 เข้าใจว่าควรท าตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างไร และร้อยละ 
93.7 คิดว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดการระบาดของโรคได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 53.0 ไม่ได้ออกนอก
บ้าน ส าหรับผู้ที่ออกจากบ้านเหตุผลหลัก คือ ไปท างาน (ร้อยละ 62.3) และธุระจ าเป็น เช่น ซ้ืออาหาร/ของ
ใช้ หาหมอ (ร้อยละ 62.1) สิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้สนับสนุนมากที่สุดเพื่อให้การอยู่บ้านเป็นไปได้ 
คือ ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค (ร้อยละ 35.4) ส าหรับด้านพฤติกรรมการป้องกันโรค พบว่า ดัชนีค่าเฉลี่ย
เรขาคณิตของพฤติกรรมการป้องกันตนเองโดยรวมซ่ึงประกอบด้วย 5 พฤติกรรม ได้แก่ รักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร, ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า, ล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ , 
งดการสัมผัสใบหน้า จมูก ตาและปาก รวมถึงทานอาหารร้อนและใช้ช้อนส่วนตัว คิดเป็น 0.70 , 0.76, 0.75, 
และ 0.78 ตามล าดับในสัปดาห์ที่ 1-4 ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 80.2 ยินยอมให้จัดสถานที่ควบคุมเพื่อ
สังเกตอาการเริ่มป่วยในชุมชนของตน ส่วนผลกระทบต่อรายได้ พบว่า ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 ของการส ารวจ 
มีร้อยละ 43.3 ตอบว่ารายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย และในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 มีร้อยละ 52.1 ตอบว่า
รายได้ลดลง ในด้านความคิดเห็นต่อการผ่อนคลายมาตรการ พบว่าร้อยละ 49.1 ยังไม่พร้อมผ่อนคลายใน
เดือนพฤษภาคม และร้อยละ 60.1 ระบุว่าสามารถทนปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” 
ต่อไปได้อีก 4 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีร้อยละ 22.3 วางแผนที่จะเดินทางออกนอกจังหวัดภายใน 1 สัปดาห์ หาก
รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการ  
                 สรุปผลการศึกษา มาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ได้รับความร่วมมือจากประชาชน
เป็นอย่างดีทั้งในด้านการพยายามอยู่บ้านและการมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและแพร่กระจาย
โรค ถึงแม้ว่าประชาชนจ านวนมากจะได้รับผลกระทบต่อรายได้ โดยภาพรวมประชาชนยังไม่คิดว่าควรผ่อน
คลายมาตรการดังกล่าวและสามารถอยู่กับมาตรการนี้ต่อไปได้อีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนหลังจากเมษาย น 
ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการส ารวจนี้ คือ ต้องรณรงค์เรื่องการอยู่บ้านและพฤติกรรมป้องกันตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง รัฐบาลควรพิจารณาผ่อนคลายมาตรการโดยค านึงถึงความเสี่ยงและความจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงจัดเตรียมสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วยให้เพียงพอ  และติดตามการปฏิบัติตัวของ
ประชาชนต่อไปอีกระยะหนึ่ง 
 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5273  
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 
 
 

https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5273
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ 
แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Dallas Buyers Club (2013) 

          Dallas Buyers Club ภาพยนตร์ดราม่าท่ีดัดแปลงมาจากเร่ืองจริงของชายหัวใจแกร่งชื่อ รอน วู้ดรูฟ (แมทธิว แม็ค
คอนาเฮย์) หนุ่มคาวบอยเมืองเทกซัสผู้เป็นท้ังช่างไฟฟ้าและนักกีฬาโรดีโอ ในปี 1985 ขณะท่ีใช้ชีวิตอย่างหัวหกก้นขวิด รอน
ต้องเผชิญกับวิกฤตคร้ังร้ายแรงท่ีสุด เมื่อเขาตรวจพบเชื้อเอชไอวี และมีเวลาอยู่ดูโลกอีกเพียง 30 วันเท่านั้น ในช่วงเวลาที่ ยา
รักษาโรคเอดส์ยังไม่ได้รับการค้นคว้าหรือยอมรับกันอย่างจริงจัง รอนมิได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เขาเดินทางข้ามชายแดนไป
เม็กซิโกเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการรักษา เขาลักลอบน าตัวยาเข้ามาในสหรัฐฯ และเอาไปเผยแพร่ในสังคมชาวเกย์ โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากเรย์ออน (จาเร็ด เลโต้) เพื่อนเกย์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน รอน และเรย์ออน ร่วมก่อตั้ง Buyers Club  
ชุมชนผู้ป่วยโรคเอดส์ท่ีลงขันกันจ่ายเงินแบบรายเดือน เพื่อใช้เป็นทุนในการเสาะหาตัวยาหรือวิธีรักษาแบบใหม่ โดยไม่รอความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ ขณะท่ี Buyers Club เติบโตขึ้นด้วยการสนับสนุนของเพื่อนๆ และบรรดาลูกค้า รอนก็ต้องต่อสู้เพื่อกอบ
กู้ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของตนเองกลับคืนมา เพื่อการยอมรับจากคนในสังคมปกติ ซ่ึงการต่อสู้คร้ังนี้ได้เติมเต็มชีวิตของ
เขาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างท่ีเขาเองไม่เคยรู้สึกมาก่อน คงดั่งเช่นค ากล่าวท่ีว่า “ส่ิงใดเกิดขึ้นแล้ว ส่ิงนั้นดีเสมอ” 
          แมทธ ิว แม็คคอนาเฮย์ ประสบความส าเร็จจากบทบาท รอน วู้ดร ูฟ คาวบอยผู้ต ิดเชื ้อเอชไอวีในภาพยนตร์
อัตชีวประวัติเร่ือง Dallas Buyers Club ท าให้เขาได้รับรางวัลออสการ์, รางวัลจากสมาคมนักวิจารณ์สาขาภาพยนตร์, รางวัล
ลูกโลกทองค า และรางวัลแซกอะวอร์ดในสาขานักแสดงน าชายยอดเย่ียม 
 
สนใจติดต่อขอยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 


