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ข่าวสารเดือนมีนาคม 2564 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      สถานการณ์ผู้สูงอายไุทย พ.ศ. 2562 
ผู้แต่ง        มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสู้งอายุไทย (มส.ผส.) 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      รายงานฉบับน้ี น าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ทั้งในแง่
สิทธิประโยชน์และความครอบคลุมด้านต่างๆ โดยการพิจารณาถึงข้อเสนอแนะส าคัญ 3 ประการ 1) 
ทบทวนและค านึงถึงความยั่งยืน 2) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เกี่ยวกับปรัชญาในการจัดสวัสดิการให้
ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น 3) กระจายความรับผิดชอบในการจัด
สวัสดิการผ่านภาคส่วนต่างๆ ทั้งจากครอบครัว อาสาสมัคร ชุมชน ท้องถิ่น สถาบันศาสนาและภาค
ประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015580         

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2564 
ผู้แต่ง        ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      10 ประเด็นที่น่าสนใจที่สืบเน่ืองจากวิกฤติของโรคโควิด 19 ซึ่งเขย่าพฤติกรรมสุขภาพคน
ไทย ได้แก่ 1) Fake News บทเรียนรับมือโรคอุบัติใหม่ให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนก 2) ผู้ป่วย NCDs กลุ่ม
เสี่ยงเฝ้าระวัง 3) Digital Disruption หมุนเร็วขึ้นจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของการใช้ชีวิต 4) ออกก าลังกาย
วิถีใหม่ 5) ภาวะเครียดผลพวงทางเศรษฐกิจตกต ่า 6) New Normal โลกเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 7) 
ฝุ่นควันอันตราย พบสัญญาณโรคระบบทางเดินหายใจในภาคเหนือ 8) เมื่อขยะพลาสติกก าลังกลับมา 9) 
ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นไทย และ 10) ตามติดพฤติกรรมกินอยู่อย่างไทย 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015525             

 
ช่ือเร่ือง      หน้าจอโลกจริง : สมดุลใหมข่องครอบครัวยุคดิจิทัล 
ผู้แต่ง        Anya Kamenetz 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยี ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง นักการศึกษา 
รวมถึงนักวิจัยด้านสื่อ มาสางปมปัญหาแห่งยุคสมัยว่าด้วยบทบาทและผลกระทบของการอยู่กับ 
‘หน้าจอ’ ที่ไหลท่วมบ้านและทะลกัเขา้ไปถงึห้องนอน จนตกเป็นจ าเลยว่าเป็นต้นเหตุของสารพดัโรคยอด
ฮิตใน ‘เด็กสมัยใหม่’ ทั้งโรคอ้วน นอนไม่หลับ สมาธิสั้น ก้าวร้าว หรือกระทั่งโรคซึมเศร้า แถมพ่วงด้วย
อาการเสพติดอินเทอร์เน็ตขั้นรุนแรงจนพ่อแม่ต้องกุมขมับ ซึ่งเน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีจะพาผู้อ่านไปท า
ความรู้จักสื่อยุคใหม่ด้วยมุมมองที่เปิดกว้างและไร้อคติ ผ่านหลักฐานเชิงวิชาการและประสบการณ์ตรง
จากหลายร้อยครอบครัว ซึ่งเป็นเสมือนคู่มือที่จะช่วยฟื้นฟูสมดุลระหว่าง ‘หน้าจอ-โลกจริง’ ของ
ครอบครัวในยุคดิจิทัลและทวงความสุขของชีวิตกลับคืนมา 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015468      
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ข่าวสารเดือนมีนาคม 2564 : หนังสือแนะน า 
 
 ช่ือเร่ือง     สุขจรัสแสง : คู่มือผู้ใช้งานจิต 

ผู้แต่ง        Phakchok Rinpoche และ Erric Solomon 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     เอร์ริก โซโลมอน ในฐานะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีแห่งซิลคิอนวัลเลย ์และอีกบทบาทใน
ฐานะอาจารย์สอนการภาวนาแนวใหม่ อีกท่านคือพักชก ริมโปเช ได้รับการบรรพชาโดยองค์ทะไลลามะ 
ศึกษาเล่าเรียน ฝึกปฏิบัติพุทธปรัชญาและการภาวนาในสายธรรมเก่าแก่ของทิเบต ซึ่งผู้เขียนทั้งสองได้
ร่วมมือกันแบ่งปันเรื่องการท างานของจิตใจเพื่อเสนอหนทางสู ่‘ความสุข’ อันเจิดจรัส ซึ่งจะเป็นความสุข
ที่เข้าถึงได้ในชีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะในโมงยามทีท่้าทาย เร่งรีบ ด้วยเทคนิคการฝึกสติและการภาวนาที่
ท าได้ระหว่างวัน รวบรวมจากเกร็ดการปฏิบัติในชีวิตส่วนตัวของผู้เขียน รวมถึงรายงานการศึกษาค้นคว้า
ทางวิทยาศาสตร์ พวกเขาจะพาผู้อ่านไปท าความรู้จักจิตใจกับการเปลี่ยนทัศนะเพียงเล็กน้อยสามารถก่อ
เกิดความเปลี่ยนแปลงชีวิตชนิดถอนรากถอนโคนได้อย่างไร หนังสือเล่มน้ีมีค าตอบ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015567      

 
ช่ือเร่ือง      ท าทีละอย่าง : วิธีการพัฒนาสู่สมองแห่งพุทธะ 
ผู้แต่ง         Rick Hanson 
ปีท่ีพิมพ์      2561 
เร่ืองย่อ       หนังสือเล่มน้ีคือคู่มือการฝึกปฏิบัติที่ต่อยอดมาจากหนังสือสมองแห่งพุทธะ โดยมีวิธีฝึก 52 
วิธี ส าหรับการพัฒนาจิตใจและสมองอยา่งง่าย ซึ่งคุณสามารถท าได้ทีละอยา่งเป็นประจ าทุกๆ วัน ผู้เขียน 
ดร.ริค แฮนสัน นักจิตวิทยาด้านประสาทวิทยาและเป็นผู้สอนการเจริญภาวนาได้ยืนยันหนักแน่นว่า 
วิธีการพัฒนาต่างๆ เหล่าน้ี จะช่วยส่งเสริมและยกระดับจิตใจในตัวผู้ฝึกฝน ทั้งความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ 
การเห็นคุณค่าภายในตนเอง ความสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์อันเจ็บปวด ความมี
ประสิทธิภาพในการท างาน ความอยู่เย็นเป็นสุขไปจนถึงความสขุสงบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับบทสรุปที่ได้
จากหนังสือสมองแห่งพุทธะ ที่กล่าวว่า "ถ้าคุณเปลี่ยนสมองคุณได้ก็เปลี่ยนจิตใจได้ ถ้าคุณเปลี่ยนจิตใจได้
ก็เปลี่ยนสมองได้ ถ้าคุณเปลี่ยนสมองและจิตใจได้ก็เปลี่ยน ‘ชีวิต’ ได้" 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015560    

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      ศาสตร์ของสมองที่รู้จักหยุดพัก 
ผู้แต่ง        คุงายะ อากิระ 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      สมองของเราท างานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นแม้แต่ตอนที่เราหลับ การท างานอย่างไม่เคย
หยุดพักเป็นบ่อเกิดของความเหน่ือยล้า ความเสื่อมสภาพและโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่รู้ตัว ผู้เขียนคือ คุงายะ 
อากิระ แพทย์ด้านสมองชื่อดังชาวญี่ปุ่นจะพาเราออกส ารวจการท างานของสมอง พร้อมทั้งแนะน า “วิธี
พักสมอง” ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่บุคคลชั้นแนวหน้าของโลกน าไปใช้และได้ผลมาแล้ว ตัวอย่างเช่น ฝึก
ใช้ความคิดสแกนร่างกาย ก าหนดวันขี้เกียจให้ตัวเองเดือนละคร้ัง เมื่อรู้สึกเครียดให้เปลี่ยนวิธีหายใจ กิน
อาหารแต่ละจานด้วยความรู้สึกเหมือนเพิ่งเคยกินคร้ังแรก เมื่อเราอ่อนโยนกับผู้อื่น สมองก็จะอ่อนล้า
น้อยลง ลองติดต่อกับคนที่ห่างหายไปนาน นิสัยแบบไหนที่ท าให้สมองเหน่ือยง่าย เป็นต้น น่ีคือหนังสือที่
จะช่วยให้สมองได้หยุดพัก เพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสมองในการจัดการกับความเครียด อีกทั้งยัง
ช่วยฟื้นฟูจิตใจ ท าให้มีสมาธิกับการท างานและยังช่วยการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015577        
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ข่าวสารเดือนมีนาคม 2564 : หนังสือแนะน า 
   

ช่ือเรื่อง      Efavirenz WHO PQ: กรณีศึกษาความร่วมมือรัฐ-เอกชน ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
                และควบคุมคุณภาพ 
ผู้แต่ง         นุศราพร เกษสมบูรณ์ และคณะ 
ปีที่พมิพ์      2563 
เรื่องย่อ       การถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวข้องกับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิค ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณ์และมีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อสรุปบทเรียน
การท างานขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อให้ได้การรับรอง WHO Prequalification Programme 
(WHO PQ)  
                การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยศึกษาเอกสารที่มีการเผยแพร่อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา: องค์การเภสัชกรรมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท Mylan ซ่ึงเป็น
บริษัทยาชื่อสามัญชั้นน าจากอินเดีย จนสามารถผลิตและควบคุมคุณภาพยาต้านไวรัส Efavirenz และได้รับ
การรับรองจากองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้การด าเนินดังกล่าวมีข้อสรุปที่ส าคัญ คือ  
                1) การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ส าคัญคือ การตัดสินใจเชิงนโยบายที่ผลักดันให้ อภ. ต้องได้
มาตรฐานการรับรอง WHO PQ และการตัดสินใจในการท าความร่วมมือกับบริษัท Mylan  
                2) ปัจจัยความส าเร็จ คือ ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รับการถ่ายทอด ท าให้เกิด
การท างานร่วมกันอย่างมุ่งมั่นระหว่างองค์การเภสัชกรรมและบริษัท Mylan ในด้านการผลิตและการควบคุม
คุณภาพ ท่ีน าไปสู่การรับรองมาตรฐาน WHO PQ โดยมีปัจจัยเอ้ือในประเทศ ได้แก่ นโยบายหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า สนับสนุนการแก้ปัญหาเอดส์ด้วยการผลิตยาต้านไวรัสเอชไอวีภายในประเทศ ศักยภาพของ
องค์การเภสัชกรรมและการมีแผนพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนในประเทศไทย เรื่อง WHO Pre-qualification 
Scheme เมื่อปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ บริบทระหว่างประเทศโดยเฉพาะการที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
โลก (Global Fund) เห็นชอบให้องค์การอนามัยโลกสนับสนุนในรูปแบบ Technical Assistance เพื่อให้
ประเทศก าลังพัฒนาที่มีก าลังการผลิตยาสามารถยกระดับคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับให้ยาต้านไวรัสกับ
โครงการในประเทศต่างๆ ที่ใช้งบประมาณกองทุนโลกจัดซ้ือได้  
                3) อุปสรรคที่ท าให้ อภ. ต้องใช้เวลากว่า 17 ปี เพื่อได้รับการรับรอง WHO PQ คือ ความไม่
พร้อมขององค์การเภสัชกรรม ทั้งสถานที่ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ การ
ออกแบบ การเลือกใช้เทคโนโลยีและบุคลากร รวมถึงระบบการบริหารจัดการของ อภ. ที่ท าให้ผู้บริหารและ
คณะกรรมการบางช่วงบางสมัยให้ความส าคัญในประเด็นอ่ืน  
                สรุปผลการศึกษา บทเรียนจากการสร้างทีมงานชุดใหม่ ผนวกกับวัฒนธรรมการท างานแบบ
ใหม่ ท่ีมีความเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันและการสนับสนุนจากผู้บริหารในหลายช่วง 
ในที่สุดท าให้โครงการ WHO PQ ส าเร็จได้ ส่งผลให้ อภ.สามารถสร้างระบบงานคุณภาพที่เข้มแข็งในการ
ผลิตยาในภาพรวมขององค์กรและบุคลากร จนสามารถสร้างภาพลักษณ์ของ อภ.ในตลาดต่างประเทศให้มี
ความเชื่อมั่นกับผลิตภัณฑ์ของ อภ. 
 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5302  
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ 
แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Little Buddha (1993) 

          Little Buddha ผลงานการก ากับโดย Bernardo Bertolucci ชาวอิตาลี ท่ีเคยคว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์
ยอดเยี่ยมจาก The Last Emperor ในปี 1988 ส าหรับภาพยนตร์เรื่อง Little Buddha มีการเล่าเรื่องตัดสลับคู่กันไป
ระหว่างเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน โดยอาศัยความเชื่อในศาสนาพุทธแบบวัชรยานหรือพุทธแบบทิเบตเป็นฐานของการเล่า
เร่ือง ซ่ึงมีความเชื่อในเร่ืองของการเวียนว่ายตายเกิด ว่าหลังจากท่ีคนเราตายไปแล้วดวงจิตไม่ได้แตกดับ แต่ เป็นเพียงการย้าย
จากร่างหนึ่งไปยังอีกร่าง คงมีเพียงร่างกายสังขารเท่านั้นท่ีสูญสลาย นี่จึงเป็นท่ีมาของเร่ืองราวสุดประทับใจและชวนติดตาม 
          ลามะนอร์บู ภิกษุชาวทิเบตต้องเดินทางไปยังซีแอตเทิล เพื่อค้นหาร่างกลับมาเกิดใหม่ของ ลามะดอร์เจ พระอาจารย์ผู้
ล่วงลับ การค้นหาคร้ังนี้น าทางให้ได้พบเด็กน้อยสามคนท่ีเกิดช่วงเวลาเดียวกันกับพระอาจารย์ผู้ล่วงลับ ซ่ึงเป็นชนชาวอเมริกัน, 
เนปาลและอินเดีย โดยจะมีการน าตัวมาเข้ารับการทดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าใครคือร่างเกิดใหม่ของลามะดอร์เจ ภาพยนตร์บอกเล่า
เร่ืองราวถึงความศรัทธา ความอดทนอดกล้ันต่อปัญหาและอุปสรรค การเดินทางเพื่อค้นหาความหมายและแก่นแท้ของชีวิต 
โดยอาศัยเร่ืองราวพุทธประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่วันเยาว์วัยท่ีเติบโตท่ามกลางความสุขสบาย จนถึงวันออกผนวช และ
บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ซ่ึงภาพยนตร์ได้ค่อยๆ ฉายภาพต่างๆ เพื่อตอกย้ าถึงความจริงในชีวิตของมนุษย์ท่ีต้อง
พบเจอท้ังเร่ืองของความทุกข์ ความสุข ความไม่แน่นอนของเร่ืองราว ความไม่จีรังของสรรพส่ิงผ่านพุทธประวัติ ท้ายสุดกลับมา
สู่ค าถามท่ีว่า อะไรคือความหมายของความตายและการมีชีวิต และหนทางท่ีจะไปสู่การหลุดพ้นท่ีแท้จริงเป็นเช่นใด... 
 
สนใจติดต่อขอยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 


