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ช่ือเร่ือง      ระบบยาของประเทศไทย 2563 
ผู้แต่ง        คณะกรรมการจัดท ารายงานระบบยาของประเทศไทย 2563 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ี มเีน้ือหาเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ‘ระบบยา’ ในประเทศ
ไทย ซึ่งเน้ือหาภายในเล่มน้ี ประกอบด้วย 14 บท ได้แก่ 1) นโยบายแห่งชาติด้านยา 2) กฎหมายเกี่ยวกับ
ยา 3) การคัดเลือกยา 4) การจัดหาและการกระจายยา 5) การเงินการคลังที่เกี่ยวกับยา 6) การใช้ยา 
7) ระบบยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร 8) ยาชีววัตถุ 9) ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านยา 
10) อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน 11) ก าลังคนด้านสุขภาพในระบบยา 12) ความตกลงทางการ
ค้าระหว่างประเทศกับระบบยา 13) เศรษฐศาสตร์การเมืองกับระบบยา และ 14) ระบบยาภายใต้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย : ประเด็นท้าทายและโอกาสพัฒนา 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015624          

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      ออกแบบเพื่อเท่าเทยีม : สะกิดกรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
ผู้แต่ง        Iris Bohnet 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมชื่อดังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะพาผู้อ่านไป
ส ารวจ ‘อคติทางเพศ’ ที่แฝงอยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นในที่ท างาน ห้องเรียน หรือ ครอบครัว พร้อมท า
ความรู้จักวิธีลดความเหลื่อมล้ าทางเพศ ด้วยเคร่ืองมือ ‘การออกแบบอิงพฤติกรรม’ ผ่านงานวิจัยอ่าน
สนุกและกรณีศึกษาชวนทึ่งมากมาย หนังสือเล่มน้ีจะช่วย ‘สะกิด’ ให้เราค่อยๆ ขยับกรอบคิดและสลัด
อคติทางเพศที่ครอบง า เพื่อสร้าง ‘ความเท่าเทียม’ ที่เอื้อให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และเปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องถูกจ ากัดด้วยเพศสภาพอีกต่อไป 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015572              

 
ช่ือเร่ือง      การเงินคนจน : การเงินฐานรากจากมุมมองของลูกค้าในศตวรรษทีย่ี่สิบเอ็ด 
ผู้แต่ง        Stuart Rutherford และ Sukhwinder Arora 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     ผู้เขียน เป็นนักวิจัย ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการด้านไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance ในไทย
นิยมแปลว่า ‘การเงินขนาดจ๋ิว’ หรือ ‘การเงินฐานราก’) ซึ่งเป็นผู้คร่ าหวอดในวงการมานานกว่าสี่
ทศวรรษ ร่วมกับ ‘สุขวินทร์ อาโรรา’ เพื่อนคู่คิดของเขา เขียนหนังสือ ‘การเงินคนจน’ เล่มน้ีขึ้นมาเพื่อ
อธิบายเรื่องการเงินให้เข้าใจอย่างง่าย ซึ่งว่าด้วยการจัดการด้านเงินน้ันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับคน
จน เพราะพวกเขามีความจ าเป็นต้องแปลงเงินออมให้เป็นเงินก้อนโตที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้จ่ายในวันน้ี
หรือในอนาคต ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการทางการเงินของคนจนได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015558       
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 ช่ือเร่ือง     ศิลปะแห่งการอ่านคน 

ผู้แต่ง        Malcolm Gladwell 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     มนุษย์เราไม่ได้อ่านหรือเข้าใจงา่ยอยา่งทีคิ่ด กรณีการมองคนพลาด ชวนเข้าใจคนผิด มีอยู่ทุก
วัน และมีมานานนับพันๆ ปี จุดอ่อนน้ีได้ก่อปัญหาที่ไม่ควรเกิดระหวา่งผู้คนบนท้องถนน ที่ท างาน ในศาล 
หรือกระทั่งในศึกสงคราม จากงานวิจัยอันยาวนานยืนยันชัดว่า ต่อให้คุณเชี่ยวชาญด้านน้ีก็ใช่ว่าจะเป็น
เรื่องง่าย เพราะมีบางสิ่งที่คุณต้องรู้ ก่อนจะเข้าหา พูดคุย หรือรับมือกับใครก็ตามที่คุณไม่ได้รู้จักดี น่ีคือ
ผลงานติดอันดับขายดีจาก ‘มัลคอล์ม แกลดเวลล์’ นักเขียน 1 ใน 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดโดย
นิตยสาร TIME ซึ่งเขาใช้กรณีตัวอย่างจากข่าวฉาวต่างๆ เชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์ และข้อมูลการวิจัย 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านประเมินและรับมือกับผู้คนที่พบเจอในแต่ละวันได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015566       

 
ช่ือเร่ือง      เปิดโปงด้านสเีทาของ 4 พ่อมดไอท ี
ผู้แต่ง         Scott Galloway 
ปีท่ีพิมพ์      2561 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ีจะพูดถึงเร่ืองราวของ 4 บริษัท ซึ่งคือ Amazon, Apple, Facebook และ 
Google ที่เป็น 4 ธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา มีคนพูดถึงธุรกิจทั้งสี่แห่งน้ี
มากมาย แต่กลับไม่มีใครเลยทีม่องลกึลงไปจนเห็นเบื้องหลังความส าเร็จ และอ านาจของพวกเขา ผู้เขียน
ไม่เคยเชื่อนิทานที่พวกเขาแต่งขึ้นมาเลย จึงเลือกที่จะถามค าถามที่ไม่มีใครเคยถาม อย่างเช่น ท าไมพวก
เราถึงปล่อยให้ธุรกิจทั้งสี่เข้ามาแทรกซึมอยู่ในชีวิตของเราต้ังแต่ต่ืนยันหลับอย่างไม่เกรงกลัว ท าไมตลาด
หุ้นถึงแกล้งมองไม่เหน็บาปแห่งการท าลายล้างต่อธุรกิจอื่นๆ ในขณะที่ปีศาจทั้งสี่ตนน้ีก าลังแข่งกันเพื่อไป
ถึงระดับธุรกิจหลักล้านล้านดอลลาร์ จะมีใครที่สามารถล้มยักษ์อยา่งพวกเขาได้หรือไม่ เป็นต้น ซึ่งผู้เขียน
เป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ที่มีสไตล์เฉพาะตัว พูดตรง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ สงสัยอะไรต้องหาค าตอบให้ได้ ด้วย
นิสัยเช่นน้ี จึงเป็นข้อดีส าหรับผู้อ่านที่จะได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งค าตอบต่างๆ อยู่ในหนังสือเล่มน้ีแล้ว 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015593      

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      เชื่อเถอะ อย่าเยอะเกิน 
ผู้แต่ง        Richard Carlson 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      ภายใต้ความเรียบง่ายและท่วงท่าสบายๆ ของรูปแบบหนังสือเล่มน้ี เป็นการเชิญชวนผู้อ่าน
มาท าความเข้าใจหลักการทางจิตวิทยาและการสังเกตในพฤติกรรมของมนุษย์ รวมไปถึงความเข้าใจต่อ
ค าถามที่ว่า จริงๆ แล้ว อะไรส าคัญหรือมีความหมายแท้จริงต่อชีวติเรา เน่ืองด้วยในชีวิตและการท างานที่
ต้องพบเจอกับความเครียด ความเร่งรีบ ความกดดัน รวมถึงบาดแผลในอดีต แม้กระทั่งปัญหาเศรษฐกิจ 
และสังคม ซึ่งวันแล้ววันเล่าผ่านไป จนท าให้เราไม่ทันเฉลียวใจวา่ ยังมีวิธีอื่นที่จะใช้ ‘มองและตอบสนอง’
ต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งผู้เขียนได้เชิญชวนเราต้ังค าถามอยา่งลึกซึ้งว่าอะไรมสี าคัญหรือไมส่ าคัญ และ
อะไรควรค่าแก่การใส่ใจกับ ‘เวลา’ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดในชีวิตของมนุษย์เรา ด่ังข้อคิดที่ผู้เขียนให้ไว้ว่า “ใช้
ชีวิตในวันน้ีให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย ซึ่งมันอาจจะเป็นอย่างน้ันจริงๆ ก็ได้” ซึ่งประโยคและข้อคิดใน
หนังสือเล่มน้ีจะช่วยผู้อ่านได้ค้นพบแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและการท างาน 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015568         
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ช่ือเรื่อง      ทางเลือกของการบริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
                ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้แต่ง         จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 
ปีที่พมิพ์      2563 
เรื่องย่อ      เหตุการณ์การยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2563 อันเป็นผลมาจากการตรวจพบความ
ผิดปกติของการเบิกจ่ายในระบบของ สปสช. ท าให้เกิดค าถามส าคัญว่าจะสามารถแก้ไขในเชิงระบบและมี
มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตหรือไม่ 
                  รายงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่น
ภายใต้การก ากับของ สปสช. ในเขตกรุงเทพมหานคร และจัดท าทางเลือกการบริหารจัดการคลินิกชุมชน
อบอุ่นภายใต้การก ากับของ สปสช. โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นจากการ
น าเสนอข้อมูล เอกสารและวรรณกรรมทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการของคลินิกชุมชนอบอุ่นผ่าน
การจัดประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เก่ียวกับการจัดบริการ
ของคลินิกชุมชนอบอุ่นและการบริหารของ สปสช. โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 2 เดือน 
                  การศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติมีพัฒนาการมาเป็นล าดับ การมีคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครประสบความส าเร็จใน
ระดับหนึ่งในการเพิ่มการเข้าถึงบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แต่
ผลการด าเนินการในด้านอ่ืนเท่าที่มีข้อมูลสนับสนุน โดยเฉพาะที่เก่ียวเนื่องกับคุณภาพของการดูแลสุขภาพ
และความพึงพอใจ ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ ยังอาจกล่าวได้ว่า การติดตามประเมินผลการมี
ส่วนร่วมของหน่วยบริการภาคเอกชน รวมถึงคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพมหานคร ยังไม่ได้รับการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้ขาดสารสนเทศที่ส าคัญหลายประการที่จะช่วยในการวิเคราะห์
ให้เห็นถึงผลดีหรือผลได้ ตลอดจนผลเสียหรือข้อจ ากัดต่างๆ ของการให้มีคลินิกชุมชนอบอุ่นเป็นกลุ่มหน่วย
บริการที่ส าคัญและเป็นทางเลือกในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
                  ทางเลือกของการบริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทางเลือกที่  1: 
ยกเลิกระบบบริการปฐมภูมิโดยหน่วยบริการภาคเอกชนในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น ทางเลือกที่ 2: ให้
คลินิกชุมชนอบอุ่นสามารถเป็นหน่วยบริการประจ าที่บริหารเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิเต็มรูปแบบ 
ทางเลือกที่ 3: ให้มีคลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิภายใต้นโยบายที่ให้
ประชาชนไปใช้บริการที่ไหนก็ได้ 
                  หลักเกณฑ์พิจารณาทางเลือกและเง่ือนไขที่เก่ียวข้องในการด าเนินการที่ส าคัญและจ าเป็นของ
แต่ละทางเลือกประกอบด้วยหลักเกณฑ์ส าคัญ 2 กลุ่ม คือ (1) การสนับสนุนการบรรลุเป้าประสงค์ของ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในด้านต่างๆ ที่อาจต้องสร้างสมดุลของการให้ความส าคัญซ่ึงกันและกัน 
(Balancing competing UHC goals) และ (2) ความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Execution 
possibility) เมื่อได้ศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดไว้และเง่ือนไขส าคัญ
ประกอบการด าเนินการเพื่อให้ทางเลือกดังกล่าวประสบความส าเร็จแล้ว ทางเลือกที่ผู้จัดท ารายงานเห็นว่า
เหมาะสมที่สุด น่าจะเป็นการใช้ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 ร่วมกัน ดังแสดงผลการประเมินในตารางที่ 
6.4  
                  รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปในการประกอบการพิจารณาใดๆ ที่เก่ียวข้องกับการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการยกระดับสุขภาพของ
ประชาชน และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นของทุกคนในประเทศ 
 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5314  
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 

https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5314
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. 

 

A Street Cat Named Bob (2016) 

          ภาพยนตร์เร่ือง A Street Cat Named Bob คือ ผลงานท่ีสร้างจากหนังสือขายดี และอ้างอิงจากเร่ืองจริงสุดแสน
ประทับใจ เมื่อ ‘เจมส์ โบเวน’ พบแมวเร่ร่อนสีส้มตัวหนึ่ง นอนบาดเจ็บอยู่ตรงโถงทางเดินในแฟลตของเขา ซ่ึงเขาไม่เอะใจเลย
ว่าชีวิตตัวเองก าลังจะเปล่ียนไปตลอดกาล เดิมทีเขาเคยเป็นนักดนตรีร่อนเร่พเนจร ติดยา ไร้อนาคต แต่หลังจากที่เขาได้
ช่วยชีวิตแมว ชีวิตเขาค่อยๆ เปล่ียนไป ซ่ึงเขาตั้งชื่อให้แมวว่า ‘บ๊อบ’ แล้วท้ังคู่ได้กลายเป็นคู่หูท่ีแยกจากกันไม่ได้ การเดินทาง
ออกไปร้องเพลงเปิดหมวกของท้ังคู่ช่วยเติมเต็มระหว่างกันและกัน และเยียวยาบาดแผลในอดีตของเขา  
          A Street Cat Named Bob เรื่องราวของทั้งคู่กับการผจญภัยอันน่ารัก มีอารมณ์ขันหลากหลายรูปแบบ และ
อันตรายบ้างเป็นบางคร้ัง สนุก ชวนติดตาม แม้แต่กับคนที่ไม่ใช่ทาสแมวก็ยังหลงรักภาพยนตร์เรื่องนี้ นี ่คือจุดเริ่มต้นของ
ความสัมพันธ์ท่ีจะท าให้คุณยิ้ม ของมิตรภาพต่างสายพันธุ์ในนิยามค าว่า ‘เพื่อน’ 
          ชมคลิปตัวอย่างภาพยนตร์ คลิก https://www.youtube.com/watch?v=s13Fnj8LzD8  
 
สนใจติดต่อขอยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 

https://www.youtube.com/watch?v=s13Fnj8LzD8

