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ช่ือเร่ือง      Healthy Always : สุขภาพดีตลอดไป 
ผู้แต่ง        ศุภวุฒิ สายเชื้อ 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      จากการค้นคว้างานวิจัยด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือที่สุด ผ่านการ
พิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดผลด้วยตนเอง จนน ามาสู่หนังสือ  Healthy Always : สุขภาพดี
ตลอดไปเล่มน้ี นอกจากเร่ืองการรักษาสุขภาพแล้ว ผู้เขียนยังพาผู้อ่านไปสู่ความรู้พื้นฐานเร่ืองยีน ยา
รักษาโรคชรา การบ าบัดฟื้นฟูเซลล์ และการปรับกระบวนทัศน์ เรื่องความชรา รวมทั้งการลดความเสี่ยง
จากโรคสมองเสื่อมซึ่งมาพร้อมกับวยั การมีสุขภาพที่ดีถือเปน็สินทรัพย์อันมค่ีา ยิ่งกว่าสินทรัพย์และความ
มั่งค่ังใด เพราะปัญญาอันผ่องใสย่อมเกิดในร่างกายที่แข็งแรง 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015657            

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      ไมว่่าใครก็สขุภาพดีได้เหมือนคุณหมอ อาย ุ101 ปี 
ผู้แต่ง        ทะนะกะ โยะชิโอะ 
ปีท่ีพิมพ์     2564 
เร่ืองย่อ      เคล็ดลับ “กิจวัตร 45 ประการ” ซึ่งเป็นกิจวัตรง่ายๆ ที่ไม่เพียงแค่ยิ่งปฏิบัติยิ่งสุขภาพ
แข็งแรงเท่าน้ัน แต่ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งได้ชีวิตที่แจ่มใสกระฉับกระเฉงเป็นของแถมติดตัวอีกด้วย ผู้เขียน
นายแพทย์ทะนะกะ โยะชิโอะ ชาวญี่ปุ่นซึ่งมีอายุ 101 ปี ได้มาแบ่งปันเคล็ดลับที่เรียบง่าย ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนนิสัยเล็กๆ น้อยๆ และท าเป็นประจ าทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอาหารการกิน การออกก าลังกาย 
ลดทอนสิ่งให้โทษต่อร่างกาย การดูแลสุขภาพจิตใจ ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่หลายคนมองข้าม 
เคล็ดลับเหล่าน้ียืนยันจากประสบการณ์ตรงที่ผ่านเหตุการณ์จากโรคร้าย และได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและ
การดูแลตัวเอง ซึ่งท าแล้วเห็นผลจริง ไม่ว่าใครก็สุขภาพดีเหมือนคุณหมอได้ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015670                

 
ช่ือเร่ือง      ข้อพพิาทคดีทางการแพทย ์
ผู้แต่ง        ธวัช จารุศิริกุล 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ     ในปัจจุบันคดีความระหว่างแพทยก์ับคนไข้เกดิมากขึน้ มีการฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา 
ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กบัคนไข้จากเดิมที่ใกล้ชิดกัน กลายเป็นความระแวงต่อกัน เกิดการจ้อง
จับผิดในการรักษา จนกลายเป็นสิ่งที่ผู้เขียนขอเรียกว่า 'การระวังตัวแบบป้องกันตัวไว้ก่อน' หนังสือเล่มน้ี 
จึงมุ่งอธิบายให้เข้าใจง่าย เพื่อท าความเข้าใจแนวทางการฟ้องร้องและด าเนินคดีในศาล โดยต้ังแต่เริ่มต้น
การเป็นคดีความ ข้อหาที่เป็นฐานแห่งความรับผิดของแพทย์ ประเด็นที่พิพาทกันในคดี จนถึงคดีสิ้นสุดไป
ตามล าดับ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านท าความเขา้ใจในแต่ละคดี แต่ละเหตุการณ์มากยิ่งขึ้นและรู้เท่าทันการรักษา 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015651         
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 ช่ือเร่ือง     ยอดมนุษย์นักกีฬา : มหัศจรรย์พันธุกรรมหรือสัจธรรมการซ้อม 

ผู้แต่ง         David Epstein 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ     ข้อสงสัยที่มีมานานเท่าประวัติการแข่งขันกีฬาของมนุษยชาติ ว่าสุดยอดนักกีฬาอย่าง ยูเซน 
โบลต์, ไมเคิล เฟ็ลปส์ และเซเรนา วิลเลียมส์ คือตัวประหลาดทางพันธุกรรมที่สวรรค์ส่งลงมาเป็นเจ้า
สนามหรือแค่คนธรรมดาที่เอาชนะขีดจ ากัดทางชีววิทยาและทางร่างกาย ด้วยการฝึกซ้อมอย่างเอาเป็น
เอาตายและมุ่งมั่นเต็มหัวใจเพื่อไปสู่ชัยชนะ 'เดวิด เอปสตีน' นักเขียนมือรางวัลแห่งนิตยสาร Sports 
Illustrated พาเราเดินทางรอบโลก ต้ังแต่สนามแข่งเอ็นเอฟแอลในอเมริกา ไปถึงลู่ดินฝุ่นฟุ้งในเคนยา
และทะเลสาปน้ าแข็งในฟินแลนด์ เพื่อตอบปัญหาโลกแตกเรื่อง “พรสวรรค์หรือพรแสวง” ในวงการกีฬา 
จริงหรือที่ว่าอยากเก่งต้องฝึกให้ครบ 10,000 ชั่วโมง หรือว่าบางคน ชนชาติบางชนชาติน้ัน มี 'ยีนกีฬา' ที่
ธรรมชาติก าหนดมาโดยเฉพาะ น่ีคือหนังสือวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์การกีฬาที่จะท าให้คุณมอง
ของผู้อ่านเปลี่ยนไป! 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015664         

 
ช่ือเร่ือง      นวัตกรรมสุดล้ าจากอสิราเอล  
ผู้แต่ง         Avi Jorisch 
ปีท่ีพิมพ์      2563 
เร่ืองย่อ      'อิสราเอล' ประเทศในดินแดนทะเลทรายแห้งแล้งและโอบล้อมด้วยภยัสงคราม แต่อิสราเอล
ก็ได้ชื่อว่าเป็นหน่ึงในประเทศที่มีธุรกิจสตาร์ทอัพมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นแหล่งก าเนิด
ของนวัตกรรมระดับโลก เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากดินแดนแห่งน้ี ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูโลก แต่
ยังช่วยชีวิตผู้คนนับพันล้านทั่วโลกด้วย เช่น ระบบชลประทานน้ าหยดที่ท าให้พืชเติบโตได้ในทะเลทราย 
เมล็ดพันธุ์พืชที่ยังใช้เพาะปลูกได้แม้เวลาผ่านไปนับสิบปี การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ผ้าพันแผลที่ห้าม
เลือดได้ มอเตอร์ไซค์กู้ชีพฉุก เฉิน กล้องแคปซูลขนาดจ๋ิวส่องตรวจล าไส้ แม้แต่การใช้กัญชาในทาง
การแพทย์ก็ได้ริเริ่มใช้มาเกือบสามสิบปีแล้ว ณ ดินแดนแห่งน้ี หนังสือเล่มน้ีจะน าคุณท่องไปในเร่ืองราว
แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นต้นก าเนิดของนวัตกรรมเปลี่ยนโลก 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015658        

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      สมองซ่อมได้  
ผู้แต่ง        Tom O'Bryan 
ปีท่ีพิมพ์     2564 
เร่ืองย่อ      หากคุณพบว่า ความจ าและอารมณ์ของตนเองผิดปกติ นอนหลับตอนกลางคืนได้ไม่ดี รู้สึก
เหน่ือยตลอดทั้งวัน คุณอาจก าลังมีภาวะสมองเสีย! แต่อย่าเพิ่งกังวล เพราะหนังสือ สมองซ่อมได้ เล่มน้ี 
คือหนังสือที่แพทย์ด้านสมองทั่วโลกแนะน าให้อ่าน โดยนายแพทย์ทอม โอไบรอัน ผู้ได้รับการขนานนาม
ว่า “เชอร์ล็อก โฮล์มส์” แห่งวงการแพทย์ แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน โดยปูพื้นฐานต้ังแต่การท างานของ
สมอง ท าความรู้จักโครงสร้างและองค์ประกอบของสมอง ชี้ให้เห็นว่าสมองกับล าไส้ท างานสัมพันธ์กัน
อย่างไร มลพิษต่างๆ ที่เรารับเข้าสู่ร่างกายในชีวิตประจ าวันส่งผลเสียต่อสมองอย่างไร ไปจนถึงวิธีดูแล
สุขภาพสมอง เช่น การออกก าลังกายด้วยการฝึกลมหายใจ การกินอาหารเป็นยาและแนะน าเมนูอาหาร
บ ารุงสมองที่ท าเองได้ง่ายๆ ที่บ้านอีกด้วย คุณจะได้ดูแลและฟื้นฟูสมองแบบองค์รวม โดยค้นปัญหาที่
แท้จริงของสิ่งที่ท าให้คุณสมองล้า การอ่านและท าตามค าแนะน าในหนังสือเล่มน้ีจะท าให้คุณกลับมาใช้
ชีวิตประจ าวันและการท างานได้ดียิ่งขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015652    
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ช่ือเรื่อง      โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19): องค์ความรู้ด้านงานวิจัยไวรัสวิทยา การศึกษาข้อมูลด้าน 
                การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการพัฒนาวัคซีน 
ผู้แต่ง         วัฒนา พันธุ์พืช และคณะ 
ปีที่พมิพ์      2564 
เรื่องย่อ      เนื่องจากปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ซ่ึงเป็น
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน การระบาดของเชื้อไวรัส
ชนิดนี้ก่อให้เกิดโรคต่อระบบทางเดินหายใจ เรียกว่า “COVID-19” และโรคนี้มีอัตราป่วยและอัตราตาย
สูงขึ้นมากในประเทศจีน ภายในเวลาไม่ก่ีสัปดาห์หลังจากพบผู้ป่วยรายแรก เชื้อไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจาย
ไปยังประเทศต่างๆ ในทุกทวีปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  
                ถึงแม้ว่าประเทศไทยมีมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มแข็งจนสามารถลดปริมาณการติดเชื้อ จน
ท าให้ไม่มีผู้ติดเชื้อต่อวันเป็นระยะเวลาหลายเดือนได้ แต่ทางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้
เล็งเห็นว่าประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องมีทิศทางการวิจัยด้าน COVID-19 ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
การให้ทุนวิจัย จึงมีโครงการให้กลุ่มผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรมในส่วนส าคัญที่จะช่วยให้ สวรส. เข้าใจ
ถึงภาพรวมและใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการวางแผนนโยบายการให้ทุนวิจัยด้าน COVID-19 ต่อไปใน
อนาคต  
ผลสรุปจากโครงการ กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมในด้านความรู้ทั่วไปของเชื้อไวรัส SARS-CoV-
2 ซ่ึงเป็นเชื้อสาเหตุให้เกิดโรค COVID-19 โดยแบ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 5 บท ได้แก่  
บทที่  1  ชีววิทยาพื้นฐานของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ทั้งด้านอนุกรมวิธาน โครงสร้างของเชื้อไวรัส 
โครงสร้างของจีโนม โปรตีนส าคัญของไวรัส วงจรชีวิตของเชื้อไวรัสและวิวัฒนาการของไวรัส  
บทที่ 2  การตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วยชุดตรวจแบบต่างๆ ผู้วิจัยได้แจกแจงประเด็นส าคัญของชุดตรวจแบบ
ต่างๆ ข้อจ ากัดการใช้งานชุดตรวจวินิจฉัยและการแปลผล  
บทที่ 3  การพัฒนายาต้านไวรัส SARS-CoV-2 ทั้ง 5 กลุ่มที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งแบบให้ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ 
อาร์เอ็นเอดีเพนเด้นท์อาร์เอ็นเอพอลิเมอร์เรส (RNA dependent RNA polymerase, RdRp) แบบให้ฤทธิ์
ต้านเอนไซม์โปรติเอส (protease inhibitor) แบบให้ฤทธิ์ต้านการหลอมรวมกันระหว่าง envelope ของ
ไวรัสกับเยื่อหุ้มเซลล์ของเจ้าบ้าน (host) แบบให้ฤทธิ์ต้านการจับกันระหว่างไวรัสและตัวรับบินผิวเซลล์เจ้า
บ้าน และแบบให้ฤทธิ์ยับยั้งกระตุ้นการจับของอินเตอร์ลิวคิน-6 (IL-6 receptor)  
บทที่ 4  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัส SARS-CoV-2 กับโฮสต์และการป้องกันโรค โดยเนื้อหาหลักของบทนี้จะ
เน้นไปที่ระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2  
บทที่ 5 ประเด็นและความเห็นของนักวิจัยที่ท างานวิจัยเก่ียวกับโรค COVID-19 ในช่วงเวลาที่มีการระบาด  
 
กลุ่มผู้วิจัยเชื่อว่าข้อมูลที่ได้ทบทวนวรรณกรรมนี้จะเป็นข้อมูลเสริมให้ สวรส. น าไปใช้ในการวางนโยบายใน
การให้ทุนด้าน COVID-19 ของประเทศได้ 
 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5350  
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 
 
 
 
 
 

https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5350
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri


สนับสนุนโดย 
 

 

ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ 
แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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

หมายเหตุ  
** ประกาศปิดให้บริการช่ัวคราว ** 
"ตามค าสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) ต้ังแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง" 

ROOM (2015) 

          ภาพยนตร์เร่ือง ROOM เล่าเร่ืองราวพิเศษสุดของ Jack (Jacob Tremblay) เด็กชายซุกซนวัยห้าขวบ ผู้ท่ีมีคุณแม่ 
Joy (Brie Larson) ผู้รักและเอาใจใส่เขา คอยดูแลเช่นเดียวกับแม่ท่ีดีคนอ่ืนๆ เธออุทิศตนให้กับการดูแลเขาให้มีความสุขและ
ปลอดภัย เล้ียงดูด้วยความอบอุ่นและความรัก รวมถึงท าในสิ่งปกติอื่นๆ เช่น เล่านิทาน การเล่นเกม และออกก าลังกาย 
อย่างไรก็ดี ซ่ึงในความเป็นจริงนั้น ชีวิตของพวกเขาห่างไกลจากความปกติลิบลับ เพราะพวกเขาถูกขังอยู่ในห้องส่ีเหล่ียมขนาด 
10x10 ฟุต ท่ีไร้หน้าต่าง ซ่ึงแม่เรียกมันว่า “ห้อง” แม่ได้สร้างโลกท้ังใบให้กับเขาภายในห้องนั้น และเธอก็จะไม่ยอมให้อะไรมา
หยุดยั้งความรักท่ีมีต่อเขา แม้กระท่ังในสภาพแวดล้อมท่ีน่าอึดอัด Jack จะสามารถมีชีวิตท่ีสมบูรณ์และมีความสุข แต่เมื่อ Jack 
เร่ิมตั้งค าถามและอยากรู้อยากเห็นเก่ียวกับสถานการณ์ของพวกเขามากขึ้นเร่ือยๆ จนท าให้เธอต้องตัดสินใจบอกความจริงกับ
ลูก ว่าจริงๆ โลกมันกว้างใหญ่กว่านั้นมากนัก และเธอก็เคยอยู่บนโลกจริงใบนั้นมาก่อน อะไรท าให้พวกเขาต้องมาถูกขังไว้ท่ี 
“ห้อง” นี้ เร่ืองราวของท้ังสองจะด าเนินต่อไปเช่นไร และจะสามารถหนีออกจาก “ห้อง” ได้หรือไม่… 
          ROOM ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของ Emma Donoghue ซ่ึงภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดเร่ืองราวได้อย่างยอดเยี่ยม
ประทับใจ ท้ังตัวบท รวมถึงการแสดงของตัวละครแม่และลูก ท าให้ประเด็นที่เกี่ยวกับ “ความรักของแม่” นั้นยิ ่งใหญ่และ
สวยงามมาก ส่งให้บทบาทการแสดงของแม่ Joy (Brie Larson) ได้รับรางวัลออสการ์และรางวัลลูกโลกทองค า สาขานักแสดง
น าหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ ROOM  
 
สนใจติดต่อขอยืมภาพยนตร์เร่ืองนี้ได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 




