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ข่าวสารเดือนกรกฎาคม 2564 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง      เชื้อโรค ร่างกาย และรัฐเวชกรรม : ประวัติศาสตร์การแพทยส์มยัใหม่ในสงัคมไทย 
ผู้แต่ง         ทวีศักด์ิ เผือกสม 
ปีท่ีพิมพ์      2561 
เร่ืองย่อ     หนังสือเล่มน้ีมุ่งแสดงให้เห็นถึงการก่อต้ังของระบบการแพทย์สมัยใหม่ในสังคมไทย ทั้งในแง่
ความรู้ ความคิด โครงสร้าง และนโยบาย ซึ่งต้องการแสดงให้เห็นว่า ‘เชื้อโรค’ ได้สร้างชาติขึ้นมาได้
อย่างไร และการควบคุมเชื้อโรคกลายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างวินัยให้แก่พลเมืองของชาติได้อย่างไร 
ด้วยเชื้อโรคได้เดินทางเข้ามาในสังคมไทยพร้อมกับการแพร่ระบาด และได้แพร่กระจายออกไปอย่าง
รวดเร็วตามเส้นทางการคมนาคม ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ มากมาย ซึ่งความคิดเรื่องเชื้อโรค
ได้กลายเป็นรากฐานทางความคิดที่ส าคัญให้กับรัฐในการพัฒนาความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้ต่อสู้
กับ ‘เชื้อโรค’ ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดในทางการแพทย์น้ันก็เพื่อให้สร้างพลเมืองได้มี ‘สุขภาวะ’ ที่ดี 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015718                 

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      วิทยาศาสตร์ความอ้วน : ถอดรหัสศาสตร์แห่งการลดน้ าหนัก ไขความลับสู่สุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
ผู้แต่ง        Jason Fung 
ปีท่ีพิมพ์     2564 
เร่ืองย่อ     ‘ความอ้วน’ ศัตรูตัวร้ายแห่งยุคสมัยที่กัดกินสุขภาพของผู้คนทุกเพศทุกวัยทั่วโลก ดร.เจสัน 
เฝิง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ าหนัก จะพาผู้อ่านตามรอยเส้นทางการต่อสู้ในสงครามอันยาวนาน
ระหว่างมนุษย์กับความอ้วน ไขปริศนาต้นตอที่แท้จริงของความอ้วนที่วนเวียนอยู่รอบคาร์โบไฮเดรต 
ไขมันและน้ าตาล ทลายค าลวงเร่ืองแคลอรีและสารพัดความเชื่อผิดๆ พร้อมเปิดโปงผู้ร้ายตัวจริงอย่าง
ฮอร์โมนอินซูลิน พ่วงด้วยค าแนะน า 5 ขั้นตอน ส าหรับการลดน้ าหนักที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
รองรับ อันเป็นความหวังแห่งโลกใหม่ที่มนุษย์จะมีชัยต่อความอ้วนได้อย่างแท้จริง 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015702                 

 
ช่ือเร่ือง      หายป่วยด้วยยาแผนไทย 
ผู้แต่ง        ดวงแกว้ อังกูรสิทธิ ์
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ     หนังสือเล่มน้ี เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เรื่องราวของยาสามัญประจ าบ้านทั้งแผนปัจจุบัน แผน
โบราณ อีกทั้งน าเสนอความรู้ด้านทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ประเภทของยา ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมไทยในแต่ละยุค งานวิจัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ความรู้ในการเลือกใช้ยาแผนโบราณว่าจะป้องกันอาการป่วยได้อย่างไร หากป่วยเล็กน้อยต้องใช้ยา
ประเภทใด ถ้าอาการรุนแรงขนาดไหนต้องรีบไปพบแพทย์ เป็นต้น นอกจากตัวยาที่ดีแล้วอีกหน่ึงสิ่งที่
ส าคัญคือ พฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้องและการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015717           
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 ช่ือเร่ือง     แก่ช้า อายุยืน  

ผู้แต่ง        David A. Sinclair และ Matthew D. Laplante 
ปีท่ีพิมพ์     2564 
เร่ืองย่อ     ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้ค้นพบว่า ‘ความชรา
ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติที่เราต้องยอมรับ แต่สามารถรักษาให้หายได้’ และได้น าความรู้จากการค้นพบอันน่า
ทึ่งเสนอผ่านหนังสือเล่มน้ี เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า มนุษย์ชราได้อย่างไรและ
จะสามารถเอาชนะความเสื่อมและความถดถอยเหล่าน้ันได้หรือไม่ พร้อมเปิดโลกใหม่เกี่ยวกับการพัฒนา
คร้ังส าคัญของการมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและสุขภาพดีขึ้นได้อย่างน่ามหัศจรรย์ เน้ือหาจึงเหมาะส าหรับผู้ที่
สนใจและต้องการเข้าใจกระบวนการชรา การมีอายุยืนขึ้นและการหลีกเลี่ยงโรคที่เกิดจากความชรา 
เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งผู้เขียนได้ย้ าอยู่เสมอว่า หากเราสามารถรักษาความชราได้ ก็จะเป็นเหมือน
เกราะป้องกันโรคต่างๆ ที่มาพร้อมกับความชรา อีกทั้งช่วยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขของ
ตนเอง และประเทศชาตไิด้เป็นจ านวนมากอีกด้วย 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015689          

 
ช่ือเร่ือง      ฮิวแมนนิจูด : แนวคิดและเทคนิคใหม่ในการดูแลคนในครอบครัว 
ผู้แต่ง         Yves Gineste, Rosette Marescotti และ Miwako Honda 
ปีท่ีพิมพ์      2563 
เร่ืองย่อ      ฮิวแมนนิจูด (Humanitude) เป็นวิธีการดูแลผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้นในประเทศฝร่ังเศส ซึ่ง
อาศัยประสบการณ์จากการท างานในเนิร์สซิ่งโฮมมากกว่า 30 ปี สังเกตและพัฒนาเทคนิคการดูแล
ผู้สูงอายุ โดยอาศัยพื้นฐานของการดูแลที่เขา้ใจถึงความต้องการของมนุษย์ โดยการดูแลแบบฮิวแมนนิจูด
ได้ถูกพัฒนา เผยแพร่ และใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศทางยุโรป รวมทั้งญี่ปุ่น ซึ่งขณะน้ีมีการพัฒนา
ความก้าวหน้า ทั้งการศึกษาวิจัย การอบรมและการน านวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วย หากได้อ่าน
หนังสือเล่มน้ีอย่างลึกซึ้งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ดูแล โดยเฉพาะผู้ดูแลที่ก าลังดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่
มีปัญหาด้านการรู้คิด ด้านความจ า หรือมีความผิดปกติทางพฤติกรรม ผู้ป่วยติดเตียง การน าแนวคิดน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลส่งผลดีทั้งผู้รับการดูแลและผู้ให้การดูแลอย่างน่าอัศจรรย์ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015690         

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      จากดับสญูสู่นิรันดร์ : ส่องวิถหีลังความตายจากหลากหลายวัฒนธรรม 
ผู้แต่ง        Caitlin Doughty 
ปีท่ีพิมพ์     2564 
เร่ืองย่อ      ผู้เขียนเชิญชวนผู้อ่านให้เตรียมพร้อมส าหรับการออกเดินทางสู่การผจญภัยในโลกแห่ง 
‘ความตาย’ ที่ไม่ใช่แค่จุดหมายสุดท้ายของชีวิต แต่พาส่องส ารวจวัฒนธรรมความตายที่หลากหลายอัน
เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสัน ท่องไปในพิธีกรรมการอ าลาที่ ‘ให้เกียรติ’ ผู้ล่วงลับ พร้อมค้นหาหนทางเพื่อการ
เยียวยาจิตใจของเหล่าผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก Caitlin Doughty เป็นทั้งสัปเหร่อหญิงและนักเขียน
หนังสือติดอันดับขายดีของ A New York Times และ Los Angeles Times ซึ่งผู้เขียนรณรงค์ให้คนเปิด
ใจกว้างกับความตายและพาผู้อ่านออกเดินทางไปส่องวิถีหลังความตายจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก 
น่ีคือหนังสือที่เล่าเร่ืองวัฒนธรรม ‘ความตาย’ ได้อย่างมี ‘ชีวิต’ และเปี่ยมไปด้วยสีสันของความเป็น
มนุษย์ พร้อมชวนพินิจความตายในแง่มุมใหม่ เพราะความตายมิใช่เพียงปลายทางของร่างกายที่ดับสูญ 
แต่คือการเดินทางของความระลึกถึงอันเป็นนิรันดร์ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015719     
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ช่ือเรื่อง      การพัฒนาประสิทธิภาพทางการคลังที่ยั่งยืนส าหรับระบบหลักประกันสุขภาพ และแบบจ าลอง 
                การจัดสรรทรัพยากรก าลังคนด้านสุขภาพ 
ผู้แต่ง         ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย 
ปีที่พมิพ์      2564 
เรื่องย่อ      โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
                1) พื้นที่การคลังสาธารณสุข: ประมาณการช่องว่างในการก าหนดงบประมาณ (Fiscal Space) 
ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและระบบสาธารณสุข และ  
                2) การจัดสรรบุคลากร: ศึกษาช่องว่างอุปสงค์-อุปทานของบุคลากรทางการแพทย์เชิงพื้นที่และ
พัฒนาแบบจ าลองในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
                ผลการวิจัยเรื่องพื้นที่การคลัง หรือ ช่องว่างในการก าหนดงบประมาณ (Fiscal Space) ของ
ค่าใช้จ่ายสุขภาพประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณจากภาครัฐ โดยเน้นระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (Universal Coverage Scheme (UCS)) เพื่อประเมินตัวชี้วัดตามกรอบ Sustainability, 
Adequacy, Fairness and Efficiency (SAFE) พบว่า ความยั่งยืนและความเพียงพอเป็นเรื่องที่น่ากังวล
ส าหรับประเทศไทยในอีกอย่างน้อย 10 ข้างหน้า ซ่ึงงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับความเป็นไปได้
ของ 3 รูปแบบ แนวทางบูรณาการ 3 กองทุนหลัก โดยสามารถลดงบประมาณรัฐและค่าใช้จ่ายสุขภาพรวม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการคลัง ทั้งนี้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง (political economy 
analysis) พบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะหาแหล่งรายได้ เช่น การเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อน ามาใช้ทางด้าน
สวัสดิการ (earmarked VAT) และ การปฏิรูปภาษีทั้งระบบ ซ่ึงจ าเป็นจะต้องมีการผลักดันทางการเมือง จึง
จะเกิดขึ้นเป็นจริงได้  
                ผลการวิจัยเรื่องการจัดเครือข่ายสุขภาพเชิงพื้นที่ โดยศึกษาการจัดสรรทรัพยากรก าลังคน
สุขภาพของโรงพยาบาล สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) ภายในเขตพื้นที่เ ดียวกัน 
รวมทั้งวิเคราะห์การจัดสรรในรูปแบบ Public-Private Partnership พบว่า การจัดเครือข่ายระดับบริการ
ใกล้เคียงกัน เช่น รวมระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิระดับต้นและระดับกลาง จะสามารถช่วยลดการขาด
แคลนก าลังคนสุขภาพได้ นอกจากนี้ การจัดสรรบุคลากรโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิสังกัด 
สป.สธ. ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน ภายในจังหวัดเดียวกัน จะลดภาระงานเฉลี่ยต่อหัวของโรงพยาบาลสังกัด 
สป.สธ. เพียงเล็กน้อยเมื่อพิจารณาในระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารายจังหวัด จะลดภาระงาน
เฉลี่ยต่อหัวลงได้ประมาณร้อยละ 10 หรือมากกว่า ส าหรับหลายจังหวัดใหญ่ 
 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5359 
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ 
แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

 

A River Runs Through It (1992) 

            “A River Runs Through It” เป็นภาพยนตร์ท่ีสร้างจากนวนิยายในชื่อเดียวกัน เขียนโดย “นอร์แมน แมคลีน” 
อาจารย์มหาวิทยาลัยชิคาโก ซ่ึงอ้างอิงมาจากชีวิตส่วนหนึ่งของเขา โดยเฉพาะเร่ืองแม่น้ าแบล็คฟุต และการตกปลา ผลงาน
ก ากับโดย โรเบิร์ต เรดฟอร์ด ท่ีออกฉายเมื่อปี 1992 ภาพยนตร์เร่ืองนี้ได้รับการกล่าวขวัญมากท่ีสุดเร่ืองหนึ่งในทศวรรษท่ี 90 
ไม่ใช่เพียงแค่ภาพความสวยงามของธรรมชาติท่ีถูกถ่ายทอดบนแผ่นฟิล์ม ยังรวมถึงเพลงประกอบท่ียอดเยี่ยม ซ่ึงภาพยนตร์เร่ือง
นี้สามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเย่ียม มาครองได้ในปี 1993 
            ภาพยนตร์เล่าเร่ืองราวชีวิตของครอบครัวหนึ่งในเมืองมิสซูล่า รัฐมอนตาน่า พ่อเป็นบาทหลวงและเคร่งครัดใน
กฎระเบียบกับลูกชายสองคนมาก ซ่ึงด้วยปรัชญาในการด าเนินชีวิต ความคิด และทัศนคติท่ีแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน แต่ มี
กิจกรรมส าคัญที่ต้องท าร่วมกันอยู่เสมอของครอบครัวนี้ ก็ค ือ การไปเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ และการไปตกปลาที่แม่น้ า 
ท่ามกลางบรรยากาศแห่งขุนเขา แมกไม้ และสายน้ า การได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านการตกปลาได้หลอมรวมชายท้ังสามให้เข้าใจกัน
มากยิ่งขึ้น ซ่ึงภาพยนตร์เร่ืองนี้ได้ชวนตั้งค าถามกับวิถีการใช้ชีวิตปัจจุบันกับความเร่งรีบ ความฟุ้งเฟ้อ แล้วความสุขแท้จริงเป็น
อย่างไร? การท่ีได้ใช้ชีวิตแบบเนิบช้าสโลไลฟ์ได้มี ‘เวลา’ อยู่กับความคิดตัวเอง อยู่กับครอบครัว และการตกปลา ผู้ชมอาจจะ
พบว่า ‘ความสุขที่แท้จริง’ ช่างเรียบง่ายและไม่ได้อยู่ไกลตัวเราอย่างท่ีคิด... 
 
สนใจติดต่อขอยืมภาพยนตร์เร่ืองนี้ได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 




