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ขาวประชาสัมพันธสํานักทรัพยากรสารสนเทศ
สวัสดีคะ ทานคณาจารยและนักศึกษาที่รักทุกทาน สํานักทรัพยากรสารสนเทศ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสรับใช
ใหบริการกับทานทั้งหลายในปการศึกษาใหม (2558)นี้อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตองขอกลาวคําวา ยินดีตอนรับนักศึกษาใหมของ
มหาวิทยาลัยสยามในทุกระดับการศึกษา ไมวาจะเปนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม ดังนั้น สํานักฯ ก็
ขอมอบของขวัญพิเศษสุด เพื่อตอบสนองการใหบริการที่คาดวานาจะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูใชทุกทานดวยการปรับปรุงพื้นที่
ของสํานักฯใหมใหมีรูปโฉมใหมทันสมัย ใหเปน “พื้นที่การเรียนรูเอนกประสงค (Learning Auditorium) ซึ่งเนนการใหบริการขอมูล
ขาวสารและความบันเทิงในรูปของ IT และ Online ซึ่งจะเขาถึงผูใชไดอยางจุใจ ตามกระแสพัฒนาการทางดาน IT อาทิเชน การเลือกรับฟง
รับชม ขอมูลขาวสารตางๆ ในรูป Multi - Media และ Online ดวยคอมพิวเตอรแบบ Touch Screen นับตั้งแตกาวแรกที่ทานกาวเขาสูสํานักฯ
เลยทีเดียว และในฐานะที่เราเปนกําลังสนับสนุนที่สําคัญหนวยงานหนึ่ง ที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของทานทั้งหลายในทุกๆ ดานและ
ทุกๆ เรื่องไมวาจะเปนในเรื่องการเรียนการสอนหรือ ความรูทั่วๆ ไป ทั้งสารคดี หรือบันเทิงคดี ทานก็สามารถพบกับเราไดในทุกรูปแบบ
ของทรัพยากรสารสนเทศทั้ง หนังสือ วารสาร น.ส.พ. CD/DVD/VCD ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯที่สําคัญและใชงาย สะดวก
รวดเร็ว และใกลตัวที่สุดก็คือ “ฐานขอมูลออนไลน” ซึ่งทุกทานสามารถ Click เขามาที่เว็บไซตของสํานักฯไดที่

http://e-library.siam.edu แลว Click อีกครั้งไปที่ Logo ของฐานขอมูลวิชาการออนไลนตางๆ ที่ทางเราไดคัดสรรมาไว เพื่อพรอม
ใหบริการโดยครอบคลุมเนื้อหาในทุกหลักสูตร ดังนั้น ก็จะขอแนะนําใหรูจักกันในเบื้องตนกอนนะคะ เพื่อประโยชนในการศึกษาคนควา
หาความรูดวยตนเอง ไดแก
cฐานขอมูล “Science Direct” ของ Elsevier ซึ่งเหมาะสําหรับคณะที่เกี่ยวของกับทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพทั้งหลาย เชน คณะวิทยาศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะแพทยศาสตร (แต
คณะอื่นๆ ที่สนใจก็เชิญเขามาสืบคนขอมูลไดตลอดเวลาเชนเดียวกัน) เพราะเนื้อหาประกอบดวยความรูทางด
าน Life Science และ Medicine จากวารสารในสาขาวิชาตางๆจํานวนมากกวา 2,000 ชื่อเรื่อง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในดาน Agricultural & Biological Science; Biochemistry , Genetics & Molecular Biology ; Health
Science; และ Pharmacology , Toxicology & Pharmaceutics
dฐานขอมูลวารสารวิชาการออนไลน ของ EBSCO HOST ที่ครอบคลุมในทุกหลักสูตรที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยอีกจํานวน 9 ฐานไดแก
2.1 “Academic Search Complete” เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมในหลายสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร (รวมทั้ง food science)
วิศวกรรมศาสตร คอมพิวเตอร สังคมศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตรจากวารสารตางๆ รวมกวา 4,600 ชื่อเรื่อง มี
peer-reviewed full text มากถึง 3,900 บทความ โดยมีขอมูลยอนหลังตั้งแตป 1975
2.2 “Business Source Premier”เปนฐานขอมูลที่มีเนื้อหาชนิดเต็มรูปแบบซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาดานการ
บริหารจัดการตั้งแตป 1886 จากวารสารตางๆ รวมกวา 2,300 ชื่อเรื่อง (รวมทั้ง peer-reviewed full text อีกมากกวา
1,100 ชื่อเรื่อง) ในดานธุรกิจการบริหาร การตลาด การโฆษณา บัญชีการเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร การธนาคาร
MIS, POM ตลอดจนรายงานการประชุม การสัมมนา รวมทั้งบทวิเคราะหบริษัทชั้นนําทั่วโลกจากวารสาร ตางๆ รวมกวา 10,000 บริษัท
2.3 “Communication & Mass Media Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาดานนิเทศศาสตรและที่เกี่ยวของ ตั้งแตป 1915 จาก
วารสารวิชาการตางๆ กวา 450 ชื่อเรื่องที่ทานสามารถเขาไปสืบคนไดในรูปแบบ full text

2.4 “Computers & Applied Sciences Complete” ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยและพัฒนาการทางดานคอมพิวเตอรและวิชาการที่
เกี่ยวของ ซึ่งทานสามารถสืบคนขอมูลฉบับเต็มไดจากวารสารทางดานดังกลาวถึงกวา 1,000 รายชื่อ นอกเหนือจาก ขอมูลที่เปน index
และบทคัดยอจากวารสารตางๆ อีกประมาณ 2,200 ชื่อเรื่อง
2.5 “Education Research Complete” ครอบคลุมสาขาวิชาดานการศึกษาในทุกระดับการศึกษาตั้งแตวัยเด็กจนถึงอุดมศึกษา จาก
วารสารตางๆ ในรูปการคนเนื้อหาฉบับเต็มรวมกวา 1,200 ชื่อเรื่อง และเนื้อหาฉบับเต็มที่สามารถสืบคนจากหนังสือไดอีกถึง 500 ชื่อเรื่อง
ตั้งแตระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และยังมีหนังสือและเอกสารรายงานการวิจัยและรายงานการประชุมอีกมากมาย
2.6 “Hospitality & Tourism Complete” ครอบคลุมเนื้อหาดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการโรงแรมตั้งแตป 1965 จากวารสาร
ตางๆ รวมกวา 640 ชื่อเรื่องโดยสามารถสืบคนในรูปแบบเนื้อหาฉบับเต็มไดกวา 490 รายการ
2.7 “Regional Business News” ใหบริการขอมูลในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม จากหนังสือพิมพ วารสาร และสํานัก ขาวทาง
สาขาบริหารธุรกิจกวา 80 แหลง ที่ตีพิมพและเผยแพรในสหรัฐอเมริกา
2.8 “ERIC (The Education Resource Information Center)” ประกอบดวยขอมูลทางการศึกษาเปนจํานวนมากกวา 1.3 ลานราย
การ โดยสามารถสืบคนขอมูลฉบับเต็มไดถึงกวา 323,000 รายการ ทั้งนี้ทานสามารถสืบคนยอนหลังไดถึงค.ศ.1966
2.9 “Medline Complete” เปนฐานขอมูลทางดานการแพทย ที่สําคัญและเปนที่รูจักกันดี ประกอบดวยขอมูลแบบเต็ม จากวารสาร
ชั้นนําดานการแพทยโดยตรง จํานวนมากกวา 2,100 รายชื่อ และดรรชนีจากวารสารตาง ๆ อีกมากมายนับไมถวน
สําหรับ EBSCO HOST นี้อาจารยและนักศึกษาสามารถสืบคนจากภายนอกมหาวิทยาลัยไดโดยใช User Name : siam และ Password :
library คะ
eฐานขอมูล “มติชนออนไลน (Matichon Information Center)” เปนฐานขอมูลที่ทานสามารถสืบคนเนื้อหาเปนภาษาไทย (ทั้งเนื้อ
เรื่องและภาพประกอบ) ซึ่งสามารถสืบคนไดทั้งเนื้อหาที่เปนกฤตภาคหรือเนื้อหาฉบับเต็มในบางขอมูลซึ่งมาจากวารสารในเครือ เชน จาก
มติชนสุดสัปดาห และสามารถสืบคนเนื้อหาภาษาอังกฤษที่ไดขอมูลมากจาก The Nation และ Bangkok Post (ยอนหลังไดกวา 10 ป)
f ฐานขอมูล “วิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Digital Collection)” เปนฐานขอมูลที่สําคัญเนื่องจากเปนแหลงรวมในการสืบ
คนวิทยานิพนธ บทความ งานวิจัย ฉบับเต็ม (Full Text) ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทย รวมทั้งของมหาวิทยาลัยสยามซึ่งทาน
สามารถเขาไปสืบคนไดที่http://tdc.thailis.or.th/tdc/ หรือผานเว็บไซตของสํานักฯ http://e-library.siam.edu
g ฐานขอมูล “โครงงานอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Project:Digital Collection)” ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเปนฐานขอมูลโครงงานของ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี รวมทั้งเอกสาร โครงงานสหกิจศึกษา ซึ่งสามารถสืบคนในรูปฉบับเต็มไดผานทางเว็บไซตของสํานักฯ
h ฐานขอมูลงาน “วิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม ฉบับเต็ม (SIAM U. Research Database)” เปนฐานขอมูลที่เปนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสยามทั้งหมด ตั้งแตปพ.ศ. 2550-2554 จํานวนประมาณ 70 ชื่อเรื่อง
iวารสารออนไลน (E-Journal) ทางดานการโรงแรมและการทองเที่ยว ซึ่งประกอบดวยวารสารฉบับปจจุบันและสามารถสืบคนยอน
หลังไดกวา 20 ป (e-access plus backfile) ในรูปแบบเดียวกันกับวารสารฉบับตีพิมพซึ่งประกอบดวย
7.1 Cornell Hospitality Quarterly
7.2 Journal of Hospitality & Tourism Research
7.3 Journal of Travel Research
j ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกๆเดือน อยาลืม Click ไปที่ “แนะนําทรัพยากรฯ ใหม” ทานจะไดพบกับหนังสือและ VCD, DVD ใหมๆ
ที่นาสนใจ ทั้งดานวิชาการ สารคดี และบันเทิง ที่ทางสํานักฯไดเลือกสรรมาใหทานไดเลือกอานเลือกชมกันนะคะ
k ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ทุกทานจะไดรับทราบถึง “รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม สํานักทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม” ที่สํานักฯ ไดนําออกใหบริการพรอมใหยืม ในทุกๆ เดือน เปนจํานวน ประมาณ 400 รายการ โดยจะมีรายชื่อ ชื่อผูแตง และ เลขหมู
เพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงตัวทรัพยากรฯ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น สํานักฯจึงขอเชิญชวนใหผูใชหองสมุดทุกทานไดใช
ประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ ที่ทางสํานักฯไดประมวลมานําเสนอกับทาน ไดตลอดเวลาไมวาทานจะอยู ณ ที่ใด

นอกจากนี้ ทางสํานักฯ ขอนําเสนอหนังสือที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง ไดแก “อรอยชัยพัฒน” เนื่องจากในป ๒๕๕๘ ซึ่งเปนปมหา
มงคล ในวโรกาสครบรอบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทางมูลนิธิชัยพัฒนาไดรวบรวมสูตรอาหาร
พระราชทานที่ไดทรงปรุงเมื่อครั้งเสด็จไปตามโครงการตางๆ ของมูลนิธิฯ นอกจากสูตรพระราชทานแลว ยังมีสูตรของเลขาธิการมูลนิธิฯ
สูตรครั วโครงการ และสูตรเชฟมืออาชีพ ซึ่งใชวัตถุดิบ ที่เปนผลผลิตจากโครงการตางๆ ของมูลนิธิฯ และศูนยศึ กษาการพัฒนาอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้งนี้ เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาพระองคทรงมีพระปรีชาสามารถเปนหนึ่งในดานการปรุงอาหาร ที่ชาวชัย
พัฒนาตางก็ไดประจักษแจงและประทับใจ ดวยอาหารที่ทรงปรุงนั้นมีขั้นตอนที่ไมยุงยาก มากดวยคุณประโยชน และอรอยมากดวย
และยังไมพอแคนี้นะคะ เรายังมีหนังสือที่นาสนใจมานําเสนอใหกับผูใชบริการอีกหลากหลายชื่อเรื่อง
ดวยกันเชน หนังสือ “คิดแบบ ลี กวน ยู” ซึ่งทานผูนี้เปนรัฐบุรุษคนสําคัญของสิงคโปรเปนบุคคลที่ทรง
อิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เราจึงควรศึกษาถึงชีวิตและแนวคิดในการบริหารประเทศ
ของทานวา ทําอยางไรจากประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งในระดับภูมิภาคจึงกลับมาเปนประเทศที่มั่งคั่งระดับ
โลกได ชาวสิงคโปรยกยองนับถือทาน เปรียบเสมือนบิดาแหงสิงคโปรยุคใหม วิสัยทัศนและความคิดของ
ทานจึงมีคาดั่งเพชร จึงชวนใหติดตามและศึกษาเปนอยางยิ่ง และยังมีหนังสืออีกเลมหนึ่งที่เกี่ยวกับทางดาน
กฎหมาย ซึ่งไดแก “ป. อาญา ประมวลกฎหมายอาญา” ซึ่งปรับปรุงใหมแกไขถึงฉบับที่ 25 พ.ศ. 2558 ฉบับ
จับประเด็น พรอมฎีกาใหม แบงออกเปน 3 ภาคดวยกัน (ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป, ภาค 2 ภาคความผิด, และภาค
3 ลหุโทษ) สวนรายละเอียดปลีกยอยตองติดตามหาอานในตัวเลมนะคะ ออ! ยังไมหมดเทานี้นะคะ ทานใดที่รัก
สุขภาพก็ตองอานนี่เลยคะ เรามีมานําเสนอ 3 ชื่อเรื่องดวยกัน เลมแรก หนังสือ “108 โรค 1,009 สมุนไพร” เปน
ตําราดูแลรักษาโรค 108 ดวยสมุนไพร พรอมเคล็ดลับการรักษาโรคดวยพืช ผัก ผลไม และวิธีการทําน้ําสมุนไพร
เสริมสุขภาพ เพื่อเพิ่มภูมิคุมกัน ทําได งาย ๆ จากสมุนไพร ใกล ๆ ตัวที่หาไดไมยาก สวนอีกเลมที่สําคัญเชนกัน
คือ “ยาจีนปรับสมดุลเลือด” ซึ่งกลาวถึง ทฤษฎีวาดวยเรื่องเลือด และความผิดปกติของสมดุลเลือด ตามทรรศนะ
การแพทยแผนจีนอีกทั้งยังรวบรวมแนวทางการปรับสมดุลเลือดโดยใชสมุนไพรจีน 35 ชนิด และตํารับยาจีน 18
ตํารับ และเลมสุดทาย “ยาจีนปรับสมดุลหยินหยาง” ซึ่งไดอธิบายถึงทฤษฎีหยินหยางขั้นพื้นฐานและการประยุกตใช รวมทั้งแนวทางการ
ปรับสมดุลรางกาย ดวยสมุนไพรจีนกวา 30 ชนิด และตํารับยาจีน 40 ตํารับ เพื่อสงเสริมสุขภาพและรักษาโรคตามศาสตรแพทยแผนจีน
เปนตน ก็ขอเชิญหยิบยืมเลือกอานกันตามอัธยาศัย ตามภาพหนาปกหนังสือที่นํามาใหยลโฉมกันตามนี้คะ

และที่สําคัญอยาลืม! สําหรับนองใหม ถาตองการจองผานทางเว็บไซตของสํานักฯ ใหรีบติดตอขอ Password ดวน! ไดเลยจา ที่
เคานเ ตอร ยืม – คืน ทั้งนี้เพื่อ สิท ธิประโยชนในการยืม ทรัพยากรสารสนเทศของสํานักฯ รวมถึงรุนพี่นักศึกษาทุ กทาน ที่จะตองนํา
ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน/ใบแจงยอดการชําระเงิน (ที่มีตราประทับจากฝายการเงินของมหาวิทยาลัย หรือจากธนาคารที่มหาวิทยาลัย
กําหนด) พรอมบัตรประจําตัวนักศึกษามาติดตอเพื่อยืนยันการตออายุสมาชิกที่เคานเตอรแผนกบริการ ดวน! คะ

ขาวนารู
นพ.สุรเชษฐ สถิตนิรามัย รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุขของไทย ไดแถลงวา กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบใหออกประกาศ
เรียก “โรคเมอรส” วา "โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง" มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษวา Middle East Respiratory Syndrome
Coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุตะวันออกกลาง ซึ่งจัดวาเปนโรคติดตออันตรายที่ตองแจงความตอเจาหนาที่
สาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. 2523 เทียบเทาโรคอหิวาตกโรค ไขทรพิษ ไขเหลือง ไขกาฬโรค โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (ซารส) และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั้งนี้ “โรคเมอรส” ไมใชโรคที่เพิ่งเกิดใหม นอกจากนี้ไดมอบหมายใหกรมควบคุมโรค
ประสานงานกับสายการบิน ใหประกาศแจงคําแนะนําและการปฏิบัติตัวใหผูโดยสารทราบ สําหรับผูที่กลับจากประเทศที่มีการระบาดของ
เชื้อไวรัสดังกลาว จะตองมาแจงตอเจาหนาที่สาธารณสุขใหทราบวามีประวัติการเดินทางไปที่ใดมาบาง หรือถาสงสัยวาตัวเองอาจจะมี
อาการติดเชื้อ ก็ตองแจงใหทราบดวย เพื่อที่เจาหนาที่จะไดดําเนินการเฝาระวังและติดตาม หากใครฝาฝนหรือไมยอมใหกักตัว ไมยอมรักษา
หรือปดบังเจาหนาที่ จะถือเปนความผิด มีโทษปรับไมเกิน 2,000.- บาท สําหรับตนกําเนิดของ “ไวรัสเมอรส” เชื่อวามาจากไวรัสใน
คางคาว และติดตอไปยังอูฐมาตลอดชวงเวลาอยางนอย 20 ปที่ผานมา และเริ่มแพรกระจายเขาสูมนุษย โดยยังไมมีใครรู จนกระทั่งแพทย
ชาวอียิปตประกาศการคนพบไวรัสตัวนี้ ซึ่งอยูภายในปอดของคนไขในซาอุดีอาระเบียเมื่อ เม.ย.ป 2012 โดยตอนแรกมีชื่อเรียกวา โนเวล
โคโรนาไวรัส 2012 หลังจากนั้น ไวรัสชนิดนี้ก็ระบาดอยางรุนแรง โดยพบผูติดเชื้อมากที่สุดในซาอุดีอาระเบีย รองลงมาคือสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส นอกจากนี้ยังมีรายงานพบผูติดเชื้อเมอรสในอีกกวา 24 ประเทศทั่วโลก หลังจากการระบาดครั้งใหญในป 2012 ลาสุด! วันที่ 15
มิถุนายน 2558 กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใตรายงานวา มีผูปวยเพศชายวัย 50 ป 1 คน และ 60 ป 1 คนเสียชีวิต ทําใหจํานวนผูปวย
“โรคเมอรส – คอฟ” เพิ่มขึ้นถึง 16 ราย ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลทองที่ตางๆ รวมถึงกรุงโซลมีการวินิจฉัยพบผูปวยติดเชื้อโรคนี้เพิ่มอีก 5
ราย ทําใหจํานวนผูปวย “โรคเมอรส – คอฟ” เพิ่มขึ้นเปน 150 ราย ผูปวยที่เพิ่มใหมนั้น สวนใหญเปนเจาหนาที่รักษาพยาบาล ที่อยูใกลชิด
กับผูปวย หรืออยูในอาคารหรือหองเดียวกันของโรงพยาบาล
ผูที่ติดเชื้อไวรัสเมอรส จะมีอาการคลายเปนโรคระบบทางเดินหายใจมีไขสูง ไอ หายใจหอบ หายใจขัด ถายเหลว หากเปนหนักจะ
เสียชีวิตทันทีภายใน 3 -4 สัปดาห ซึ่งสวนใหญเปนผูสูงอายุเพศชาย โดยเชื้อจะอยูในละอองน้ํามูกน้ําลายผูปวย ติดตอไดงายจากการไอจาม
โดยผูปวยเกือบทั้งหมดรอยละ 96 มีโรคประจําตัว 1 โรคหรือมากกวา ไดแกเบาหวาน รองลงมาคือความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต

การปองกันเบื้องตน
1. กินรอน- ชอนกลาง- ลางมือ
2. ใชผาหรือกระดาษปดปากเมื่อจาม
3. หลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่ผูคนแออัด
4. สวมหนากากอนามัยหากตองไปสถานที่ที่ผูคนจํานวนมากโดยเฉพาะชวงพิธีฮัจญและอุมเราะห
5. หมั่นออกกําลังกายและรักษาสุขภาพใหแข็งแรง
6. มาพบแพทยพรอมแจงเจาหนาที่หากมีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ ไดแก ซาอุดีอาระเบีย การตา จอรแดน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส อังกฤษ ฝรั่งเศส ตูนิเซีย เยอรมนี อิตาลี โอมาน คูเวต มาเลเซีย กรีซ และฟลิปปนส
หากสงสัยวาตนเองมีอาการดังกลาวใหรีบพบแพทยทันที ไมตองรอถึง 2 วัน หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทรสายดวน
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