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ข่าวสารเดือนธันวาคม 2562 : หนังสือแนะน า 
 

ช่ือเร่ือง     ซุนยัตเซ็น มหาบุรุษผูพ้ลิกแผ่นดิน 
ผู้แต่ง        หลิวเส่ียวฮุ่ย 
ปีท่ีพิมพ์     2556 
เร่ืองย่อ      จากเด็กแสนซนและเฉลียวฉลาด เติบใหญ่ขึ้นในต่างแดน เป็นนายแพทย์ฝีมือดี ก่อนจะก้าว
สู่เส้นทางนักปฏิวัติ ชีวประวัติเล่มน้ีจะน าไปสู่ช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์จีน เมื่อจีนพลิก
ผันจากยุคศักดินามาสู่ช่วงการแก่งแย่งอ านาจของเหล่าขุนศึก จนบรรลุถึงยุคประชารัฐจีน ผ่านชีวิตของ 
"ซุนยัตเซ็น" ผู้ริเริ่มภารกิจใหญ่หลวงในการเปลี่ยนแปลงประเทศ และมอบชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชน จน
ได้รับการขนานนามว่าเป็น "บิดาประเทศ" แม้ที่สุดแล้ว ซุนยัตเซ็นจะไม่ได้อยู่เห็นวันที่จีนกลาย เป็น
สาธารณรัฐอย่างแท้จริง แต่แสงไฟประกายแรกที่ท่านเป็นผู้จุด ยังคงสว่างไสวอยู่ในใจของผู้รักชาติเสมอ 
จนอาจกล่าวได้ว่า "ถ้าไม่มีซุนยัตเซ็น ก็ไม่มีสาธารณรัฐจีนเช่นที่เราเห็นในปัจจุบัน" 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00009748   

 
 
 
 

ช่ือเร่ือง      บนเส้นทางชีวิต 
ผู้แต่ง        ประเวศ วะส ี
ปีท่ีพิมพ์     2554 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ีเป็นงานเขียนของ 'ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี' ที่เขียนลงเป็นตอนๆ 
ในนิตยสารหมอชาวบ้าน น าเสนอชีวิตของท่านเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา จากชีวิตของเด็กบ้านนอก
คนหน่ึงที่ก้าวสู่ความเป็นผู้น าความคิดของสังคมได้อย่างไร ซึ่งผู้อ่านจะได้สัมผัสกับชีวิตที่ได้ผ่านทางแยก
นับไม่ถ้วน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ระหว่างความดีกับความชั่ว ระหว่าง
ความชัดเจนกับความสับสน แต่ถึงที่สุดแล้วท่านก็เลือกเดิน ‘บนเส้นทางชีวิต’ ที่ท่านเห็นว่าดีงาม มีอะไร
เกิดขึ้นบนเส้นทางน้ีบ้าง น่ีจะเป็นหนังสืออีกหน่ึงเล่มที่ไม่ควรพลาด 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00007025   

 
ช่ือเร่ือง      เภสชักรยปิซ ี
ผู้แต่ง         กฤษณา ไกรสินธุ ์
ปีท่ีพิมพ์     2554 
เร่ืองย่อ      หนังสือบันทึกการเดินทาง และการท างาน เจ้าของรางวัลแมกไซไซ ‘ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์’ 
ผู้อุทิศชีวิตผลิตยาราคาถูกต่อลมหายใจผู้ป่วยเอชไอวีในทวีปแอฟริกาตลอด 9 ปีเต็ม คุณจะได้ทราบถึง
เรือ่งราวชีวิต ประสบการณ์การเดินทาง และการท างานในดินแดนใต้เงามืด แสนกันดาร ไร้ความหวัง 
และไร้อ านาจ เรื่องราวการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของผู้หญิงที่เชื่อว่า 'มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิต ' คนน้ี คง
จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคนได้รู้จัก 'การให้' เหมือนเช่นที่ผู้หญิงแกร่งคนน้ี ได้ทุ่มเทก าลังกาย 
ก าลังใจ ให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ยังขาดคุณภาพชีวิตที่ดีอีกมากมาย 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00004457   
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ช่ือเร่ือง      ชีวิตของเซอร์วลิเลยีม ออสเลอร์ 
ผู้แต่ง        ฮาร์วีย์ คุชชิง ; แปลโดย วภิาดา กิตติโกวทิ. 
ปีท่ีพิมพ์     2558 
เร่ืองย่อ      เซอร์วิลเลียม ออสเลอร์ เป็นแพทย์ที่รู้จักกันดีในยุคศตวรรษที่ 19 ด้วยบุคลิกส่วนตัวที่เป็น
คนร่าเริง มีน้ าใจ รักคนอื่น เขาไม่ยอมเปดิคลินิกส่วนตัว ตลอดชีวิตของท่านทุ่มเทให้งานการศึกษาแพทย์ 
เป็นครูแพทย์ที่ย้ าเสมอว่านักศึกษาแพทย์ต้องเรียนรู้กับคนไข้ ท่านมีความสนใจกว้างมากไม่จ ากัดเฉพาะ
ด้านการแพทย์ แต่ยังรักการอ่าน เขาย้ ากับนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานตลอดว่า ‘ต้องอ่านหนังสือ อ่าน
วรรณกรรม เพื่อเสริมสร้างภูมิรู้ที่ลึกซึ้ง’ จึงได้สมญานามว่า “บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่” สารคดี
ชีวประวัติ รางวัลพูลิตเซอร์ ปี 1926 ฉบับภาษาไทยหน่ึงชุด ประกอบไปด้วย 3 เล่ม ซึ่ง ได้ถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด ที่มีคุณค่า ไม่เพียงแพทย์ทุกคนต้องอ่าน ประชาชนทั่วไปก็ควรอ่าน เพื่อให้เข้าใจ
กระจ่างว่ากว่าที่คนคนหน่ึงจะพัฒนาตนเองมาถึงระดับน้ีได้ มิใช่เพราะคนคนน้ันเป็นคนเก่งแต่ก าเนิด แต่
มาจากความวิริยะมุ่งมั่นต่างหาก น่ีเป็นหนังสืออีกหน่ึงเรื่องที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน 
 ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00011656                        
 

  
ช่ือเร่ือง       ความทรงจ า ความฝัน ความคิดค านึง : คารล์ กสุตาฟ ยงุ 
ผู้แต่ง         อนีลา จาฟเฟ ่
ปีท่ีพิมพ์      2551 
เร่ืองย่อ       คาร์ล กุสตาฟ ยุง เป็นชาวสวิส เกิดที่เมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 
6 มิถุนายน ค.ศ. 1961 ณ ชนบทบ้านเกิดในซูริก รวมอายุได้ 85 ปี หลังจากเรียนจบแพทย์ที่
มหาวิทยาลัยบาเซล ในเมืองซูริกแล้ว จุงได้ใช้ชีวิตแบบแพทย์ และหันมาเป็นจิตแพทย์ ยุงเป็นคนฉลาด
ปราดเปรื่องมาก และสนใจสรรพวิชาการต่างๆ หลายสาขา คือ จิตวิทยา จิตบ าบัด จิตเวชศาสตร์ พุทธ
ศาสนานิกายมหายาน เทววิทยา ศิลปกรรม วรรณกรรม การเล่นแร่แปรธาตุ ดาราศาสตร์ จิตวิญญาณ 
ความเป็นทิพย์ต่างๆ (โทรจิต หูทิพย์ ตาทิพย์) โยคะ หมอดู และทฤษฎีจิตวิเคราะห์ กับจิตวิทยาวิเคราะห์ 
ซึ่งเป็นหลักจิตวิทยาที่จุงคิดค้นขึ้นเอง น่ีเป็นเกร็ดประวัติชีวิตบุคคลอีกเล่มที่อ่านสนุกและไม่ควรพลาด 
ลิงค์           http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014485                           
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      ซิกมันด์ ฟรอยด์ : ประวัติชีวิตการงานและฟรอยด์บ าบัด 
ผู้แต่ง        กิติกร มีทรพัย ์
ปีท่ีพิมพ์     2549 
เร่ืองย่อ      หนังสือที่บอกเล่าต านานบุคคลส าคัญทางวิชาแพทย์ที่ยังคงติดตรึงหัวใจผู้ยังรัก  และเฝ้า
ศึกษาเร่ืองราวของจิตใจ และพฤติกรรมมนุษย์ตราบจนทุกวันน้ี ‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’ เจ้าของทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ ที่สามารถเข้าใจถึงก้นบึ้งหัวใจ และพฤติกรรมของมนุษย์ ฟรอยด์ต้องฟันฝ่าอุปสรรคชีวิต
มากมายทั้งความอดทนต่อความทุกข์ ความโดดเด่ียว และแม้แต่การไร้ซึ่งมิตรภาพ  ที่แลกมาด้วย
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน หนังสือจะเล่าเร่ืองราวชีวิตต้ังแต่วัยเด็ก วัยเรียน วัยหนุ่ม วัยท างาน 
แต่งงาน-วัยแสวงหา น่ีเป็นหนังสือประวัติการท างานของฟรอยด์อีกเล่มหน่ึงที่ไม่ควรพลาด 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014021 
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ช่ือเร่ือง      การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 : 
                ผลงาน R2R ดีเด่น 
ผู้แต่ง         ณฏัฐญา พัฒนะวาณิชนันท ์และจุฬาพร กระเทศ 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจ าสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 
มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
     1. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจ าปี 2562 
     2. เพื่อเป็นเวทีการน าเสนอเผยแพร่ผลงานนักวิจัยหน้าใหม่/โครงการที่ส าคัญของกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 
     3. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย R2R ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ในการน าผลงานวิจัย R2R ไปพัฒนางาน 
     4. เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพ 
                   การด าเนินโครงการเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้
ปฏิบัติ น าเสนอบทเรียนจากผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจ าปี 2562 และการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานวิจัย R2R จ านวน 38 คน มีระยะเวลาด าเนินการ 2 วัน ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 7 ในการสนับสนุนด้านต่างๆ ในการจัดประชุม และเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงสาธารณสขุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ร่วมกันขับเคลื่อน 
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาผลงานวิชาการให้ได้คุณภาพ 
                  เอกสารฉบับน้ีได้ท าการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจ าปี 2562 ที่ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าควรได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
รูปแบบ Roll Up และเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง
ต่อไป 
 
Full Text :   http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5122 
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ด-ีด ี 

แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ระเบียบการให้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน  
3. เวลาให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด (08.30-16.30 น.) 

 Cast Away (2000) 

ภาพยนตร์เร่ือง Cast Away ชัค โนแลนด์ (ทอม แฮงค์ส) วิศวกรระบบของ FedEx ซึ่งชีวิตส่วนตัวและในงานอาชีพ ถูก
ก าหนดโดยนาฬิกา ทุกวินาทีของเขา ต้องสร้างงานให้ได้มากท่ีสุด ในเวลาท่ี เขาสามารถควบคุมได้ตามก าหนด ซ่ึงตรงข้ามกับ
ชีวิตส่วนตัว ท่ีชัคไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีจะมอบให้แก่ เคลลี่ เฟรียส์ (เฮเลน ฮันต์) คนรักได้ หน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้น
อย่างรวดเร็ว ท าให้เขาสังเกตว่า เขาเร่ิมห่างเหินจากแฟนสาวไปทุกที ด้วยการท างานอย่างไม่เคยหยุดพักของชัค ต้องส้ินสุดลง
ทันทีหลังจากอุบัติเหตุทางเคร่ืองบิน เขาถูกท้ิงอย่างโดดเดี่ยวบนเกาะท่ี ห่างไกล เขาต้องอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีรกร้างห่างจากความ
สะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน เขาต้องเผชิญกับโชคชะตาอันโหดร้ายเพียงล าพัง และลูกวอลเล่ย์บอลหนึ่งลูกเป็นเพื่อน โดยขั้น
แรกเขาต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด ได้แก่ น้ า อาหาร และท่ีอยู่อาศัย ชัคซ่ึงเป็นนักแก้ปัญหาชั้นเยี่ยม 
ในท่ีสุดเขาก็ค้นพบว่า จะประคับประคองร่างกายของตนให้อยู่ต่อไปได้อย่างไร แล้วไงล่ะ? ชัคเร่ิมการเดินทางท่ีหนักหน่วงอย่าง
แท้จริง เมื่อเขาต้องเผชิญกับความกดดันทางอารมณ์ เพราะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ต้องต่อสู้กับความเปล่าเปล่ียว ส้ินหวังเพียง
ล าพัง ชัคเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะสร้างความสัมพันธ์กับส่ิงรอบตัว ซ่ึงท าให้เขาได้ตระหนักว่า อะไรคือส่ิงส าคัญและมีความหมายท่ีแท้จริง
ของชีวิต มาติดตามการผจญภัยไปกับชัคว่าเขาจะสามารถมีชีวิตรอดและกลับบ้านได้หรือไม่  
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   

"ผมรู้แล้วล่ะ ว่าต้องท าอะไร  

 ผมต้องหายใจต่อไป  

 เพราะพรุ่งน้ีพระอาทิตย์ก็จะข้ึน  

แล้วใครจะไปรู้ล่ะว่ากระแสน้ าจะพัดอะไรมา?" 


