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ช่ือเร่ือง      เรื่องเล่างานอันเป็นที่รัก 
ผู้แต่ง        สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ     หนังสือ “เรื่องเล่างานอันเป็นที่รัก” เล่มน้ี ประกอบด้วยเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นความงดงาม
ของการงานอันเป็นที่รักในหลากหลายมิติจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายบริบทที่จะสามารถช่วยให้
ผู้อ่านเข้าถึงมิติอันละเอียดอ่อนของแรงบันดาลใจในการท างานของผู้คน ซึ่งเกิดจากการรวบรวมเรื่องเล่า
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจั ย หลักสูตร 
“การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเร่ืองและการใช้เรื่องเล่า” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 
ลิ ง ค์       http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015126       
 

 
 

 
ช่ือเร่ือง      เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ ์
ผู้แต่ง         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      หนังสือ “เรื่องเล่าเติบโตด้วยประสบการณ์” เล่มน้ี ประกอบด้วยเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นการ
เติบโตผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายของผูค้นจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายบริบทที่จะสามารถช่วย
ให้ผู้อ่านได้ตรึกตรองสะท้อนคิดถึงการเติบโตผ่านประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งเกิดจากการรวบรวมเร่ือง
เล่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัย หลักสูตร 
“การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเร่ืองและการใช้เรื่องเล่า” ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015123        
 

  

ช่ือเร่ือง      เรื่องเล่าคนเล็กๆ ในระบบที่ซบัซ้อน 
ผู้แต่ง        สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      หนังสือ “เรื่องเล่าคนเล็กๆ ในระบบที่ซับซ้อน” เล่มน้ี ประกอบด้วยเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็น
แง่มุมต่างๆ ของระบบสุขภาพในหลากหลายมิติจากหลากหลายพื้นที่ หลากหลายบริบทที่จะสามารถช่วยให้
ผู้อ่านเข้าถึงมิติอันละเอียดอ่อนและซับซ้อนของระบบ  เพื่อช่วยในการออกแบบระบบสุขภาพที่ ดีกว่า
ส าหรับทุกคน  เกิดจากการรวบรวมเรื่องเล่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ภายใต้ระบบการจัดการงานวิจัย หลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเร่ืองและการใช้เรื่องเล่า” 
ซึ่งจัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015125  
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ช่ือเร่ือง     เร่ืองเล่าเรียนรู้เปลี่ยนผ่านตัวตน 
ผู้แต่ง        สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 
ปีท่ีพมิพ์     2562 
เร่ืองย่อ      หนังสือ “เร่ืองเล่าเรียนรู้เปลี่ยนผ่านตัวตน” เล่มน้ี ประกอบด้วยเร่ืองเล่าที่แสดงให้เห็น
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนผ่านในหลากหลายมิติจากหลากหลายพื้นที ่ หลากหลายบริบทที่จะ
สามารถช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นถึงมิติอันละเอียดอ่อนของการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนผ่านตัวตน   เกิดจาก
การรวบรวมเร่ืองเล่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใต้ระบบการ
จัดการงานวิจัย หลักสูตร “การวิจัยด้วยเทคนิคกระบวนการเล่าเรื่องและการใช้เร่ืองเล่า” ซึ่งจัดโดย 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
ลิงค์        http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015124                     
 

  
ช่ือเร่ือง       สขุภาพคนไทย 2562 : สื่อสังคม สื่อสองคม สุขภาวะของคนไทยในโลกโซเชยีล 
ผู้แต่ง         สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปท่ีีพิมพ์      2562 
เร่ืองย่อ    ‘รายงานสุขภาพคนไทย 2562’ รวบรวมสถานการณ์สุขภาพคนไทยที่น่าสนใจมาให้อ่านแบบ
เข้าใจง่าย แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ หากอ่านได้จบครบถ้วน คุณจะมองเห็นภาพร่างของโครงสร้างปัญหาหรือ
สถานการณ์ที่ก าลังเผชิญหน้าอยู่ รวมไปถึงเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ด้านสุขภาพที่คุณ ครอบครัว 
และคนที่คุณรักอาจก าลังเผชิญหรือต้องเผชิญต่อไปในอนาคต ภายในหนังสือเล่มน้ีแบ่งเร่ืองราวเป็น 4 
ส่วนหลักๆ ส่วนที่ 1 ว่าด้วย 12 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพประชากรเปราะบาง ส่วนที่ 2 เหมาะส าหรับคนที่
ชอบการอัพเดทข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบัน ส่วนที่ 3 รายงานเรื่องราวผลงานความส าเร็จด้านสุขภาพ
ของคนไทย และส่วนที่ 4 เรื่องพิเศษประจ าฉบับว่าด้วย ‘สื่อสังคม สื่อสองคม’ 
ลิงค์           http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014921                      
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ช่ือเร่ือง      อาจารย์บันดาลใจ ศาสตราจารย์คลินิกเกยีรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ (2558-2562) 
ผู้แต่ง        ศุภกญัญา นาถนิติธาดา 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      อาจารย์บันดาลใจ คือหนังสือที่จัดท าขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เชิงบริหาร  และแนวคิด
หลักการ ตลอดจนเคล็ดลับในการบริหารงานของ อาจารย์ปิยะสกล รวมถึงหลักในการด าเนินชีวิต ในช่วง
ที่เข้ามารับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ภารกิจหลักที่ได้รับ
มอบหมายมาพร้อมต าแหน่งน้ีก็คือ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็น
ปัญหาเร้ือรังมาช้านาน และพบได้เสมอในองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีอายุยาวนานเช่นน้ี ต่อค าถามอะไร
คือเบื้องหลัง อะไรคือแรงบันดาลใจ ที่ท าให้เกิดกระบวนการร่วมมือร่วมใจสู่การแก้ปัญหา ส่งผลถึงการ
ขับเคลื่อนงานต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี และในหนังสือเล่มน้ียังมีอารมณ์ขัน อารมณ์ศิลป์ และแง่มุม
ความคิดประสบการณ์ด้านอื่นๆ ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและการ
ท างานได้ 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015130     
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ช่ือเร่ือง      การพัฒนาความฉลาดด้านสุขภาพของผูผ้ลิตเกษตรอินทรีย ์จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 1)  
ผู้แต่ง         ผาสุข แก้วเจริญตา, ธวัชชยั นาคสนอง และสุวพชิญ ์ซ้อมจันทรา. 
ปีท่ีพิมพ์     2562 
เร่ืองย่อ      การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความฉลาดทางสุขภาพและกรณีศึกษาเกษตรกร
ผู้ผลิตแบบอินทรีย์ เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สารเคมี ความเสี่ยงต่อการได้รับ
สารเคมีและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในการผลิตและบริโภคอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของ
ประชาชนและพัฒนาแนวทางการให้ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทาง
สุขภาพให้กับเกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยรายงานผลการศึกษาคร้ังน้ี อยู่ใน
ระยะที่ 1 ในขั้นตอนการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและก าหนดแนวทางในการออกแบบการพัฒนาความ
ฉลาดทางสุขภาพให้กับเกษตรกร  
                 ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางสุขภาพของเกษตรกรด้านการผลิตแบบ
เกษตรอินทรีย์ในขั้นพื้นฐานและขั้นการมีปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ความฉลาดทาง
สุขภาพระดับขยายผลในภาพกว้างอยู่ในระดับน้อย ความสัมพันธ์ของระดับการศึกษากับความรู้เรื่องการ
ป้องกันตนเองของเกษตรกรมีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันทั้งในเรื่องการป้องกันตนเอง ไม่เห็นด้วยกับ
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.00 มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่
ดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 การศึกษามีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพของเกษตรกร
ที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยพบว่า เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีความฉลาดทางสุขภาพสูงกว่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.00 การอบรมการใช้สารเคมีมีความสัมพันธ์กับความรู้เร่ืองการป้องกัน
ตนเองของเกษตรกรโดยพบว่า กลุ่มที่เคยอบรมจะมีความรู้ที่ดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.00 การ
อบรมการใช้สารเคมีมีความสมัพันธ์กบัทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีป้องกนัก าจัดศัตรูพืช อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.005 การศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองของเกษตรกรต่อ
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.001 การอบรมการใช้สารเคมีไม่มี
ความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพของเกษตรกรด้านการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ อายุ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความรู้เร่ืองการป้องกันตนเองของเกษตรกร ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและความฉลาดทางสุขภาพของเกษตรกรด้านการผลติแบบเกษตรอินทรีย ์ที่
ค่าสัมประสิทธ์ p < .01 รายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เร่ืองการป้องกันตนเองของเกษตรกรและ
ความฉลาดทางสุขภาพของเกษตรกรด้านการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และมีความสัมพันธ์ต่ ามากกับ
ทัศนคติของเกษตรกรต่อการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและพฤติกรรมการป้องกันตนเองของ
เกษตรกร ที่ค่าสัมประสิทธิ์ p<.01  
                ปัจจัยหนุนเสริมและพัฒนาการการสร้างความฉลาดของเกษตรกรผู้ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์
ประกอบด้วย บริบทสังคม ความเชื่อ ทัศนคติ อายุ การแสวงหาความรู้ การฝึกอบรม สื่อ/หนังสือ การ
รับรู้ประโยชน์ต่อครอบครัวและต่อสุขภาพ การมีเครือข่ายเรียนรู้ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
โดยข้อเสนอแนวทางการให้ความรู้และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดด้านสุขภาพของ
ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ควรมีการสนับสนุนชุดความรู้และการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตามประเภทของ
การผลิต สนับสนุนความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ สร้างระบบรับรองคุณภาพ การสนับสนุน
จากภาครัฐ การจัดต้ังเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับต าบล การจ าหน่าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Full Text :   http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5087  
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สนับสนุนโดย 
 

 

ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ด-ีด ี 

แผ่น                 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

                             

 
 
 
 
 

 

 
ระเบียบการให้บริการ 

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

Amour (2012) 

ภาพยนตร์เร่ือง Amour (มาจากภาษาฝร่ังเศสท่ีแปลว่า ความรัก) ซ่ึงภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัล  
ออสการ์ สาขาภาพยนตร์ต ่างประเทศยอดเยี ่ยม ปี 2013 รางวัลลูกโลกทองค า  ครั้งที่ 70 (ปี 2013) สาขาภาพยนตร์
ต่างประเทศยอดเยี่ยม รางวัล BAFTA ปี 2013 นักแสดงน าหญิงยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม และอีก 84 
รางวัลท่ัวโลก เร่ืองราวความสัมพันธ์ในชีวิตคู่สมรสของครูสอนดนตรีวัยแปดสิบ พวกเขามีลูกสาวหนึ่งคนเป็นนักดนตรี แต่
แต่งงานและย้ายไปอยู่กับสามี ในระหว่างรับประทานอาหารเช้า ภรรยา Anne (Emmanuelle Riva) ได้เกิดอาการไม่
ตอบสนองและไม่รู้สึกตัว ต่อค าพูดใดๆ ของสามี Georges (Jean-Louis Trintignant) เมื่อภรรยามีสติกลับคืนมา เธอกลับ
จดจ าเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้เลย จึงต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องจนท าให้ตัวของภรรยากลายเป็นอัมพาตไปในบางส่วน 
ภรรยาขอให้สามีสัญญาว่าจะไม่พาเธอไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกและแล้วบททดสอบต่างๆ ของความรักจึงได้เร่ิมต้น
ขึ้น...ความรักของท้ังสองจะลงเอยอย่างไร?  
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




