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ชื่อเรื่อง      คู่มือเพิม่ความสุขจากชั้นเรียนฮาร์วาร์ด 
ผู้แต่ง        Tal Ben-Shahar 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ     คู่มือเพิ่มความสุขนี้ท่ีจะช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นทุกๆ วัน เติมพลังให้แม้ในวันท่ี
เหนื่อยล้าและท้อแท้มากท่ีสุด จากผลการวิจัยนับพันตลอดหลายสิบปีท่ีผ่านมา จากหลักสูตรท่ีได้รับ
ความนิยมท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของฮาร์วาร์ด จากวิชาท่ีมีนักศึกษาระดับหัวกะทิแย่งกันลงเรียน สรุป
ย่อในรูปของแบบฝึกหัดง่ายๆ 52 ข้อ ท่ีคุณสามารถน าไปปรับใช้ได้ทันที ท้ังท่ีบ้านและท่ีท างาน แล้ว
คุณจะพบว่า ความสุขรายล้อมอยู่รอบตัว เพียงแต่คุณยังมองไม่เห็นมันเท่านั้นเอง! 
ลิงค์      http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014954      

 
 

 
ชื่อเรื่อง      ใจคนเรายากเย็นเกินไป  
แปลจาก    The examined life : how we lose and find ourselves 
ผู้แต่ง         Stephen Grosz 
ปีที่พิมพ์     2560 
เรื่องย่อ      "สตีเฟน กรอซ" นักจิตวิเคราะห์ท่ีบ าบัดคนไข้มากว่า 25 ปี ใช้เวลาขุดค้นความรู้ สึก
เบ้ืองหลังพฤติกรรมท่ียากแก่การเข้าใจของคนมากมาย กล่ันเร่ืองราวและบทสนทนาจากชั่วโมงบ าบัด
กว่า 50,000 ชั่วโมง ให้กลายเป็นความเข้าใจทางจิตวิทยา เพื่อไขความกระจ่างแก่หลายประสบการณ์
ท่ีซับซ้อนท่ีสุด สับสนท่ีสุด และเป็นมนุษย์มากท่ีสุดของคนเรา เป็นเร่ืองเล่าท่ี เฉือนใจและให้แรง
บันดาลใจ ท้ังยังอาจท าให้คุณเห็นส่วนหนึ่งของตัวคุณเอง 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014950       

  
ชื่อเรื่อง      บทเรียนชีวิตท่ีจิตแพทย์อยากบอก 
แปลจาก     The road less traveled : a new psychology of love, traditional values and  
                spiritualgrowth  
ผู้แต่ง        M. Scott Peck 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ     หนังสือล้ าค่าท่ีจะท าให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อ่ืนมากขึ้น เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงกระบวนการ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผ่านการสะท้อนมุมมองท่ีส่ังสมจากประสบการณ์ของจิตแพทย์ ซ่ึงต้องพบเจอผู้ป่วยผู้มี
ปัญหาชีวิตวันแล้ววันเล่า จนกลายเป็นบทเรียนชีวิตท่ีน ามาแบ่งปันแด่เพื่อนมนุษย์ เป็นการเสนอ
จิตวิทยาแนวใหม่ในเร่ืองเก่ียวกับวินัย ความรัก ความเจริญงอกงามทางจิตใจ คติความเชื่อและพลัง
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีจะช่วยให้เข้าใจความคิดและพฤติกรรมของตัวเราเองและคนรอบข้างได้ดีขึ้น ท้ังยังช่วยให้เรา
เห็นช่องทางท่ีจะแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาความเจริญงอกงามทางจิตใจเพิ่มขึ้น 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014951    

http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014954
http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014950
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ชื่อเรื่อง     ชีวิตท่ีเบิกบาน : ไขรหัสสู่ศาสตร์แห่งความสุข  
แปลจาก    The Joy of Living : Unlocking the Secret & Science of Happiness 
ผู้แต่ง        ยองเจ มิงยูร์ ริมโปเช และอีริค สแวนสัน 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      งานเขียนของธรรมาจารย์ทิเบตรุ่นหนุ่มที่ก าลังมาแรงในโลกตะวันตกและเอเชีย 
ท่านพูดถึงธรรมะส าหรับคนวัยท างานวัยหนุ่มสาวได้อย่างมีเสน่ห์ จูงใจและเปี่ยมด้วยอารมณ์ขัน 
นี ่ค ือท ัศนะอัน เจ ิดจ รัสต ่อศาสตร ์แห่งสมาธิภาวนา และ เป็นคู ่ม ือส าหรับผู ้ที ่ปร ารถนาจะ
เปลี่ยนแปลงจิตใจ ร่างกายและชีวิต หนังสือเล่มนี ้ "ยองเจ มิงยูร์ ริมโปเช" ธรรมาจารย์ผู ้มี
ชื่อเสียงไปท่ัวโลก "บุรุษผู้มีความสุขท่ีสุดในโลก" ได้เชื้อเชิญเรามาร่วมไขรหัส เพื่อค้นหาความ
เบิกบานและความพอใจกับชีว ิตประจ าวัน เมื่อปฏิบัติสมาธิภาวนาตามวิธีที่ท่านสอน เราจะ
ค้นพบมรรควิธีจากตัวปัญหาท่ีเราประสบอยู่ด้วยการเปลี่ยนอุปสรรคมาเป็นโอกาสในการหยั่งรู้
ศักยภาพอันไร้ขีดจ ากัดของจิตเราเอง 
ลิงค์       http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014961                    

  
ชื่อเรื่อง       ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่ง 
แปลจาก      Subtle art of not giving a f*ck 
ผู้แต่ง         Mark Manson 
ปีที่พิมพ์      2561 
เรื่องย่อ       หลายคนใช้เวลาท้ังชีวิตท าตามความคาดหวังของคนอ่ืน บ้างก็ท้ิงความฝัน เพื่อท าส่ิงท่ี
ใครๆ บอกว่าดีและคิดว่านั่นจะท าให้ชีวิตเต็มไปด้วยความส าเร็จและความสุข แต่หารู้ไม่ ว่าการท า
เช่นนั้นจะย้อนมาท าร้ายตัวคุณเอง เพราะการแคร์ทุกคน เก่ียวกับทุกส่ิง ย่อมแปลว่าคุณต้องเสียสละ
บางอย่างท่ีส าคัญในชีวิตไปด้วย "Mark Manson" นักเขียนและบล็อกเกอร์ท่ีมีผู้ติดตามนับล้านคน ได้
ผสานหลักปรัชญา ศาสนาและประสบการณ์ชีวิตท่ีเขาได้ไปเยือนมาแล้วกว่า 55 ประเทศ มาขมวด
รวมเป็น "ด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่ง" ท่ีจะพลิกชีวิต หน้าท่ีการงานและความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้น
อย่างเหลือเชื่อ พร้อมส านวนภาษาสุดกวน ท่ีเป็นเอกลักษณ์ตรึงใจนักอ่านท่ัวโลก 
ลิงค์           http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014958                     
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ชื่อเรื่อง      ศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวย 
แปลจาก     The asshole survival guide 
ผู้แต่ง         โรเบิร์ต ไอ. ซัตตัน 
ปีที่พิมพ์      2561 
เรื่องย่อ       วิธีตัด “ปัญหาคนเฮงซวย” อย่างชาญฉลาดและป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นแพร่เชื้อร้ายใส่
คุณ ซ่ึงเป้าหมายหลักของหนังสือไม่ใช่เร่ืองของการท้าตีท้าต่อย ขจัดเหล่าร้ายในโลกใบนี้ แต่
เป้าหมายคือการช่วยคุณรักษาชีวิตอันแสนสงบสุขในแต่ละวันอย่างดีท่ีสุด ด้วยการตัด “ปัญหาคน
เฮงซวย” ท้ังแบบชั่วคราวและเร้ือรังอย่างชาญฉลาด บาดเจ็บน้อยท่ีสุด โดยเฉพาะในชีวิตการท างาน
ท่ีต่อให้ดีแค่ไหนก็เป็นไปไม่ได้เลยท่ีเราจะเจอแต่คนดี นี่คือหนังสือท่ีจะท าให้คุณมองปัญหาความ
เฮงซวยในมุมใหม่ ท่ีบางคร้ังก็ฮาสุดๆ และรับรองว่าคุณจะพบว่า หลายคร้ังการพาตัวเองให้พ้นจาก 
วัฏจักรเฮงซวยนั้นง่ายกว่าท่ีคิดมาก 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014959   

http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014961
http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014958
http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014959
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ชื่อเรื่อง      ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและภาระทางเศรษฐศาสตร์ ปีท่ี 2 
ผู้แต่ง        ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ 
ปีที่พิมพ์     2562 
เรื่องย่อ      วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมจาก
การป่วยทางจิตเวชเร้ือรังระหว่างผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ และรักษาล่าช้า ระหว่างผู้ท่ีป่วย
ตั้งแต่อายุน้อยและอายุมากและระหว่างผู้ท่ีป่วยมานานและไม่นาน 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการ
ติดตามเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยโดยอาสาสมัครในชุมชนต่อผลลัพธ์ต่างๆ (โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์
ก่อนหลังการเยี่ยมบ้าน เฉพาะกลุ่มท่ีได้รับการเยี่ยมบ้าน)  
                วิธีการศึกษา รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ mixed method ประกอบด้วยการศึกษาแบบ
ตัดขวาง (cross-sectional community survey design) เลือกตัวอย่างจากผู้ป่วย 18 ปีขึ้นไป 
ประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ 1) ผู้ป่วยท่ีมีอาการโรคจิต (psychosis) ท่ีอาศัยในครัวเรือนในเขตเทศบาล
คูคตและเทศบาลล าสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี ท่ีมีประวัติรักษาตัวในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์และ
ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ 2) ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางจิตท่ีได้จากการคัดกรองจากการส ารวจในชุมชนใน
การศึกษาปีท่ี 1 และ 3) ผู้ป่วยท่ีมีอาการทางจิตในชุมชนท่ีเข้าถึงได้ยาก (hard-to-reach) ได้มาจาก
การใช้เทคนิคการแนะน าต่อๆ กัน (chain referral method) จากคนในชุมชน สัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างท้ังหมดด้วยแบบสอบถาม World Mental Health - Composite International 
Diagnostic Interview version 3.0 (WMH-CIDI 3.0) ฉบับภาษาไทย  
                ท่ีประกอบด้วยแบบวินิจฉัยโรคจิต โรคซึมเศร้า ปัญหาการดื่มสุรา ค าถามเก่ียวกับข้อมูล
พื้นฐาน ประวัติการรักษาและการใช้บริการสุขภาพจิตในช่วงชีวิตและในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา สิทธิใน
การรักษารวมท้ังประกันสุขภาพต่างๆ รายได้ โรคทางกายกลุ่มเมตาบอลิค ผลกระทบต่อการเรียน 
การท างาน รายได้ และผู้ดูแล และศึกษาก่ึงทดลองก่อนและหลังการประเมินและเยี่ยมบ้านโดยไม่มี
กลุ่มควบคุม (before-and-after treatment without control group design) ในผู้ป่วยท่ีมีประวัติ
ไม่ร่วมมือหรือขาดการรักษาบ่อยคร้ังท่ีเส่ียงต่อการป่วยซ้ า ประเมินในขณะเยี่ยมบ้านโดยใช้แบบ
ติดตามผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน 9 ด้าน ผลการศึกษา มีผู้เข้าร่วมศึกษา จ านวน 623 คน   
                สรุป มีผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังจ านวนไม่น้อยท่ีขาดการรักษาหรือไม่เคยได้รับการรักษามา
ก่อน ผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่องได้ หากระบบบริการจิตเวชยังตั้งรับท่ี
สถานพยาบาลอย่างเดียว การเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะผู้ท่ีเร่ิมป่วยตั้งแต่อายุยังน้อยและ
ติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดโดยใช้มาตรการอย่างเช่น การเยี่ยมบ้าน จะช่วยลดผลกระทบต่างๆ ใน
ระยะยาว เช่น การหยุดเรียนก่อนก าหนด การว่างงาน ภาระในการดูแล ความเส่ียงต่อโรคทางกาย
เร้ือรังต่างๆ การพัฒนาและประเมินมาตรการรูปแบบใหม่ๆ ในการค้นหาและดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (เช่น การน าเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่มาใช้) จึงมีความจ าเป็น
ในการลดช่องว่างในการเข้าถึงการบริการจิตเวช 
 
Full Text :   http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5055    
สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free) 
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 
 
 
 

http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5055
http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ดี-ดี  
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ระเบียบการให้บริการ 

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

 

Chronicle of My Mother (2011) 

ภาพยนตร์ Chronicle Of My Mother สร้างมาจากหนังสือชีวประวัติของ ‘ยาสุชิ อิโนะอุเอะ’ ท่ีเนื้อหาพูดถึงความสัมพันธ์ท่ี
ไม่สู้จะลงรอยกันนักระหว่างเขาและแม่ เนื่องจากแม่เคยมอบความทรงจ าอันเลวร้ายให้กับเขาไว้ตอนท่ีเขายัง เป็นเด็ก โคจิ ยากุโช 
มารับบทตัวเอกของเร่ือง เป็นนักเขียนท่ีฝืนใจมาดูแลแม่ซ่ึงแก่ชรามากแล้วและความทรงจ าก็เลอะเลือนว่าเขาไม่เคยรักแม่เลย 
เพราะฝังใจว่าตอนเป็นเด็ก แม่เคยท้ิงเขาไว้ท่ีญ่ีปุ่นให้อยู่กับญาติในขณะท่ีแม่พาน้องๆ อพยพไปไต้หวัน เขาจึงเติบโตมาพร้อมท้ัง
โทษตัวเองว่า ไม่ดีพอ จึงกลายเป็นลูกคนท่ีแม่ไม่ได้เลือก ท่ีเขาจ าฝังใจไว้ในตัวของเขาตลอด อย่างไรก็ตาม การได้มาใช้ชีวิตกับ
แม่ในช่วงบ้ันปลาย ก็ท าให้เขาได้ทราบว่า แม่ได้ปิดบังความจริงบางอย่างไวแ้ละเป็นความลับท่ีน่าตกใจ อันท าให้เขาตระหนักได้
ว่า ‘แม่’ ท าทุกอย่างเพราะอะไร?  
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




