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ชื่อเรื่อง      การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ 
ผู้แต่ง        จารุวรรณ ธาดาเดช และปิยธิดา ตรีเดช 
ปีที่พิมพ์     2560 
เรื่องย่อ     จุดมุ่งหมายการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ เพื่อใช้ประกอบการสอนของวิชา การวาง
แผนพัฒนาสุขภาพ ซ่ึงเนื้อหาแต่ละบทในต าราเล่มนี้เป็นผลจากผู้เขียนท้ังสองท่านได้ค้นคว้า เรียนรู้
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์การท างาน เพื่อน ามาสนับสนุนการเขียนต ารา  
เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานการศึกษาในรายวิชาการวางแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดการ และการ
บริหารงานสาธารณสุขท่ัวไป และส าหรับผู้ท่ีสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการค้นคว้าเชิงลึกต่อไป 
ลิ ง ค์       http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014936     
 

 
 

 
ชื่อเรื่อง      การพฒันาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์ 
ผู้แต่ง        จันทรา ด่านคงรักษ์ 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นหนึ่งในทักษะส าคัญท่ีได้รับการก าหนดให้
เป็นทักษะท่ีจ าเป็นในกระบวนการพัฒนาในช่วงศตวรรษท่ี 21 และความคิดสร้างสรรค์นี้ยังได้รับการ
ก าหนดให้เป็น 1 ใน 5 ทักษะส าคัญท่ีลูกจ้าง/พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ จ าเป็นจะต้อง
พัฒนาส าหรับการท างาน เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะท่ีท้าทายในช่วงเวลาท่ีต้องเผชิญกับ
ปัญหาส าหรับทุกสาขาอาชีพ 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014933      
 

  

ชื่อเรื่อง      ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา = Mindset 
ผู้แต่ง        Carol S. Dweck 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      ผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาช่ือดังจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ค้นพบว่าความส าเร็จในชีวิต
ขึ้นอยู่กับความคิด 2 แบบ แบบหนึ่งจะท าให้คุณประสบความส าเร็จแบบคร่ึงๆ กลางๆ ส่วนอีกแบบจะ
ท าให้คุณพัฒนาแบบก้าวกระโดด และประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคุณจะไม่มีแต้มต่อในชีวิต
เลยก็ตาม แนวคิดนี้ได้สร้างแรงส่ันสะเทือนไปท่ัวทุกวงการ ถูกน าไปเขียนเป็นหนังสือจิตวิทยาท่ีขายดี  
รวมท้ังกลายเป็นวิชาท่ีได้รับความนิยมสูงสุดของสแตนฟอร์ด 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014942   
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ชื่อเรื่อง     เงียบ = Silence in the age of noise 
ผู้แต่ง        Erling Kagge 
ปีที่พิมพ์     2559 
เรื่องย่อ      ความเงียบคืออะไร? เราจะพบมันได้ที่ไหน? ท าไมมันจึงส าคัญกว่าที่เคย? ผู้เขียน 
เป็นชาวนอร์เวย์ ซ่ึงเป็นนักส ารวจคนแรกของโลกท่ีเดินกว่าแปดร้อยไมล์ไปยังขั้วโลกใต้ตามล าพัง 
และเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ท่ีพิชิต "สามขั้วโลก" ท้ังขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ และยอดเขาเอ
เวอเรสต์ ซ่ึงระหว่างการเดินทางเหล่านี้ เขาต้องอยู่กับ “ความเงียบ”สุดขั้วเป็นเวลานาน หลัง
กลับจากการเดินทางเขาพยายามท าความเข้าใจประสบการณ์ และเสาะหาห้วง เวลาของความ
เงียบท่ามกลางชีวิตท่ียุ่งวุ่นวายของโลกสมัยใหม่ รวมถึงชีวิตในแต่ละวัน นอกจากเป็นนักส ารวจ 
นักผจญภัยแล้ว เขายังเป็นนักกฎหมาย เจ้าของส านักพิมพ์ชั้ นน าในนอร์เวย์ นักสะสมผลงาน
ศิลปะ มาค้นหาค าตอบได้พร้อมกันในเล่มนี้  
ลิงค์        http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014952                   
 

  
ชื่อเรื่อง      อิคิไก : ความหมายของการมีชีวิตอยู่ = The Little book of Ikigai  
ผู้แต่ง        Ken Mogi 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      เมื่อการงานไม่สามารถแยกขาดออกจากชีวิต ปรัชญาชาวญ่ีปุ่นนี้ จะท าให้คุณอยากตื่น
แต่เช้าเพื่อออกไปท าส่ิงท่ีรัก ชวนเราไขประตูเข้าไปหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของคุณคืออะไร หลาย
คนอาจจะนึกไม่ออก ให้เราลองนึกถึงเหตุผลท่ีเราตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้านั้นเพราะอะไร ชาวญ่ีปุ่น
เชื่อว่าทุกคนย่อมมีเหตุผลของการมีชีวิตซ่อนอยู่ในตัวเอง พวกเราเรียกว่า ‘อิคิไก’ ความสุขเล็กน้อยท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ดั่งการได้ล้ิมรสกาแฟหอมอร่อยกับแสงแดดอุ่นๆ ตอนเช้า การได้อ่านหนังสือดีๆ 
ได้ทานข้าวกับครอบครัว ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลท่ีเราตื่นนอนในทุกๆ วัน  เพื่อใช้ชีวิต
อย่างมีความหมาย อิคิไก คือปรัญชาท่ีถูกแฝงอยู่และถูกหลอมรวมมาอย่างยาวนาน ไม่ได้มีเพียง
เป้าหมายอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงคุณค่าในตัว เพราะการสร้างความสุขในส่ิงท่ีท า การมีสุขภาพแข็งแรง 
มีจิตใจแจ่มใสจะช่วยให้ชีวิตทุกๆ วันของเรามีความหมาย 
ลิงค์           http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014946                    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ชื่อเรื่อง      คู่มือออกแบบชีวิตด้วย Design Thinking  
ผู้แต่ง        Bill Burnett and Dave Evans 
ปีที่พิมพ์     2561 
เรื่องย่อ      นักเขียนท้ังสอง คอื นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นน าผู้ซ่ึงประยุกต์ใช้ "Design Thinking" ให้
เข้ากับการออกแบบชีวิต อีกท้ังยังเป็นผู้ริเร่ิมหลักสูตร "Designing Your Life" ซ่ึงกลายเป็นวิชายอด
นิยมแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด หนังสือเล่มนี้กล่ันจากประสบการณ์ และเคล็ดลับท่ีผู้เขียนส่ังสมมา
ตลอดหลายปี ท่ีจะช่วยแนะวิธีค้นหาปัญหาท่ีถูกต้อง การสร้างทีม การออกแบบงานในฝัน ไปจนถึง
การสร้างภูมิคุ้มกันความล้มเหลว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยใด ท าอาชีพอะไร ก าลังไล่ตามความฝันหรือ
ยังหลงทางไร้จุดหมาย นี่คือหนังสือท่ีไม่ควรพลาด 
ลิงค์          http://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00014941     
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ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยนอกโรคหัวใจล้มเหลวโดยสหสาขาวิชาชีพ 
ผู้แต่ง         อุษาศิริ ศรีสกุลและคณะ 
ปีที่พิมพ์     2562 
เรื่องย่อ      ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขท่ัวโลก การดูแลโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพส่งผลเพิ่มอัตราการได้รับยาตามมาตรฐาน ลดความเส่ียงต่อการนอนโรงพยาบาลจากภาวะ
หัวใจล้มเหลวและการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและเพิ่มคะแนนคุณภาพชีวิตดีแก่ผู้ป่วย แต่เนื่องจาก
ปัญหาด้านจ านวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้น การไม่มีแนวทางในการดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดการ
ข้อมูล การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยซ้ าซ้อนและเป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อการรายงานภาระงาน
และการพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ  
               การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรในคลินิกรักษ์หัวใจ 
บุคลากรนอนคลินิกรักษ์หัวใจ ผู้ป่วยหรือญาติผู้ดูแล การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้ป่วยโดยสหาสาขาวิชาชีพและแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในคลินิก 
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้ป่วยและเคร่ืองมือต่างๆ และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อน -
หลังได้รับการดูแลจากคลินิกรักษ์หัวใจ ผลการศึกษาจากการส ารวจปัญหาพบว่าปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดการข้อมูลเป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล การบันทึกและรายงานข้อมูลผลการ
ท างานซ้ าซ้อนและการส่ือสารระหว่างบุคลากรในหน่วยงานและปัญหาการติดตามผู้ป่วย จากนั้น
น ามาพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย การจัดท าแนวทางเวชปฏิบัติฯ และการพัฒนาเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ี
ช่วยในการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลจากคลินิกรักษ์หัวใจเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน จ านวน
ท้ังหมด 100 คน เป็นเพศชายร้อยละ 58.00 มีอายุเฉล่ีย 61.92 + 15.75 ปี ค่า EF (ejection 
fraction) เฉลี่ยร้อยละ 30.80 + 8.48 โดยมีสาเหตุของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงมากท่ีสุดคือจาก
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (ร้อยละ 70.0)  
               การประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงกระบวนการทุกด้านดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ 
คะแนนความรู้ในการดูแลตนเอง ค่าตัวช้ีวัดของการรักษาด้วยยาตามแนวทางเวชปฏิบัติสูงขึ้น (ร้อยละ 
64.35 + 38.25 และร้อยละ 88.50 + 21.76, p=0.009) ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันดี
ข้ึน (NYHA class I) จ านวนมากขึ้น ผู้ป่วยมีสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น (6 -minute walk test) 
ปัญหาท่ีเก่ียวเนื่องจากยาพบท้ังหมด 134 ปัญหา โดยปัญหาท่ีเก่ียวเนื่องจากยาท่ีพบบ่อยท่ีสุด คือ 
การได้รับยาในขนาดท่ีต่ าเกินไป (ร้อยละ 47.00) ความร่วมมือในการใช้ยา (ร้อยละ 37.00) และการ
เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ร้อยละ 21.00) ผู้ป่วยได้รับการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่แพทย์ปรับยา
ร่วมกับเภสัชกรให้ค าแนะน าผู้ป่วย (ร้อยละ 61.94) ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับการแก้โดยสมบูรณ์ (ร้อยละ 
70) และบางส่วนรอการติดตามผล (ร้อยละ 29.00)  
                ผลสัมฤทธิ์หลังการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในคลินิกรักษ์หัวใจ พบว่าผู้ป่วยมีมีอัตรา
การนอนโรงพยาพบาลลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ร้อยละ 33 และร้อยละ 8 , p<0.001) และ
ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายการนอนรักษาพยาบาลลดลง 8,839.72 บาทต่อคน ผู้ป่วยมีคะแนนคุณภาพชีวิตท่ี
ดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมีความพึงพอใจต่อการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในระดับดี -ดี
มากท่ีสุด 
 
Full Text :   http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5050   
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ดี-ดี  

แผ่น                 

 

 

  

 

 

 

 

 

          

 

                             

 
 

 
 
 

 
 

 

 
ระเบียบการให้บริการ 

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

 

Cast Away (2000) 

ภาพยนตร์เร่ือง Cast Away เร่ืองราวของชัค โนแลนด์ (ทอม แฮงส์) วิศวกรระบบของ FedEx ซึ่งชีวิตส่วนตัวและในงาน
อาชีพถูกก าหนดโดยนาฬิกา ทุกวินาทีของเขาต้องสร้างงานให้ได้มากท่ีสุด ในเวลาท่ีควบคุมได้ตามก าหนด ซ่ึงตรงข้ามกับชีวิต
ส่วนตัวท่ีชัคไม่สามารถก าหนดเวลาท่ีจะมอบให้แก่เคลลี่ เฟรียส์ (เฮเลน ฮันต์) คนรักได้ หน้าท่ีการงานท่ีก้าวขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ท าให้เขาสังเกตว่าเขาเร่ิมห่างเหินจากแฟนสาวไปทุกที การท างานอย่างไม่เคยหยุดของชั คก็ส้ินสุดลงทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุทาง
เครื่องบิน เขาถูกทิ้งอย่างโดดเดี่ยว บนเกาะที่ห่างไกล ถูกทิ้งให้อยู่ในสิ ่งแวดล้อมที่ห่างไกลจากความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจ าวัน เขาต้องเผชิญกับโชคชะตาอันโหดร้ายเพียงล าพังกับลูกวอลเล่ย์บอลหนึ่งลูก ขั้นแรกเขาต้องหาปัจจัยพื้นฐ านเพื่อ
ความอยู่รอด ได้แก่ น้ า อาหาร และท่ีอยู่อาศัย ชัคซ่ึงเป็นนักแก้ปัญหาชั้นเยี่ยม ในท่ีสุดเขาก็ค้นพบว่า การท่ีจะประคับประคอง
ร่างกายของตนให้อยู่ต่อไปได้อย่างไร แล้วไงล่ะ? ชัคเร่ิมการเดินทางอันแท้จริง เมื่อเขาต้องเผชิญกับความกดดันทางอารมณ์ 
เพราะต้องถูกโดดเดี่ยว ต้องต่อสู้กับความเปล่าเปล่ียว ส้ินหวัง และการเรียนรู้ท่ีจะสร้างสัมพันธภาพกับส่ิงรอบตัวหลังจากนั้นส่ีปี 
ชัคเร่ิมกลับสู่อารยธรรม ในฐานะชายท่ีได้รับการเปล่ียนแปลงอย่างล้ าลึก เขาตระหนักว่า การสูญเสียทุกส่ิงท่ีเขาเคยมีและคิดว่า
ส าคัญท าให้เขาเข้าใจอะไรคือความหมายท่ีแท้จริงของชีวิต 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว   




