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ช่ือเร่ือง      จดหมายเหตุ COVID-19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภยัวกิฤต 
ผู้แต่ง        วิรุฬ ลิม้สวาท และคณะ 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      หนังสือจดหมายเหตุ COVID-19 : รวมพลัง ร่วมใจ ฝ่าภัยวิกฤต เล่มน้ี เป็นการท างานใน
ระยะที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นบันทึกเหตุการณ์ (Chronicle) และ
รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปฏิบัติการรับมือกับภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหม่ เพื่อแสดงให้เห็น
บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงาน องค์กร 
และองค์ประกอบอื่นๆ ในสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เรียนรู้ ผ่าน
การเล่าเร่ืองจากสถานการณ์เลวร้าย เห็นจุดพลิกผัน การคลี่คลาย และมีการสรุปบทเรียนที่ส าคัญ เพื่อ
เตรียมรับมือกับเหตุการณ์ในระยะต่อไป หรือคร้ังต่อไป 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015433       

 
 

 
 

ช่ือเร่ือง      หัวใจทฤษฎีตัวย ู: หลักการและการประยุกต์ใช้สู่การต่ืนรู้และการสร้างขบวนการทางสังคม 
ผู้แต่ง        ออตโต ชาร์เมอร์ 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      ‘ทฤษฎีตัวยู’ เป็นแนวคิดที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง การคิดเชิงระบบ การสร้าง
นวัตกรรม และการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยมีมุมมองพื้นฐานอยู่ที่วิวัฒนาการจิตส านึกของมนุษย์อาศัย
วิถีทางของการท างานวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการเรียนรู้ด้วยการลงมือท า จากสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที) ทฤษฎีน้ีถูกพัฒนาขึ้นจากการทดลองและการปรับปรุงร่วมกันโดยชุมชนนักฝึก
ปฏิบัติจากทั่วโลกเป็นการบูรณาการวิธีการและศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับบุคคลและสังคม 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015462           

 
ช่ือเร่ือง      ที่น่าท างาน : ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ท างานชั้นยอด 
ผู้แต่ง        รอน ฟรีดแมน 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      ที่ท างานยุคใหม่จะช่วยให้ก้าวข้ามปัญหาเรื่องค าว่า ‘Work-life balance’ ชีวิตส่วนตัวและ
ครอบครัวได้อย่างไร? ผู้เขียนรอน ฟรีดแมน นักจิตวิทยาสังคม ผู้สนใจศึกษาแรงจูงใจของมนุษย์และ
พฤติกรรมองค์กรจะมาช่วยตอบโจทย์ท้าทายเรื่อง ‘ศาสตร์และศิลป์แห่งการสร้างที่ท างานชั้นยอด’ ผ่าน
ข้อค้นพบล่าสุดจากงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม การบริหารจัดการ 
ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ หนังสือเล่มน้ีเสนอค าตอบเพื่อการออกแบบและสร้าง ‘ที่น่าท างาน’ ในฝันที่เต็มไป
ด้วยประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้สึกผูกผันและมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนท างานทุกคน 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015444    
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 ช่ือเร่ือง     ขอบใจวัยชรา : ต่ืนรู้อยู่กับวัยชรา ด้วยปัญญาและกรุณา 

ผู้แต่ง        คารเ์มล ชาเลฟ 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      การมีอายุยืนไม่ได้มาพร้อมกับคุณภาพชีวิตเสมอไป เพราะกระบวนของความชรามักพ่วงมา
กับการสูญเสียสิ่งดีๆ ที่เรารักและหวงแหน ท าอย่างไรเราจึงจะมีประสบการณ์ที่ต่างออกไป หนังสือเล่มน้ี 
เชื้อเชิญคุณให้พบกับความท้าทายของการชราด้วยใจที่เปิดกว้าง และเสนอความเป็นไปได้ที่จะเข้าสู่วัย
ชราอย่างสง่างาม ด้วยความเข้าใจ ด้วยปัญญาและความเบิกบาน เน้ือหาได้ถักทอจากประสบการณ์วัย
ชราของบิดามารดาและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียน พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของ
สังคมยุคปัจจุบันที่มีต่อความชรา อีกทั้งพุทธปัญญาเก่าแก่ที่ยอมรับความชราว่าเป็นกระบวนการ
ธรรมชาติซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มีการเกิดขึ้น ต้ังอยู่ และดับไป ชีวิตของเราก็เช่นกัน การอ่านหนังสือเล่ม
น้ีจะช่วยการยอมรับและตอบรับทุกช่วงขณะด้วยความเบิกบาน ยิ่งสูงวัยใจยิ่งเป็นอิสระ และยิ่งมีความสุข
มากขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015487    

 
ช่ือเร่ือง      แค่ 3 นาทีต่อวันป้องกันสมองเสื่อม 
ผู้แต่ง        คะโตะ โทะชิโนริ 
ปีท่ีพิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ       หลายคนเมื่อมีอาการ "เด๋ียวน้ีนึกชื่อคนไม่ค่อยออก" หรือ "พอเปิดตู้เย็นแล้วลืมว่าจะหยิบ
อะไร" คงเร่ิมกังวลว่า "หรือเราจะเป็นโรคสมองเสื่อม" ซึ่งความจริงน่ันเป็นแค่อาการหลงลืมทั่วไป เมื่อไร
ที่ "ลืมชื่อเพื่อนที่เจอกันบ่อยๆ" ต่างหาก จึงเร่ิมสันนิษฐานได้ว่าอาจมีภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้น! ทว่า
หากเรารับมือได้อย่างรวดเร็วก็ยังมีโอกาสยับยั้งภาวะดังกล่าวได้ ยิ่งไปกว่าน้ัน ยังช่วยให้สมองของเรา
อ่อนเยาว์ลงอีกด้วย หนังสือเล่มน้ีเป็นผลงานของ "นายแพทย์คะโตะ โทะชิโนะริ" จะมาแนะสัญญาณ
อันตรายให้ผู้อ่านได้ลองส ารวจตนเอง พร้อมอธิบายปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเพื่อป้องกัน
แต่เน่ินๆ ภายในเล่มยังรวบรวมท่าบริหารร่างกายที่มีประโยชน์ต่อสมองไว้ถึง 31 ท่า สามารถน าไปปรับ
ในชีวิตประจ าวันได้ง่ายๆ ทุกท่าล้วนใช้เวลาไม่มาก มาเพิ่มความท้าทายให้ตนเองทีละน้อยแต่สม่ าเสมอ 
ค่อยๆ กระตุ้นให้สมองคุ้นเคยกับแบบทดสอบใหม่ๆ แล้วสร้างสมองที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015467  

 
 
 
 
 
 

 

 

ช่ือเร่ือง      ขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปี : บทเรียนเพื่อชีวิตยืนยาวจากคนทีม่ีอายุยืนที่สุด 
ผู้แต่ง        แดน บทุเนอร์ 
ปีท่ีพิมพ์     2556 
เร่ืองย่อ      หนังสือเล่มน้ีเป็นการส่งผ่านเรื่องราวการใชช้ีวิตที่ดีด้วยความเขา้ใจอยา่งลกึซึ้งจากผู้เฒ่าอายุ
เกินร้อยปี ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างนับจากการเลี้ยงดูเด็กไปจนถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นที่รัก จากการแสวงหา
ชีวิตที่ดีไปจนถึงรักษารักแท้แห่งชีวิต เราสามารถเรียนรู้การสร้างขอบฟ้าแห่งอายุร้อยปีส่วนตัวของเรา
จากพวกเขาพร้อมกับเร่ิมก้าวเข้าสู่เส้นทางการมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าและดีกว่า หนังสือจะพาคุณไปยัง
จุดส าคัญของโลกที่ได้รับการรับรองแล้วว่ามีผู้เฒ่าอายุร้อยปีอาศัยอยู่จริง น่ันคือการเดินทางไปยังพื้นที่
แถบบาร์บาเกียแห่งซาร์ดิเนียในประเทศอิตาลี โอกินาวาในประเทศญี่ปุ่น ชุมชนโลมาลินดาในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย และแหลมนิโคยาในประเทศคอสตาริกา เมื่อไปถึงแต่ละแห่งเราจะได้พบวัฒนธรรม
หลากหลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะน าพาไปสู่ความมีอายุยืน 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015498      
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ช่ือเรื่อง      การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อ 
                ไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย 
ผู้แต่ง         วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ 
ปีที่พมิพ์      2563 
เรื่องย่อ       การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19 หรือ 
โควิด-19) นับเป็น "การระบาดใหญ่" (pandemic) หลังจากพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก ปัจจุบัน (กันยายน 2563) มี
ผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 30 ล้านราย และผู้เสียชีวิตเกือบล้านราย การระบาดนี้ส่งผลกระทบทางสาธารณสุข 
สังคม และเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การรับมือกับการระบาดต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทุก
ภาคส่วน 
                 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเสนอกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
ในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีเป้าหมาย “ลดการติดเชื้อ ลดการป่วย และลดการ
ตายจากโควิด 19” การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องครอบคลุม strategic area 7 ด้าน 
ได้แก่ 
1) การติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรค 
2) การก าหนดมาตรการทางสังคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน และหลักฐานเชิงประจักษ์ 
3) การก าหนดมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
4) การเตรียมความพร้อม ศักยภาพและทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพ 
5) การส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนา 
6) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประชาชน 
7) การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการกับการระบาดของโรค โดยเป็นการวิเคราะห์การ                     
ด าเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุส่วนขาดของการด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาต่อไป 
เพื่อเป็นแนวทางส าหรับประเทศและพื้นที่หากเกิดการระบาดในอนาคต 
 
Full Text :   https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5275  
(สมัครสมาชิกฟรี ก่อนดาวน์โหลด สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri) 
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ภาพยนตร์ : เรียนรู้เร่ืองราวชีวิตผ่านภาพยนตร์ด-ีด ี 
แผ่น                 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบการให้บริการ 
1. ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่บรรณารักษ์  
2. ผู้ใช้บริการสามารถรับชมได้ที่ห้องมัลติมีเดีย หรือยืมเป็นระยะเวลา 7 วัน  
3. เปิดให้บริการตามเวลาเปิดท าการของห้องสมุด เวลา 08.30-16.30 น. 

 

Like Father, Like Son (2013) 

ภาพยนตร์เร่ือง Like father, like son ก ากับโดย ฮิโรกาสึ กอริตะ ภาพยนตร์ญ่ีปุ่นท่ีคว้ารางวัลมามากมาย อาทิ 
ผู้ก ากับยอดเยี่ยมจากงาน Asia-Pacific Film Festival ปี 2013, รางวัล Jury Prize จากงานเทศกาลภาพยนตร์ เมืองคานส์ 
ปี 2013 และรางวัล Child Protection Award จากงาน Abu Dhabi Film Festival ปี 2013  

เร่ืองย่อ เรียวตะ (มาซาฮารุ ฟุคุยามะ) คือ พนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ มีพื้นฐานครอบครัวดี เงินเดือนดี 
ฉลาด ท างานเก่ง เป็นผู้ชายญ่ีปุ่นที่ได้รับทุกสิ่งที่คู ่ควรจากการท างานหนัก และเชื่อเสมอว่าครอบครัวของเขาเดินอยู่บน
เส้นทางท่ีเพียบพร้อม จนวันหนึ่งเขาและภรรยา มิโดริ (มาจิโกะ โอโนะ) ได้รับโทรศัพท์แจ้งผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาลว่า
ผลตรวจชี้ชัดว่าลูกชายวัย 6 ขวบ เคตะ (เคตะ นิโนมิยะ) ไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของพวกเขา โรงพยาบาลให้เด็กผิดไป ซ่ึงลูกชายจริงๆ 
ของพวกเขาได้สลับไปอยู่กับอีกครอบครัวนึง นับจากวินาทีนั้นบททดสอบ 'หัวใจของคนเป็นพ่อ ' ก็ได้เร่ิมต้นขึ้น ถ้าต้องเลือก
...คุณจะเลือกส่ิงไหน? ระหว่างสายเลือดของตัวเอง กับเด็กท่ีผูกพันกันมาหกปี? มาติดตามและเป็นก าลังใจให้กับตัวละครได้
แล้วครับ 
 
สนใจติดต่อขอรับชมหรือยืมได้ท่ี ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว 


