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หนังสือแนะนำ : เดือนพฤศจิกายน 2564 
 

ชื่อเรื่อง       อวสานอัลไซเมอร์ 
ผู้แต่ง         Dale E. Bredesen 
ปีที่พิมพ์      2564 
เร่ืองย่อ       ผู้เขียนคือนายแพทย์ท่ีได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเรื่องความเสื่อมของระบบประสาทมา
ยาวนาน ซึ่งได้เสนอแนวทางการป้องกันและรักษา “โรคอัลไซเมอร์” ท่ีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะระยะเริ่มแรกของอาการโรคสมองเสื่อม ซึ่งการรักษาเป็นรูปแบบโปรแกรมการรีโค้ด 
(ReCODE) ท่ีแก้ไขปัจจัยต่อโรคสมองเสื่อม 36 ประการ ที่ผู้มีอาการสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อ
ตนเองได้ ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร ออกกำลังกาย และการพักผ่อน รวมถึงการ
ประเมินค่าท่ีเกี่ยวข้องทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นวิธีท่ีได้ผลจริงในผู้ป่วยหลายร้อยคน นอกจากนี้ ผู้เขียน
ยังอธิบายว่าทำไมการรักษาแบบยาขนานเดียวหรือวิธีรักษาแบบอื่นๆ ท่ีมีมาในอดีตนั้นถึงไม่ได้ผล 
ลิงค ์         https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015725                   

 
ชื่อเรื่อง      หายใจเปลี่ยนชีวิต 
ผู้แต่ง        Patrick McKeown 
ปีที่พิมพ์     2564 
เรือ่งย่อ     หลายคนเช่ือว่าต้องสูดลมหายใจเฮือกใหญ่เข้าทางปาก เป็นการรับออกซิเจนปริมาณมากเข้า
สู่ร่างกาย แต่หารู้ไม่ว่า นั่นอาจเป็นการสูดรับสารพัดปัญหาสุขภาพเข้าไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลต่ออาการ
นอนไม่หลับ ภาวะวิตกกังวล โรคหืด ไปจนถึงโรคหัวใจ ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหายใจและผู้
คดิค้นโปรแกรม Oxygen Advantage จะพาเราไปพัฒนาร่างกายด้วยเทคนิค “การหายใจ” ท่ีเรียบง่าย
และเป็นวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและออกซิเจน ค้นหาเหตุผลว่าทำไม “จมูกมีไว้
หายใจ ปากมีไว้กิน” พร้อมสารพัดเคล็ดวิธีฝึกการหายใจท่ีทำได้เอง เพื่อสุขภาพท่ีดีขึ้นทุกวัน 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015757                   

 
ชื่อเรื่อง      กฎของสมองที่เรยีนรู้เร็ว 
ผู้แต่ง        Benedict Carey 
ปีที่พิมพ์     2564 
เร่ืองย่อ      เคยสงสัยไหมว่าทำไมนักดนตรีถึงไม่ควรเข้านอนเร็ว และต่ืนแต่เช้าในวันแสดง ทำไม
เจ้านายควรอนุญาตให้พนักงานเล่นเฟซบุ๊กระหว่างทำงาน ทำไมการหลงลืมถึงมีประโยชน์มหาศาลต่อ
การเรียนรู้ ทำไมการฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจไม่ช่วยให้นักกีฬาเก่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปค้นพบ
ความลับท่ีคาดไม่ถึงเกี่ยวกับ “การเรียนรู้ของสมอง” ผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์และงานวิจัยจากท่ัวทุก
มุมโลก เพื่อช่วยให้สามารถฝึกฝนการจดจำ การเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้ไวขึ้น เพราะสิ่งท่ี
คุณคิดว่าดีอาจทำให้สมองเรียนรู้ได้ช้า สิ่งท่ีคุณคิดว่าไม่เข้าท่าอาจทำให้สมองเรียนรู้เร็ว 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015733            
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 ชื่อเรื่อง     วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า 

ผู้แต่ง        Thomas Erikson 
ปีที่พิมพ์     2564 
เรื่องย่อ     หนังสือ วิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เง่า เล่มนี ้จะมาแนะนำให้รู้จักมนุษย์ 4 แบบ ท่ีเราจะพบ
เจอท้ังในท่ีทำงาน ธุรกิจ สังคม และชีวิตส่วนตัว โดยแบ่งคนออกเป็น 4 สี “สีแดง” พวกชอบควบคุมและ
ออกคำสั่ง “สีเหลือง” คนชอบสังคมและมองโลกแง่ดี “สีเขียว” คนสบายๆ ท่ีสามารถเข้ากับคนง่าย และ 
“สีน้ำเงิน” ช่างคิดวิเคราะห์ มีความแม่นยำ ในฐานะบุคคลเมื่อเข้าใจสีท้ังสี่ คุณจะรู้วิธีเข้าถึงใจคนทุก
แบบมากขึ้น สื่อสารเก่งขึ้น และไม่ต้องปวดหัวกับความขัดแย้งอันงี่เง่าไร้สาระเหมือนเคย และในฐานะ
องค์กร ผู้นำ หรือหัวหน้า คุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าจะรับมือบุคลากรท่ีมีบุคลิกภาพแตกต่างหลากหลายได้
อย่างไร สร้างกลุ่มท่ีมี “เคมี” เข้ากัน และมีประสิทธิภาพสูงจากคนท่ีแตกต่างหลากหลายได้อย่างไร ส่วน
ในชีวิตส่วนตัว คุณอาจกระชับความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความเข้าใจกันและกันมากขึ้น 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015726            

 
ชื่อเรื่อง       ฟรีดริช ฮาเย็ก : ต้นธารความคิดเสรีภาพนิยมยุคใหม่ 
ผู้แต่ง         Eamonn Butler 
ปีที่พิมพ์      2564 
เร่ืองย่อ      ฟรีดริช ฮาเย็ก คือนักเศรษฐศาสตร์คนสำคัญแห่งศตวรรษท่ี 20 ผู้จุดประกายแนวคิด
เสรีภาพนิยมอันเป็นรากฐานของลัทธิเสรีนิยมใหม่ นักคิดผู้เชื่อมั่นในพลังของปัจเจกชน สังคมเสรีภาพ 
ระบบเศรษฐกิจเสรี และยืนหยัดท่ามกลางกระแสการเติบใหญ่ของรัฐ อีกท้ังเป็นผู้สร้างคุณูปการต่อ 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเมือง นิติศาสตร์ ตลอดจนจิตวทิยา ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านย้อนรอยแนวคิด
ท่ีเปลี่ยนแปลงโลกของเขา สำรวจรากฐานของเสรีภาพ วิเคราะห์ตลาดและวัฏจักรรุ่งเรือง-ตกต่ำทาง
เศรษฐกิจ ชี้ให้เห็นความผิดพลาดของลัทธิสังคมนิยมท่ีอาจพาประเทศลื่นไถลไปสู่หนทางเผด็จการ
เบ็ดเสร็จ อีกท้ังตีแผ่ข้อจำกัดของสังคมศาสตร์และข้อเตือนใจสำหรับเหล่าผู้นำทางสังคม ตลอดจนได้
นำเสนอมุมมองรอบด้านจากผู้เห็นต่าง รวมท้ังการเพิ่มบทวิวาทะทางนโยบายอันเลื่องลือระหว่างฮาเย็ก
กับจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015732          

 

ชื่อเรื่อง      ศาสตร์แห่งการเขยีนท่ีโน้มน้าวใจได้ทุกคน 
ผู้แต่ง        ซง ซุกฮี 
ปีที่พิมพ์     2563 
เร่ืองย่อ      หนังสือท่ีนำเสนอเทคนิคการเขียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่ีได้รับการยอมรับและ
ถ่ายทอดต่อกันมา เรียกว่าเทคนิค O-R-E-O Map ท่ีจะช่วยลับฝีมือการเขียนของคุณให้ยอดเยี่ยม ฉับไว 
และโน้มน้าวใจ ครบถ้วนในเล่มเดียว เพราะว่าการเขียนเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น
ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหาร ถ้าเขียนเก่ง สื่อสารตรงประเด็น ฉับไว และโน้มน้าวใจ ได้ในทุก
สถานการณ์ ก็จะได้รับการยอมรับอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จะช่วยขัดเกลาทักษะการเขียนของคุณให้ยอด
เย่ียม ซึ่งเหมาะกับคนท่ีคิดไอเดียไม่ออกหรือสื่อสารไม่เป็น สำหรับคำย่อ O-R-E-O มีความหมายดังนี้ 1) 
Opinion (ความเห็น) การนำเสนอความเห็นท่ีเป็นแกนกลางของเรื่อง 2) Reason (เหตุผล) การพิสูจน์
ข้ออ้างด้วยเหตุผลและหลักฐาน 3) Example (ตัวอย่าง) การพิสูจน์อีกครั้งด้วยเหตุการณ์หรือตัวอย่าง 
และ 4) Opinion (ความเห็น) การเน้นย้ำแก่นของเรื่องอีกครั้ง และยื่นข้อเสนอท่ีต้องการสื่อสาร นี่คือ
ศาสตร์แห่งการเขียนท่ีจะช่วยยกระดับฝีมือและโน้มน้าวใจได้ทุกคน 
ลิงค์          https://www.sem100library.in.th/opac/Catalog/BibItem.aspx?BibID=b00015756      
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ชื่อเรื่อง      การถอดบทเรียนรูปแบบการดำเนนิงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
ผู้แต่ง         ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง และคณะ 
ปีที่พิมพ์      2564 
เรื่องย่อ      การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
โควิด-19 ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการดำเนินงาน
เฝ้าระวังฯ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
                โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน 5 ขั้นตอน : ขั้นเตรียมพร้อม ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นการ
ตรวจสอบสังเคราะห์ข้อมูล ขั้นการจัดเก็บข้อมูล ขั้นเผยแพร่การถอดบทเรียน การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564 การสอบถามการดำเนินงานเฝ้าระวังฯ 5 
ด้าน เก็บรวบรวมจากอสม. จำนวน 207 คน และการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง เขตสุขภาพ ผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล อสม. และ
ประชาชน จาก 8 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 รวม 561 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิง
พรรณนาและสถิติอนุมาน คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสมการถดถอยโลจิสติกส์
พหุ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพการดำเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน
ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข ปัจจัยความสำเร็จและปัญหาอุปสรรค  
                ผลการศึกษาจากการสอบถามอสม. พบว่า การดำเนินงานเฝ้าระวังฯ โควิด-19 ในชุมชนของอ
สม. พบว่า อสม. มีการดำเนินงานสูงสุด คือ ค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (97.6%) รองลงมา คือ เคาะประตู
เยี่ยมบ้านติดตามสังเกตอาการ (89.4%) ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ (87.9%) บันทึกรายงานผลการ
ดำเนินงาน (86.0%) จัดทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง แยกกลุ่มเสี่ยงเพื่อสังเกตอาการ (84.5%) ตามลำดับ 
ปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการดำเนินงานเป็นประจำทั้ง 5 ขั้นตอน คือ อาชีพของอสม. เขต
สุขภาพ และช่องทางการสื่อสาร โดยพบว่า อสม. กลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกร มีการดำเนินงานเป็นประจำ คิด
เป็น 6.87 เท่า ของอสม. ที่มีอาชีพอื่นๆ (95% CI 2.63-17.91, p-value<0.001) อสม. ในเขตสุขภาพที่ 10 
มีการดำเนินงานเป็นประจำ คิดเป็น 2.76 เท่า ของอสม. ในเขตสุขภาพที่ 7, 8 และ 9 (95% CI 1.17-6.53, 
p-value 0.021) และ อสม. สื่อสารข้อมูลผ่าน 5 ช่องทางเป็นประจำให้กับชุมชน ประกอบด้วย การแจ้งข่าว
เชิงรุกตามบ้าน ออกเสียงตามสาย เดินแจกแผ่นพับ เอกสารความรู้ แจ้งทางกลุ่มไลน์ชุมชน โทรศัพท์แจ้ง 
การบอกรายบุคคล การแจ้งตามคุ้ม แจ้งในที่ประชุม คิดเป็น 3.98 เท่า ของอสม. ที่ใช้ช่องทางน้อยกว่า 
(95% CI 1.61-9.84, p-value 0.003) การนำนโยบายการเฝ้าระวังฯ สู่การปฏิบัติในพื้นที่ พบว่า อสม. เป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังฯ ในระดับตำบลและหมู่บ้าน มีการป้องกันตนเอง เคาะประตูเยี่ยม
บ้าน กับเครือข่าย  
                รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอน ปัจจัยความสำเร็จมาจากอสม. คือ ความตั้งใจ มีจิต
อาสา เป็นคนในพื้นที่  มีการทำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายและความร่วมมือชุมชน สิ่งสนับสนุน 
ค่าตอบแทนและการกำกับติดตาม อุปสรรคการดำเนินงานจากปัจจัยด้านอสม. คือ ขาดความรู้และทักษะ 
ขาดแนวทางการทำงาน อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีและประชาชน ข้อเสนอเชิง
นโยบาย อสม. ควรได้รับการพัฒนาความรู้และศักยภาพการทำงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
ในชุมชน การจัดทำคู่มือ/แนวทางการทำงานสำหรับอสม. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่าย 
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