
วัน-เวลา หัวข้อ-รายละเอียด หน่วยงาน

12.30-13.30 ชมหนังส้ันเครือข่ายคนท างานสุขภาพจากทั่วประเทศ

1 นโยบายเราพร้อมช่วยชีวิตคุณ งานอบุัติตุฉุกเฉิน รพ.ตาพระยา จ.

สระแกว้

2 การล้างมอื 7 ข้ันตอน รพ.บ้านหลวง จ.น่าน

3 อยา่งน้อยกเ็หลือหัวใจ งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.

หล่มสกั

4 3G กบัภารกจิพิชิตโรค รพ.แมพ่ริก จ.ล าปาง

5 พินัยกรรมชีวิต รพ.กาญจนดิษฐ ์จ.สรุาษฎร์ธานี

6 ฟ้าหลังฝน รพ.อุ้มผาง จ.ผาก

7 Care แคร์ รพ.ภาช ีจ.อยธุยา

8 เมล็ดพันธุแ์ห่งความดี รพ.ละงู จ.สตูล

9 คุณหมอฟันพิเศษ... ของเด็กชายพิเศษ สถาบันสร้างเสริมสขุภาพคนพิการ

10 บอกกล่าวเล่าความ โครงการ "สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ" ส านักวิจยัสงัคมและสขุภาพ

13.30-14.30

วิทยากร 1. นายพัฒนะ จริวงศ์ (ตั้ม) ไบโอสโคป

2. นายศนิพงศ ์สทุธิพันธ์ (มะนาว) ไบโอสโคป

3. นายธีระวัฒน์ แดงกะเปา รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า

4. นพ.สธุี สดุดี รพ.วารินช าราบ

ร่วมเสวนา 1. นางสาวกา้ยั้ว แซ่ท่อ (เจา้พนักงานโสตทัศนศึกษาทาง

การแพทย)์

รพ.อุ้มผาง จ.ตาก

2. นางสพุาภรณ์ สยุะสบื (พยาบาลวิชาชีพ) รพ.อุ้มผาง จ.ตาก

3. นางสาวนุสรา เตียวสนิเธาว์ (นิติกร) รพ.ขอนแกน่ จ.ขอนแกน่

4. นายลิขิต รูปพรม (เจา้พนักงานคอมพิวเตอร)์ รพ.ขอนแกน่ จ.ขอนแกน่

5. นางสภุาณี เพ็งเขียว (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอ

นาทวี จ.สงขลา

6. นายจตุรงค์ สอนสบื (เจา้พนักงานโสตทัศนศึกษา) รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอ

นาทวี จ.สงขลา

7. นางสาวเกศสดุา เกษรสคุนธ์ (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) รพ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี

8. นางสาวรัตนมาศ  พาสอน (เจา้พนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน) รพ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี

พีธีกรรายการ นพพร ศักดานเรศว์ บริษัท ไบโอสโคปพลัส จ ากดั

14.30-15.30 ฉายหนังส้ันเพ่ือร่วมโหวตรางวัล Popular Vote รอบที่ 1

1 "คุณตา ๕๐๐" รพ.แมพ่ริก จ.ล าปาง

2 "ที.่.. พักพิง" รพ.อุ้มผาง จ.ตาก

3 "เสยีงแรก" รพ.กาญจนดิษฐ ์จ.สรุาษฎร์ธานี

4 "คนเกบ็ขยะ" รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

5 "ชีวิตที่พอเพียง" รพ.ภาช ีจ.พระนครศรีอยธุยา

6 "มมุชีวิต" รพ.ขอนแกน่ จ.ขอนแกน่

15.30-17.00 ชมหนังส้ันเครือข่ายคนท างานสุขภาพจากทั่วประเทศ

1 The White Cane ไมเ้ท้าขาว รพ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี

2 เป็นทีมสู่การเปลี่ยนแปลง รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

3 ท าด้วยหัวใจ รพ.บ้านโฮง่ จ.ล าพูน

4 รพ.สต. ที่รัก รพ.ปางมะผ้า จ.แมฮ่อ่งสอน

5 เจา้หญิงเกบ็ดวงตะวัน รพ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่

6 ประชาสงัคม รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

7 พิชิตความดันเราท าได้ รพ.สมทุรสาคร จ.สมทุรสาคร

8 ศูนยแ์พทย์ รพ.น้ าโสม จ.อดุรธานี

9 ของขวัญ รพร.กฉุินารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์

10 Who am I ? รพ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี

เทศกาลหนังส้ันสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)

งานมหกรรมสุขภาพชุมชน คร้ังที่ 2 (Community Health & Primary Care Expo)

เสวนา "จากงานชุมชน สู่ถนน... หนังส้ันสุขภาพ"

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554

กิจกรรมเสวนาและโปรแกรมหนงัส้ัน



วัน-เวลา หัวข้อ-รายละเอียด หน่วยงาน

กิจกรรมเสวนาและโปรแกรมหนงัส้ัน

9.00-9.30 ชมหนังส้ันเครือข่ายคนท างานสุขภาพจากทั่วประเทศ

1 นางฟ้า... ตัวจริง มลูนิธิฯ รพ.อบุลรัตน์ จ.ขอนแกน่

2 บ้านของผม รพ.กระสงั จ.บุรีรัมย์

3 คู่หูออ่นหวานฟันดี รพ.พาน จ.เชียงราย

4 เรือ่งหมอ หมอ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอ

นาทวี จ.สงขลา

9.30-10.30 เสวนา "หนังส้ัน มิติใหม่แห่งวงการสุขภาพ"

วิทยากร 1. นายสภุาพ หริมเทพาธิป ผู้บริหารงานสร้าง บ. ออกไปเดิน จก.

2. นพ.โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์ ผู้อ านวยการ ส านักวิจยัสงัคมและสขุภาพ

3. นายบัณฑติ ทองดี ผู้กบักบัภาพยนตร ์เรือ่ง "พุ่มพวง"

ร่วมเสวนา 1. นายปฐมพงษ์ สภุาจนัทร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร)์ รพ.แมพ่ริก จ.ล าปาง

2. นางอารุณี โพธิศ์รี (พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) รพ.แมพ่ริก จ.ล าปาง

พีธีกรรายการ นพพร ศักดานเรศว์ บริษัท ไบโอสโคปพลัส จ ากดั

10.30-12.30 ฉายหนังส้ันเพ่ือร่วมโหวตรางวัล Popular Vote รอบที่ 2

7 "ด้วยมอืของเธอ" รพ.ละงู จ.สตูล

8 "วันน้ีของโหมง่" รพ.กระสงั จ.บุรีรัมย์

9 "พลิกใจ" รพ.พาน จ.เชียงราย

10 "เด็กไร้รัฐ" รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอ

นาทวี จ.สงขลา

11 "ต้นกล้าพันธุใ์หม่" รพ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี

12 "เซียนไกช่น" รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า จ.

นครศรีธรรมราช

13.30-15.30 ฉายหนังส้ันเพ่ือร่วมโหวตรางวัล Popular Vote รอบที่ 3

13 "คนที่กลับมา" รพ.น้ าโสม จ.อดุรธานี

14 "จดุเปลี่ยน" รพ.แกง่คอย จ.สระบุรี

15 "สู้อกีครัง้ได้ไหม" รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี

16 "หน่ึงความหวัง... เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า" รพร.กฉุินารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์

17 "ยิ้มเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ Big Smile..." รพ.บ้านโฮง่ จ.ล าพูน

18 "หมอเขมร" รพ.สงัขะ จ.สรุินทร์

19 "ค าขอสดุท้าย" รพ.วารินช าราบ จ.อบุลราชธานี

20 "ป้าแกว้..พยาบาลในหัวใจลุงศรีลา" รพ.เชียงกลาง จ.น่าน

21 "อฐิ" รพร.ด่านซ้าย จ.เลย

22 "หมอผ่านทาง" รพ.ปางมะผ้า จ.แมฮ่อ่งสอน

23 "บ้า... (คิดได้ไง)" รพ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

24 "สขุเมื่อหมด... (ลมหายใจ)" รพ.น้ าพอง จ.ขอนแกน่

15.30-16.30 เสวนา "คลิปมัน มัน ของคนท างานสุขภาพ" 

นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ รพ.กระสงั จ.บุรีรัมย์

* ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ

16.30-17.00 ชมหนังส้ันเครือข่ายคนท างานสุขภาพจากทั่วประเทศ

1 ใจสู่ใจ รพ.รามนั จ.ยะลา

2 ความทรงจ าใหมข่องยายพา รพ.สต. บ้านตึงใต ้จ.ล าปาง

3 เรือ่งของ "เธอ" รพ.สชีมพู จ.ขอนแกน่

1 นพพร ศักดานเรศว์ บริษัท ไบโอสโคปพลัส จ ากดั

2 ธีราพร ไชยมาลา สถาบันสร้างเสริมสขุภาพคนพิการ

พิธกีร ประจ าเวท ีเทศกาลหนังส้ันสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)

พบกันใหม่ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนคร้ังที่ 3 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554


