
 

๑ 

 

โครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้สุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมของชุมชน ๒๕๕๔ 

“พัฒนาเครื่องมือสุขภาพชุมชน : สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า” 

 

หลักการและเหตุผล 

ชะตาชีวิตของผู้คนในสังคมนี้ไม่ได้ถูกก าหนดไว้แล้วล่วงหน้า ชีวิตที่ดีนั้นนอก จากจะเกิดจากการต่อสู้เอาชนะ

อุปสรรคและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของแต่ละบุคคลแล้ว ชีวิตที่ดียังเป็นผลมาจากสังคมท่ีดี คือสังคมท่ีไม่ดูดายต่อ

ความทุกข์ยากของผู้ประสบชะตากรรมท่ีเลวร้าย เป็นสังคมที่ให้โอกาสส าหรับการลุกข้ึนยืนใหม่หรือการแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว และเป็นสังคมที่ไม่ปล่อยให้คนทุกข์ยากต้องต่อสู้กับชะตากรรมแต่เพียงล าพัง 

การท างานเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาหรือสงเคราะห์ผู้คนที่ทุกข์ยากไม่ใช่งานของคนกลุ่มใดกลุ่มเดียว องค์กรใด

องค์กรเดียวหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง แต่เป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องช่วยกันสร้ างสรรค์วัฒนธรรมที่ทุกคนไม่

ดูดายต่อความทุกข์ยาก ช่วยกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีคิดท่ีถือว่า “ธุระไม่ใช่ ” เพ่ือสร้างสังคมท่ีไม่ทอดทิ้งใครไว้ให้สิ้น

หวัง 

โครงการ “เพ่ือชีวิตที่ดียิ่งกว่า ” เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโอสถสภา มูลนิธิแพทย์ชนบท 

ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และเครือข่ายคนท างานสุขภาพ

ในชุมชนทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมท่ีดีด้วยการสนับสนุนคนดีท างานช่วยให้คนที่ล้มมีโอกาสลุกข้ึนยืนได้ใหม่ 

ให้ทุกคนได้เติบโตเต็มศักยภาพ เพื่อสังคมไทยที่เป็นธุระดูแลเอาใจใส่กัน และเคารพให้ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เสมอกัน  

ซึ่งนอกเหนือจากการท างานในระดับพื้นท่ีแล้ว ยังต้องการส่งเสริมค่านิยมการท างานเพื่อช่วยเหลือผู้คนโดย การบอกเล่า

เรื่องราวที่น่าประทับใจในการท างานเพ่ือผู้คนที่ยากไร้ ผ่านสื่อต่าง  ๆ และผลักดันให้เรื่องราวการท างานขอ งเขาเป็นที่

รับรู้ เพื่อส่งเสริมให้คนอ่ืน ๆ มาร่วมท างานและขยายแนวร่วมต่อไป 

เครื่องมือในการท างาน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน จากเดิมที่มีการน าเครื่องมือวิถี

ชุมชน ๗ ชิ้น มาใช้เก็บข้อมูลการท างานในชุมชน ต่อมามีการใช้เรื่องเล่าเข้ามาใช้เพ่ือช่ วยกระตุ้น ให้เกิดการตื่นตัวใน

การมีส่วนร่วมในการท างานชุมชน ในปัจจุบันเครื่องมือต่าง ๆ มี การพัฒนา มากขึ้น มีการใช้สื่อ ซึ่งเป็นครื่องมือที่

สามารถเข้าถึงได้ง่าย มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานชุมชน 

ภาพยนตร์สั้น หรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่า “หนังสั้น” เป็นเครื่องมือที่เป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถน าเสนอ

เรื่องราวและแรงบันดาลใจได้ดี ยิ่งในปัจจุบัน การผลิตภาพยนตร์สั้น ท าได้ง่าย  ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส .) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  มูลนิธิแพทย์ชนบท ร่วมกับ มูลนิธิโอสถสภา และ บริษัท ไบ

โอสโคปพลัส จ ากัด ได้จัดท าโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้สุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรมของชุมชน 

๒๕๕๔  “พัฒนาเครื่องมือสุขภาพชุมชน : สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ” โดยมีเป้าหมายเพื่อ

พัฒนาศักยภาพการน าเสนอเรื่องราวการท างานของเครือข่ายสุขภาพที่มุ่ งให้ความช่วยเหลือคนทุกข์ยากให้สามารถฝ่า



 

๒ 

 

ฟันอุปสรรคของชีวิตให้กับเครือข่ายคนท างานสุขภาพชุมชนรวม ๒๔ แห่ง ให้สามารถน าเสนองานที่ดีออกสู่สาธารณชน

ผ่านเวทีต่าง ๆ ได ้

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมศักยภาพการใช้หนังสั้นในฐานะเครื่องมือการสื่อสารงานสุขภาพชุมชน แก่บุคลากรที่ท างานงาน

สุขภาพชุมชน 

๒. เพ่ือเผยแพร่ปรัชญาและผลงานตามแนวคิดการท างานเพ่ีอสร้างสรรค์สังคมในเวทีต่าง  ๆ เช่น มหกรรม

สุขภาพชุมชน การประชุมวิชาการประจ าปีสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการสุขภาพ หรือสมัชชา

สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแบบอย่างท่ีเชื้อเชิญทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

๓. เพ่ือสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขให้ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์งานสุขภาพชุมชนผ่านสื่อหนังสั้น 

๔. เพ่ือสร้างเครือข่ายนักวิชาการสุขภาพชุมชน 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย 

บุคลากรจากโครงการเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าและเครือข่ายสุขภาพชุมชน จ านวน ๒๔ ทีม ดังนี้ 

๑. หน่วยงานในโครงการ “เพ่ือชีวิตที่ดียิ่งกว่า” จ านวน ๑๒ แห่ง ได้แก่  

๑) มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดีกว่า อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  

๒) โรงพยาบาลน้ าพอง อ.น้ าพอง จ.ขอนแก่น 

๓) โรงพยาบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 

๔) โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

๕) โรงพยาบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล 

๖) โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 

๗) สถานีอนามัยสี่แยกสวนป่า อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 

๘) โรงพยาบาลแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

๙) โรงพยาบาลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

๑๐) โรงพยาบาลภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา 

๑๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 

๑๒) โรงพยาบาลขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ   

๒. บุคลากรของโรงพยาบาลเครือข่ายสุขภาพชุมชน จ านวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ 

๑) โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา 

๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี จ.สงขลา 



 

๓ 

 

๓) โรงพยาบาลพาน อ.พาน จ.เชียงราย 

๔) โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน 

๕) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 

๖) โรงพยาบาลน้ าโสม อ.น้ าโสม จ.อุดรธานี 

๗) โรงพยาบาลวารินช าราบ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

๘) โรงพยาบาลยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

๙) โรงพยาบาลแม่พริก อ.แม่พริก จ.ล าปาง 

๑๐) โรงพยาบาลเชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

๑๑) โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

๑๒) โรงพยาบาลล าสนธิ อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี 

๓. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวข้องในระบบสุขภาพชุมชน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการอบรม 

 

รูปแบบการด าเนินงาน  

อบรมภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ การผลิตภาพยนตร์สั้ น โดยก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ทีมละ ๒ คนต่อ

แห่ง ให้เรียนรู้การท างานและสามารถผลิตภาพยนตร์สั้นได้อย่างน้อยทีมละ ๒ เรื่อง ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องน าอุปกรณ์  อาทิ 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว มาในการอบรมภาคทฤษฎี เพื่อให้ทีมผู้จัดการอบรมตรวจสอบ  และ

น ามาใช้ในการอบรมภาคปฏิบัติอีกครั้ง รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ทีมงานการผลิตภาพยนตร์สั้น บริษัท ไบโอสโคปพลัส จ ากัด อบรมภาค ทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วม

โครงการ ดังนี้ 

๑. อบรมภาคทฤษฎี ๒ วัน เรื่อง การเล่าเรื่อง เขียนบทและการวางแผนการถ่ายท าภาพยนตร์สั้น 

๒. เก็บภาพการท างานในพ้ืนที่  ๒ สัปดาห์ โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรม ถ่ายภาพประกอบเรื่องราวที่ได้เขียนไว้ใน

บทภาพยนตร์สั้น เพ่ือน ามาใช้ในการอบรมในครั้งต่อไป 

๓. อบรมภาคปฏิบัติ  ๓ วัน เรื่อง การตัดต่อภาพยนตร์ โดยน าภาพถ่ายที่ได้รวบรวมไว้จาก ข้อ ๒ มาตัดต่อ

เป็นภาพยนตร์ น าเสนอผลงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากรและพ่ีเลี้ยง 
 

จากนั้นแต่ละทีมกลับไปท าแผนการผลิตภาพยนต์สั้นแห่งละ ๑-๒ เรื่องและท าการผลิตเพื่อให้ได้ ผลงานมา

น าเสนอในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้น เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า ซึ่งจะจัดให้มีข้ึนในราวเดือนกันยายนและงานมหกรรมสุ ขภาพ

ชุมชน ซึ่งจะมีข้ึนในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 

 



 

๔ 

 

ก าหนดการและสถานที่จัดอบรม 

 อบรมภาคปฏิบัติ วันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๔  

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

๒. บริษัท โอสถสภา จ ากัด 

 

งบประมาณในการอบรม 

 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนการอบรมภาคปฏิบัติ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

(งบประมาณข้างต้นสนับสนุน ค่าเดินทางตามความเหมาะสมแบบประหยัด  โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย เพ่ิมเติม

ได้จากต้นสังกัดของท่าน) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ได้ผลงานภาพยนตร์สั้น ที่ ถ่ายท าจากประสบการณ์การท างานที่ สะท้อนคุณค่า และปรัชญาการท างาน

สร้างสรรค์สังคม 

๒. มีการน าเสนอผลงานจากทีมงานที่ร่วมอบรมอย่างน้อย ๒ เรื่อง ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

๓. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวข้องในระบบสุขภาพชุมชน มีเครื่องมือที่มีคุณภาพอันสามารถสื่อให้เห็น

รูปธรรม แนวคิด และปรัชญาการท างานสุขภาพชุมชน 

๔. เกิดเครือข่ายนักวิชาการสุขภาพชุมชน ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพ

ชมุชนให้เป็นไปอย่างได้ผล 

 

***************************************** 


