เทศกาลหนังสั้นสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)
งานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครัง
้ ที่ 2 (Community Health & Primary Care Expo)

กิจกรรมเสวนาและโปรแกรมหนังสัน
้
วัน-เวลา

หัวข้อ-รายละเอียด

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554
12.30-13.30 ชมหนังสั้นเครือข่ายคนทางานสุขภาพจากทั่วประเทศ
1 นโยบายเราพร้อมช่วยชีวิตคุณ
2 การล้างมือ 7 ขั้นตอน
3 อย่างน้อยก็เหลือหัวใจ
3G กับภารกิจพิชิตโรค
พินย
ั กรรมชีวิต
ฟ้าหลังฝน
Care แคร์
เมล็ดพันธุแ
์ ห่งความดี
คุณหมอฟันพิเศษ... ของเด็กชายพิเศษ
บอกกล่าวเล่าความ โครงการ "สร้างหนังสั้น สร้างสรรค์สื่อ"
เสวนา "จากงานชุมชน สู่ถนน... หนังสั้นสุขภาพ"
1. นายพัฒนะ จิรวงศ์ (ตั้ม)
2. นายศนิพงศ์ สุทธิพันธ์ (มะนาว)
3. นายธีระวัฒน์ แดงกะเปา
4. นพ.สุธี สุดดี
ร่วมเสวนา 1. นางสาวก้ายั้ว แซ่ท่อ (เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาทาง
การแพทย์)
2. นางสุพาภรณ์ สุยะสืบ (พยาบาลวิชาชีพ)
3. นางสาวนุสรา เตียวสินเธาว์ (นิติกร)
4. นายลิขต
ิ รูปพรม (เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์)
5. นางสุภาณี เพ็งเขียว (พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)

4
5
6
7
8
9
10
13.30-14.30
วิทยากร

งานอุบัติตุฉุกเฉิน รพ.ตาพระยา จ.
สระแก้ว
รพ.บ้านหลวง จ.น่าน
งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.
หล่มสัก
รพ.แม่พริก จ.ลาปาง
รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.อุ้มผาง จ.ผาก
รพ.ภาชี จ.อยุธยา
รพ.ละงู จ.สตูล
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
สานักวิจย
ั สังคมและสุขภาพ
ไบโอสโคป
ไบโอสโคป
รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า
รพ.วารินชาราบ
รพ.อุ้มผาง จ.ตาก

7. นางสาวเกศสุดา เกษรสุคนธ์ (พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)

รพ.อุ้มผาง จ.ตาก
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รพ.สมเด็จพระบรมราชินน
ี าถ ณ อาเภอ
นาทวี จ.สงขลา
รพ.สมเด็จพระบรมราชินน
ี าถ ณ อาเภอ
นาทวี จ.สงขลา
รพ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี

8. นางสาวรัตนมาศ พาสอน (เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน)

รพ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี

นพพร ศักดานเรศว์
ฉายหนังสั้นเพื่อร่วมโหวตรางวัล Popular Vote รอบที่ 1
"คุณตา ๕๐๐"
"ที.่ .. พักพิง"
"เสียงแรก"
"คนเก็บขยะ"
"ชีวิตที่พอเพียง"
"มุมชีวิต"
ชมหนังสั้นเครือข่ายคนทางานสุขภาพจากทั่วประเทศ
The White Cane ไม้เท้าขาว
เป็นทีมสู่การเปลี่ยนแปลง
ทาด้วยหัวใจ
รพ.สต. ที่รัก
เจ้าหญิงเก็บดวงตะวัน
ประชาสังคม
พิชิตความดันเราทาได้
ศูนย์แพทย์
ของขวัญ
Who am I ?

บริษัท ไบโอสโคปพลัส จากัด

6. นายจตุรงค์ สอนสืบ (เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา)

พีธีกรรายการ
14.30-15.30
1
2
3
4
5
6
15.30-17.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วยงาน

รพ.แม่พริก จ.ลาปาง
รพ.อุ้มผาง จ.ตาก
รพ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
รพ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
รพ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
รพ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี
รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
รพ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮอ
่ งสอน
รพ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
รพ.ขุขน
ั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
รพ.น้าโสม จ.อุดรธานี
รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
รพ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมเสวนาและโปรแกรมหนังสัน
้
วัน-เวลา

หัวข้อ-รายละเอียด

9.00-9.30
1
2
3
4

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554
ชมหนังสั้นเครือข่ายคนทางานสุขภาพจากทั่วประเทศ
นางฟ้า... ตัวจริง
บ้านของผม
คู่หูออ
่ นหวานฟันดี
เรือ
่ งหมอ หมอ

9.30-10.30 เสวนา "หนังสั้น มิติใหม่แห่งวงการสุขภาพ"
วิทยากร 1. นายสุภาพ หริมเทพาธิป
2. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ร่วมเสวนา
พีธีกรรายการ
10.30-12.30
7
8
9
10

3. นายบัณฑิต ทองดี
1. นายปฐมพงษ์ สุภาจันทร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
2. นางอารุณี โพธิศ
์ รี (พยาบาลวิชาชีพชานาญการ)
นพพร ศักดานเรศว์
ฉายหนังสั้นเพื่อร่วมโหวตรางวัล Popular Vote รอบที่ 2
"ด้วยมือของเธอ"
"วันนี้ของโหม่ง"
"พลิกใจ"
"เด็กไร้รัฐ"

11 "ต้นกล้าพันธุใ์ หม่"
12 "เซียนไก่ชน"

หน่วยงาน
มูลนิธิฯ รพ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
รพ.พาน จ.เชียงราย
รพ.สมเด็จพระบรมราชินน
ี าถ ณ อาเภอ
นาทวี จ.สงขลา
ผู้บริหารงานสร้าง บ. ออกไปเดิน จก.
ผู้อานวยการ สานักวิจย
ั สังคมและสุขภาพ
ผู้กบ
ั กับภาพยนตร์ เรือ
่ ง "พุ่มพวง"
รพ.แม่พริก จ.ลาปาง
รพ.แม่พริก จ.ลาปาง
บริษัท ไบโอสโคปพลัส จากัด
รพ.ละงู จ.สตูล
รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
รพ.พาน จ.เชียงราย
รพ.สมเด็จพระบรมราชินน
ี าถ ณ อาเภอ
นาทวี จ.สงขลา
รพ.ลาสนธิ จ.ลพบุรี
รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า จ.
นครศรีธรรมราช

ฉายหนังสั้นเพื่อร่วมโหวตรางวัล Popular Vote รอบที่ 3
"คนที่กลับมา"
รพ.น้าโสม จ.อุดรธานี
"จุดเปลี่ยน"
รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี
"สู้อก
ี ครัง้ ได้ไหม"
รพ.กะพ้อ จ.ปัตตานี
"หนึ่งความหวัง... เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า"
รพร.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
"ยิ้มเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ Big Smile..."
รพ.บ้านโฮ่ง จ.ลาพูน
"หมอเขมร"
รพ.สังขะ จ.สุรินทร์
"คาขอสุดท้าย"
รพ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
"ป้าแก้ว..พยาบาลในหัวใจลุงศรีลา"
รพ.เชียงกลาง จ.น่าน
"อิฐ"
รพร.ด่านซ้าย จ.เลย
"หมอผ่านทาง"
รพ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮอ
่ งสอน
"บ้า... (คิดได้ไง)"
รพ.ขุขน
ั ธ์ จ.ศรีสะเกษ
"สุขเมื่อหมด... (ลมหายใจ)"
รพ.น้าพอง จ.ขอนแก่น
เสวนา "คลิปมัน มัน ของคนทางานสุขภาพ"
นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ
รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
* ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ
16.30-17.00 ชมหนังสั้นเครือข่ายคนทางานสุขภาพจากทั่วประเทศ
1 ใจสู่ใจ
รพ.รามัน จ.ยะลา
2 ความทรงจาใหม่ของยายพา
รพ.สต. บ้านตึงใต้ จ.ลาปาง
3 เรือ
่ งของ "เธอ"
รพ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
พิธก
ี ร ประจาเวที เทศกาลหนังสั้นสุขภาพชุมชน (Community Health Short Film Festival)
1 นพพร ศักดานเรศว์
บริษัท ไบโอสโคปพลัส จากัด
2 ธีราพร ไชยมาลา
สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
13.30-15.30
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15.30-16.30

พบกันใหม่ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 3

