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ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จัดท าผลงานเข้าประกวดในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) 
โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การแสดงความส าเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 8 

“The 8th KKU SHOW and SHARE” 

******************** 
4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน /  ต าแหน่ง สังกัด 

4.1 ความดันดี 1.นางสุภาพ  อ่ิมอ้วน  / พยาบาลช านาญการพิเศษ 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพรว โคตรรุฉิน 
3.อาจารย์ฐปนวงศ์  มิตสูงเนิน 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 

4.2 ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) เพ่ือท าหัตถการ
หลอดเลือดหัวใจแบบช่องทางด่วน (Fast track PCI)  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางวรางคณา  แสนนาม   
พยาบาลช านาญการ 

งานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

4.3 ผลการสอนการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยกระดูกต้นขาส่วนล า
กระดูกหักที่ได้รับการผ่าตัดใส่โลหะ ยึดตรึงกระดูกภายใน  
ด้วยสื่อการสอน 

นางสุอังคณา  สุพรรณเภสัช   
  พยาบาลปฏิบัติการ  

หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 2(3ฉ) แผนกการ
พยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์  

4.4 ห้องสมุดตามศักยภาพชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัชนีกรณ์  อินเล็ก 
บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

ส านักหอสมุด 
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4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน /  ต าแหน่ง สังกัด 

4.5 การพัฒนาสื่อเพ่ือการจัดท าข้อมูลความรู้กายภาพบ าบัด 
ด้านการออกก าลังกาย 

นางสาวสุปรียา  ราชสีห ์  
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์  

4.6 การรักษาสภาพตะกอนปัสสาวะเพ่ือการเรียนการสอนด้วย
เทคนิคแบบง่าย 

นางสาวกรสิริ  ไสยรส 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก  
คณะเทคนิคการแพทย์ 

4.7 ห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา : การสร้างคนรุ่นใหม่
แห่งสังคมเคารพสิทธิมนุษยชน 

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.8 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบ E-Book  
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุค 4.0 

นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

4.9 รายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพ่ือชุมชน นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง 
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กองสื่อสารองค์กร ส านักงานอธิการบดี 

4.10 อาสาฉุกเฉินชุมชน นางสาวกัญญา วังศร ี
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ แผนก
การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์  
คณะแพทยศาสตร์  

4.11 ร่วมใจป้องกันภัยโรคดันโลหิตสูงในวัยหนุ่มสาว นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน 
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

 

หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 



หน้า 3 จาก 7 

 

 

4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน /  ต าแหน่ง สังกัด 

4.12 การเฝ้าระวังพลัด ตก หกล้มในผู้ป่วยเด็กหอผู้ป่วย 3ค นางสาวมณีวรรณ  ศรีจันทร์ 
  พยาบาลปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วย 3ค แผนกการพยาบาลศัลยกรรมฯ 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  

4.13 Lean ระบบ ลดขั้นตอน นอนเร็วขึ้น นายอริญชย์ เมตรพรมราช 
พยาบาลปฏิบัติการ 

ห้องตรวจฉุกเฉินโรคหัวใจ งานการพยาบาล
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล  

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ 

4.14 ผ้าพยุงหน้าท้อง 3ก 1.นางเกียรติพร เชื้อโพนทอง 
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

2.นางพรศิริ จันทพันธ์ 
พยาบาลปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและ
ออร์โธปิดิกส์ งานบริการพยาบาล  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  

4.15 นิทานสุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางประทุมมา  ทาแดง 
นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4.16 ตรวจนับ อุปกรณ์มั่นใจ  พร้อมใช้งาน นางสาวภัณฑิรา  ผูกพันธุ์ 
ผู้ช่วยพยาบาล 

หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและ
ออร์โธปิดิกส์ งานบริการพยาบาล  

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์  
 

4.17 ชุดลดคันด้วยความเย็น (Ice kit) นางสาวพรศิริ จันทพันธ์ 
พยาบาลปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและ
ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน /  ต าแหน่ง สังกัด 

4.18 กล่องข้าวลดโลกร้อน นางพิสมัย จันทจร 
พนักงานการแพทย์ปฏิบัติงาน   

หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและ
ออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.19 ส่งเสริมการล้างมือ หอผู้ป่วย 3ก นางสาวพรสวรรค์ ค ายางจ้อง 
พยาบาลปฏิบัติการ 

 

หอผู้ป่วย 3ก แผนกการพยาบาลศัลยกรรม 
และออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

คณะแพทยศาสตร์ 

4.20 ลดอัตราความชุกของโรคฟันน้ านมผุในคลินิกเด็กดี  
ศูนย์บริการสุขภาพสามเหลี่ยม   

นางริณประภา ศรีทะบาล 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมช านาญงาน 

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.21 ท าแผน...น่าเบื่อ...(จริงหรือ ?) นายเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน 

 

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.22 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการให้ความรู้โปรแกรมการบริหาร
ข้อไหล่แก่ผู้ป่วยภายหลังท าการรักษาด้วยการผ่าตัดฝังเครื่อง
จัดการจังหวะการเต้นของหัวใจรายบุคคล 

นางเบญจา  ทรงแสงฤทธิ์  
นักกายภาพบ าบัดช านาญการ 

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ  
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

4.23 โครงการลดอาการเจ็บคอด้วยเกลือและสมุนไพรใกล้ตัว นางวิลาวัณย์ อุ่นเรือน 
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

 
 

หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.ฝ่ายการพยาบาล 
รพ.ศรีนครินทร์ 
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4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน /  ต าแหน่ง สังกัด 

4.24 การวิจัยการพัฒนาระบบบริการและสารสนเทศบริการ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการออนไลน์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Khon Kaen 
University Academic English Language Test (KKU-
AELT)) 

นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ   
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.25 วีดิโอ แนะน าการปฏิบัติงานคลินิกของนักศึกษาทันตแพทย์ บุคลากรคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก  
โรงพยาบาลทันตกรรม                       

โรงพยาบาลทันตกรรม                        
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4.26 ผลการให้บริการเชิงรุกด้านสุขภาพจิต แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางพหุรัตน์ ดีนอก 
พยาบาลช านาญการพิเศษ 

 

หน่วยบริการปฐมภูมิ123  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.27 3F Hand washing together นางสาวประภัสสร อุททา  
พยาบาลปฏิบัติการ 

 

หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์2 (3ฉ)  
แผนกการพยาบาลศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์ 

งานบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ 

4.28 Application ฟันดีมีสุข คุยสนุกกับหมอฟัน 1.นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ  
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 

2.นางประทุมมา ทาแดง/ นักประชาสัมพันธ์ 
3.นางหญิง  โพธิสุวรรณ/ นักประชาสัมพันธ์ 

 

หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน /  ต าแหน่ง สังกัด 

4.29 สมุดยาที่ใช้เป็นประจ าในคลินิกบ าบัดความเจ็บปวดที่ 
ใบหน้าและช่องปากและคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 

1.นางชนาธิป อันตรี 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 
2.นางษมาภรณ์  นาใจดี 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 

3.นางมณีวรรณ  ยอดบุญมา 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 

คลินิกบ าบัดความเจ็บปวดที่ใบหน้า 
และช่องปากและคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.30 มหัศจรรย์ Stropko irrigator 
 

คลินิกทันตกรรมบูรณะ  
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  

คลินิกทันตกรรมบูรณะ  
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

4.31 กล่องยาช่วยชีวิต (CPR drugs box) มหัศจรรย์ 
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 
 
 

นางภัทรพร ตั้งสุจริต 
เภสัชกรช านาญการ 

ฝ่ายเภสัชกรรม  
ศูนย์หัวใจสิริกิต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.32 พัฒนากระบวนการจัดการข้อมูลการให้บริการวิชาการ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล 

1.นางอรวรรณ  ดีสุรกุล 
นักวิชาการศึกษา  

2.นางกรุณา  โสฬสจินดา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

3.นางยุวดี เพชระ    
บรรณารักษ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
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4.ด้านสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน /  ต าแหน่ง สังกัด 
4.33 ชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรยี์ยุคดจิิทัล 1.นางสาวรุ่งทิพย์ ขุลีลังก์  

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2.นายต่อศักดิ์ แสนนาม  

เจ้าหน้าท่ีศูนย์บม่เพาะธรุกิจและสงัคม 

ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจและสังคม 
คณะบริหารธรุกิจและการบญัชี 

4.34 การเผยแพร่องค์ความรู้ในงานธนาคารเลือด คลังเลือดกลาง   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 

นางจงกล อรรคฮาต 
นักเทคนิคการแพทย ์

คลังเลือดกลาง  คณะแพทยศาสตร์ 

4.35 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ า ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. 

นางสาวปิยะพร  ไชยบัง 
นักวิชาการสาธารณสุข 

หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. คณะแพทยศาสตร ์

4.36 ทางเลือกความปลอดภัยในการเลอืกใช้เลือดแก่ผู้ป่วย  
คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายอุเทน ลาแสง 
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร ์

4.37 LE cells preparation   (ผลงานร่วม Share) อาจารย์ ดร. วรวรรณ ชุมเปยี คณะเทคนิคการแพทย ์

  


