
















ล าดบั กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ หมวด ขออนุมตัิ

1 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ Primary Care Cluster 

ด้านระบบ Logistic คุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2562

งบ สปสช. :งบ

กองทุนผู้ปุวยนอก

        279,000

2 กลุ่มงานจิตเวช  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ การดูแลผู้ปุวยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน จังหวัด

ขอนแก่น ปี 2561

สปสช.         183,300

3 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ บริการเชิงรุกใกล้บ้าน ใกล้ใจ ห่วงใยสุขภาพ

ประชาชน เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

งบเงินบ ารุง

โรงพยาบาล

ขอนแก่น หมวด

รายจ่าย

      3,500,000

4 เทศบาลนครขอนแก่น  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ บริการเชิงรุก ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และ

ดูแลผู้ปุวยใกล้บ้านใกล้ใจในชุมชนศูนย์บริการสาธารณสุขที ่1 

เทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         635,040

โครงการขออนุมตั ิปีงบประมาณ 2562  ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น 



5 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ เสริมพลังเฝูาระวังปูองกันโรคหลอดเลือดสมอง

และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ  PP         100,000

6 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนางานอนามัยเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น CUP 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         255,800

7 หอผู้ปุวยเคมีบ าบัดเด็ก

 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

 Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ค่ายโฮมฮัก โฮมใจ คร้ังที ่15 ปีงบประมาณ 

2562 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

 จากองค์กร

เอกชนภายนอก 

มูลนิธิสายธาร

แห่งความหวัง

        104,250

8 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาการดูแลสุขภาพภาคประชาชน สู่ต าบล

สุขภาพดีวิถีชุมชน CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         140,400

9 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก CUP โรงพยาบาล

ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         100,000



10 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์

ปฏิบัติงานเพือ่การสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (track 

I/Tract III) ปีการศึกษา 2561 - 2562

 งบสนับสนุนจาก

กระทรวง

สาธารณสุขและ

ส านักสนับสนุน

ระบบปฐมภูมิ

และคลินิกหมอ

ครอบครัว

      2,260,000

11 กลุ่มงานสุขศึกษา  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและส่งเสริมสุขภาพ ลด

โรค ลดเส่ียง กลุ่มโรค NCD

 งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

          80,000

12 กลุ่มงานสุขศึกษา  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ  รพ.ปลอดเหล้า-บุหร่ี  งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

          60,000

13 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ส่งเสริมพฤติกรมสุขภาพทีพ่ึงประสงค์ผู้ต้องขัง

ตามกลุ่มวัย PCC รพ.ขอนแก่น 1 ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP           80,000



14 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง

เต้านม มะเร็งปากมดลูก CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ

 2562

 งบ PP           70,000

15 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ คนอ าเภอเมืองขอนแก่นปลอดภัย ห่างไกล

ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพทีอ่ันตราย CUP โรงพยาบาลขอนแก่น

 ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         251,740

16 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

 CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         237,800

17 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ โมบายห่วงใย ใส่ใจ รักษ์ตา CUP โรงพยาบาล

ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ pp         200,000

18 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ คัดกรองและค้นหาผู้ปุวยโรคเร้ือนรายใหม่ 

เฉพาะพืน้ที ่CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ pp           55,800



19 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ รวมใจจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ CUP 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP           51,000

20 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ NCD clinic plus ในระบบบริการปฐมภูมิ 

เครือข่าย CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP           80,000

21 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาระบบบริการทันตกรรมเชิงรุกและติดตาม

ประเมินผลงานทันตกรรมสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐม CUP 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP       2,478,200

22 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ การดูแลผู้ปุวยโรคเร้ือรังแบบบูรณาการ คลินิก

หมอครอบครัววัดหนองแวงพระอารามหลวง ปีงบประมาณ 2562

 งบ  PPB         145,200

23 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ การจัดบริการเพือ่ปูองกันเอชไอวีและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง ปีงบประมาณ 2562

 งบ สปสช.           58,750



24 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนา จัดระบบบริการเพือ่การถึงบริการสุขภาพทีไ่ด้

คุณภาพ คลินิกหมอครอบครัวพระลับ ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562         194,400

25 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ รณรงค์คัดกรองสภาวะสุขภาพเพือ่ส่งเสริม

สุขภาพและปูองกันโรคประชาชนคลินิกหมอครอบครัวพระลับ 

ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562           62,440

26 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ จัดระบบบริการเพือ่การถึงบริการสุขภาพทีไ่ด้

คุณภาพ คลินิกหมอครอบครัวพระลับ ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562         194,400

27 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนา ระบบบริหารจัดการ PCC ด้านสนับสนุนระบบ

 ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ หมวดงบร้อยละ 30 เครือข่ายโรงพยาบาล

ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบสปสช       5,000,000

28 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ บริการเชิงรุกเพือ่ปูองกันการติดเชื้อเอชไอวี ใน

กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง อ าเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 สปสช.           59,970



29 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเส่ียงสูง ด้วยการ

เอ็กซเรย์ทรวงอก CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562         188,800

30 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ CUP 

BOARD โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562         755,800

31 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาการดูแลสุขภาพภาคประชาชน สู่ต าบล

สุขภาพดีวิถีชุมชน CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562         140,400

32 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562           52,200

33 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

แผนพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์เพือ่การบริการประชาชนและชุมชน

ด้านการแพทย์แผนไทยศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ปีงบประมาณ 2562

 สปสช.           40,000



34 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

โครงการ ชาวเบาหวานความดันรวมพลังปูองกันภาวะแทรกซ้อน 

ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP           57,350

35 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

โครงการ ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

ประชาชนกลุ่มเส่ียงในเขตพืน้ทีรั่บผิดชอบศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 

ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP           91,800

36 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ วัยรักวัยเรียน คลินิกหมอครอบครัวประชา

สโมสร ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         144,600

37 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ องค์กรเปีย่มสุข ทุกบริการเปีย่มด้วยรอยยิ้ม 

ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ปีงบประมาณ 2562

 งบ QOF           40,800

38 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ปุวยเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงในระบบบริการปฐมภูมิเครือข่าย CUP โรงพยาบาล

ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ สปสช.         200,000



39 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อ

น้ าดี PCC เมืองเก่า-ดอนบม ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         137,300

40 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมกลุ่มเส่ียงผู้ปุวยเบาหวาน

และความดันโลหิตสูง PCC เมืองเก่า-ดอนบม ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         146,000

41 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโคงการ บริการสุขภาพผู้ต้องขังโรคเร้ือรัง CUP 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP           79,050

42 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการมองเห็น 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562

 สปสช.       1,080,000

43 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนา พัฒนาระบบบริการคลินิกหมอครอบครัวพระ

ลับ (Primary  Care  Cluster) ปีงบประมาณ 2562

 งบ สปสช         588,000



44 กลุ่มงานจิตเวช  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาการบ าบัดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562  งบสสจ.ขอนแก่น         678,000

45 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนา  พัฒนาระบบบริการคลินิกหมอครอบครัววัด

หนองแวงพระอารามหลวง (Primary Care Cluster) ปีงบประมาณ

 2562

 สปสช.       1,163,060

46 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนา พัฒนาระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว

ประชาสโมสร (Primary  Care  Cluster) ปีงบประมาณ 2562)

 สปสช.         150,200

47 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนา การสอบเทียบมาตรฐานและบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือทางการแพทย์หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่าย CUP 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 สปสช.         168,800

48 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนา พัฒนาระบบบริการคลินิกหมอครอบครัว

มิตรภาพ  (Primary  Care  Cluster) ปีงบประมาณ 2562)

 สปสช.           66,350



49 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ สารสนเทศด้านสาธารณสุขเพือ่ประชาชนยุค 4.0

 หน่วยบริการปฐมภูมิ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 

2562

 งบ สปสช.         334,500

50 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ ภาคีร่วมใจเสริมสร้างเด็กปฐมวัยสู่เมืองขอนแก่น

สมาร์ทคิด (Smart Kid 4.0) อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2562

 งบสนับสนุนจาก

 สปสช. โอนเข้า 

สสอ.เมือง

          50,000

51 ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเมืองขอนแก่น

 Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ นิเทศติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานสร้างเสริม

สุขภาพ งานปูองกันควบคุมโรค และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2562

 งบ Fix Cost 

สนับสนุนให้ สสอ.

        514,391

52 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติแผนพัฒนา ปรับปรุงงห้องบริการแพทย์แผนไทย และห้อง

บริการผู้ปุวยฉุกเฉิน ศูนย์แพทย์มิตรภาพ ปีงบประมาณ 2562

 งบกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

          40,000

53 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ บริการเชิงรุกส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค และ

ดูแลผู้ปุวยใกล้บ้านใกล้ใจในชุมชนศูนย์แพทย์มิตรภาพ 

ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2561         238,000



54 กลุ่มงานจิตเวช  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ สาธารณสุขเคล่ือนทีดู่แลจิตใจผู้ปุวยจิตเวชและ

ครอบครัว อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2562

 งบ สปสช.         189,900

55 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทยแบบ

ยั่งยืน คลินิกหมอครอบครัวหัวทุง่ ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562           64,400

56 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ การส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มเด็กปฐมวัย 

ประถมศึกษาเครือข่ายคลินิกหมอครอบครัวหัวทุง่ ปีงบประมาณ 

2562

 งบ PP ปี 2562           29,800

57 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ คัดกรองโรคเมตะบอลิกซินโดม (Metabolic 

Syndrome) และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเส่ียง 

คลินิกหมอครอบครัวหัวทุง่ ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP ปี 2562         207,650

58 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Prevention & Promotion Excellence (PPE) 

“สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภมูิมุ่ง

ใหบ้ริการแบบใกล้บา้นใกล้ใจ”(Empowerment of 

Primary Care)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอสู่ต าบลจัดการ

สุขภาพแบบบูรณาการ อ าเภอเมืองขอนแก่น ประจ าปี 2562

 งบ PP ปี 2562         315,600



59 ศูนย์วิจัย Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ จัดต้ังและพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิกโรงพยาบาล

ขอนแก่น

งบสนับสนุนจาก

ศูนย์วิจัยทาง

คลินิกแห่งชาติ

        842,860

60 กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแล

ผู้ปุวยระยะวิกฤต กลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยหนัก โรงพยาบาล

ขอนแก่น ประจ าปี 2561

งบสนับสนุนจา

กองคกรเอกชน

          57,900

61 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบ าบัดในยุค 4.0 งบจาก

ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรม

        175,000

62 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน

แพทยศาสตรศึกษา และนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป กิจกรรม

นักศึกษาแพทย์

        261,600

63 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ การเรียนรู้สู่ชีวิตในโรงพยาบาลชุมชน ส าหรับ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่6 ประจ าปีการศึกษา 2561-2562

หมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป อบรม

พัฒนาอาจารย์

แพทย์

          28,800



64 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาแพทย์ 

ประจ าปีการศึกษา 2561-2562

หมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป อบรม

พัฒนาอาจารย์

แพทย์

          57,600

65 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ โรงพยาบาลแม่ข่ายคลินิกโรคจากการท างาน 

จังหวัดขอนแก่น ระยะที ่3

งบกองทุนเงิน

ทดแทน 

ส านักงาน

ประกันสังคม

        100,000

66 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญโรคประสาทหู

เส่ือมจากการท างาน ระยะที ่3

งบกองทุนเงิน

ทดแทน 

ส านักงาน

ประกันสังคม

          30,000

67 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพือ่พัฒนาระบบ

บริการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2562

งบสนับสนุนจาก 

สสจ.ขอนแก่น

        297,150



68 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเกณฑ์

มาตรฐานการับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ 

Postgraduate Medical Education WFME Global Standards 

for Quality Improvement กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาล

ขอนแก่น

งบพัฒนากิจการ

โรงพยาบาล

ขอนแก่น

          27,000

69 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินเกณฑ์

มาตรฐานการับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ 

Postgraduate Medical Education WFME Global Standards 

for Quality Improvement กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาล

ขอนแก่น

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 62          98,500

70 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Pre hospital 

Emergency Nurse:PHEN) ปี 2562 รุ่นที ่20

งบค่าสนับสนุน

จากผู้เข้าอบรม

ภายนอก

        400,000

71 ศูนย์ธาลัสซีเมีย Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปุวยธาลัสซีเมีย และผู้ดูแล 

ประจ าปี 2562

งบ สปสช. : งบ

กองทุน Central 

Reimburse(กัน

งบจากปี 61)

        435,150



72 ศูนย์ธาลัสซีเมีย Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการปูองกันและการ

รักษาโรคธาลัสซีเมีย สู่การขยายแม่ข่ายระดับชุมชน (Training for 

the Trainer)

งบ สปสช. : งบ

กองทุน Central 

Reimburse(กัน

งบจากปี 61)

        222,950

73 กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพบริการและ

มาตรฐาน

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ยกระดับการัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความ

เป็นเลิศโดยใช้มาตรฐาน Advanced HA

งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

        930,000

74 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ประจ าปีการศึกษา 

2562

งบสนับสนุนจาก

ผู้เข้าร่วมอบรม

      1,020,000

75 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ปุวยหนักศัลยกรรม

อุบัติเหตุ ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบ าบัด โรงพยาบาลขอนแก่น

 งบสนับสนุนจาก

ภายนอก โดยออก

ใบเสร็จรับเงิน

ของมูลนิธิ

การแพทย์ฉุกเฉิน

จังหวัดขอนแก่น

          20,000



76 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาเครือข่ายวิจัยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจ าปี 2562

 สนับสนุนจาก

ส านักงานบริหาร

โครงการผลิต

แพทย์เพิม่เพือ่

ชาวชนบท

        300,000

77 กลุ่มงานเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ แข่งขันทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการ

ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉิน

 งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

          30,000

78 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ปรับปรุงหลักสูตรการ

ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (แพทย์พีเ่ล้ียง) สาขาสูติศาสตร์และนรี

เวชวิทยา ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (World Federation for 

Medical Education : WFME) คร้ังที ่2

 งบเงินจาก

ส านักงานบริหาร

โครงการผลิต

แพทย์เพิม่เพือ่

ชาวชนบท

        150,000

79 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "ทักษะด้านทีไ่ม่ใช่

เทคนิค"(non technical skill)

 งบเงินอุดหนุน

ทัว่ไป : ค่าพัฒนา

อาจารย์แพทย์

          59,650



80 กลุ่มงานการพยาบาลผู้

คลอด กลุ่มภารกิจด้าน

การพยาบาล

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาทักษะการให้ค าปรึกษาก่อนและหลัง

ตรวจหา HIV  ในหญิงต้ังครรภ์ โรงพยาบาลขอนแก่น

 ไม่มีค่าใช้จ่าย                 -   

81 กลุ่มงานทันตกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ า

บ้าน ประจ าปี 2562

 งบเงินบ ารุง 

หมวดโครงการ

พัฒนา

        200,000

82 กลุ่มงานทันตกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการติดเชื้อบริเวณ

ช่องปากและใบหน้าทีม่ีสาเหตุจากฟันคร้ังที ่13

 งบเงินบ ารุง 

หมวดโครงการ

พัฒนา

        276,800

83 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยของศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปี 2562

 งบสนับสนุนจาก

ส านักงานบริหาร

โครงการผลิต

แพทย์เพิม่เพือ่

ชาวชนบท

        180,000



84 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

ค่าพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          99,900

85 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตรศึกษา  งบหมวดเงิน

อุดหนุน : ค่า

พัฒนาอาจารย์

แพทย์ ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          60,600

86 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจประเมิน 

สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาล

ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 62          58,800

87 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมวิขาการวิสัญญีส าหรับแพทย์ประจ าบ้าน  งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

          50,000



88 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ศึกษาดูงาน Simulation Certer  งบเงินอุดหนุน : 

พัฒนาอาจารย์

แพทย์

        251,250

89 กลุ่มงานสุขศึกษา Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ การพัฒนากระบวนการด าเนินงานเสริมสร้าง

ความรอบรู้ด้านสุขภาพในบุคลากรและเครือข่าย

 งบเงินบ ารุง

โครงการเพือ่การ

พัฒนา

          50,000

90 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานเวชปฏิบัติในระบบ

บริการปฐมภูมิ ยุค 4.0 จังหวัดขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562

 งบสนับสนุนจาก

ภายนอก

        336,000

91 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการประชุมท าแผนกิจกรรมศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤต

บ าบัด โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบสนับสนุนจาก

ภายนอก

          13,500

92 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่ง

ประเทศไทยสัญจรเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจ าปี 2561

 งบสนับสนุนจาก

สมาคมนัก

ก าหนดอาหาร

แห่งประเทศไทย

        158,500



93 กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ยกระดับบริการสู่ความเชี่ยวชาญทางการ

พยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

        400,000

94 กลุ่มงานศัลยกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาการกลุ่มงาน

ศัลยกรรมประจ าปี การศึกษา 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น

 งบเงินอุดหนุน

ทัว่ไป : ค่าสอน

อาจารย์ทีป่รึกษา

        176,800

95 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์กลุ่มงานกายภาพบ าบัด  งบภายนอก         103,250

96 กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานฝึกอบรมวิสัญญี

พยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2562

 งบจากสถาบัน

พระบรมราชนก

โอนให้

โรงพยาบาล

ขอนแก่น

        300,000

97 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง โรงพยาบาลขอนแก่น 

Advance trauma care for nurse รุ่นที ่11

 งบสนับสนุนจาก

ผู้เข้าร่วมอบรม

        400,000



98 กลุ่มงานกายภาพบ าบัด Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ทบทวนองค์ความรู้กายภาพบ าบัดในนักกีฬาวิง่

มาราธอน

 งบสนับสนุนจาก

กายภาพบ าบัด

          13,800

99 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขอนุมัติโครงการ ปูองกันอุบัติภัยสารเคมีและสร้างเสริมสุขภาพ

แรงงาน ปีงบประมาณ 2562

 งบกองทุนเงิน

ทดแทน 

ส านักงาน

ประกันสังคม

          20,000

100 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการสาขาไต

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

ขออนุมัติโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ

ด าเนินงาน CKD แก่เจ้าหน้าทีข่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ระดับต าบล ในเขตสุขภาพที ่7

 งบสนับสนุนจาก

กรมการแพทย์

        373,420

101 คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

ขออนุมัติโครงการ รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

ในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่นระดับชาติ คร้ังที ่2 ประจ าปี 2562

 งบสวัสดิการ

โรงพยาบาล

ขอนแก่น และงบ

          49,200

102 กลุ่มงานศูนย์มะเร็ง Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครง การรณรงค์วันมะเร็งโลก ปี 2562  งบเงินบ ารุง            9,800

103 กลุ่มงานจิตเวช Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ อบรมให้ความรู้เร่ืองการเล่นบ าบัด (Play 

Therapy)

 ไม่ใช้งบประมาณ

จากเงินบ ารุง

โรงพยาบาล

ขอนแก่น

                -   



104 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

ของคนโรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562

 งบเงินบ ารุง           82,000

105 ศูนย์หัวใจ Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

โครงการ ค่ายรักษ์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562  งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

          70,000

106 ศูนย์ทารกแรกเกิด Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลทารกแรกเกิดทีม่ี

ภาวะความดันเลือดในปอดสูงโดยใช้ก๊าซไนตริกออกไซด์

 งบสนับสนุนจาก

บริษัทภายนอก

          55,500

107 ศูนย์ทารกแรกเกิด Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลทารกแรกเกิดทีม่ี

ภาวะขาดออกซิเจนเมื่อแรกเกิดด้วยการลดอุณหภูมิกาย

 งบสนับสนุนจาก

บริษัทภายนอก

          59,800

108 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

โครงการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินกับแพทย์จาก 

Hyogo Emergency Medical Japan

 งบสนับสนุนจาก

ผู้เข้าร่วมอบรม

          19,250



109 กลุ่มงานนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ แปลงนโยบายจากหน่วยเหนือสู่การปฏิบัติ ระดับ

เคร่ือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น พ.ศ.2562

 งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

187,700        

110 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาการรับแจ้งเหตุและส่ังการด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2562

 งบค่าชดเชยการ

ออกปฏิบัติการ

ของโรงพยาบาล

ขอนแก่น 

สนับสนุนจาก

สถาบันการแพทย์

ฉุกเฉินแห่งชาติ

      1,395,500

111 กลุ่มงานเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจประเมิน

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ 

WFME กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 6242,400          

112 กลุ่มงานเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจประเมิน

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ 

WFME กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น

งบกองทุนสวัสดิการ รพ. 22,500          



113 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

โครงการจัดต้ังสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขาเวชศาสตร์

ปูองกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร Residency Training in 

Prevention Medicine (Traffic Medicine)

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 6299,400          

114 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

ขอนแก่น ประจ าปี 2562

 งบจากสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติโอนให้

โรงพยาบาล

ขอนแก่น

        918,433

115 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการการพัฒนาระบบบริการผู้ปุวยนอก โรงพยาบาล

ขอนแก่น

 ไม่ใช้งบประมาณ

จากในโครงการ

                -   

116 ศูนย์ส่งต่อ Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เพิม่ศักยภาพและสร้างความปลอดภัยด้วยความ

ห่วงใยบุคลากรรับ-ส่งต่อผู้ปุวย เขตสุขภาพที ่7 ประจ าปี

งบประมาณ 2562

 งบ เขตสุขภาพที่

 7

        615,000

117 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาคุณภาพระบบช่องทางด่วนผู้ปุวยบาดเจ็บ

และบาดเจ็บทีศี่รษะ (Trauma & Head Injury Fast track)

 งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

        143,000



118 ศูนย์ส่งต่อ Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เพิม่ประสิทธิภาพการส่ือสารในระบบส่งต่อ

ผู้ปุวยอย่างไร้รอยต่อ

 งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

          22,000

119 ศูนย์ส่งต่อ Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างพลังใจ เพือ่

เครือข่ายเข้มแข็งและเอื้ออาทร

 งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

          68,000

120 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจเยี่ยมประเมิน

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ 

WFME กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 62          45,600

121 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ เตรียมความพร้อมเพือ่รับการตรวจเยี่ยมประเมิน

เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรมตามเกณฑ์ 

WFME กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

 งบกองทุน

สวัสดิการ รพ.

          22,500

122 หอผู้ปุวยเคมีบ าบัดเด็ก

 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับผู้ปุวย

เด็ก ปีงบประมาณ 2562

 งบจากส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

        246,000



123 กลุ่มงานศัลยกรรมออร์

โธปิดิกส์

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ สัมมนาและทบทวนหลักสูตรออร์โธปิดิกส์  งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป 

อบรมพัฒนา

อาจารย์แพทย์ 

ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          39,000

124 กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผ่าตัดมะเร็งช่อง

ปาก Fibular free flap reconstruction โรงพยาบาลขอนแก่น

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 62          12,100

125 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรขณะส่งต่อผู้ปุวย รุ่นที ่

11

 งบสนับสนุนจาก

ผู้เข้าอบรม

ภายนอก

        360,000



126 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนกลยุทธ์ศูนย์

แพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาลขอนแก่นปี 2562

 งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

งบประกัน

คุณภาพการศึกษา

 ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          60,000

127 กลุ่มงานผู้ปุวยนอก Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

ราชการ โรงพยาบาลขอนแก่น

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 62        170,000

128 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนางานบริการปฐมภูมิ ปี 2562  งบประมาณจาก

กองบริหารการ

สาธารณสุข

        300,000

129 หอผู้ปุวยโสต ศอ นาสิก Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพระบบบริการทีเ่ป็นมิตรกับ

อาเซียน โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2562

 งบสนับสนุนกอง

บริหารการคลัง 

ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

        190,000



130 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ อบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพืน้ฐานและ

ช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)

 งบสนับสนุนจาก

ผู้อบรมภายนอก

        425,000

131 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาสมรรถนะพยาบาลกู้ชีพ (Pre hospital 

Emergency Nurse:PHEN) ปี 2562 รุ่นที ่21

 งบสนับสนุนจาก

ผู้เข้าร่วมอบรม

ภายนอก

        400,000

132 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ การดูแลผู้บาดเจ็บขั้นสูง โรงพยาบาลขอนแก่น 

Advance trauma care for nurse รุ่นที ่12

 งบสนับสนุนจาก

ผู้เข้าร่วมอบรม

ภายนอก

        480,000

133 ศูนย์อุบัติเหตุและ

วิกฤตบ าบัด

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ การให้การดูแลผู้บาดเจ็บภาวะวิกฤต Trauma 

Critical Care for Nurse รุ่นที ่3

 งบจาก

ค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรม 

โดยออก

ใบเสร็จรับเงิน

ของมูลนิธิ

        180,000



134 กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ พัฒนาระบบบริการทีไ่ร้รอยต่อในระยะกึ่ง

เฉียบพลัน (Intermediate care)จังหวัดขอนแก่น

 งบสนับสนุนจาก

สสจ.ขอนแก่น

          75,250

135 กลุ่มงานกุมารเวชกรรม Service Excellence (SE) “ยกระดับบริการสู่ความ

เปน็เลิศ ประชาชนเข้าถึงบริการ เปน็ที่พึ่งของเขต

สุขภาพ”(Service Excellence Care Upgrading to

 Better Service)

ขออนุมัติโครงการ สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรกุมาร

เวชศาสตร์ ประจ าปี 2562

 หมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป :  

งบพัฒนาอาจารย์

แพทย์

          34,900

136 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติจัดโครงการ กระบวนการเรียนเพือ่การเปล่ียนแปลงสู่การ

ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และความปลอดภัยของผู้ปุวย 

(Transformative learning for Humanized health care and 

patient safety)

หมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป กิจกรรม

นักศึกษาแพทย์

        320,000

137 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ สร้างสรรค์และพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาแพทย์

ชั้นปีที ่1-6

หมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป กิจกรรม

นักศึกษาแพทย์

        349,900

138 ศูนย์การศึกษาหลัง

ปริญญา ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ฝึกอบรมส าหรับแพทย์เพิม่พูนทักษะ และแพทย์

พีเ่ล้ียง ประจ าปีการศึกษา 2561

หมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป กิจกรรม

นักศึกษาแพทย์

        189,750



139 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์  People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ พีส่อนน้อง ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 หมวดเงินอุดหนุน

ทัว่ไป อบรม

พัฒนาอาจารย์

แพทย์

          28,800

140 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ประชุมเพือ่พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาแพทย์ ปีงบประมาณ 2562

งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

ค่าประกัน

คุณภาพการศึกษา

          60,000

141 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ติดตามประเมินผลบัณฑิตแพทย์ในโครงการร่วม

ผลิตแพทย์เพือ่ชาวชนบท รุ่นที ่14,15 และรุ่นที ่16

 หมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

โครงการติดตาม

ประเมินบัณฑิต

แพทย์ของ

โครงการผลิต

แพทย์เพือ่ชาว

ชนบท

        299,700

142 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ สานใจ สร้างสุข บุคลากรศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปี 2561

 งบกลาง ศูนย์

แพทย์ และงบ

พัฒนาอาจารย์

แพทย์

          36,500



143 ศูนย์การศึกษาหลัง

ปริญญา ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ สร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์แพทย์ 

และนักศึกษาแพทย์ในโครงการร่วมผลิตแพทย์เพือ่ชาวชนบท 

ประจ าปีการศึกษา 2561

 งบเงินอุดหนุน

ทัว่ไป : กิจกรรม

นักศึกษาแพทย์

          45,700

144 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครง การทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริม

สุขภาพส าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่6 รุ่นที ่36 ประจ าปีการศึกษา

 2561

 งบเงินอุดหนุน

ทัว่ไป : ค่า

กิจกรรมนักศึกษา

แพทย์

        200,000

145 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ พัฒนาข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็น

ข้าราชการทีดี่" โรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปี 2562

 งบโครงการเพือ่

พัฒนา ปี 62

        358,990

146 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาทักษะและพัฒนา

ตนเองโดยใช้แนวทางนพลักษณ์

 งบโครงการร่วม

ผลิตแพทย์เพิม่

เพือ่ชาวชนบท

        330,000

147 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสุขภาพ CUP 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 งบ PP         190,000

148 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ พัฒนาองค์กรเพือ่การบริการทีเ่ป็นเลิศ ศูนย์

แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ปีงบประมาณ 2562

 งบ QOF           40,700

149 กลุ่มภารกิจ พรส.  People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกาย เพือ่

เสริมสร้างสุขภาพและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร ส าหรับบุคลากร

โรงพยาบาลขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ 2562

 งบกลางโครงการ

เพือ่พัฒนา ปี 62

        152,942



150 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ปรับปรุงหลักสูตร

การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ(แพทย์พีเ่ล้ียง) ตามเกณฑ์

มาตรฐานสากลประจ าปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่อง)

 งบสนับสนุนจาก

สบพช.

        360,000

151 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน (Basic Life 

Support) ส าหรับบุคลากรสหวิชาชีพ โรงพยาบาลขอนแก่น 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 6230,000          

152 ศูนย์การศึกษาหลัง

ปริญญา ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ทดสอบจริยธรรมทางการแพทย์และสร้างเสริม

สุขภาพส าหรับแพทย์ประจ าบ้านและแพทย์พีเ่ล้ียง ประจ าปี

การศึกษา 2562

 งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

งบกลาง ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาล

ขอนแก่น

          45,200

153 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่6 รุ่นที ่37  หมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

ค่ากิจกรรม

นักศึกษาแพทย์

        151,700



154 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาส าหรับ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่2

 งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

ค่ากิจกรรม

นักศึกษาแพทย์ 

ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

        199,750

155 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขอนุมัติโครงการ ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่6 รุ่นที ่36  งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

ค่ากิจกรรม

นักศึกษาแพทย์ 

ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          35,000



156 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที ่4 ปีการศึกษา 

2562

 งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

ค่ากิจกรรม

นักศึกษาแพทย์ 

ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          65,000

157 ศูนย์แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต

นักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์

 งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

งบพัฒนานักศึกษา

 ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          99,940

158 ศูนย์การศึกษาหลัง

ปริญญา ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ปัจฉิมนิเทศแพทย์พีเ่ล้ียง และประจ าบ้าน 

ประจ าปีการศึกษา 2561

 งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

ค่าพัฒนาอาจารย์

แพทย์ ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          29,900



159 ศูนย์การศึกษาหลัง

ปริญญา ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ปฐมนิเทศแพทย์เพิม่พูนทักษะ และแพทย์พีเ่ล่ียง

 ประจ าปี 2562

 งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

หมวดกิจกรรม

นักศักษาแพทย์ 

ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          45,000

160 ศูนย์การศึกษาหลัง

ปริญญา ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก

 People Excellence (PE) “คนเก่ง ดี มีความสุข”

(People Excellence)
ขออนุมัติโครงการ ปัจฉิมนิเทศส าหรับแพทย์พีเ่ล้ียง และแพทย์

เพิม่พูนทักษะ ประจ าปี 2561

 งบหมวดเงิน

อุดหนุนทัว่ไป : 

หมวดกิจกรรม

นักศักษาแพทย์ 

ศูนย์

แพทยศาสตร

ศึกษาชั้นคลินิก

          45,000

161 กลุ่มงานแผนงานและ

โครงการ

 Governance Excellence  (GE) “บริหารจัดการที่เปน็เลิศและมีธรรมาภบิาล”(Governance Excellence)ขออนุมัติโครงการ สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ

หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562

 หมวดโครงการ

เพือ่การพัฒนา

        300,000

162 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 Governance Excellence  (GE) “บริหารจัดการที่เปน็เลิศและมีธรรมาภบิาล”(Governance Excellence)ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ "การปูองกันผลประโยชน์

ทับซ้อน" ปีงบประมาณ 2562

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 62           4,800

163 กลุ่มงานพัสดุ  Governance Excellence  (GE) “บริหารจัดการที่เปน็เลิศและมีธรรมาภบิาล”(Governance Excellence)ขออนุมัติโครงการ เพิม่ความรู้ ลดความเส่ียง การปฏิบัติงานด้าน

พัสดุ ของบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 6287,800          



164 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  Governance Excellence  (GE) “บริหารจัดการที่เปน็เลิศและมีธรรมาภบิาล”(Governance Excellence)ขออนุมัติโครงการ การสอบเทียบมาตรฐานและบ ารุงรักษา

เคร่ืองมือทางการแพทย์หน่วยบริการปฐมภูมิ เครือข่าย CUP 

โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562

 สปสช.         168,800

165 กลุ่มงานจิตเวช  Governance Excellence  (GE) “บริหารจัดการที่เปน็เลิศและมีธรรมาภบิาล”(Governance Excellence)โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลงานยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพฯ งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 62          67,200

166 ก.เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร

 Governance Excellence  (GE) “บริหารจัดการที่เปน็เลิศและมีธรรมาภบิาล”(Governance Excellence)ขออนุมัติโครงการพัฒนาระบบข้อมูลงานประกันสังคมเครือข่าย

จังหวัดขอนแก่น ปี 2562

งบกลางโครงการเพือ่พัฒนา ปี 62          31,400


