
8. รางวัลงานคุณภาพดีเด่น 
  กล่าวรายงานโดย  พ.อ.วิภู  กำเนิดดี     
 

๑. เกียรติบัตร ผู้นำเสนอผลงาน Best practice  
เรื่อง “ การบูรณาการแนวทางการดูแลผู้ป่วยสูงอายุ ที่มีกระดูกสะโพกหัก โดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ อย่างครบวงจร ” 
          :  พ.ท.รศ. องอาจ  พฤทธิภาสภาส 
 

             ๒.  รางวัล PCT ดีเด่นประจำปี 2563    จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท 
 ได้แก่  PCT สูตินรีเวชกรรม   
 ผู้รับรางวัล     พ.อ.หญิง ปริศนา  พานิชกุล 
 

คำประกาศในพิธีมอบรางวัลคุณภาพ ประจำปี 2563 
 
       รางวัล PCT ดีเด่น ประจำปี 2563 

รางวัล PCT ดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ ทีมนำทางคลินิกอันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า การตัดสินรางวัลนี้ พิจารณาจากการทำงานของทีมอย่างเป็นระบบ แสดงให้
เห็นถึงการเรียนรู้ของทีมผ่านการหมุนวงล้อ PDCA อย่างต่อเนื่อง และมีผลลัพธ์ของการพัฒนาที่เห็นประจักษ์  
ทีมท่ีชนะรางวัลประจำปีนี้ได้แสดงให้เห็นว่ามีการติดตามงานอย่างเป็นระบบ โดยมีตัวชี้วัดที่มีการเรียนรู้ตามวง
ล้อ PDCA ทั้งหมด 15 ตัวแบ่งเป็นตัวชี้วัดภายในกอง 10 ตัว และตัวชี้วัดที่เป็นความร่วมมือระหว่างกอง 5 ตัว 
จึงเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานคุณภาพอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
                   PCT ดีเด่นประจำปี 2563 ได้แก่   PCT กองสูตินรีเวชกรรม 
  
          ๓.รางวัลผลงานคุณภาพดีเด่น ประเภทโปสเตอร์  จำนวน  ๔  รางวัล 
                รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น  ๓  รางวัล  รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท   ได้แก่    
                ๑. .เรื่อง  :    กระโจมทอง 

  เจ้าของผลงาน.  พ.ต.หญิง วรรณพร เกตุเรือง  
                      พยาบาลห้องทารกแรกเกิด กองกุมารเวชกรรม 
 ๒. เรื่อง  :  HAD  S-A-F-E  Card 

  เจ้าของผลงาน  พ.ต.หญิง มยุรา ไม่เศร้า 
                     พยาบาล หออภิบาลอายุรกรรม 2 กองอายุรกรรม 



  
         ๓ . เรื่อง :  การพัฒนาคุณภาพการผ่าตัดผ่านผิวหนังเพื่อนำนิ่วออกจากไต ใน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

     เจ้าของผลงาน :  พ.ต.หญิง มาลัย  ดังสะท้าน 
                          พยาบาล หน.ห้องตรวจโรคศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 
                
         ๔. รางวัล popular vote จำนวน ๑ รางวัล  รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท           
            
            เรื่อง  : การพัฒนารูปแบบการบริการเภสัชกรรม สำหรับผู้ป่วยคลินิกโรคทางเดิน

หายใจ รพ.พระมงกุฎเกล้า 

           เจ้าของผลงาน  พ.อ.หญิง ปัทมา  ใจภักดี เภสัชกร หน.ห้องยาผู้ป่วยนอก 
 

๔. รางวัลผลงานคุณภาพดีเด่น ประเภท  Oral presentation  จำนวน ๖ รางวัล ได้แก่  

▪ รางวัลที่ ๑            รางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท  ได้แก ่

เรื่อง : การพัฒนากระบวนการฟื้นฟูดูแลต่อเนื่อง แบบองค์รวม ในผู้ป่วยบาดเจ็บไข

สันหลัง โดยบูรณาการคุณภาพ คุณค่า คุณธรรม สู่คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ผู้นำเสนอ   พ.ท.หญิง ชุติมา ปว.  สังฆา 

               พยาบาล หน.แผนกพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู กองเวชศ่าสตร์ฟื้นฟู 

รางวัลที่ ๒       รางวัล   ๗,๐๐๐ บาท  ได้แก่ 

          เรื่อง   : การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยจิตเภท แบบบูรณาการ  

                     โดยทีมสหสาขวิชาชีพ 

                              ผู้นำเสนอ     ร.อ.หญิง เสาวรส  คงคล้าย  

                                           พยาบาล กองจิตเวชและประสาทวิทยา 

                              รางวัลที่ ๓ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท   ได้แก่ 

          เรื่อง  : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่าย และการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตีบ และอุดตัน หอผู้ป่วยอายุรกรรมสามัญ 18/2 และ Stroke Unit 

                             ผู้นำเสนอ  พ.ต.หญิง ฉัตรสุดา  ธาระพุฒ  

 

 

 



                              รางวัลชมเชย จำนวน ๓ รางวัล  รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ 

๑) เรื่อง :  สื่อการสอนผู้ป่วยเด็กโรคไตเรื้อรัง เพื่อลดภาวะฟอสเฟตในเลือดสูง 

ผู้นำเสนอ  ร.ท.หญิง จีรนา  พิสิตศิลา 

 

๒) เรื่อง  : แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรค Pituitary tumer ที่ได้รับการผ่าตัด  

“ Endoscopic Endonasal transsphenoidal surgery” 

                                  ผู้นำเสนอ   ร.ท.หญิง ณัฐฐา  นภดลสกุลชัย 

 

                              ๓)  เรื่อง  :  สุนทรียะของผู้ป่วยโรคลมชัก  

                                  ผู้นำเสนอ  พ.ท.หญิง มันทนา  เกวียนสูงเนิน 

                                               พยาบาล หน.แผนกพยาบาลรังสีกรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   9. มอบเกียรติบัตรให้แก่ หน่วยงาน และ บุคคลากร ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้บริการประจำปี 2563 
      กล่าวรายงานโดย พ.อ.หญิง ทัศนีย์ นนทวาทิต   

 
      คณะทำงานด้านผู ้ป่วยสัมพันธ์ รพ.รร.๖ ได้ดำเนินการเรื ่องการรับข้อเสนอแนะของ

ผู้รับบริการและ พัฒนาระบบการให้บริการที่ดี ของ รพ.รร.๖ ได้รวบรวมทั้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งทั้งคำชื่นชม ตั้งแต่ ต.ค.62-ต.ค.63  คำชื่นชมจากผู้ใช้บริการ มีทั้งชื่นชม ทีม /หน่วยงาน และชื่นชม
บุคลากร  ทางคณะทำงานผู้ป่วยสัมพันธ์ รพ.ร.ร๖  จึงได้เสนอขอมอบเกียตริบัตร ฯ ให้กับ ทีม/หน่วย และ
บุคลากร ดังกล่าว เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับหน่วยงาน และบุคลากร 
อ่ืนๆ ของ รพ.  

      เกียรติบัตร ประเภทบุคคล ที่ได้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้บริการ  มีดังนี้ 
 

1. พ.อ.หญิง ปฤษณา  นะมะวัฒน์    พยาบาลช่วยราชการ      กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2. ร.อ.หญิง ทรรศญา  ศรีจันทร์       พยาบาล                     คลินิกอุ่นใจ 
 

      เกียรติบัตร ประเภททีม/หน่วยงาน  ทีไ่ด้รับคำชื่นชมจากผู้ใช้บริการ  มีดังนี้ 
 

1. หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 4                กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
2. หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทชาย 12/2    กองศัลยกรรม 

 
 
 
 


