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งานมหกรรมคุณภาพ รพ.รร.6 ครั้งที่ 18 ( 26 พ.ย.64)
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----------------------------------------------------

รางวัล Safety award แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. ประเภท Best team ( จากการนำเสนอ Oral Presentation) จำนวน 1 รางวัล
และผลงานที่ได้รับรางวัล คือ
- การป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการนอนคว่ำ
ซึ่งเป็นผลงานของ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกองอายุรกรรม
เจ้าของผลงาน 1. พ.ท.หญิง อรอุมา เพ่งพินิจ
2.พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญน์
3.ร.อ.หญิง พรรัตติกาล พลหาญ
2. รางวัลการเข้าร่วมนำเสนอ Oral Presentation safety award (ประเภท Most promising team)
จำนวน 6 ผลงานดังนี้
2.1 โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กผ่าตัดหัวใจกลับ PCCU
เป็นผลงานของ แผนกพยาบาลวิสัญญี กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
เจ้าของลงาน 1. พ.ท.หญิง ปณิดา จันทร์หอม
2.พ.ต.หญิง ไพรลดา เทียนหิรัญ
2.2 การป้องกันการบาดเจ็บของผิวหนังจากกาวของวัสดุทางการแพทย์
เป็นผลงานของ กองการพยาบาล กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู กองโสต ศอ นาสิกกรรม และกองวิสัญญี ฯ
เจ้าของผลงาน 1. พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญน์
2. พ.ต.หญิง อินทิรา เพ่งพินิจ
2.3 3S Pediatrics CPR
เป็นผลงานของ ทีม CPR คณะกรรมการวิชาการ แผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม กองกุมารฯ
เจ้าของผลงาน – พ.ต.หญิง กรรณิการ์ งามภักตร์
2.4 PMK Infant Peritoneal Dialysis set
เป็นผลงานของ หน่วยโรคไต กองกุมารเวชกรรม
เจ้าของผลงาน - พ.ท.หญิง จันทร์ธิดา สุบุญ
2.5 กระโจมเพชร
เป็นผลงานของ ห้องทารกแรกเกิด แผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม กองกุมาเวชกรรม
เจ้าของผลงาน - พ.ท.หญิง อภิรดี ทรัพย์สิน
2.6 Safetyorthopedics frame (ORT frame)
เป็นผลงานของ หอผู้ป่วย มวก.6 กองออร์โธปิดิกส์
เจ้าของผลงาน พ.ต.หญิง จิราภรณ์ ใบกว้าง
3. รางวัลการนำเสนอ Oral Presentation Popular vote ได้แก่ ผลงาน
โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กผ่าตัดหัวใจกลับ PCCU
ผลงานของแผนกพยาบาลวิสัญญี กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
เจ้าของผลงาน พ.ต.หญิง ไพรลดา เทียนหิรัญ

รางวัล HAD award แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. ประเภท Best team ( จากการนำเสนอ Oral Presentation) ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ
“TPN” SMART Program
ซึ่งเป็นผลงานของ หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU) กองกุมารเวชกรรม
เจ้าของผลงาน – ร.อ.หญิง บรรพสตรี ตากเทิดเกียรติ
2. รางวัลการเข้าร่วมนำเสนอ Oral Presentation HAD award (ประเภท Most promising team )
จำนวน 5 ผลงาน ดังนี้
2.1 Active independent double check HAD in ICU covid-19
เป็นผลงานของ หอผู้ป่วย ICU อุบัติเหตุ กองอุบัติเหตุและเวชกรรมฉุกเฉิน
เจ้าของผลงาน – พ.ต.หญิง วราภรณ์ แสงศรี
2.2 ZIPLOCK SAFELIFE
เป็นผลงานของ หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปชาย 13/1 กองศัลยกรรม
เจ้าของผลงาน ร.อ.หญิง โสรยา ภาพนอก
2.3 HAD S-A-F-E Card With S-A-F-E Tag
เป็นผลงานของ หออภิบาลอายุรกรรม 2 กองอายุรกรรม
เจ้าของผลงาน – ร.อ.หญิง ภัชรา ข่ายม่าน
- ร.ท. วีรพล ใบยา
2.4 Safety High Alert Drug
เป็นผลงานของ PCT กุมารเวชกรรม กองกุมารเวชกรรม
เจ้าของผลงาน - พ.ต.หญิง จิติยาดา สมบุญนาค
2.5 Alert High alert Drug
เป็นผลงานของ หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 14/2 กองศัลยกรรม
เจ้าของผลงาน - พ.ต.หญิง ประกายดาว ทิพประมวล
3.รางวัลการนำเสนอ Oral Presentation Popular vote ได้แก่ ผลงาน

TPN” SMART Program
ผลงานของ NICU กองกุมารเวชกรรม
ร.อ.หญิง บรรพสตรี ตากเทิดเกียรติ

รางวัล VOC award แบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. ประเภท Best team ( จากการนำเสนอ Oral Presentation) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ผลงานเรื่อง : ลดระยะเวลารอคอยห้องตรวจโรคกุมารเวช
เป็นผลงานของ ห้องตรวจโรคกุมารเวช กองกุมารเวชกรรม
เจ้าของผลงาน – พ.ต.หญิง สุพรรษา อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. รางวัลการเข้าร่วมนำเสนอ Oral Presentation VOC award (ประเภท Most promising team )
2.1โครงการการเปิดบริการตรวจด้วยวิธี Point of Care RT-PCR for SARS-CoV-2
เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยทีห่ ้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เป็นผลงานของ กองพยาธิวิทยา
เจ้าของผลงาน - ร.ท.หญิง อมรรัตน์ แย้มโพธิ์ใช้
2.2 โครงการลดระยะเวลาในการรับย้ายผู้ป่วยจากสถานพยาบาลอื่น
เพื่อมารับการตรวจหรือรักษาต่อ (case refer)
เป็นผลงานของ หออภิบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ กองกุมารเวชกรรม
เจ้าของผลงาน - พ.ต.หญิง กรรณิการ์ งามภักตร์
2.3 One Stop Service จุดเดียวจบ
เป็นผลงานของ หน่วยโรคหัวใจเด็ก กองกุมารเวชกรรม
เจ้าของผลงาน – พ.ต.หญิง จินตนา แก่นจันทร์
2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับ One Day Gyn-Chemotherapy
เป็นผลงานของ หน่วยมะเร็งทางนรีเวช กองสูตินรีเวชกรรม
เจ้าของผลงาน - พ.ต.หญิง วรฉัตร ผลโพธิ์
2.5 MICU2 : Smart Registe
เป็นผลงานของ ของหออภิบาลอายุรกรรม 2
เจ้าของผลงาน – พ.ต.หญิง พิมลณัฏฐ์ แพทยารักษ์
3. รางวัลการนำเสนอ Oral Presentation Popular vote ได้แก่ ผลงาน
โครงการการเปิดบริการตรวจด้วยวิธี Point of Care RT-PCR for SARS-CoV-2
เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เป็นผลงานของ กองพยาธิวิทยา
เจ้าของผลงาน - ร.ท.หญิง อมรรัตน์ แย้มโพธิ์ใช้

• รางวัล Best E- Poster ประเภท Best Team จำนวน 1 รางวัล
ผลงาน : Safety orthopedics frame (ORT frame)
เป็นผลงานของ หอผู้ป่วย มวก.6 กองออร์โธปิดิกส์
เจ้าของผลงาน - พ.ต.หญิง วราภรณ์ ใบกว้าง
• รางวัล Best E- Poster ประเภท Popular Vote จำนวน 1 รางวัล
ผลงาน : โครงการการเปิดบริการตรวจด้วยวิธี Point of Care RT-PCR for SARS-CoV-2
เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เป็นผลงานของ กองพยาธิวิทยา
เจ้าของผลงาน - ร.ท.หญิง อมรรัตน์ แย้มโพธิ์ใช้

•รางวัล PCT of the year 2021 ได้แก่
PCT กองกุมาณเวชกรรม

รางวัลขวัญใจผู้ใช้บริการ ประจำปี 2564
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคลและประเภททีม
1. ประเภทบุคคลที่ได้รับคำชื่นชม ในปี 2564 ได้แก่
นายนลธวัฒน์ วารินทร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว แผนกขนส่ง รพ.รร.6 ให้บริการด้วยใจ สุภาพ
อ่อนโยน ขยัน มีความกระตือรือร้น มีน้ำใจและใส่ใจในการบริการ เช่น เมื่อเห็ นว่า มีผู้สูงอายุใช้บริการรถ
รับ – ส่ง ภายในบริเวณโรงพยาบาล จะเข้ามาประคอง ดูแลในขณะขึ้นลงรถ
2. ประเภททีมที่ได้รับคำชื่นชม ในปี 2564 ได้แก่
หอผู้ป่วยศัลยกรรมพิเศษ 14/2 ซึ่งให้การดูแล เอาใจใส่ แนะนำข้อมูลต่างๆให้ผู้ป่วยก่อนและหลัง
ผ่าตัดเป็นอย่างดี อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและญาติ มารยาทเรียบร้อย ปฏิบัติการพยาบาลตรงเวลา

