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หนวยงานภาครัฐไทยสุดเจง
ควารางวัลบนเวทีระดับโลก

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
และโรงพยาบาลขอนแกน ควารางวัลระดับนานาชาติ
United Nations Public Service Awards 2015
ขององคก ารสหประชาชาติ
โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
รางวัล United Nations Public Service Awards
ขององคก ารสหประชาชาติ เปนรางวัลทีม่ อบใหกบั หนวยงาน
ภาครัฐทีม่ ีผลงานการบริหารราชการยอดเยีย่ ม มีนวัตกรรม
ในการบริหารราชการและ สามารถกระตุน ใหขา ราชการสราง
นวัตกรรมเพิม่ ความเปนมืออาชีพในการใหบริการสาธารณะ
รวมทั้งยกระดับภาพลักษณของการใหบริการสาธารณะ
โดยหนวยงานภาครัฐไทยควารางวัลนี้อยางตอเนือ่ ง
มาตั้งแตป 2550 อาทิ ในป 2556 สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร กรมสุขภาพจิต ทีไ่ ดรบั รางวัลชนะเลิศ ในสาขา
การพัฒนาการใหบริการประชาชน

จากผลงาน “Child First – Work Together (CF-WT)” และในป
2557 สำนักปองกันและควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค ทีไ่ ด
รับรางวัลชนะเลิศ ในสาขาการสงเสริม สนับสนุนการมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผานกลไก
ดานนวัตกรรม เปนตน ซึง่ อาจกลาวไดวา เปนความภาคภูมใิ จ
อยางยิ่งของประเทศไทย จุดเริ่มตนของการควารางวัลของ
หนวยงานดังกลาว
เริม่ จากการสงผลงานเขาสมัครและควารางวัลในระดับ
ประเทศทีเ่ รียกวา “รางวัลบริการภาครัฐแหงชาติ” ซึง่ จัดโดย
สำนักงาน ก.พ.ร. เปนประจำทุกป โดยหนวยงานทีม่ ีผลงาน
การพัฒนาการใหบริการประชาชนทีอ่ ยูใ นระดับดีเดน (ระดับสูง)
จะไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหสงผลงานเขาประกวด
รางวัล United Nations Public Service Awards ตอไป
ซึง่ ปนม้ี หี นวยงานภาครัฐไทยไดสง ผลงานเขาประกวด
จำนวน 25 หนวยงาน ผานเขารอบชิงชนะเลิศได 6 หนวยงาน
และสามารถควารางวัลมาครองไดถึง 2 หนวยงาน ไดแก
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดรับรางวัลชนะเลิศ
จากสาขาสงเสริมแนวทางการดำเนินการของภาครัฐโดยรวม
ในยุคขอมูลขาวสาร จากผลงาน Holistic School in Hospital
(HSH.) ภายใต แ นวคิ ด “เด็ ก ป ว ยทุ ก คนต อ งได เ รี ย น”
และโรงพยาบาลขอนแกนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ในสาขา
การสงเสริมการตอบสนองความเสมอภาคทางเพศในการสงมอบ
บริการสาธารณะ จากผลงาน Fast-track Service for Hight
ทั้งนี้ องคการสหประชาชาติไดจัดงานมอบรางวัลนี้
ไปเมือ่ วันที่ 23-26 มิถนุ ายน 2558 ณ เมืองเมเดลลิน ประเทศ
โคลอมเบีย
และในวันที่ 6 กรกฏาคม 2558 นายกรัฐมนตรี
(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธานในงาน UN Public
Service Awards “คุ ณ ภาพการบริ ก ารภาครั ฐ ไทย สู  ใ จ
ประชาชน”เพื่อแสดงความยินดี ใหแกหนวยงานที่ไดรับ
รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัลชนะเลิศ สาขาสงเสริมแนวทางการดำเนินการ
ของภาครัฐโดยรวมในยุคขอมูลขาวสาร จากผลงาน
Holistic School in Hospital (HSH.)
โดยสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ภายใตแนวคิด “เด็กปวยทุกคนตองไดเรียน”
ตามแนวพระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รางวัลรองชนะเลิศ สาขาการสงเสริมการตอบสนอง
ความเสมอภาคทางเพศ
ในการสงมอบบริการสาธารณะ
จากผลงาน Fast-track Service for Hight-risk
โดยโรงพยาบาลขอนแกน
ภายใตแนวคิด “ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย”

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

โรงพยาบาลขอนแกน

ดวยแนวคิดเด็กทุกคนควรไดรบั ดูแลอยาง
สมบูรณพรอมรอบดานแมจะเปนเด็กเจ็บปวยในโรงพยาบาล
ดวยบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตร โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ เด็กปวยในโรงพยาบาลตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงได
ถือกำเนิดขึน้ ในปพทุ ธศักราช 2538 โดยบุคลากรทางการแพทย
ของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ไดเล็งเห็นวาการดูแล
เด็กที่เจ็บปวยในโรงพยาบาลควรดูแลอยางเปนองครวม
(Holistic) โดยดูแลปญหาสุขภาพทางกาย
สงเสริมการเรียนรูเ พือ่ ใหเด็กมีพฒ
ั นาการตามศักยภาพ
ทีพ่ งึ มี สนับสนุนการมีสว นรวมของเด็กและครอบครัว โดยไดรบั
ความรวมมือจากกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการของศูนย กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนครูผสู อน
กระทรวงวิทยาศาตรและเทคโนโลยี สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนและถายทอดองคความรูใหครูผูสอน ปจจุบันมี
โรงพยาบาลเขารวมโครงการถึง 29 โรงพยาบาล ครอบคลุม
ทุกภาคของประเทศและมีเด็กปวยเขารับบริการในโครงการ
นี้แลวประมาณ 25,000 คนตอป
ปจจุบนั มีเด็กในโครงการจบการศึกษาสูงสุดถึงระดับ
อุดมศึกษาและบางสวนก็ยงั สามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเอง
และครอบครัวไดโดยไมเปนภาระตอสังคม

การดูแลสตรีมคี รรภทม่ี คี วามเสีย่ งสูง ทัง้ ในสุขภาพ
ของมารดาและทารก ซึง่ ตองอาศัยทัง้ ความละเอียดรอบครอบ
ความพรอ มในการชวยเหลือและแกไขอันตรายตา งๆอันเกิดจาก
ภาวะแทรกซอน ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เมือ่ ไรก็ได เพือ่ ใหไดรบั การดูแล
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ จะมีการประสานงานจากแพทยของโรงพยาบาล
ตนทางและแพทยของโรงพยาบาล ปลายทาง รวมถึงบุคคลากร
ทางการแพทยในการเตรียมรับสตรีมคี รรภทม่ี คี วามเสีย่ งสูง
อยางเปนระบบ ไมวา จะเปนการลดขัน้ ตอนในการเขาถึงหองคลอด
หองผาตัดหรือหอผูป ว ยหนักไดทนั เหตุการณพรอมทัง้ พัฒนา
ระบบทางดวนพิเศษสำหรับสตรีตง้ั ครรภทม่ี คี วามเสีย่ งสูงในเขต
บริการสุขภาพที่ 7
(รอย-แกน-สาร-สินธุ) และการสงตอทัง้ ภายในและ
ระหวางเครือขาย รวมถึงโรงพยาบาลนอกเครือขาย เพือ่ ใหเกิด
ประสิทธิภาพจากการประสานงานรวมกัน และหลังจากการ
ดำเนินโครงการพบวา อัตราการตายของมารดาและเด็กใน
ครรภมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง

