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วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ประเทศกัมพูชา
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ กัมพูชาได ้รับการจัดตัง2 ขึน
2 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี2
- เพือ
 บริการการดูแลสุขภาพเด็กอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายใดๆ ให ้กับประชาชนทีด
 ้อยโอกาสและมีฐานะ
ยากจน
- เพือ
 ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศกัมพูชาในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขให ้เข ้มแข็งผ่านการ
อบรมบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีเ กีย
 วข ้องกับการดูแลสุขภาพ
- เพือ
 เป็ นองค์กรทีม
 บ
ี ทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขให ้กับเด็กและประชาชนชาวกัมพูชา
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ดําเนินงานด ้านดูแลสุขภาพโดยมุง่ เน ้นไปยังเด็กและครอบครัวของเด็กโดยใช ้เวลา
ในระหว่างทีผ
 ู ้ปกครองของเด็กอยูท
่ โี รงพยาบาลให ้เป็ นโอกาสด ้านการศึกษาด ้วยการจัดหาอาหารเสริมวิตามิน
เกลือแร่ และวัคซีน นอกเหนือไปจากการให ้ความรู ้ด ้านโภชนาการ สุขภาพและการป้ องกันการเจ็บป่ วย
ั ัศน์โรงพยาบาลเด็กอ ังกอร์ ประเทศก ัมพูชา
วิสยท
เพือ
 ทีจ
 ะเป็ นศูนย์กลางด ้านการอบรมและการบริการสุขภาพเด็กทีเ ป็ นเลิศ ส่งเสริมการพัฒนาและการขยาย
ระบบสาธารณสุขร่วมกับการเปิ ดโอกาสให ้กับเด็กกัมพูชาในการเข ้าถึงการบริการทางการแพทย์ทม
ี ค
ี ณ
ุ ภาพ
โดยไม่คํานึงถึงสถานะทางการเงินของผู ้เข ้าใช ้บริการ
พ ันธกิจ โรงพยาบาลเด็กอ ังกอร์ ประเทศก ัมพูชา
- เพือ
 ให ้บริการการดูแลสุขภาพเด็กอย่างมีคณ
ุ ภาพและการบริการโดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายแก่ผู ้ป่ วยทีย
 ากจนซึง เป็ น
สิทธิตามรัฐมนูญของประเทศกัมพูชา
- เพือ
 การดําเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ประเทศกัมพูชาเพือ
 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขผ่านการฝึ กอบรม
ให ้กับบุคคลากรทางแพทย์ พยาบาล และผู ้ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีใ นการดูแลสุขภาพให ้เข ้มแข็ง
- เพือ
 เป็ นองค์กรทีม
 บ
ี ทบาทเป็ นศูนย์กลางในการทําให ้สารธารณสุขสําหรับเด็กกัมพูชาให ้ดียงิ ขึน
2
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์เป็ นองค์สาธารณกุศล โดยไม่แสวงหาผลกําไรทีม
 งุ่ เน ้นการดําเนินงานในการจัดหาบริการ
การดูแลสุขภาพทีม
 ค
ี ณ
ุ ภาพในประเทศกัมพูชาและเป็ นองค์กรทีส
 ามารถให ้บริการทางศัลยกรรมโดยแพทย์
 วชาญในการผ่าตัด และเพือ
ผู ้เชีย
 ให ้บรรลุความสําเร็จตามแผนงานนี2 โรงพยาบาลได ้ใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
้ในการจั
ทีท
 ันสมัยนํ ามาใช
ดตัง2 คลีนค
ิ ดาวเทียมเพือ
 ให ้บริการด ้านสุขภาพนอกเขตพืน
2 ทีจ
 ังหวัดเสียมเรียบเพือ
 เป็ นการ
ขยายพืน
2 ทีก
 ารให ้บริการให ้กับประชาชนทีอ
 าศัยอยูใ่ นพืน
2 ทีท
 ห
ี า่ งไกล
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้รับการสนับสนุนจากผู ้บริจาคทีม
 จ
ี ต
ิ ศรัทธาในระดับสากลทีถ
 น
ิ ฐานในภูมภ
ิ าคเอเซีย
ทัง2 นีโ2 รงพยาบาลได ้จดทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลในฮ่องกง ประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศกัมพูชาให ้เป็ ฯ
องค์สาธารณกุศล ทีไ ม่แสวงหาผลกําไรโดยได ้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารระหว่างประเทศในการเข ้า
มาดูแลการดําเนินงานของโรงพยาบาลด ้วยทีมงานทีเ ป็ นชาวกัมพูชา
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ความเป็ นมาและความจําเป็ นทีต
 ้องได ้รับการสนับสนุน
- ในปี พ.ศ.2539 มิสเตอร์ เคนโร อิซ ุ ได ้จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ "แสงแห่งอดีดอังกอร์" ขึน
2 เพือ
 แสดง

ภาพถ่ายทีม
 ส
ิ เตอร์ เคนโร อิซ ุ ได ้ถ่ายไว ้ในประเทศกัมพูชา ซึงจากนิทรรศการดังกล่าวทํารายได ้ให ้เขาซึง ถือ
เป็ นจุดเริม
 ต ้นของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ขน
ึ2 มิสเตอร์ เคนโร อิซม
ุ ค
ี วามตัง2 ใจอย่างแรงกล ้าทีจ
 ะอุทศ
ิ ตนเองให ้กับ
การก่อสร ้างโรงพยาบาลสําหรับเด็กสืบเนือ
 งมาจากในระหว่างทีท
 ําหน ้าทีเ ป็ นช่างภาพในประเทศกัมพูชาทําให ้เขา
ต ้องพบกับเด็กทีอ
 ดอยาก ขาดอาหาร และเจ็บป่ วยเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับได ้มีโอกาสรู ้จักกับองค์กรการกุศล
"เพือ
 นไร ้พรมแดน" ด ้วยความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพในชุมชนงานศิลปะภาพถ่าย รวมทัง2 ผู ้สนับสนุนระหว่างประเทศ
กว่า 6000 ราย ทําให ้มิสเตอร์ เคนโร อิซไุ ด ้รับการสนับสนุนในการสร ้างโรงพยาบาลสําหรับเด็กทีม
 ค
ี วามทันสมัย
พร ้อมด ้วยบริการทางการแพทย์ทม
ี ค
ี ณ
ุ ภาพให ้กับเด็กในภูมภ
ิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต ้ด ้วยโครงการสร ้างชุมชนทีใ ห ้
ให ้การศึกษาด ้านการดูแลสุขภาพโดยผ่านการฝึ กอบรมให ้กับชุมชนในท ้องถิน
 ทีป
 ฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีด
 ้านดูแลสุขภาพอย่างมือ
อาชีพ
- ปี พ.ศ.2542 โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้เป็ นดําเนินการอย่างเป็ นทางการในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ด ้วย
บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพด ้วยคุณภาพทีส
 งู โดยมีองค์กร เพือ
 สาธารณประโยชน์ อย่าง "เพือ
 นไร ้
พรมแดน" ให ้การสนับสนุนเป็ นอย่างมาก เด็กชาวกัมพูชากว่า 1.2 ล ้าคนได ้รับบริการดูแลสุขภาพทีม
 าตราฐานสูง
ไม่วา่ จะเป็ นบริการ ผู ้ป่ วยนอก ผู ้ป่ วยใน ผู ้ป่ วยฉุกเฉิน ศํลยกรรม ทันตกรรม และจักษุ กรรม
- พ.ศ.2545 ได ้เปิ ดดําเนินการ ห ้องผ่าตัดเพือ
 ให ้บริการการผ่าตัดหัวใจโดยแพทย์ผู ้ชํานาญ แผนกศัลยกรรมของโรง
พยาบาทได ้ให ้บริการผู ้ป่ วยมากว่า 10000 คนตัง2 แต่ปี พ.ศ.2542 ในการผ่าตัดใหญ่ให ้กับเด็กกัมพูชา มีผู ้ป่ วยเด็ก
มากกว่า 100 รายในทุกเดือนเข ้ารับการผ่าตัดจากห ้องผ่าตัดทีไ ด ้สร ้างขึน
2 นี2
- ในปี พ.ศ.2548 โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ได ้รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการให ้เป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกทีม
 ก
ี ารเรียน
การสอนด ้านการแพทย์ของประเทศกัมพูชา ซึง เป็ นหนึง ในสองแห่งของประเทศ
ปั จจุบน
ั โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ประเทศกัมพูชาได ้เป็ นศูนย์กลางฝึ กอบรมภาคสนามให ้กับองค์การอนามัยโลก
(WHO) ในด ้านการบริหารการจัดการแบบบูรณาการให ้กับโครงการความเจ็บป่ วยในวัยเด็กขององค์การดังกล่าว
- พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ได ้เริม
 ดําเนินโครงการการผ่าตัดหัวใจด ้วยความร่วมมือการให ้ความช่วยเหลือ
โดยทีมแพทย์ผา่ ตัดหัวใจจากประเทศสิงค์โปร์ทม
ี าศึกษางานทีโ รงพยาบาล ทัง2 นีเ2 พือ
 เป็ นการโอกาสให ้กว ้างขึน
2
สําหรับครอบครัวทีย
 ากจนทีจ
 ําเป็ นต ้องได ้รับการผ่าตัดหัวใจได ้เข ้าถึงบริการทางการแพทย์ดังกล่าว
ปั จจุบน
ั โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ สามารถให ้บริการการผ่าตัดผู ้ป่ วยทีเ ป็ นโรคหัวใจมาแต่กําเนิดได ้เท่านัน
2
แต่ยงั ให ้บริการการผ่าตัด โรคปากแหว่ง เพดานโหว่ซงึ เป็ นโรคทีเ กิดขึน
2 กับผู ้ป่ วยในวัยเด็ก
- ปี พ.ศ.2554 นับเป็ นปี แห่งความสําเร็จของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ในการให ้บริการทางการแพทย์แก่ผู ้ป่ วยนอก
หนึง ล ้านคนแรกตัง2 แต่เปิ ดดําเนินการมาในปี พ.ศ.2542 เป็ นต ้นมา
- พ.ศ.2556 เป็ นปี ทโี รงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้เริม
 บริการผ่าตัดให ้ใจโดยไม่มท
ี ม
ี แพทย์ผู ้ช่วยให ้ความช่วยเหลือ
เป็ นครัง2 แรก โดยคณะแพทย์ทเี คยให ้ความช่วยเหลือจะเป็ นผู ้สังเกตการผ่าตัดอยูข
่ ้างๆ เตียงผ่าตัด ทัง2 นี2
ทีมแพทย์ผา่ ตัดหัวใจของโรงพยาบาลอังกอร์ มีการพัฒนาทักษะการผ่าตัดหัวใจอย่างต่อเนือ
 งผ่านความร่วมมือ
อย่างใกล ้ชิดกับคณะแพทย์ทม
ี าศึกษางานทีโ รงพยาบาล โรงพยาบาลเด็กอังกอร์คาดว่าจะสามารถให ้บริการ
ื อยูบ
 รอการผ่าตัดมากกว่า 1000 ราย ให ้ได ้รับการ
ผ่าตัดหัวใจให ้กับผู ้ป่ วยเด็กทีเ ป็ นโรคหัวใจทีม
 ช
ี อ
่ นรายชือ
การผ่าตัดและรักษาได ้อย่างเหมาะสมเพือ
 สร ้างความหวังและอนาคตให ้กับผู ้ป่ วยเด็กเหล่านัน
2
- ในปี เดียวกันนี2 โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้รับการยอมรับว่าเป็ นโรงพยาบาลทีย
 น
ื อยูไ่ ด ้ด ้วยการพึง พาตนเอง
ซึง เป็ นเป้ าหมายหลักระยะยาวของโรงพยาบาล อีกทัง2 ยังได ้รับการยอมรับว่าเป็ นโรงพยาบาลทีใ หญ่ทส
ี ด
ุ
นอกกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชาทีม
 บ
ี ริการทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู ้ป่ วยเด็กที
2 ไวรัส เอชไอวี/เอดส์ ซึง ปั จจุบน
2 ไวรัสดังกล่าวเพือ
ติดเชือ
ั โรงพยาบาลแห่งนีม
2 ก
ี ารจัดยาต ้านเชือ
 เป็ นการยืดอายุ
2
ให ้กับเด็กทีต
 ด
ิ เชือให ้กับเด็กหลายร ้อยชีวต
ิ
ลักษณะของการดําเนินงานโรงพยาบาลเด็กอังกอร์
การให้การร ักษา
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ประเทศกัมพูชา มีแผนกต่างๆ ทีใ ห ้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู ้ป่ วย ในปี พ.ศ.2556
นับเป็ นปี แห่งความสําเร็จของโรงพยาบาลทีส
 ามารถเป็ นโรงพยาบาลในระดับมาตราฐานโลก (World Class) ทีใ ห ้
บริการรักษาพยาบาลให ้กับประชาชนชาวกัมพูชาและบริหารจัดการโดยคนกัมพูชา ซึง เป็ นความสําเร็จทีเ ป็ นไปตาม
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ั ทัศน์ของผูก
วิสย
่ อ
่ ตัง2 โรงพยาบาล มิสเตอร์ เคนโร อิซ ุ ในปี พ.ศ.2542 โรงพยาบาลเด็กอังกอร์เป็ นองค์กร
สาธารณะทีท
 ําประโยชน์ให ้กับชุมชนทีม
 รี ากฐานทีม
 น
ั คงในจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ.2556
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ได ้ให ้บริการรักษาทางการแพทย์ตอ
่ ผู ้ป่ วยทีเ จ็บป่ วยด ้วยโรคต่างๆ ซึง สามารถสรุปความ
เจ็บป่ วยทีโ รงพยาบาลฯ ได ้ให ้การรักษาในปี พ.ศ.2553 ได ้ดังตารางข ้างล่างนี2

ํ ค ัญในการร ักษาพยาบาลผูป
แผนกทีม
% บ
ี ทบาทสา
้ ่ วยในปี พ.ศ.2556
- แผนกผูป
้ ่ วยนอก
เป็ นแผนกหนึง ทีใ หญ่ทส
ี ด
ุ ของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ จํานวนผู ้ป่ วยทีเ ข ้ารับการรักษาจากแผนกนีเ2 ฉลีย
 แล ้ว
เป็ นจํานวน 500 ถึง 600 ในหนึง สัปดาห์ (5 วันทําการปกติและวันเสาร์ครึง วัน) ซึง เปิ ดบริการควบคูไ่ ปกับ
แผนกผู ้ป่ วยฉุกเฉิน ซึง เป็ นอีกแผนกหนึง ทีไ ด ้รับความสําเร็จสูงสุดของโรงพยาบาลในการรักษาระดับคุณภาพ
ในการให ้การดูแลผู ้ป่ วยหนัก
แผนกผู ้ป่ วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ให ้บริการตลอด 24 ชัว โมง
ต่อวันและต ้องให ้การดูแลรักษาผู ้ป่ วยเด็กทีอ
 ยูใ่ นขัน
2 วิกฤตมากกว่า 1500 คนในแต่ละเดือน
แผนกผู ้ป่ วยนอกมีการให ้บริการทางการแพทย์หลักๆ แบ่งเป็ น 3 หน่วยงานดังนี2
1. หน่วยฉุกเฉินทว% ั ไป ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลจะดูแลผู ้ป่ วยทีม
 อ
ี าการเบือ
2 งต ้นหลายรูปแบบในแผนกนีท
2 ก
ุ ๆ วัน
2 แบคทีเรีย
ในประเทศกัมพูชา อาการฉุกเฉินทัวไปทีไ ด ้รับการรักษาจากหน่วยงานฉุกเฉินจะได ้แก่ การติดเชือ
การคลอดก่อนกําหนด และโรคหอบหืด
2. แผนกผูป
้ ่ วยวิกฤต เป็ นหน่วยงานหนึง ของโรงพยาบาลทีใ ห ้บริการการรักษาพยาบาลด ้วยมาตราฐานระดับสูง
อาทิเช่น เครือ
 งช่วยหายใจ การตรวจวิเคราะห์ออกซิเจนในเลือด การตรวจวิเคราะห์การหดตัวของกล ้ามเนือ
2
 ว่าเป็ นโรงพยาบาลทีม
โดยเฉพาะกล ้ามเนือ
2 หัวใจ โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้ชือ
 เี ครือ
 งช่วยหายใจทีม
 ม
ี าตราฐาน
สูงสุดจํานวน 8 เครือ
 งในประเทศกัมพูชา
3. ความก้าวหน้าในการฝึ กอบรมทางการแพทย์ บุคคลากรทางการแพทย์ แพทย์และพยาบาลในห ้องผู ้ป่ วย
2 สูงทุกคน ทัง2 นีโ2 รงพยาบาลฯ ได ้ร่วมมือกับกระทรวง
ฉุกเฉินได ้ผ่านการอบรมในหลักสูตรการช่วยชีวต
ิ เด็กชัน
สาธารณสุขในการรณรงค์เพือ
 การพัฒนาทักษะของนักศึกษาพยาบาล ซีง มีนักศึกษาพยาบาลมากกว่า 400 คน
จากวิทยาลัยพยาบาลทัวประเทศกัมพูชาตลอดจนอาจารย์ผู ้สอนและพีเ ลีย
2 งได ้เข ้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้ให ้บริการการฝึ กอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู ้ป่ วยเด็กขัน
2 พืน
2 ฐาน ผู ้ป่ วยเด็กฉุกเฉิน
การดูแลการผ่าตัด เพือ
 การดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพโดยได ้รับการอํานวยความสะดวกจากรัฐบาล กัมพูชา
แพทย์และพยาบาลจะได ้รับการฝึ กอบรมและปฏิบต
ั จ
ิ ริงกับผู ้ป่ วยในห ้องรักษาพยาบาล
แผนกคนเข ้านอกของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้รับระบบการบริหารการจัดการผู ้ป่ วยในวัยเด็กจากองค์กรอนามัยโลก
(WHO) เป็ นแนวทางในการให ้บริการการรักษาพยาบาลผู ้ป่ วยเด็ก
ในปี พ.ศ.25536 คณะแพทย์และพยาบาลได ้
ให ้การรักษาผู ้ป่ วยทีเ ข ้ามาใช ้บริการในแผนกผู ้ป่ วยนอกทีเ ป็ นเด็กเฉลีย
 สัปดาห์ละ 400 ราย และในวันเสาร์เฉลีย

200 ราย โดยมีแพทย์ประจําทีใ ห ้การดูแลรักษาจํานวน 15 ท่าน ทัง2 นีแ
2 ผนกผู ้ป่ วยนอกให ้บริการผู ้ป่ วยเด็ก
เฉลีย
 วันละ 25 ราย
- แผนกผูป
้ ่ วยใน และหน่วยพยาบาลผูป
้ ่ วยเด็กทีม
% อ
ี าการไม่รน
ุ แรง
แผนกผู ้ป่ วยในเป็ นแผนกทีใ ห ้การบริการการรักษาพยาบาลผู ้ป่ วยทีเ ป็ นโรคร ้ายแรงทีพ
 บมากในประเทศกัมพูชา
2 โรคขาดสารอาหาร เอชไอวี/เอดส์ มาลาเรีย
ซึง รวมทัง2 ระบบทางเดินหายใจผิดปกติเฉียบพลัน การติดเชือ
และเยือ
 หุ ้มสมองอักเสบ ในระหว่างทีผ
 ู ้ป่ วยเด็กรับการรักษาโดยอยูท
่ โี รงพยาบาลนัน
2 ผู ้ปกครองของเด็กจะได ้รับ
ดูแลเด็กอยูข
่ ้างๆ เตียงผู ้ป่ วย ซึง ทําให ้คณะแพทย์และพยาบาลกว่า 50 คนสามารถวินจ
ิ ฉั ยโรคและให ้การรักษา
ทางการแพทย์ได ้อย่างถูกต ้อง
แผนกผู ้ป่ วยในของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้เป็ นดําเนินงานในปี พ.ศ.2542 โดยมีเตียงผู ้ป่ วยเพียง 2 เตียงและใน
ปั จจุบน
ั ได ้ขยายเป็ น 47 เตียง ให ้การดูแลรักษาผู ้ป่ วยเด็กประมาณ 3500 คนต่อปี ด ้วยอัตราการเข ้ารักษาเป็ น
ผู ้ป่ วยในร ้อยละร ้อย โดยบริการตลอด 24 ชัว โมงสําหรับผู ้ป่ วยทีม
 ค
ี วามจําเป็ นต ้องเข ้ารับการรักษาในแผนกนี2
หน่วยร ักษาพยาบาลผูป
้ ่ วยทีม
% อ
ี าการไม่รน
ุ แรง
นอกเหนือไปจากแผนกผู ้ป่ วยใน ยังมีหน่วยรักษาพยาบาลเบือ
2 งต ้นให ้กับผู ้ป่ วยทีอ
 าการเจ็บป่ วยทีไ ม่รน
ุ แรงมาก
ด ้วยจํานวนเตียง 10 เตียงให ้สําหรับผู ้ป่ วยเด็กทีต
 ้องการการดูแลรักษา พักฟื2 นทีโ รงพยาบาล หน่วยรักษาพยาบาล
ผู ้ป่ วยทีม
 อ
ี าการไม่รน
ุ แรงนีเ2 ป็ นทีพ
 ักฟื2 นสําหรับผู ้ป่ วยเด็กทีย
 งั ไม่พร ้อมทีจ
 ะออกจากโรงพยาบาล และไม่จําเป็ น
ั ซ ้อนจากแผนกผู ้ป่ วยใน
ทีจ
 ะต ้องได ้รับการรักษาทีซ
 บ
การให ้การดูแลรักษาทางการแพทย์จะอยูพ
่ น
ื2 ฐานการปฏิบต
ั งิ านตามขัน
2 ตอนตามอาการของผู ้ป่ วยทีป
 รากฎ
ซึง ขัน
2 ตอนดังกล่าวจะได ้รับการทบทวนเป็ นประจําทุกปี ทงั 2 นีเ2 พือ
 ให ้การบริการทางการแพทย์ตอ
่ ผู ้ป่ วย
เป็ นไปอย่างดีทส
ี ด
ุ
ในปี พ.ศ.2556 แผนกผู ้ป่ วยในได ้ให ้การดูแลรักษาผู ้ป่ วยเด็กมากกว่า 3500 รายด ้วยอาการต่างๆ และสืบเนือ
 งจาก

การได ้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ได ้ขยายวอร์ดรักษาผู ้ป่ วยแห่งทีส
 องซึงมีเตียงคนไข ้
2 และผู ้ป่ วยทีไ ม่ตด
2 ออกจากกันได ้ อีกทัง2
เพิม
 ขึน
2 อีก 15 เตียงซึง ทําให ้โรงพยาบาลสามารถแยกผู ้ป่ วยทีต
 ด
ิ เชือ
ิ เชือ
ยังได ้ริเริม
 เพิม
 เตียงผู ้ป่ วยสําหรับ "ผู ้ป่ วยก่อนภาวะฉุกเฉิน" เพือ
 ให ้บริการดูแลรักษาผู ้ป่ วยทีอ
 ยูข
่ น
ั 2 วิกฤติได ้ดียงิ ขึน
2
- ห้องฉุกเฉินและหน่วยดูแลผูป
้ ่ วยหน ัก
ห ้องฉุกเฉินและหน่วยดูแลผู ้ป่ วยวิกฤติเป็ นหนึง ในหน่วยงานของโรงพยาบาลทีไ ด ้รับความสําเร็จสูงสุด โดยให ้บริการ
รักษาพยาบาลตลอด 24 ชัว โมง และได ้ให ้บริการแก่ผู ้ป่ วยเด็กทีป
 ่ วยอยูใ่ นขัน
2 วิกฤติกว่า 1500 รายในแต่ละเดือน
ด ้วยระดับการให ้บริการทีเ หนือกว่าต่อผู ้ป่ วยหนัก
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้ลงทุนอย่างมากใน ห ้องผู ้ป่ วยฉุกเฉินและหน่วยดูแลผู ้ป่ วยหนักในหลายปี ทผ
ี า่ นมา
ด ้วยบุคคลากรทางการแพทย์ พยาบาลทีผ
 า่ นการอบรมหลักสูตรช่วยชีวต
ิ ผู ้ป่ วยเด็กมาเป็ นอย่างดี ไม่เพียงเท่านัน
2
ขัน
2 ตอนสําหรับผู ้ป่ วยทีอ
 ยูภ
่ าวะวิกฤติขององค์การอนามัยโลกยังได ้ถูกนํ ามาใช ้เป็ นมาตราฐานในการให ้การรักษา
ผู ้ป่ วยตลอด 24 ชัว โมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ ซึง ทําให ้โรงพยาบาลพัฒนาในการให ้การบริหารการจัดการ
รักษาผู ้ป่ วยในแต่ละช่วงเวลาซึง รวมทัง2 การลงทุนในบุคคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลยังผลให ้อัตราการ
รอดของผู ้ป่ วยหนักอยูใ่ นระดับทีส
 งู
ในปี พ.ศ.2556 ห ้องฉุกเฉินและหน่วยดูแลผู ้ป่ วยหนักได ้ให ้บริการรักษาพยาบาลผู ้ป่ วยจํานวน 11243 รายและ
ในจํานวนนี2 ผู ้ป่ วย729 รายเข ้ารับการรักษาดูแลในหน่วยดูแลผู ้ป่ วยหนัก
- คลีนค
ิ ท ันตกรรม
คลีนค
ิ ทันตกรรมของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ถก
ู จัดตัง2 ขึน
2 เมือ
 ปี พ.ศ.2543 เพือ
 ให ้การรักษาด ้านทันตกรรมให ้กับเด็ก
ในจังหวัดเสียมเรียบ มีเด็กทีเ ข ้ารับการรักษาเฉลีย
 อาทิตย์ละ 40 คนโดยคณะทันตแพทย์ของโรงพยาบาล ในปี
พ.ศ.2556 โรงพยาบาลได ้ให ้การรักษาดูแลสุขภาพช่องปากให ้แก่เด็กจํานวน 12384 ราย นอกเหนือไปจากการ
การให ้การศึกษาทันตอนามัยให ้กับเด็กมากกว่า 16000 รายรวมทัง2 ครอบครัวของเด็กด ้วย
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ั
- แผนกศลยกรรม
1.ผ่าต ัดใหญ่และผ่าต ัดเล็ ก : โรงพยาบาลเด็กอังกอร์มบ
ี ริการให ้การรักษาด ้วยการผ่าตัดในหลายกรณี ในปี
พ.ศ.2550 ได ้มีการขยายห ้องผ่าตัดใหญ่เพือ
 ให ้บริการผ่าตัดผู ้ป่ วยทีร ับมาจากห ้องผู ้ป่ วยฉุกเฉิน ซึง ทําให ้
การให ้การรักษาในห ้องผู ้ป่ วยฉุกเฉินมีประสิทธิภาพมากขึน
2 ในการให ้การรักษาในภาวะวิกฤติ
2. การผ่าต ัดห ัวใจให้ก ับผูป
้ ่ วยทีย
% ากจน: โรงพยาบาลเด็กอังกอร์สามารถให ้การรักษาผู ้ป่ วยทีเ ป็ นโรคหัวใจ
ตัง2 แต่กําเนิดได ้ ในปี พ.ศ.2553 ด ้วยความช่วยเหลือจากคณะแพทย์ทม
ี าศึกษางานจากประเทศสิงค์โปร์
โรงพยาบาลได ้เริม
 ดําเนินโครงการผ่าตัดเปิ ดอกเพือ
 รักษาโรคหัวใจและสามารถช่วยชีวต
ิ ผู ้ป่ วยเด็กไว ้ได ้มาก
ก่อนหน ้าทีโ รงพยาบาลเด็กอังกอร์เริม
 การรักษาผู ้ป่ วยด ้วยโรคหัวใจ ผู ้ป่ วยทีม
 าจากครอบครัวทีย
 ากจนจะไม่ม ี
ั ยกรรมผ่าตัดของ
ทางเลือกใดๆ ทีจ
 ะได ้รับการรักษาในประเทศกัมพูชาเลย ในปี พ.ศ.2556 คณะแพทย์ศล
โรงพยาบาลได ้ดําเนินการผ่าตัดหัวใจโดยไม่มผ
ี ู ้ช่วยซึง คือคณะแพทย์ทม
ี าศึกษาดูงานให ้ความช่วยเหลือ
ั ยกรรมผ่าตัดของโรงพยาบาลได ้มีการพัฒนา
เพียงแต่เป็ นผู ้สังเกณฑ์การเป็ นครัง2 แรก ทัง2 นีค
2 ณะแพทย์ศล
ทักษะการผ่าตัดในขัน
2 สูงอยูอ
่ ย่างต่อเนือ
 งด ้วยความร่วมมืออย่างใกล ้ชิดกับคณะแพทย์ทม
ี าศึกษางานจากต่างประเทศ
 รอการผ่าตัดกว่า 1000 คน
และโรงพยาบาลคาดว่าจะสามารถให ้การรักษาด ้วยการผ่าตัดแก่ผู ้ป่ วยเด็กทีม
 รี ายชือ
ให ้กลับมามีสข
ุ ภาพทีด
 ข
ี น
ึ2 แพทย์กม
ั พูชาของโรงพยาบาลได ้ดําเนินการผ่าตัดหัวใจให ้กับผู ้ป่ วยเด็ก
จํานวน 130 ราย รวมทัง2 การผ่าตัดหัวใจเพือ
 รักษาโรคหัวใจทีเ ป็ นมาแต่กําเนิด 2 ราย
ั ซ ้อนของโรงพยาบาลทีส
นันหมายถึงความก ้าวหน ้าทางการแพทย์ในการผ่าตัดทีซ
 บ
 ามารถทําได ้
3. การฝึ กอบรมบุคคลากรทางการแพทย์ระหว่างประเทศ การฝึ กอบรมบุคคลากรทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
ได ้มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะด ้านศัลยกรรมผ่าตัดให ้กับบุคคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาล ทัง2 นี2
โรงพยาบาล ได ้รับโอกาสทีด
 ใี นการต ้อนรับศัลยแพทย์ทม
ี าศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆ เช่นสิงค์โปร์
ออสเตเรีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอังกฤษ และ ประเทศอิตาลี เป็ นต ้น ซึง ทําให ้บุคคลากรของ
โรงพยาบาลได ้รับประโยชน์มากจากการมาของศัลยแพทย์ตา่ งประเทศเหล่านี2 โดยการเข ้าร่วมดําเนินการผ่าตัด
ั ซ ้อน ไม่เพียงแต่
ร่วมกับศัลยแพทย์ของโรงพยาบาล ถ่ายทอดความรู ้และช่วยดําเนินการผ่าตัดทีม
 ข
ี น
ั 2 ตอนทีซ
 บ
เท่านัน
2 โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ยงั ได ้มีโอกาสต ้อนรับอาสาสมัครจากประเทศต่างๆ ทัวโลก อาสาสมัคร
เหล่านี2 ได ้ให ้การสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกับบุคคลากรของโรงพยาบาล เป็ นผู ้ร่วมในการตรวจสอบ
ั ญีแพทย์ แพทย์ด ้านหัวใจ และนักบําบัดและฟื2 นฟูการพูดให ้กับผู ้ป่ วยซึง เป็ นเพียงส่วนหนึง ของ
เป็ นวิสญ
ความสามารถของอาสาสมัครทีน
 ํ ามาใช ้กับโรงพยาบาล
ึ ษาแพทย์ระหว่างประเทศ
- น ักศก
ื เสียงในด ้านการให ้การรักษาเด็กและโรงพยาบาลทีน
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์มช
ี อ
 ักศึกษาแพทย์ทัวโลกได ้เข ้ามา
ฝึ กปฏิบต
ั งิ านเพือ
 เก็บเป็ นหน่วยกิตทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทีส
 งั กัดอยูก
่ อ
่ นจบการศึกษา
ื2 เอชไอวี
- หน่วยดูแลผูป
้ ่ วยติดเชอ
2 เอชไอวีได ้ถูกจัดตัง2 ขึน
2 เป็ น
หน่วยดูแลผู ้ป่ วยติดเชือ
2 เมือ
 ปี พ.ศ.2544 ทัง2 นีเ2 พือ
 ตอบสนองต่อผู ้ป่ วยเด็กทีต
 ด
ิ เชือ
จํานวนมากในจังหวัดเสียมเรียบ ปั จจุบน
ั หน่วยงานดังกล่าว ได ้ให ้บริการการรักษาผู ้ป่ วยเด็กทีเ ป็ นโรคเรือ
2 รัง
และผู ้ป่ วยทีเ ป็ นโรคซํา2 ซ ้อน คณะแพทย์ของโรงพยาบาลได ้ให ้การรักษาผู ้ป่ วยกลุม
่ นีม
2 ากกว่า 23000 ราย
และทําให ้โรงพยาบาลเป็ นสถานพยาบาลทีใ หญ่ทส
ี ด
ุ นอกกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา
ทีใ ห ้การรักษาผู ้ป่ วยกลุม
่ นีด
2 ้วยยาต ้านไวรัสเอดส์ ปั จจุบน
ั มีผู ้ป่ วยเด็กทีเ ข ้ารับการรักษาจํานวน 800 คน
- คลีนค
ิ ดาวเทียม
วัตถุประสงค์หลักของคลีนค
ิ ดาวเทียมเพือ
 ให ้บริการการรักษาดูแลสุขภาพเด็กในชุมชนชนบททีอ
 าศัยอย่ในบริเวณ
ทีห
 า่ งไกล โดยการเป็ นพันธมิตรกับโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้จัดตัง2 คลีนค
ิ ดาวเทียมขึน
2
ในปี พ.ศ. 2553 ซึง มีทงั 2 ผู ้ป่ วยนอก ผู ้ป่ วยใน และห ้องฉุกเฉิน ให ้การดูแลรักษาผู ้ป่ วยเด็กมากกว่า 50 ราย
ในแต่ละวัน
คลีนค
ิ ดาวเทียมประกอบไปด ้วยสามหน่วยงานหลักได ้แก่ แผนกผู ้ป่ วยนอก แผนกผู ้ป่ วยใน
และห ้องฉุกเฉิน การดําเนินงานการรักษาของคลีนค
ิ ดาวเทียมจะประสานงานกับศูนย์สข
ุ ภาพในระดับหมูบ
่ ้านและ
ชุมชน
คลีนค
ิ ดาวเทียมของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์เป็ นโครงการนํ าร่องและเป็ นแม่แบบให ้กับพันธมิตรของ
โรงพยาบาล ซึง เป็ นโครงการทีส
 ามารถนํ าไปใช ้ในพืน
2 ทีต
 า่ งๆ ของประเทศกัมพูชา ตลอดรวมทัง2 ประเทศที
กําลังพัฒนาในภูมภ
ิ าคเอเซีย ทีซ
 งึ การให ้บริการและระบบการรักษาดูแลสุขภาพของภาครัฐบาลไม่สามารถ
เข ้าถึงได ้อย่างมีประสิทธิภาพ คลีนค
ิ ดาวเทียมจะทําหน ้าทีเ ป็ นหน่วยงานรักษาเด็กของโรงพยาบาลของภาค
รัฐ การร่วมกันใช ้เครือ
 งมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐซึง รวมถึงการฉายรังสีเอ็กซ์เรย์
และการจัดหาเวชภัณฑ์ยาร่วมกันกับโรงพยาบาลภาครัฐประจําท ้องถิน
 เป็ นต ้น ในปี พ.ศ. 2553
มีผู ้ป่ วยเด็กทีไ ด ้รับการรักษาผ่านคลีนค
ิ ดาวเทียมจํานวน 20658 ราย เพิม
 ขึน
2 จากปี พ.ศ.2555 ร ้อยละ 6
Page 5 of 9

ั
- หน่วยสงคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ได ้เริม
 ดําเนินงานสังคมสงเคราะหในปี 2553 และมีผู ้เข ้ารับการสงเคราะห์จากหน่วยงาน
ดังกล่าวมากกว่า 1500 รายนับแต่เปิ ดดําเนินงาน หน่วยสังคมสงเคราะห์ให ้บริการในการสงเคราะห์ผู ้ป่ วยไม่วา่
จะเป็ นผู ้ป่ วยใน หรือผู ้ป่ วยนอกตลอดรวมถึงผู ้ป่ วยทีร ักษาตัวอยูท
่ บ
ี ้าน คณะทํางานสังคมสงเคราะห์จะสนับสนุน
ให ้กับผู ้ป่ วยทีป
 ั ญหาทางจิตในการเข ้ากับสังคมทีม
 ค
ี วามต ้องการทีจ
 ะให ้ช่วยเหลือ รวมทัง2 สนับสนุนผู ้ป่ วยด ้าน
อารมณ์ และการให ้การปรึกษาพืน
2 ฐาน โดยเฉพาะอย่างยิง ผู ้ป่ วยทีม
 อ
ี าการซึมเศร ้า ทัง2 ผู ้ปกครองและเด็ก
บุคคลากรของหน่วยสังคมสงเคราะห์จะได ้รับการฝึ กอบรมเพือ
 ช่วยป้ องกันไม่ให ้เด็กถูกนํ าออกจากโรงพยาบาล
โดยผู ้ดูแลเด็กซึง เป็ นการขัดต่อคําแนะนํ าทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ไม่เพียงแต่เท่านัน
2 ผู ้ป่ วยเด็ก
2 เฮชไอวี จะได ้รับการดูแลรักษาด ้านอารมณ์อย่างต่อเนือ
ทีต
 ด
ิ เชือ
 งร่วมไปกับการให ้การรักษาทางการแพทย์
จากหน่วยงานทีผ
 ู ้ป่ วยเด็กอาศัยอยู่
อาสาสม ัคร
- อาสาสม ัครทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
ในแต่ละปี โรงพยาบาลเด็กอังกอร์มโี อกาสต ้องรับอาสาสมัครทางการแพทย์จากต่างประเทศทัวโลกเป็ นประจํา
ื เสียงด ้านการให ้การรักษาเด็กและเปรียบเสมือนศูนย์กลางของนักศึกษาแพทย์จากทัวโลก
โรงพยาบาลมีชอ
ในการเข ้ามาศึกษาปฏิบต
ั งิ านกับโรงพยาบาลเพือ
 เป็ นหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษาทีต
 นสังกัดอยูใ่ นประเทศ
ของอาสาสมัครก่อนจบการศึกษา นักศึกษาแพทย์จากหลายประเทศรวมทัง2 ประเทศ นอร์เวย์ม ออสเตเลีย
คานาดา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และ เยอรมันนี ได ้มีโอกาสสําเร็จหลักสูตรการศึกษาจากการ
ได ้เข ้ามาฝึ กงานในสาขาทีต
 นเลือกฝึ กงานกับโรงพยาบาล
หลักสูตรการสอนของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์สําหรับนักศึกษาแพทย์ปีท ี 3 ทีเ ข ้ามาฝึ กงานกับโรงพยาบาล
 วชาญด ้านกุมารเวชศาสตร์
แบ่งออกเป็ น 3 โมดูล โรงพยาบาลมีความต ้องการเป็ นพิเศษกับอาสาสมัครทีม
 ค
ี วามเชีย
ซึง เป็ นโมดูลย่อยในการฝึ กปฏิงานของอาสาสมัครทางการแพทย์
โรงพยาบาลมีบริการให ้กับอาสาสมัครทีเ ป็ นนักศึกษาแพทย์ในการเลือกวิชากุมารเวชศาสตร์ทผ
ี า่ นการอบรมด ้าน
กุมารเวชศาสตร์อย่างน ้อยสองปี และเป็ นวิชาเลือกสําหรับอาสาสมัครระหว่างประเทศทีเ ป็ นนักศึกษาแพทย์
ปี สด
ุ ท ้าย โรงพยาบาลเด็กอังกอร์เปิ ดรับนักศึกษาแพทย์สงู สุดหนึง คนต่อทีพ
 ักหนึง แห่งไม่วา่ จะเป็ นเวลาใดก็ตาม
โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
 ให ้ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมทีเ ป็ นชาวต่างชาติได ้มีประสพการณ์ในด ้านสุขภาพระหว่างประเทศ
เวชศาสตร์เขตร ้อน และการฝึ กปฏิบต
ั ด
ิ ้านกุมารเวชศาสตร์ในสถานะการณ์การจํากัดทรัพยากรทางการแพทย์
วิชาเลือกไม่ได ้ถูกออกแบบมาเพือ
 ตอบสนองความต ้องการโดยเฉพาะของโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะดําเนิน
การทวบทวนใบสมัครและตัดสินใจก่อนล่วงหน ้าอย่างน ้อย 9 เดือนในการรับนักศึกษาทางการแพทย์เข ้าร่วมฝึ ก
ปฏิบต
ั งิ านและเป็ นอาสาสมัคร

ในปี พ.ศ.2553 อัตราเฉลีย
 ของอาสาสมัครจากประเทศต่างๆ อยูท
่ เี ดือนละ 17 คน
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ขัน
2 ตอนในการประเมิน
ทีมงานกิฟวิง แบ็ค ยังไม่ได ้มีโอกาสเข ้าเยีย
 มชมการดําเนินงานของโรงพยาบาลเด็กอังกอร์ มิสเตอร์อเล็กซานเดอร์
สจ็วต เดวี ประธานฝ่ ายการเงินและการดําเนินงาน ซึง เป็ นหนึง ในคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลได ้มีโอกาส
พบกับมิสเตอรื เทอรรี เวียร์ ผู ้ก่อตัง2 กิฟวิง แบ็คแอสซอค และได ้แสดงความสนใจขอให ้ทีมงานดําเนินการประ
เมินผลการดําเนินงานของโรงพยาบาล ตลอดรวมทัง2 การให ้สัมภาษณ์กบ
ั ทีมงาน อีกทัง2 ยังได ้จัดส่งรายงานการเงิน
ทีไ ด ้รับการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2553 และรายงานผลการดําเนินงานประจําปี ในปี เดียวกันให ้กับทีมงานอีกด ้วย

การรายงาน
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ ประเทศกัมพูชา ได ้จัดเตรียมรายงานการเงินทีไ ด ้รับการตรวจสอบจาก บริษัทผู ้ตรวจสอบ
บัญชี เบเคอร์ ทิลลี บนเกาะฮ่องกง ซึง เป็ นทีซ
 งึ โรงพยาบาลกัมพูชาได ้จดทะเบียนเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลไว ้ อีกทัง2 ยัง
ได ้จัดเตรียมรายงานการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.2556 ซึง มีรายละเอียดเชิงลึกรวมทัง2 การวิเคราะห์ต ้นทุนการรักษา
ผู ้ป่ วยเด็กต่อรายของแต่ละแผนก ซึง ท่านสามารถศึกษาเพิม
 เติมจากเว็บลิงค์ข ้างล่างนี2
http://angkorhospital.org/wp-content/uploads/2014/07/AHC_Annual-Report_2013.pdf

ความโปร่งใสในการดําเนินงาน
โรงพยาบาลเด็กอังกอร์ เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา มีการใช ้เงินทุนทีไ ด ้รับจากการสนับสนุนหลายแหล่งจาก
ผู ้บริจาคทีอ
 ยูต
่ า่ งประเทศ รวมทัง2 เงินช่วยเหลือจากภาครัฐบาลทัวโลกเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทัง2 นี2
ค่าใช ้จ่ายทีเ กิดขึน
2 เป็ นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงพยาบาลในการให ้บริการการดูแลสุขภาพให ้แก่ผู ้ป่ วยเด็ก

้จ่
ซึงค่าใช ายในด ้านการให ้บริการการรักษาและดูแลสุขภาพอยูท
๋ รี ้อยละ 50 ของรายได ้ทีไ ด ้รับ สําหรับค่าใช ้จ่าย
ในด ้านการบริหารการจัดการของโรงพยาบาลอยูท
่ ี ร ้อยละ 16 ซึง อยูใ่ นเกณฑ์ทเี หมาะสมสําหรับกิจการโรงพยาบาล
และการดําเนินงานด ้านการวิจัย
อัตราค่าใช ้จ่ายในการรักษาพยาบาลของค่าใช ้จ่ายทัง2 หมด
81%
อัตราค่าใช ้จ่ายด ้านบริหารจัดการเของค่าใช ้จ่ายทัง2 หมด
19%
จํานวนผู ้ป่ วยเด็ก
145,842 ราย
ค่าใช ้จ่ายต่อผู ้ป่ วย 1 ราย
38 USD
การวิเคราะห์ตน
้ ทุนการร ักษา
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ผลการประเมินจากรายงานประจําปี และรายงานทางการเงินปี พ.ศ.2556
งบการเงิน

ื% องค์กร
ชอ

เหรียญ สรอ.
ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน
ิ หมุนเวียนสุทธิ
ทรัพย์สน

เหรียญ สรอ.

เหรียญ สรอ.

1,368,456

1,368,456

โรงพยาบาลเด็กอ ังกอร์ ประเทศก ัมพูชา

ี ล้ว
สอบบ ัญชแ

Donation

มูลค่า
เวลาของ
อาสาสม ัคร

พ.ศ.2556
เหรียญ สรอ.

พ.ศ.2556
เหรียญ สรอ.

พ.ศ.2556
เหรียญ สรอ.

พ.ศ.2556
เหรียญ สรอ.

204,000

5,819,414

้ า่ ย
รายได้และค่าใชจ

ร ับบริจาค

รายได้
รายได ้จากการรับบริจาค
เงินช่วยจากรัฐบาลต่างประเทศ
สิง ของทีร ับบริจาค
รายได ้จากการจําหน่าย
รายได ้อืน
 ๆ
รวม

5,615,414

รวม

203,197
436,525

203,197
436,525

20,205
95,230
6,370,571

20,205
95,230
6,574,571

-

204,000

้ า
ค่าใชจ
่ ย

้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ

เงินเดือนพนักงาน
แผนกผู ้ป่ วยนอก
แผนกผู ้ป่ วยใน
ห ้องฉุกเฉิน/หน่วยผู ้ป่ วยวิกฤติ
แผนกศัลยกรรม
คลีนค
ิ ดาวเทียม
จักษุ คลีนค
ิ
เฮชไอวี/หน่วยดูแลทีบ
 ้าน
คลีนค
ิ ทันตกรรม
หน่วยกายภาพบําบัด
อุลตร ้าซาวน์และเอ็กซเรย์
เภชสัชกรรม
ห ้องแลบและเทคนีคทางการแพทย์
หน่วยสังคมสงเคราะห์
รวมค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

2,083,628
193,848
246,491
265,707
232,578
214,918
93,316
70,428
27,198
12,745
5,839
8,852
161,106
9,677
3,626,331

33%
3%
4%
4%
4%
3%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
3%
0%
57%

2,083,628 32%
193,848 3%
246,491 4%
265,707 4%
232,578 4%
214,918 3%
93,316 1%
70,428 1%
27,198 0%
12,745 0%
5,839 0%
8,852 0%
161,106 2%
9,677 0%
3,626,331 55%

500,611
175,754
49,382
129,502
855,249
4,481,580

8%
3%
1%
2%
13%
70%

500,611 8%
175,754 3%
49,382 1%
129,502 2%
855,249 13%
4,481,580 68%

452,079
ค่าใช ้จ่ายในกิจกรรมระดมทุน
7,365
ค่าสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมตามกฏหมาย
27,603
ค่ายานพาหนะ
49,836
ค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการอืน
 ๆ
501,612
้ า่ ยในการบริหารจ ัดการ
รวมค่าใชจ
1,038,495
รวมค่าใช ้จ่ายทัง2 หมด
5,520,075

7%
0%
0%
1%
8%
16%
87%

452,079 7%
7,365 0%
27,603 0%
49,836 1%
501,612 8%
1,038,495 16%
5,520,075 84%
204,000
850,496

้ า่ ยในโครงการการศึกษา
ค่าใชจ
เงินเดือนพนักงาน
ฝ่ ายการศึกษาและวิจัย
ฝ่ ายโครงการภายนอก
ฝ่ ายการศึกษาเพือ
 ชุมชน
รวามค่าใช ้จ่ายในโครงการการศึกษา
้ า่ ยในการดําเนินงานทงหมด
รวมค่าใชจ
ั2

้ า่ ยในการบริหารจ ัดการ
ค่าใชจ
เงินเดือนพนักงาน

หักมูลค่าเวลาของอาสาสมัคร
ส่วนเกินคงเหลือ(ติดลบ)

204,000
204,000

850,496
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ผลการประเมินจากรายงานการเงินทีไ% ด้ร ับการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2556
งบการเงิน

องค์กร

เหรียญ สรอ.
ิ หมุนเวียน
ทร ัพย์สน
เงินสดและสิง เทียบเท่าเงินสด

เหรียญ สรอ.

โรงพยาบาลเด็กอ ังกอร์ ประเทศก ัมพูชา
เหรียญ สรอ.

957,243

957,243

้ า่ ย
รายได้และค่าใชจ

ร ับบริจาค

ี ล้ว
สอบบ ัญชแ

Donation

มูลค่า
เวลาของ

รวม

อาสาสม ัคร
พ.ศ.2556
เหรียญ สรอ.

พ.ศ.2556
เหรียญ สรอ.

พ.ศ.2556
เหรียญ สรอ.

พ.ศ.2556
เหรียญ สรอ.

204,000

5,819,414

รายได้
รายได ้จากการรับบริจาค

5,615,414

เงินช่วยจากรัฐบาลต่างประเทศ

203,197

203,197

สิง ของทีร ับบริจาค

436,525

436,525

รายได ้จากการจําหน่าย

20,205

20,205

รายได ้อืน
 ๆ

95,230

95,230

รวม

6,370,571

-

204,000

6,574,571

้ า
ค่าใชจ
่ ย
้ า่ ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ
เงินเดือนบุคคลากรของโรงพยาบาล

2,083,628

33%

48,418

1%

784,644

12%

75,266

1%

75,266

1%

119,728

2%

119,728

2%

47,678

1%

47,678

1%

3,159,362

50%

3,159,362 48%

952,690

15%

952,690 14%

27,603

0%

27,603

0%

 มราคา
ค่าเสือ

348,392

5%

348,392

5%

ค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการอืน
 ๆ

445,034

7%

445,034

7%

7,365

0%

7,365

0%

210,699

3%

210,699

3%

49,836

1%

49,836

1%

สาธารณูปโภคและค่าใช ้เบ็ดเตล็ด

319,094

5%

319,094

5%

รวมค่าใช ้จ่ายในการบริหารจัดการ

2,360,713

37%

2,360,713 36%

รวมค่าใช ้จ่ายทัง2 หมด

5,520,075

87%

5,520,075 84%

ค่าใช ้จ่ายสําหรับผู ้ป่ วยนอก
ค่าใช ้จ่ายวัสดุทางการแพทย์
2 เครือ
ค่าใช ้จ่ายจัดซือ
 งมือแพทย์
ค่าใช ้จ่ายในการดูแลผู ้ป่ วย
ค่าใช ้จ่ายอืน
 ๆ
รวมค่าใช ้จ่ายในการดําเนินงาน

2,083,628 32%
48,418

1%

784,644 12%

้ า่ ยในการบริหารจ ัดการ
ค่าใชจ
เงินเดือนพนักงาน
ค่าผู ้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมตามกฏหมาย

ค่าใช ้จ่ายในการจัดกิจกรรมระดมทุน
ค่าใช ้จ่ายในการฝึ กอบรม
ค่ายานพาหนะ

หักมูลค่าเวลาของอาสาสมัคร
ส่วนเกินเงินสด (ติดลบ)

850,496
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204,000

204,000

204,000

850,496

