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วตัถปุระสงคข์องโรงพยาบาลเด็กอังกอร ์ ประเทศกัมพชูา
โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ กมัพชูาไดรั้บการจัดตั 2งขึ2นโดยมวีัตถปุระสงคด์ังนี2

- เพื�อบรกิารการดแูลสขุภาพเด็กอยา่งมคีณุภาพโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ ใหก้บัประชาชนที�ดอ้ยโอกาสและมฐีานะ
ยากจน

- เพื�อความรว่มมอืกบักระทรวงสาธารณสขุ ประเทศกมัพชูาในการสนับสนุนระบบสาธารณสขุใหเ้ขม้แข็งผา่นการ
อบรมบคุคลากรทางการแพทย ์ พยาบาล และผูป้ฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้งกบัการดแูลสขุภาพ

- เพื�อเป็นองคก์รที�มบีทบาทสําคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสขุใหก้บัเด็กและประชาชนชาวกมัพชูา

โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ ดําเนนิงานดา้นดแูลสขุภาพโดยมุง่เนน้ไปยงัเด็กและครอบครัวของเด็กโดยใชเ้วลา
ในระหวา่งที�ผูป้กครองของเด็กอยูท่ี�โรงพยาบาลใหเ้ป็นโอกาสดา้นการศกึษาดว้ยการจัดหาอาหารเสรมิวติามนิ
เกลอืแร ่ และวัคซนี นอกเหนอืไปจากการใหค้วามรูด้า้นโภชนาการ สขุภาพและการป้องกนัการเจ็บป่วย

วสิยัทศันโ์รงพยาบาลเด็กองักอร ์ประเทศกมัพูชา
เพื�อที�จะเป็นศนูยก์ลางดา้นการอบรมและการบรกิารสขุภาพเด็กที�เป็นเลศิ สง่เสรมิการพัฒนาและการขยาย
ระบบสาธารณสขุรว่มกบัการเปิดโอกาสใหก้บัเด็กกมัพชูาในการเขา้ถงึการบรกิารทางการแพทยท์ี�มคีณุภาพ
โดยไมคํ่านงึถงึสถานะทางการเงนิของผูเ้ขา้ใชบ้รกิาร

พนัธกจิ โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ประเทศกมัพูชา
- เพื�อใหบ้รกิารการดแูลสขุภาพเด็กอยา่งมคีณุภาพและการบรกิารโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยแกผู่ป่้วยที�ยากจนซึ�งเป็น
สทิธติามรัฐมนูญของประเทศกมัพชูา

- เพื�อการดําเนนิงานรว่มกบักระทรวงสาธารณสขุ ประเทศกมัพชูาเพื�อสง่เสรมิระบบสาธารณสขุผา่นการฝึกอบรม
ใหก้บับคุคลากรทางแพทย ์ พยาบาล และผูป้ฏบิตัหินา้ที�ในการดแูลสขุภาพใหเ้ขม้แข็ง

- เพื�อเป็นองคก์รที�มบีทบาทเป็นศนูยก์ลางในการทําใหส้ารธารณสขุสําหรับเด็กกมัพชูาใหด้ยี ิ�งขึ2น

โรงพยาบาลเด็กองักอรเ์ป็นองคส์าธารณกศุล โดยไมแ่สวงหาผลกําไรที�มุง่เนน้การดําเนนิงานในการจัดหาบรกิาร
การดแูลสขุภาพที�มคีณุภาพในประเทศกมัพชูาและเป็นองคก์รที�สามารถใหบ้รกิารทางศลัยกรรมโดยแพทย์
ผูเ้ชี�ยวชาญในการผา่ตัด และเพื�อใหบ้รรลคุวามสําเร็จตามแผนงานนี2 โรงพยาบาลไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี�
ที�ทันสมยันํามาใชใ้นการจัดตั 2งคลนีคิดาวเทยีมเพื�อใหบ้รกิารดา้นสขุภาพนอกเขตพื2นที�จังหวัดเสยีมเรยีบเพื�อเป็นการ
ขยายพื2นที�การใหบ้รกิารใหก้บัประชาชนที�อาศยัอยูใ่นพื2นที�ที�หา่งไกล
โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้รจิาคที�มจีติศรัทธาในระดับสากลที�ถ ิ�นฐานในภมูภิาคเอเซยี
ทั 2งนี2โรงพยาบาลไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลในฮอ่งกง ประเทศสหรัฐอเมรกิา และในประเทศกมัพชูาใหเ้ป็ฯ
องคส์าธารณกศุล ที�ไมแ่สวงหาผลกําไรโดยไดรั้บการสนับสนุนจากคณะกรรมการบรหิารระหวา่งประเทศในการเขา้
มาดแูลการดําเนนิงานของโรงพยาบาลดว้ยทมีงานที�เป็นชาวกมัพชูา
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ความเป็นมาและความจําเป็นที�ตอ้งไดรั้บการสนับสนุน
- ในปี พ.ศ.2539 มสิเตอร ์ เคนโร อซิ ุ ไดจั้ดแสดงนทิรรศการนานาชาต ิ "แสงแหง่อดดีองักอร"์ ขึ2นเพื�อแสดง
ภาพถา่ยที�มสิเตอร ์ เคนโร อซิ ุ ไดถ้า่ยไวใ้นประเทศกมัพชูา ซึ�งจากนทิรรศการดังกลา่วทํารายไดใ้หเ้ขาซึ�งถอื
เป็นจดุเริ�มตน้ของโรงพยาบาลเด็กองักอรข์ ึ2น มสิเตอร ์ เคนโร อซิมุคีวามตั 2งใจอยา่งแรงกลา้ที�จะอทุศิตนเองใหก้บั
การกอ่สรา้งโรงพยาบาลสําหรับเด็กสบืเนื�องมาจากในระหวา่งที�ทําหนา้ที�เป็นชา่งภาพในประเทศกมัพชูาทําใหเ้ขา
ตอ้งพบกบัเด็กที�อดอยาก ขาดอาหาร และเจ็บป่วยเป็นจํานวนมาก ประกอบกบัไดม้โีอกาสรูจั้กกบัองคก์รการกศุล
"เพื�อนไรพ้รมแดน" ดว้ยความชว่ยเหลอือยา่งมอือาชพีในชมุชนงานศลิปะภาพถา่ย รวมทั 2งผูส้นับสนุนระหวา่งประเทศ
กวา่ 6000 ราย ทําใหม้สิเตอร ์ เคนโร อซิไุดรั้บการสนับสนุนในการสรา้งโรงพยาบาลสําหรับเด็กที�มคีวามทันสมยั
พรอ้มดว้ยบรกิารทางการแพทยท์ี�มคีณุภาพใหก้บัเด็กในภมูภิาคเอเซยีตะวันออกเฉียงใตด้ว้ยโครงการสรา้งชมุชนที�ให ้
ใหก้ารศกึษาดา้นการดแูลสขุภาพโดยผา่นการฝึกอบรมใหก้บัชมุชนในทอ้งถิ�นที�ปฏบิตัหินา้ที�ดา้นดแูลสขุภาพอยา่งมอื
อาชพี

- ปี พ.ศ.2542 โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดเ้ป็นดําเนนิการอยา่งเป็นทางการในจังหวัดเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา ดว้ย
บรกิารทางการแพทยแ์ละการดแูลสขุภาพดว้ยคณุภาพที�สงู โดยมอีงคก์ร เพื�อสาธารณประโยชน ์ อยา่ง "เพื�อนไร ้
พรมแดน" ใหก้ารสนับสนุนเป็นอยา่งมาก เด็กชาวกมัพชูากวา่ 1.2 ลา้คนไดรั้บบรกิารดแูลสขุภาพที�มาตราฐานสงู 
ไมว่า่จะเป็นบรกิาร ผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน ผูป่้วยฉุกเฉนิ ศํลยกรรม ทันตกรรม และจักษุกรรม

- พ.ศ.2545 ไดเ้ปิดดําเนนิการ หอ้งผา่ตัดเพื�อใหบ้รกิารการผา่ตัดหัวใจโดยแพทยผ์ูช้าํนาญ แผนกศลัยกรรมของโรง
พยาบาทไดใ้หบ้รกิารผูป่้วยมากวา่ 10000 คนตั 2งแตปี่ พ.ศ.2542 ในการผา่ตัดใหญใ่หก้บัเด็กกมัพชูา มผีูป่้วยเด็ก 
มากกวา่ 100 รายในทกุเดอืนเขา้รับการผา่ตัดจากหอ้งผา่ตัดที�ไดส้รา้งขึ2นนี2

- ในปี พ.ศ.2548 โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ ไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็นทางการใหเ้ป็นโรงพยาบาลแหง่แรกที�มกีารเรยีน
การสอนดา้นการแพทยข์องประเทศกมัพชูา ซึ�งเป็นหนึ�งในสองแหง่ของประเทศ
ปัจจบุนัโรงพยาบาลเด็กองักอร ์ ประเทศกมัพชูาไดเ้ป็นศนูยก์ลางฝึกอบรมภาคสนามใหก้บัองคก์ารอนามยัโลก 
(WHO) ในดา้นการบรหิารการจัดการแบบบรูณาการใหก้บัโครงการความเจ็บป่วยในวัยเด็กขององคก์ารดังกลา่ว

- พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ ไดเ้ริ�มดําเนนิโครงการการผา่ตัดหัวใจดว้ยความรว่มมอืการใหค้วามชว่ยเหลอื
โดยทมีแพทยผ์า่ตัดหัวใจจากประเทศสงิคโ์ปรท์ี�มาศกึษางานที�โรงพยาบาล ทั 2งนี2เพื�อเป็นการโอกาสใหก้วา้งขึ2น
สําหรับครอบครัวที�ยากจนที�จําเป็นตอ้งไดรั้บการผา่ตัดหัวใจไดเ้ขา้ถงึบรกิารทางการแพทยด์ังกลา่ว
ปัจจบุนัโรงพยาบาลเด็กองักอร ์ สามารถใหบ้รกิารการผา่ตัดผูป่้วยที�เป็นโรคหัวใจมาแตกํ่าเนดิไดเ้ทา่นั2น
แตย่งัใหบ้รกิารการผา่ตัด โรคปากแหวง่ เพดานโหวซ่ ึ�งเป็นโรคที�เกดิขึ2นกบัผูป่้วยในวัยเด็ก

- ปี พ.ศ.2554 นับเป็นปีแหง่ความสําเร็จของโรงพยาบาลเด็กองักอรใ์นการใหบ้รกิารทางการแพทยแ์กผู่ป่้วยนอก
หนึ�งลา้นคนแรกตั 2งแตเ่ปิดดําเนนิการมาในปี พ.ศ.2542 เป็นตน้มา

- พ.ศ.2556 เป็นปีที�โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดเ้ริ�มบรกิารผา่ตัดใหใ้จโดยไมม่ทีมีแพทยผ์ูช้ว่ยใหค้วามชว่ยเหลอื
เป็นครั 2งแรก โดยคณะแพทยท์ี�เคยใหค้วามชว่ยเหลอืจะเป็นผูส้งัเกตการผา่ตัดอยูข่า้งๆ เตยีงผา่ตัด ทั 2งนี2
ทมีแพทยผ์า่ตัดหัวใจของโรงพยาบาลองักอร ์ มกีารพัฒนาทักษะการผา่ตัดหัวใจอยา่งตอ่เนื�องผา่นความรว่มมอื
อยา่งใกลช้ดิกบัคณะแพทยท์ี�มาศกึษางานที�โรงพยาบาล โรงพยาบาลเด็กองักอรค์าดวา่จะสามารถใหบ้รกิาร
ผา่ตัดหัวใจใหก้บัผูป่้วยเด็กที�เป็นโรคหัวใจที�มชี ื�ออยูบ่นรายชื�อรอการผา่ตัดมากกวา่ 1000 ราย ใหไ้ดรั้บการ
การผา่ตัดและรักษาไดอ้ยา่งเหมาะสมเพื�อสรา้งความหวังและอนาคตใหก้บัผูป่้วยเด็กเหลา่นั2น

- ในปีเดยีวกนันี2 โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดรั้บการยอมรับวา่เป็นโรงพยาบาลที�ยนือยูไ่ดด้ว้ยการพึ�งพาตนเอง 
ซึ�งเป็นเป้าหมายหลักระยะยาวของโรงพยาบาล อกีทั 2งยงัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นโรงพยาบาลที�ใหญท่ี�สดุ
นอกกรงุพนมเปญ เมอืงหลวงของประเทศกมัพชูาที�มบีรกิารทางการแพทยใ์นการดแูลรักษาผูป่้วยเด็กที�
ตดิเชื2อไวรัส เอชไอว/ีเอดส ์ ซึ�งปัจจบุนัโรงพยาบาลแหง่นี2มกีารจัดยาตา้นเชื2อไวรัสดังกลา่วเพื�อเป็นการยดือายุ
ใหก้บัเด็กที�ตดิเชื2อใหก้บัเด็กหลายรอ้ยชวีติ

ลักษณะของการดําเนนิงานโรงพยาบาลเด็กองักอร์
การใหก้ารรกัษา
โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ ประเทศกมัพชูา มแีผนกตา่งๆ ที�ใหก้ารดแูลรักษาพยาบาลแกผู่ป่้วย ในปี พ.ศ.2556

นับเป็นปีแหง่ความสําเร็จของโรงพยาบาลที�สามารถเป็นโรงพยาบาลในระดับมาตราฐานโลก (World Class) ที�ให ้
บรกิารรักษาพยาบาลใหก้บัประชาชนชาวกมัพชูาและบรหิารจัดการโดยคนกมัพชูา ซึ�งเป็นความสําเร็จที�เป็นไปตาม
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วสิยัทัศนข์องผูก่อ่ตั 2งโรงพยาบาล มสิเตอร ์ เคนโร อซิ ุ ในปี พ.ศ.2542  โรงพยาบาลเด็กองักอรเ์ป็นองคก์ร
สาธารณะที�ทําประโยชนใ์หก้บัชมุชนที�มรีากฐานที�มั�นคงในจังหวัดเสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา ในปี พ.ศ.2556 

โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ ไดใ้หบ้รกิารรักษาทางการแพทยต์อ่ผูป่้วยที�เจ็บป่วยดว้ยโรคตา่งๆ ซึ�งสามารถสรปุความ
เจ็บป่วยที�โรงพยาบาลฯ ไดใ้หก้ารรักษาในปี พ.ศ.2553 ไดด้ังตารางขา้งลา่งนี2

แผนกที%มบีทบาทสําคญัในการรกัษาพยาบาลผูป่้วยในปี พ.ศ.2556

- แผนกผูป่้วยนอก
เป็นแผนกหนึ�งที�ใหญท่ี�สดุของโรงพยาบาลเด็กองักอร ์ จํานวนผูป่้วยที�เขา้รับการรักษาจากแผนกนี2เฉลี�ยแลว้
เป็นจํานวน 500 ถงึ 600 ในหนึ�งสปัดาห ์ (5 วันทําการปกตแิละวันเสารค์รึ�งวัน) ซึ�งเปิดบรกิารควบคูไ่ปกบั 
แผนกผูป่้วยฉุกเฉนิ ซึ�งเป็นอกีแผนกหนึ�งที�ไดรั้บความสําเร็จสงูสดุของโรงพยาบาลในการรักษาระดับคณุภาพ
ในการใหก้ารดแูลผูป่้วยหนัก  แผนกผูป่้วยฉุกเฉนิของโรงพยาบาลเด็กองักอรใ์หบ้รกิารตลอด 24 ชั�วโมง
ตอ่วันและตอ้งใหก้ารดแูลรักษาผูป่้วยเด็กที�อยูใ่นขั 2นวกิฤตมากกวา่ 1500 คนในแตล่ะเดอืน
แผนกผูป่้วยนอกมกีารใหบ้รกิารทางการแพทยห์ลักๆ แบง่เป็น 3 หน่วยงานดังนี2

1. หนว่ยฉุกเฉนิท ั%วไป ทมีแพทยข์องโรงพยาบาลจะดแูลผูป่้วยที�มอีาการเบื2องตน้หลายรปูแบบในแผนกนี2ทกุๆ วัน
ในประเทศกมัพชูา อาการฉุกเฉนิทั�วไปที�ไดรั้บการรักษาจากหน่วยงานฉุกเฉนิจะไดแ้ก ่ การตดิเชื2อแบคทเีรยี
การคลอดกอ่นกําหนด และโรคหอบหดื
2. แผนกผูป่้วยวกิฤต เป็นหน่วยงานหนึ�งของโรงพยาบาลที�ใหบ้รกิารการรักษาพยาบาลดว้ยมาตราฐานระดับสงู
อาทเิชน่ เครื�องชว่ยหายใจ การตรวจวเิคราะหอ์อกซเิจนในเลอืด การตรวจวเิคราะหก์ารหดตัวของกลา้มเนื2อ
โดยเฉพาะกลา้มเนื2อหัวใจ โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดช้ ื�อวา่เป็นโรงพยาบาลที�มเีครื�องชว่ยหายใจที�มมีาตราฐาน
สงูสดุจํานวน 8 เครื�องในประเทศกมัพชูา
3. ความกา้วหนา้ในการฝึกอบรมทางการแพทย ์บคุคลากรทางการแพทย ์ แพทยแ์ละพยาบาลในหอ้งผูป่้วย
ฉุกเฉนิไดผ้า่นการอบรมในหลักสตูรการชว่ยชวีติเด็กชั 2นสงูทกุคน ทั 2งนี2โรงพยาบาลฯ ไดร้ว่มมอืกบักระทรวง
สาธารณสขุในการรณรงคเ์พื�อการพัฒนาทักษะของนักศกึษาพยาบาล ซี�งมนัีกศกึษาพยาบาลมากกวา่ 400 คน
จากวทิยาลัยพยาบาลทั�วประเทศกมัพชูาตลอดจนอาจารยผ์ูส้อนและพี�เลี2ยงไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมดังกลา่ว
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โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดใ้หบ้รกิารการฝึกอบรมหลักสตูรการพยาบาลผูป่้วยเด็กขั 2นพื2นฐาน ผูป่้วยเด็กฉุกเฉนิ 
การดแูลการผา่ตัด เพื�อการดแูลสขุภาพอยา่งมอือาชพีโดยไดรั้บการอํานวยความสะดวกจากรัฐบาล กมัพชูา
แพทยแ์ละพยาบาลจะไดรั้บการฝึกอบรมและปฏบิตัจิรงิกบัผูป่้วยในหอ้งรักษาพยาบาล
แผนกคนเขา้นอกของโรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดรั้บระบบการบรหิารการจัดการผูป่้วยในวัยเด็กจากองคก์รอนามยัโลก
(WHO) เป็นแนวทางในการใหบ้รกิารการรักษาพยาบาลผูป่้วยเด็ก  ในปี พ.ศ.25536 คณะแพทยแ์ละพยาบาลได ้
ใหก้ารรักษาผูป่้วยที�เขา้มาใชบ้รกิารในแผนกผูป่้วยนอกที�เป็นเด็กเฉลี�ยสปัดาหล์ะ 400 ราย และในวันเสารเ์ฉลี�ย
200 ราย โดยมแีพทยป์ระจําที�ใหก้ารดแูลรักษาจํานวน 15 ทา่น ทั 2งนี2แผนกผูป่้วยนอกใหบ้รกิารผูป่้วยเด็ก
เฉลี�ยวันละ 25 ราย

 - แผนกผูป่้วยใน และหนว่ยพยาบาลผูป่้วยเด็กที%มอีาการไมร่นุแรง
แผนกผูป่้วยในเป็นแผนกที�ใหก้ารบรกิารการรักษาพยาบาลผูป่้วยที�เป็นโรครา้ยแรงที�พบมากในประเทศกมัพชูา
ซึ�งรวมทั 2งระบบทางเดนิหายใจผดิปกตเิฉียบพลัน การตดิเชื2อ โรคขาดสารอาหาร เอชไอว/ีเอดส ์ มาลาเรยี
และเยื�อหุม้สมองอกัเสบ ในระหวา่งที�ผูป่้วยเด็กรับการรักษาโดยอยูท่ี�โรงพยาบาลนั2น ผูป้กครองของเด็กจะไดรั้บ
ดแูลเด็กอยูข่า้งๆ เตยีงผูป่้วย ซึ�งทําใหค้ณะแพทยแ์ละพยาบาลกวา่ 50 คนสามารถวนิจิฉัยโรคและใหก้ารรักษา
ทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง
แผนกผูป่้วยในของโรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดเ้ป็นดําเนนิงานในปี พ.ศ.2542 โดยมเีตยีงผูป่้วยเพยีง 2 เตยีงและใน
ปัจจบุนัไดข้ยายเป็น 47 เตยีง ใหก้ารดแูลรักษาผูป่้วยเด็กประมาณ 3500 คนตอ่ปีดว้ยอตัราการเขา้รักษาเป็น
ผูป่้วยในรอ้ยละรอ้ย โดยบรกิารตลอด 24 ชั�วโมงสําหรับผูป่้วยที�มคีวามจําเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาในแผนกนี2

หนว่ยรกัษาพยาบาลผูป่้วยที%มอีาการไมร่นุแรง
นอกเหนอืไปจากแผนกผูป่้วยใน ยงัมหีน่วยรักษาพยาบาลเบื2องตน้ใหก้บัผูป่้วยที�อาการเจ็บป่วยที�ไมร่นุแรงมาก
ดว้ยจํานวนเตยีง 10 เตยีงใหสํ้าหรับผูป่้วยเด็กที�ตอ้งการการดแูลรักษา พักฟื2นที�โรงพยาบาล หน่วยรักษาพยาบาล
ผูป่้วยที�มอีาการไมร่นุแรงนี2เป็นที�พักฟื2นสําหรับผูป่้วยเด็กที�ยงัไมพ่รอ้มที�จะออกจากโรงพยาบาล และไมจํ่าเป็น
ที�จะตอ้งไดรั้บการรักษาที�ซบัซอ้นจากแผนกผูป่้วยใน
การใหก้ารดแูลรักษาทางการแพทยจ์ะอยูพ่ื2นฐานการปฏบิตังิานตามขั 2นตอนตามอาการของผูป่้วยที�ปรากฎ
ซึ�งขั 2นตอนดังกลา่วจะไดรั้บการทบทวนเป็นประจําทกุปีทั 2งนี2เพื�อใหก้ารบรกิารทางการแพทยต์อ่ผูป่้วย
เป็นไปอยา่งดทีี�สดุ
ในปี พ.ศ.2556 แผนกผูป่้วยในไดใ้หก้ารดแูลรักษาผูป่้วยเด็กมากกวา่ 3500 รายดว้ยอาการตา่งๆ และสบืเนื�องจาก
การไดรั้บการสนับสนุนจากพันธมติร โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ ไดข้ยายวอรด์รักษาผูป่้วยแหง่ที�สองซึ�งมเีตยีงคนไข ้
เพิ�มขึ2นอกี 15 เตยีงซึ�งทําใหโ้รงพยาบาลสามารถแยกผูป่้วยที�ตดิเชื2อ และผูป่้วยที�ไมต่ดิเชื2อออกจากกนัได ้ อกีทั 2ง
ยงัไดร้เิริ�มเพิ�มเตยีงผูป่้วยสําหรับ "ผูป่้วยกอ่นภาวะฉุกเฉนิ" เพื�อใหบ้รกิารดแูลรักษาผูป่้วยที�อยูข่ั 2นวกิฤตไิดด้ยี ิ�งขึ2น

 - หอ้งฉุกเฉนิและหนว่ยดแูลผูป่้วยหนกั
หอ้งฉุกเฉนิและหน่วยดแูลผูป่้วยวกิฤตเิป็นหนึ�งในหน่วยงานของโรงพยาบาลที�ไดรั้บความสําเร็จสงูสดุ โดยใหบ้รกิาร
รักษาพยาบาลตลอด 24 ชั�วโมง และไดใ้หบ้รกิารแกผู่ป่้วยเด็กที�ป่วยอยูใ่นขั 2นวกิฤตกิวา่ 1500 รายในแตล่ะเดอืน
ดว้ยระดับการใหบ้รกิารที�เหนอืกวา่ตอ่ผูป่้วยหนัก

โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดล้งทนุอยา่งมากใน หอ้งผูป่้วยฉุกเฉนิและหน่วยดแูลผูป่้วยหนักในหลายปีที�ผา่นมา
ดว้ยบคุคลากรทางการแพทย ์ พยาบาลที�ผา่นการอบรมหลักสตูรชว่ยชวีติผูป่้วยเด็กมาเป็นอยา่งด ี ไมเ่พยีงเทา่นั2น
ขั 2นตอนสําหรับผูป่้วยที�อยูภ่าวะวกิฤตขิององคก์ารอนามยัโลกยงัไดถ้กูนํามาใชเ้ป็นมาตราฐานในการใหก้ารรักษา
ผูป่้วยตลอด 24 ชั�วโมงตอ่วัน 7 วันตอ่สปัดาห ์ ซึ�งทําใหโ้รงพยาบาลพัฒนาในการใหก้ารบรหิารการจัดการ
รักษาผูป่้วยในแตล่ะชว่งเวลาซึ�งรวมทั 2งการลงทนุในบคุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลยงัผลใหอ้ตัราการ 
รอดของผูป่้วยหนักอยูใ่นระดับที�สงู
ในปี พ.ศ.2556 หอ้งฉุกเฉนิและหน่วยดแูลผูป่้วยหนักไดใ้หบ้รกิารรักษาพยาบาลผูป่้วยจํานวน 11243 รายและ
ในจํานวนนี2 ผูป่้วย729 รายเขา้รับการรักษาดแูลในหน่วยดแูลผูป่้วยหนัก

 - คลนีคิทนัตกรรม
คลนีคิทันตกรรมของโรงพยาบาลเด็กองักอรถ์กูจัดตั 2งขึ2นเมื�อปี พ.ศ.2543 เพื�อใหก้ารรักษาดา้นทันตกรรมใหก้บัเด็ก
ในจังหวัดเสยีมเรยีบ มเีด็กที�เขา้รับการรักษาเฉลี�ยอาทติยล์ะ 40 คนโดยคณะทันตแพทยข์องโรงพยาบาล ในปี
พ.ศ.2556 โรงพยาบาลไดใ้หก้ารรักษาดแูลสขุภาพชอ่งปากใหแ้กเ่ด็กจํานวน 12384 ราย นอกเหนอืไปจากการ
การใหก้ารศกึษาทันตอนามยัใหก้บัเด็กมากกวา่ 16000 รายรวมทั 2งครอบครัวของเด็กดว้ย
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- แผนกศลัยกรรม
1.ผา่ตดัใหญแ่ละผา่ตดัเล็ก : โรงพยาบาลเด็กองักอรม์บีรกิารใหก้ารรักษาดว้ยการผา่ตัดในหลายกรณี ในปี
พ.ศ.2550 ไดม้กีารขยายหอ้งผา่ตัดใหญเ่พื�อใหบ้รกิารผา่ตัดผูป่้วยที�รับมาจากหอ้งผูป่้วยฉุกเฉนิ ซึ�งทําให ้
การใหก้ารรักษาในหอ้งผูป่้วยฉุกเฉนิมปีระสทิธภิาพมากขึ2นในการใหก้ารรักษาในภาวะวกิฤติ

2. การผา่ตดัหวัใจใหก้บัผูป่้วยที%ยากจน: โรงพยาบาลเด็กองักอรส์ามารถใหก้ารรักษาผูป่้วยที�เป็นโรคหัวใจ
ตั 2งแตกํ่าเนดิได ้ ในปี พ.ศ.2553 ดว้ยความชว่ยเหลอืจากคณะแพทยท์ี�มาศกึษางานจากประเทศสงิคโ์ปร์
โรงพยาบาลไดเ้ริ�มดําเนนิโครงการผา่ตัดเปิดอกเพื�อรักษาโรคหัวใจและสามารถชว่ยชวีติผูป่้วยเด็กไวไ้ดม้าก
กอ่นหนา้ที�โรงพยาบาลเด็กองักอรเ์ริ�มการรักษาผูป่้วยดว้ยโรคหัวใจ ผูป่้วยที�มาจากครอบครัวที�ยากจนจะไมม่ี
ทางเลอืกใดๆ ที�จะไดรั้บการรักษาในประเทศกมัพชูาเลย ในปี พ.ศ.2556 คณะแพทยศ์ลัยกรรมผา่ตัดของ
โรงพยาบาลไดดํ้าเนนิการผา่ตัดหัวใจโดยไมม่ผีูช้ว่ยซึ�งคอืคณะแพทยท์ี�มาศกึษาดงูานใหค้วามชว่ยเหลอื 
เพยีงแตเ่ป็นผูส้งัเกณฑก์ารเป็นครั 2งแรก ทั 2งนี2คณะแพทยศ์ลัยกรรมผา่ตัดของโรงพยาบาลไดม้กีารพัฒนา
ทักษะการผา่ตัดในขั 2นสงูอยูอ่ยา่งตอ่เนื�องดว้ยความรว่มมอือยา่งใกลช้ดิกบัคณะแพทยท์ี�มาศกึษางานจากตา่งประเทศ
และโรงพยาบาลคาดวา่จะสามารถใหก้ารรักษาดว้ยการผา่ตัดแกผู่ป่้วยเด็กที�มรีายชื�อรอการผา่ตัดกวา่ 1000 คน
ใหก้ลับมามสีขุภาพที�ดขี ึ2น แพทยก์มัพชูาของโรงพยาบาลไดดํ้าเนนิการผา่ตัดหัวใจใหก้บัผูป่้วยเด็ก
จํานวน 130 ราย รวมทั 2งการผา่ตัดหัวใจเพื�อรักษาโรคหัวใจที�เป็นมาแตกํ่าเนดิ 2 ราย 
นั�นหมายถงึความกา้วหนา้ทางการแพทยใ์นการผา่ตัดที�ซบัซอ้นของโรงพยาบาลที�สามารถทําได ้

3. การฝึกอบรมบคุคลากรทางการแพทยร์ะหวา่งประเทศ การฝึกอบรมบคุคลากรทางการแพทยร์ะหวา่งประเทศ
ไดม้บีทบาทสําคัญในการพัฒนาทักษะดา้นศลัยกรรมผา่ตัดใหก้บับคุคลากรทางแพทยข์องโรงพยาบาล ทั 2งนี2
โรงพยาบาล ไดรั้บโอกาสที�ดใีนการตอ้นรับศลัยแพทยท์ี�มาศกึษาดงูานจากประเทศตา่งๆ เชน่สงิคโ์ปร์
ออสเตเรยี สหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักรองักฤษ และ ประเทศอติาล ี เป็นตน้ ซึ�งทําใหบ้คุคลากรของ
โรงพยาบาลไดรั้บประโยชนม์ากจากการมาของศลัยแพทยต์า่งประเทศเหลา่นี2 โดยการเขา้รว่มดําเนนิการผา่ตัด
รว่มกบัศลัยแพทยข์องโรงพยาบาล ถา่ยทอดความรูแ้ละชว่ยดําเนนิการผา่ตัดที�มขีั 2นตอนที�ซบัซอ้น ไมเ่พยีงแต่
เทา่นั2นโรงพยาบาลเด็กองักอรย์งัไดม้โีอกาสตอ้นรับอาสาสมคัรจากประเทศตา่งๆ ทั�วโลก อาสาสมคัร
เหลา่นี2 ไดใ้หก้ารสนับสนุนโครงการวจัิยรว่มกบับคุคลากรของโรงพยาบาล เป็นผูร้ว่มในการตรวจสอบ 
เป็นวสิญัญแีพทย ์ แพทยด์า้นหัวใจ และนักบําบดัและฟื2นฟกูารพดูใหก้บัผูป่้วยซึ�งเป็นเพยีงสว่นหนึ�งของ
ความสามารถของอาสาสมคัรที�นํามาใชก้บัโรงพยาบาล

- นกัศกึษาแพทยร์ะหวา่งประเทศ
โรงพยาบาลเด็กองักอรม์ชี ื�อเสยีงในดา้นการใหก้ารรักษาเด็กและโรงพยาบาลที�นักศกึษาแพทยท์ั�วโลกไดเ้ขา้มา
ฝึกปฏบิตังิานเพื�อเก็บเป็นหน่วยกติทางการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาที�สงักดัอยูก่อ่นจบการศกึษา

- หนว่ยดแูลผูป่้วยตดิเชื2อ เอชไอวี
หน่วยดแูลผูป่้วยตดิเชื2อ เอชไอวไีดถ้กูจัดตั 2งขึ2นเมื�อปี พ.ศ.2544 ทั 2งนี2เพื�อตอบสนองตอ่ผูป่้วยเด็กที�ตดิเชื2อเป็น
จํานวนมากในจังหวัดเสยีมเรยีบ ปัจจบุนั หน่วยงานดังกลา่ว ไดใ้หบ้รกิารการรักษาผูป่้วยเด็กที�เป็นโรคเรื2อรัง
และผูป่้วยที�เป็นโรคซํ2าซอ้น คณะแพทยข์องโรงพยาบาลไดใ้หก้ารรักษาผูป่้วยกลุม่นี2มากกวา่ 23000 ราย
และทําใหโ้รงพยาบาลเป็นสถานพยาบาลที�ใหญท่ี�สดุนอกกรงุพนมเปญ เมอืงหลวงของประเทศกมัพชูา
ที�ใหก้ารรักษาผูป่้วยกลุม่นี2ดว้ยยาตา้นไวรัสเอดส ์ ปัจจบุนัมผีูป่้วยเด็กที�เขา้รับการรักษาจํานวน 800 คน

- คลนีคิดาวเทยีม
วัตถปุระสงคห์ลักของคลนีคิดาวเทยีมเพื�อใหบ้รกิารการรักษาดแูลสขุภาพเด็กในชมุชนชนบทที�อาศยัอยใ่นบรเิวณ
ที�หา่งไกล โดยการเป็นพันธมติรกบัโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดจั้ดตั 2งคลนีคิดาวเทยีมขึ2น
ในปี พ.ศ. 2553 ซึ�งมทีั 2งผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และหอ้งฉุกเฉนิ ใหก้ารดแูลรักษาผูป่้วยเด็กมากกวา่ 50 ราย
ในแตล่ะวัน  คลนีคิดาวเทยีมประกอบไปดว้ยสามหน่วยงานหลักไดแ้ก ่ แผนกผูป่้วยนอก แผนกผูป่้วยใน
และหอ้งฉุกเฉนิ การดําเนนิงานการรักษาของคลนีคิดาวเทยีมจะประสานงานกบัศนูยส์ขุภาพในระดับหมูบ่า้นและ
ชมุชน  คลนีคิดาวเทยีมของโรงพยาบาลเด็กองักอรเ์ป็นโครงการนํารอ่งและเป็นแมแ่บบใหก้บัพันธมติรของ
โรงพยาบาล ซึ�งเป็นโครงการที�สามารถนําไปใชใ้นพื2นที�ตา่งๆ ของประเทศกมัพชูา ตลอดรวมทั 2งประเทศที�
กําลังพัฒนาในภมูภิาคเอเซยี ที�ซ ึ�งการใหบ้รกิารและระบบการรักษาดแูลสขุภาพของภาครัฐบาลไมส่ามารถ
เขา้ถงึไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ คลนีคิดาวเทยีมจะทําหนา้ที�เป็นหน่วยงานรักษาเด็กของโรงพยาบาลของภาค
รัฐ การรว่มกนัใชเ้ครื�องมอืทางการแพทยข์องโรงพยาบาลภาครัฐซึ�งรวมถงึการฉายรังสเีอ็กซเ์รย ์
และการจัดหาเวชภณัฑย์ารว่มกนักบัโรงพยาบาลภาครัฐประจําทอ้งถิ�น เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2553

มผีูป่้วยเด็กที�ไดรั้บการรักษาผา่นคลนีคิดาวเทยีมจํานวน 20658 ราย เพิ�มขึ2นจากปี พ.ศ.2555  รอ้ยละ 6
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- หนว่ยสงัคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลเด็กองักอรไ์ดเ้ริ�มดําเนนิงานสงัคมสงเคราะหในปี 2553 และมผีูเ้ขา้รับการสงเคราะหจ์ากหน่วยงาน
ดังกลา่วมากกวา่ 1500 รายนับแตเ่ปิดดําเนนิงาน หน่วยสงัคมสงเคราะหใ์หบ้รกิารในการสงเคราะหผ์ูป่้วยไมว่า่
จะเป็นผูป่้วยใน หรอืผูป่้วยนอกตลอดรวมถงึผูป่้วยที�รักษาตัวอยูท่ี�บา้น คณะทํางานสงัคมสงเคราะหจ์ะสนับสนุน
ใหก้บัผูป่้วยที�ปัญหาทางจติในการเขา้กบัสงัคมที�มคีวามตอ้งการที�จะใหช้ว่ยเหลอื รวมทั 2งสนับสนุนผูป่้วยดา้น
อารมณ์ และการใหก้ารปรกึษาพื2นฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูป่้วยที�มอีาการซมึเศรา้ ทั 2งผูป้กครองและเด็ก
บคุคลากรของหน่วยสงัคมสงเคราะหจ์ะไดรั้บการฝึกอบรมเพื�อชว่ยป้องกนัไมใ่หเ้ด็กถกูนําออกจากโรงพยาบาล
โดยผูด้แูลเด็กซึ�งเป็นการขดัตอ่คําแนะนําทางการแพทยข์องโรงพยาบาล ไมเ่พยีงแตเ่ทา่นั2นผูป่้วยเด็ก
ที�ตดิเชื2อเฮชไอว ี จะไดรั้บการดแูลรักษาดา้นอารมณ์อยา่งตอ่เนื�องรว่มไปกบัการใหก้ารรักษาทางการแพทย์
จากหน่วยงานที�ผูป่้วยเด็กอาศยัอยู่

อาสาสมคัร
 - อาสาสมคัรทางการแพทยร์ะหวา่งประเทศ
ในแตล่ะปีโรงพยาบาลเด็กองักอรม์โีอกาสตอ้งรับอาสาสมคัรทางการแพทยจ์ากตา่งประเทศทั�วโลกเป็นประจํา
โรงพยาบาลมชีื�อเสยีงดา้นการใหก้ารรักษาเด็กและเปรยีบเสมอืนศนูยก์ลางของนักศกึษาแพทยจ์ากทั�วโลก
ในการเขา้มาศกึษาปฏบิตังิานกบัโรงพยาบาลเพื�อเป็นหน่วยกติจากสถาบนัการศกึษาที�ตนสงักดัอยูใ่นประเทศ
ของอาสาสมคัรกอ่นจบการศกึษา นักศกึษาแพทยจ์ากหลายประเทศรวมทั 2งประเทศ นอรเ์วยม์ ออสเตเลยี
คานาดา สหรัฐอเมรกิา สหราชอาณาจักร และ เยอรมนัน ี ไดม้โีอกาสสําเร็จหลักสตูรการศกึษาจากการ
ไดเ้ขา้มาฝึกงานในสาขาที�ตนเลอืกฝึกงานกบัโรงพยาบาล

หลักสตูรการสอนของโรงพยาบาลเด็กองักอรสํ์าหรับนักศกึษาแพทยปี์ที� 3 ที�เขา้มาฝึกงานกบัโรงพยาบาล
แบง่ออกเป็น 3 โมดลู โรงพยาบาลมคีวามตอ้งการเป็นพเิศษกบัอาสาสมคัรที�มคีวามเชี�ยวชาญดา้นกมุารเวชศาสตร์
ซ ึ�งเป็นโมดลูยอ่ยในการฝึกปฏงิานของอาสาสมคัรทางการแพทย์
โรงพยาบาลมบีรกิารใหก้บัอาสาสมคัรที�เป็นนักศกึษาแพทยใ์นการเลอืกวชิากมุารเวชศาสตรท์ี�ผา่นการอบรมดา้น
กมุารเวชศาสตรอ์ยา่งนอ้ยสองปี และเป็นวชิาเลอืกสําหรับอาสาสมคัรระหวา่งประเทศที�เป็นนักศกึษาแพทย์
ปีสดุทา้ย โรงพยาบาลเด็กองักอรเ์ปิดรับนักศกึษาแพทยส์งูสดุหนึ�งคนตอ่ที�พักหนึ�งแหง่ไมว่า่จะเป็นเวลาใดก็ตาม
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พื�อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมที�เป็นชาวตา่งชาตไิดม้ปีระสพการณ์ในดา้นสขุภาพระหวา่งประเทศ
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น และการฝึกปฏบิตัดิา้นกมุารเวชศาสตรใ์นสถานะการณ์การจํากดัทรัพยากรทางการแพทย์
วชิาเลอืกไมไ่ดถ้กูออกแบบมาเพื�อตอบสนองความตอ้งการโดยเฉพาะของโรงพยาบาล โรงพยาบาลจะดําเนนิ
การทวบทวนใบสมคัรและตัดสนิใจกอ่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 9 เดอืนในการรับนักศกึษาทางการแพทยเ์ขา้รว่มฝึก
ปฏบิตังิานและเป็นอาสาสมคัร

ในปี พ.ศ.2553 อตัราเฉลี�ยของอาสาสมคัรจากประเทศตา่งๆ อยูท่ี�เดอืนละ 17 คน
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ขั 2นตอนในการประเมนิ
ทมีงานกฟิวิ�งแบ็ค ยงัไมไ่ดม้โีอกาสเขา้เยี�ยมชมการดําเนนิงานของโรงพยาบาลเด็กองักอร ์ มสิเตอรอ์เล็กซานเดอร์
สจ็วต เดวี� ประธานฝ่ายการเงนิและการดําเนนิงาน ซึ�งเป็นหนึ�งในคณะกรรมการบรหิารของโรงพยาบาลไดม้โีอกาส
พบกบัมสิเตอร ื เทอรรี� เวยีร ์ ผูก้อ่ตั 2งกฟิวิ�ง แบ็คแอสซอค และไดแ้สดงความสนใจขอใหท้มีงานดําเนนิการประ
เมนิผลการดําเนนิงานของโรงพยาบาล ตลอดรวมทั 2งการใหส้มัภาษณ์กบัทมีงาน อกีทั 2งยงัไดจั้ดสง่รายงานการเงนิ
ที�ไดรั้บการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2553 และรายงานผลการดําเนนิงานประจําปีในปีเดยีวกนัใหก้บัทมีงานอกีดว้ย

การรายงาน
โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ ประเทศกมัพชูา ไดจั้ดเตรยีมรายงานการเงนิที�ไดรั้บการตรวจสอบจาก บรษัิทผูต้รวจสอบ
บญัช ี เบเคอร ์ ทลิลี� บนเกาะฮอ่งกง ซึ�งเป็นที�ซ ึ�งโรงพยาบาลกมัพชูาไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลไว ้ อกีทั 2งยงั
ไดจั้ดเตรยีมรายงานการดําเนนิงานประจําปี พ.ศ.2556 ซึ�งมรีายละเอยีดเชงิลกึรวมทั 2งการวเิคราะหต์น้ทนุการรักษา
ผูป่้วยเด็กตอ่รายของแตล่ะแผนก ซึ�งทา่นสามารถศกึษาเพิ�มเตมิจากเว็บลงิคข์า้งลา่งนี2
http://angkorhospital.org/wp-content/uploads/2014/07/AHC_Annual-Report_2013.pdf

ความโปรง่ใสในการดําเนนิงาน
โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ เสยีมเรยีบ ประเทศกมัพชูา มกีารใชเ้งนิทนุที�ไดรั้บจากการสนับสนุนหลายแหลง่จาก
ผูบ้รจิาคที�อยูต่า่งประเทศ รวมทั 2งเงนิชว่ยเหลอืจากภาครัฐบาลทั�วโลกเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยทั 2งนี2
คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ2นเป็นไปตามวัตถปุระสงคห์ลักของโรงพยาบาลในการใหบ้รกิารการดแูลสขุภาพใหแ้กผู่ป่้วยเด็ก
ซึ�งคา่ใชจ้า่ยในดา้นการใหบ้รกิารการรักษาและดแูลสขุภาพอยูท๋ี�รอ้ยละ 50 ของรายไดท้ี�ไดรั้บ สําหรับคา่ใชจ้า่ย
ในดา้นการบรหิารการจัดการของโรงพยาบาลอยูท่ี� รอ้ยละ 16 ซึ�งอยูใ่นเกณฑท์ี�เหมาะสมสําหรับกจิการโรงพยาบาล
และการดําเนนิงานดา้นการวจัิย
อตัราคา่ใชจ้า่ยในการรักษาพยาบาลของคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 81%

อตัราคา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารจัดการเของคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 19%

     จํานวนผูป่้วยเด็ก 145,842         ราย
คา่ใชจ้า่ยตอ่ผูป่้วย 1 ราย 38                   USD

การวเิคราะหต์น้ทนุการรกัษา
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ผลการประเมนิจากรายงานประจําปีและรายงานทางการเงนิปี พ.ศ.2556

งบการเงนิ ชื%อองคก์ร โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ประเทศกมัพชูา
เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ.

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน
ทรัพยส์นิหมนุเวยีนสทุธิ 1,368,456      1,368,456       

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย รบับรจิาค มลูคา่
สอบบญัชแีลว้ Donation เวลาของ รวม

อาสาสมคัร
พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 พ.ศ.2556

เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ.

รายได้
รายไดจ้ากการรับบรจิาค 5,615,414      204,000          5,819,414       

เงนิชว่ยจากรัฐบาลตา่งประเทศ 203,197         203,197          

สิ�งของที�รับบรจิาค 436,525         436,525          

รายไดจ้ากการจําหน่าย 20,205           20,205            

รายไดอ้ื�นๆ 95,230           95,230            

รวม 6,370,571      -               204,000          6,574,571       

คา่ใชจ้า่ย
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน
เงนิเดอืนพนักงาน 2,083,628      33% 2,083,628       32%
แผนกผูป่้วยนอก 193,848         3% 193,848          3%
แผนกผูป่้วยใน 246,491         4% 246,491          4%
หอ้งฉุกเฉนิ/หน่วยผูป่้วยวกิฤติ 265,707         4% 265,707          4%
แผนกศัลยกรรม 232,578         4% 232,578          4%
คลนีคิดาวเทยีม 214,918         3% 214,918          3%
จักษุคลนีคิ 93,316           1% 93,316            1%
เฮชไอว/ีหน่วยดแูลที�บา้น 70,428           1% 70,428            1%
คลนีคิทันตกรรม 27,198           0% 27,198            0%
หน่วยกายภาพบําบัด 12,745           0% 12,745            0%
อลุตรา้ซาวนแ์ละเอ็กซเรย์ 5,839              0% 5,839               0%
เภชสชักรรม 8,852              0% 8,852               0%
หอ้งแลบและเทคนคีทางการแพทย์ 161,106         3% 161,106          2%
หน่วยสงัคมสงเคราะห์ 9,677              0% 9,677               0%
รวมคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน 3,626,331      57% 3,626,331       55%

คา่ใชจ้า่ยในโครงการการศกึษา
เงนิเดอืนพนักงาน 500,611         8% 500,611          8%

ฝ่ายการศกึษาและวจัิย 175,754         3% 175,754          3%

ฝ่ายโครงการภายนอก 49,382           1% 49,382            1%

ฝ่ายการศกึษาเพื�อชมุชน 129,502         2% 129,502          2%

รวามคา่ใชจ้่ายในโครงการการศกึษา 855,249         13% 855,249          13%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิงานท ั2งหมด 4,481,580      70% 4,481,580       68%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ
เงนิเดอืนพนักงาน 452,079         7% 452,079          7%

คา่ใชจ้่ายในกจิกรรมระดมทนุ 7,365              0% 7,365               0%

คา่สอบบัญชแีละคา่ธรรมเนยีมตามกฏหมาย 27,603           0% 27,603            0%

คา่ยานพาหนะ 49,836           1% 49,836            1%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการอื�นๆ 501,612         8% 501,612          8%

รวมคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ 1,038,495      16% 1,038,495       16%

รวมคา่ใชจ้่ายทั 2งหมด 5,520,075      87% 5,520,075       84%

หักมลูคา่เวลาของอาสาสมัคร 204,000          204,000          

สว่นเกนิคงเหลอื(ตดิลบ) 850,496         204,000          850,496          
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ผลการประเมนิจากรายงานการเงนิที%ไดร้บัการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2556

งบการเงนิ องคก์ร โรงพยาบาลเด็กองักอร ์ประเทศกมัพชูา
เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ.

ทรพัยส์นิหมนุเวยีน
เงนิสดและสิ�งเทยีบเทา่เงนิสด 957,243         957,243          

รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย รบับรจิาค มลูคา่
สอบบญัชแีลว้ Donation เวลาของ รวม

อาสาสมคัร
พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 พ.ศ.2556 พ.ศ.2556

เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ. เหรยีญ สรอ.

รายได้
รายไดจ้ากการรับบรจิาค 5,615,414      204,000          5,819,414       

เงนิชว่ยจากรัฐบาลตา่งประเทศ 203,197         203,197          

สิ�งของที�รับบรจิาค 436,525         436,525          

รายไดจ้ากการจําหน่าย 20,205           20,205            

รายไดอ้ื�นๆ 95,230           95,230            

รวม 6,370,571      -               204,000          6,574,571       

คา่ใชจ้า่ย
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิงาน

เงนิเดอืนบคุคลากรของโรงพยาบาล 2,083,628      33% 2,083,628       32%

คา่ใชจ้่ายสําหรับผูป่้วยนอก 48,418           1% 48,418            1%

คา่ใชจ้่ายวัสดทุางการแพทย์ 784,644         12% 784,644          12%

คา่ใชจ้่ายจัดซื2อเครื�องมอืแพทย์ 75,266           1% 75,266            1%

คา่ใชจ้่ายในการดแูลผูป่้วย 119,728         2% 119,728          2%

คา่ใชจ้่ายอื�นๆ 47,678           1% 47,678            1%

รวมคา่ใชจ้่ายในการดําเนนิงาน 3,159,362      50% 3,159,362       48%

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ

เงนิเดอืนพนักงาน 952,690         15% 952,690          14%

คา่ผูส้อบบัญชแีละคา่ธรรมเนยีมตามกฏหมาย 27,603           0% 27,603            0%

คา่เสื�อมราคา 348,392         5% 348,392          5%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการอื�นๆ 445,034         7% 445,034          7%

คา่ใชจ้่ายในการจัดกจิกรรมระดมทนุ 7,365              0% 7,365               0%

คา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม 210,699         3% 210,699          3%

คา่ยานพาหนะ 49,836           1% 49,836            1%

สาธารณูปโภคและคา่ใชเ้บ็ดเตล็ด 319,094         5% 319,094          5%

รวมคา่ใชจ้่ายในการบรหิารจัดการ 2,360,713      37% 2,360,713       36%

รวมคา่ใชจ้่ายทั 2งหมด 5,520,075      87% 5,520,075       84%

หักมลูคา่เวลาของอาสาสมัคร 204,000          204,000          

สว่นเกนิเงนิสด (ตดิลบ) 850,496         204,000          850,496          
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