บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายควบคุมโรค โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘
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วันที่
๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก และ ค่าชดเชยระยะทาง
จังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
เรียน
ตามที่ หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุ กเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๑๖ แห่ง
ได้ออกปฏิบัติการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) จานวน ๑,๒๐๙ รายการ
โดยคานวณค่าตอบแทนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กาหนด คือ การปรับปรุง
อัตราการจ่ายเงินเพื่อชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ตามประเภทชุดปฏิบัติการและระดับความเร่งด่วนทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยเป็นผู้ประเมินระดับความรุนแรง (ER Triage) และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งผู้รับผิดชอบงานได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พบว่า
การคานวณค่าตอบแทนแบบใหม่ มีจานวนเลขปฏิบัติการที่ได้รับค่าตอบแทนต่ากว่าการคานวณแบบเดิม
จานวน ๒๕๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๔
ในการนี้ สานั กงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ขอแจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าชดเชยระยะทางจังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จานวน
๑,๒๐๙ รายการ เพื่อจ่ายให้หน่วยปฏิบัติการฯ จานวน ๑๖ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๕,๕๐๐ บาท (ห้าแสน
เก้าหมื่นห้ าพันห้าร้ อยบาทถ้ว น) ทั้งนี้ ได้ส่งไฟล์ข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกัน ตรวจสอบข้อมูลใน
เบื้ อ งต้ น แล้ ว หากมี ข้ อ ทั ก ท้ ว งขอให้ น าหลั ก ฐานมาแจ้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ภายใน๑๕ วันนับจากที่ได้รับแจ้งการจัดสรร และหากไม่มีข้อทักท้วง หน่วยปฏิบัติการสามารถ
ประสานขอรั บ เช็ ค ได้ จ าก ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป (งานการเงิ น ) ชั้ น ๒ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
สมุทรสาคร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)
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แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก และค่าชดเชยระยะทาง
จังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖
z

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินฯ

จานวน ๑ ชุด

ตามที่ หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๑๖ แห่ง
ได้ออกปฏิบัติการในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) จานวน ๑,๒๐๙ รายการ
โดยคานวณค่าตอบแทนแบบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกาหนด คือ การปรับปรุง
อัตราการจ่ายเงินเพื่อชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ตามประเภทชุดปฏิบัติการและระดับความเร่งด่วนทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยเป็นผู้ประเมินระดับความรุนแรง (ER Triage) และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งผู้รับผิดชอบงานได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พบว่า
การคานวณค่าตอบแทนแบบใหม่ มีจานวนเลขปฏิบัติการที่ได้รับค่าตอบแทนต่ากว่าการคานวณแบบเดิม
จานวน ๒๕๘ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๔
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ขอแจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางบกและค่าชดเชยระยะทางจังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จานวน
๑,๒๐๙ รายการ เพื่อจ่ายให้หน่วยปฏิบัติการฯ จานวน ๑๖ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๕,๕๐๐ บาท (ห้าแสน
เก้า หมื่น ห้ า พัน ห้ า ร้ อยบาทถ้ว น) ทั้งนี้ ได้ส่ งไฟล์ข้อมูลแจ้ งผู้รั บผิดชอบเพื่อร่ วมกัน ตรวจสอบข้อมูลใน
เบื้ อ งต้ น แล้ ว หากมี ข้ อ ทั ก ท้ ว งขอให้ น าหลั ก ฐานมาแจ้ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ภายใน๑๕ วันนับจากที่ได้รับแจ้งการจัดสรรและหากไม่มีข้อทักท้วง หน่วยปฏิบัติการสามารถ
ประสานขอรับเช็คได้จาก ฝ่ายบริหารทั่วไป(งานการเงิน) ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
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