บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายควบคุมโรค โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘
ที่ สค ๐๐๓๒/ว
วันที่
กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก และ ค่าชดเชยระยะทาง
จังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
เรียน
ตามที่ หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๑๖ แห่ง
ได้ออกปฏิบัติการในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖) จานวน ๑,๑๗๗ รายการ
โดยค านวณค่ า ตอบแทนแบบใหม่
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ก าหนด
คือ การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินเพื่อชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ตามประเภทชุดปฏิบัติการและระดับ
ความเร่ ง ด่ ว นทางการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น โดยให้ โ รงพยาบาลที่ รั บ ผู้ ป่ ว ยเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ระดั บ ความรุ น แรง
(ER Triage) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งผู้รับผิดชอบงานได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วพบว่า การคานวณค่าตอบแทนแบบใหม่ มีจานวนเลขปฏิบัติการที่ได้รับค่าตอบแทนต่ากว่า
การคานวณแบบเดิม จานวน ๒๘๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๐
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ขอแจ้ งการจัดสรรงบค่าชดเชยการ
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ทางบกและค่ า ชดเชยระยะทางจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ประจ าเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๖
จานวน ๑,๑๗๖ รายการ (ไม่ตั้งเบิก ๑ รายการ เนื่องจากไม่พบเอกสารการแจ้งเหตุและการออกเหตุ) เพื่อจ่าย
ให้หน่วยปฏิบัติการ จานวน ๑๖ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๑,๗๔๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่
สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้ส่งไฟล์ข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว หากมีข้อ
ทักท้วงขอให้นาหลักฐานมาแจ้งผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ภายใน ๑๕ วันนับ
จากที่ได้รับแจ้งการจัดสรร และหากไม่มีข้อทักท้วง หน่วยปฏิบัติการสามารถประสานขอรับเช็คได้จากฝ่าย
บริหารทั่วไป (งานการเงิน) ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)

ที่ สค ๐๐๓๒/ว

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม สค ๗๔๐๐๐
กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง

แจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก และค่าชดเชยระยะทาง
จังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินฯ

จานวน ๑ ชุด

ตามที่ หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๑๖ แห่ง
ได้ออกปฏิบัติการในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ (วันที่ ๑ – ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๖) จานวน ๑,๑๗๗ รายการ
โดยค านวณค่ า ตอบแทนแบบใหม่ ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส ถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ก าหนด
คือ การปรับปรุงอัตราการจ่ายเงินเพื่อชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก ตามประเภทชุดปฏิบัติการและระดับ
ความเร่ ง ด่ ว นทางการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น โดยให้ โ รงพยาบาลที่ รั บ ผู้ ป่ ว ยเป็ น ผู้ ป ระเมิ น ระดั บ ความรุ น แรง
(ER Triage) และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ซึ่งผู้รับผิดชอบงานได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องแล้วพบว่า การคานวณค่าตอบแทนแบบใหม่ มีจานวนเลขปฏิบัติการที่ได้รับค่าตอบแทนต่ากว่า
การคานวณแบบเดิม จานวน ๒๘๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๐
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ขอแจ้งการจัดสรรงบค่าชดเชยการ
ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ทางบกและค่ า ชดเชยระยะทางจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร ประจ าเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๖
จานวน ๑,๑๗๖ รายการ (ไม่ตั้งเบิก ๑ รายการ เนื่องจากไม่พบเอกสารการแจ้งเหตุและการออกเหตุ) เพื่อจ่าย
ให้หน่วยปฏิบัติการ จานวน ๑๖ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘๑,๗๔๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่
สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้ส่งไฟล์ข้อมูลแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้ว หากมีข้อ
ทักท้วงขอให้นาหลักฐานมาแจ้งผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ภายใน ๑๕ วันนับ
จากที่ได้รับแจ้งการจัดสรร และหากไม่มีข้อทักท้วง หน่วยปฏิบัติการสามารถประสานขอรับเช็คได้จากฝ่าย
บริหารทั่วไป (งานการเงิน) ชั้น ๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามเอกสารที่
ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
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