
                
สวนราชการ  กลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสบเมย ตำบลแมสวด อำเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน   
ท่ี  มส 0032.305/192   วันท่ี  1  มีนาคม 2564 
เรื่อง  ขออนุมัติดำเนินโครงการการพัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบสงตอ
เครือขายบริการสุขภาพสบเมย ปงบประมาณ 2564  

  
ดวย กลุมงานบริการผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน  โรงพยาบาลสบเมยจัดทำโครงการการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการเครือขายบริการสุขภาพสบเมยระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ครบวงจรและระบบสงตอเครือขาย
บริการสุขภาพสบเมย ปงบประมาณ 2564  โดยมีการ จัดกิจกรรมวางแผนปองกันอุบัติเหตุทางทองถนน
รวมกับภาคีเครือขายอำเภอสบเมย ปงบประมาณ 2564  ตามเอกสารแนบพรอมนี้ และขออนุญาตใหนำ
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
 

          
 
               ลงชื่อ 

    (นางศุภาพิชญ ทองมี) 
                      คณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบ 

 
 

อนุมัติ   ไมอนุมัติ 

 

คำสั่ง ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

 
 

(นายจักรี  คมสาคร) 
         ผูอำนวยการโรงพยาบาล 
    9/มีนาคม/2564    
 

 

 

บันทึกขอความ 



 
         
 

ท่ี  มส ๐๐32.๓ /ว364      โรงพยาบาลสบเมย 
        ต.ตำบลแมคะตวน  อำเภอสบเมย  
        จังหวัดแมฮองสอน 58110 
      
      4 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง   ขอเชิญเขารวมซอมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู ป ๒๕๖4 

เรียน   ปลัดฝายปกครองอำเภอสบเมย  

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. กำหนดการซอมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู โรงพยาบาลสบเมย ปงบประมาณ ๒๕๖2  
                    จำนวน ๑ ฉบับ 

  ตามท่ี โรงพยาบาลสบเมย ไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย
สุขภาพ ระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินและการรับ-สงตอเครือขายอำเภอสบเมย ปงบประมาณ ๒๕๖4 โดย
จะดำเนินการจัดกิจกรรมซอมแผนเพ่ือรองรับอุบัติเหตุหมูข้ึนในวันท่ี 8 มีนาคม ๒๕๖4  แ ล ะ 10 มี น า ค ม 
2564 นั้น 

โรงพยาบาลสบเมย จึงขอเชิญเจาหนาท่ีอาสาสมัครรักษาดินแดน ในหนวยงานของทาน 

จำนวน ๑๐ คน  เขารับการประชุมชี้แจงและรวมเปนหุนแสดงซอมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู  ณ หองประชุมรวม
ใจ โรงพยาบาลสบเมย ในวนัและเวลา ตามเอกสารแนบฯ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการ 

                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                    (นายจักรี คมสาคร)     
                                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
หองอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
โทร  ๐ ๕๓๖๑ ๘๐๘๐–๒ ตอ ๑๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๖๑ ๘๐๙๙ 
 

 



 

 
         
 

ท่ี  มส ๐๐32.๓ /ว364      โรงพยาบาลสบเมย 
        ต.ตำบลแมคะตวน  อำเภอสบเมย  
        จังหวัดแมฮองสอน 58110 
      
      4 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง   ขอเชิญเขารวมซอมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู ป ๒๕๖4 

เรียน   ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธรสบเมย  

สิ่งท่ีสงมาดวย   ๑. กำหนดการซอมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู โรงพยาบาลสบเมย ปงบประมาณ ๒๕๖4  
                    จำนวน ๑ ฉบับ 

  ตามท่ี โรงพยาบาลสบเมย ไดจัดทำโครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัย

สุขภาพ ระบบการบริการการแพทยฉุกเฉินและการรับ-สงตอเครือขายอำเภอสบเมย ปงบประมาณ ๒๕๖4 โดย

จะดำเนินการจัดกิจกรรมซอมแผนเพ่ือรองรับอุบัติเหตุหมูข้ึนในวันท่ี 8 มีนาคม ๒๕๖4  แ ล ะ 10 มี น า ค ม 

2564 นั้น 

โรงพยาบาลสบเมย จึงขอเชิญเจาหนาท่ีในหนวยงานของทาน จำนวน ๕ คน เขารับการประชุม 
ชี้แจงและซอมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู ณ หองประชุมรวมใจ โรงพยาบาลสบเมย ในวันและเวลา ตามเอกสารแนบฯ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการ 

                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                    (นายจักรี คมสาคร)     
                                         ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
หองอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 
โทร  ๐ ๕๓๖๑ ๘๐๘๐–๒ ตอ ๑๑๐ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๖๑ ๘๐๙๙ 
 
         



 
 
 
 

กำหนดการซอมแผนเพ่ือรองรับอุบัติเหตุหมู โรงพยาบาลสบเมย 
วันท่ี 8 มีนาคม และ 10 มีนาคม 2564 
ณ หองประชุมรวมใจ โรงพยาบาลสบเมย 

 
วันท่ี 8  มีนาคม 2564 
เวลา 08.30 น- 12.00 น   ประชุมชี้แจงการซอมแผนรับอุบัติเหตุหมูฯ ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
    ในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล 
 เวลา 13.30 น- 16.00 น   ซอมแผนรองรับอุบัติเหตุหมูบนโตะ (table top) 
 
วันท่ี 10 เมษายน 2564  
เวลา 08.30 - 09.00 น  เตรียมความพรอมของหุนซอมแผนฯ 
เวลา 09.00 –12.00 น  เริ่มซอมแผนรองรับอุบัติเหตุหมูฯเสมือนจริงในพ้ืนท่ีอำเภอสบเมย 
เวลา 13.00 –14.00 น  สรุปการซอมแผนฯ 
 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวปไซดของหนวยงานในราชการภูมิภาค 

โรงพยาบาลสบเมย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเวปไซดของหนวยงาน พ.ศ.๒๕๖๑ 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเวปไซดของหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือหนวยงาน : โรงพยาบาลสบเมย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 

วัน/เดือน/ป :   12 มีนาคม ๒๕๖4 

หัวขอ :  เผยแพรผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของหนวยงาน

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 

๑.รายงานการวางแผนซอมแผนอุบัติเหตุหมู 

 2.รายงานการซอมแผนเสมือนจริงอุบัติเหตุหมู  

๓. ภาพกิจกรรม 

Link ภายนอก :  ไมมี 

หมายเหตุ ............................................................................................................................................................. 

 

        ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                       ผูอนุมัติรับรอง 

                
         (นางศุภาพิชญ  ตาคำ)                                            (นายจักรี  คมสาคร) 

      หวัหนากลุมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน                            ผูอำนวยการโรงพยาบาลสบเมย 

       วันท่ี12/มีนาคม./2564                                            วันท่ี 12/มีนาคม./2564 

 

ผูรับผิดชอบการนำขอมูลข้ึนเผยแพร 

 

(นายพงศวัฒน  สมแกว) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

วันท่ี12/มีนาคม/2564 
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