
 

 

 

 

 

   จดหมายข่าว 
          โรงพยาบาลหนองคาย 

   ปีที่  3  ฉบับที่  58  ประจ าวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

225572552552557 

1.สีส้ม  ได้แก่  ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง  กุมารแพทย์  วิสัญญีแพทย์  สูตินรีแพทย์  
แพทย ์Intern ที่สังกัดในหน่วยงานในสีส้ม  ผ่าตัด  วิสัญญี ศัลยกรรมหญิง กุมารฯ2 ศัลยกรรมประสาทและสมอง 
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ห้องคลอด สุตินรีเวชกรรม  ช่างเทคนิค ห้องตรวจCRM หน่วยจ่ายกลาง ห้องนึ่ง ศูนย์รับส่ง
ต่อผู้ป่วย คลินิกANC  ห้องวางแผนครอบครัว  สังคมสงเคราะห์ ศูนย์คอมพิวเตอร์  พัสดุ  พิเศษ60เตียงชั้น 1,2,3 
หน่วยบริหารลูกหนี้  QIC  ศูนย์ตรวจสอบสิทธิ์   ไตเทียม 

2.สีม่วง ได้แก่ ศัลยแพทย์ทั่วไป จิตแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบหลอดเลือด ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ 
แพทย์ทางด้านโสต ศอ นาสิก จักษุแพทย์ แพทย์ Intern ที่สังกัดในหน่วยสีม่วง  เภสัชกรรม  เวชระเบียน ศัลยกรรมชาย 
ตึกกุมารฯ 1  งานการเจ้าหน้าที่   ธุรการ  อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ยานพาหนะ(โรงรถ)  โภชนาการ  ศูนย์สั่งการ  ร้านค้า
สหกรณ์รพ.หนองคาย  สนาม  จิตเวช   การเงิน  พิเศษ114 เตียงชั้น4 ชั้น5  ส านักงานเลขานุการผู้อ านวยการ พนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.หนองคาย ศูนย์กระตุ้นเด็ก ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนปฐมวัย  ตึกตา หู คอ จมูก  โรงงานช่าง  
ส านักงานกลุ่มการพยาบาล  ซักฟอก ตึก ICU2     เลขาส านักงานองค์กรแพทย์ 

3.สีเขียว  ได้แก่  ศัลยแพทย์ระบบกระดูกและข้อ  อายุรแพทย์ทั่วไปและเฉพาะด้าน   แพทย์อาชีวเวชกรรม          
แพทย์ประจ าGP รพ.หนองคาย2  รังสีแพทย์  ทันตแพทย์  แพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู  แพทย์ทางเลือก(ฝังเข็ม) 
แพทย์ Intern ที่สังกัดหน่วยงานในสีเขียว  พยาธิวิทยา  แพทย์แผนไทย    งานผู้ป่วยนอก(ยกเว้นคลินิกที่สังกัดสีอื่น
แล้ว)  ทันตกรรม   สื่อสารและประชาสัมพันธ์   สุขศึกษา   วิชาการ  ห้องโสต  ห้องสมุด   หน่วยรักษาความปลอดภัย  
ศัลยกรรมกระดูก  รพ.หนองคาย2(ยกเว้นแผนกเภสัชกรรม)  คลินิกARV อายุรกรรมชาย อายุรกรรมหญิง  อาชีวเวชกรรม  
กายภาพบ าบัด  อาชีวบ าบัด กายอุปกรณ์ กิจกรรมบ าบัด  สสอ.เมืองหนองคาย  เอกซเรย์ หน่วยงานสังกัด 

CUPเมืองหนองคาย คลินิกเบาหวาน ตึกICU1    **** (หน่วยงานที่ตกหล่นให้สังกัดสีเขียว) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการวิทยขุอง รพ.หนองคาย 

  รายการสาระน่ารู้กบัโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวนัจนัทร์-วนัเสาร์  เวลา 07.30  – 08.00 น. คล่ืนความถ่ี FM. 95.25 MHz 

  รายการสุขภาพดีไม่มีขายอยากไดต้อ้งมีส่วนร่วม ทุกวนัจนัทร์ เวลา 13.30 – 14.00 น. คล่ืนความถ่ี FM. 97.75 MHz 

 

ผลิตโดย.. งานสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 042-413456 ตอ่  225,351 

225,351225,351 

ประเภทกีฬา 
1.ฟุตซอล 7 คน ชาย/หญิง  ผู้ประสานงาน นายสิทธิโชค สิทธิสัตย์  ศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ โทร 358 

2.บาสเก็ตบอล ชาย/หญิง ผู้ประสานงาน ภก.พิชิต บุตรสิงห์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โทร 136 

3.วอลเล่ย์บอล ชาย/หญิง ผู้ประสานงาน นายวรรณกร เดชนรสิงห์ กลุ่มงานเวชระเบียน โทร 115 

4.ตะกร้อชาย อายุตั้งแต่ 39 ปี ไม่เกิน 40 ปี ผู้ประสานงาน  นายสุบิน โสภาเวช กลุ่มงานธุรการ โทร 111 

5.เปตอง ชาย/หญิง  ผู้ประสานงาน นายนิคม บุตรสาฤทธิ์  กลุ่มงานพยาธิ โทร 167 

6.ปิงปอง ชาย/หญิง  แบ่งเป็น ชายเดียว/หญิงเดียว/ ชายคู/หญิงคู/่คู่ผสม ผู้ประสานงาน นายวิรัตน์ นิลเกตุ พยาธิวิทยา โทร 167 

7.ปาเป้า ชาย/หญิง  ประเภท 3 คน ผู้ประสานงาน นายธานินทร์ ชินราช  รังสีวิทยา โทร 160 

8. แชร์บอล หญิง 6 คน  ไม่จ ากัดอายุ 

9.กีฬามหาสนุก 

 

 

 

 

 

 

 

ตบอล 

         สีสม้  ผูป้ระสานงาน     คุณศุภากร  แสนท าพล 

        สีม่วง  ผูป้ระสานงาน     ภก.สมภพ  ดวงแก้ว 

        สีเขียว ผู้ประสานงาน     คุณธานนิทร์  ชนิราช 
 

ก าหนดการแข่งขัน 
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557     เวลา 17.00 น. ฟุตบอล 7คน  
                                             (สนามหญ้าเทียมสวนสาธารณะหนองถ่ิน) 
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม  2557          เวลา 17.00 น.บาสเก็ตบอลชาย/หญิง  
                                             (สนามแข่ง รพ.นค. 2) 
วันที่อาทิตย์ที่  21 ธันวาคม 2557     เวลา 07.30 น.ตั้งขบวนพาเหรดที่ รร.ฮ่ัวเคียวกงฮัก(รร.จีน) และเดินขบวนพาเหรด 
                                             มาท่ีรพ.หนองคาย  1 

    เวลา 08.30 น.  พิธีเปิดการแข่งขัน 
                 เวลา 09.00 น.  แชร์บอลหญิง/วอลเล่ย์บอลหญิง/วอลเล่ย์บอลชาย , ตะกร้อ  ,เปตอง  
                                             ปงิปอง,ปาเป้า 
                 เวลา 13.00 น.  มอบรางวัล ปิดการแข่งขันและร่วมสังสรรค์งานเลี้ยงกีฬา  



 

บริจาคได้ที่ 
1. นายศักด์ชัย เกียรติอ านวย เบอร์โทร 223 

2. นางสาวญาณิสา จิรนันทกาญจน์ เบอร์โทร กด 77 ตามด้วย 4304,4309 
3. นางพรรณิศา พงษ์ปิยทัศน์ เบอร์โทร 410,446 

4. นางไพวรรณ จันทร์แดง เบอร์โทร 179 

 

 

          

 

 

 
           

    

                                   

  

ผลิตโดย.. งานสื่อสารและประชาสมัพนัธ์ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 042-413456 ตอ่  225,351 

225,351225,351 

เพ่ือน าไปบริจาคให้กับนักเรียนและประชาชนผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ในวันที่ 31 มกราคม 
2558 ณ โรงเรียนบ้านเทพประทับ หมู่ที่ 9 ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 

 

 



 

                

 

      

     

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   


