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ขอเชิญผูมีจิตอันเปนกุศลทกุทาน รวมบริจาคทรัพยเพือ่สนับสนุนการเปดใหบริการ “อาคารเมตตาบารมี
พระนาลโย  หลวงปูขาว” สําหรับเปนอาคารรับรกัษาผูปวย
อุบัติเหต-ุฉุกเฉนิ ผูปวยหนกั หองผาตัด และหนวยไตเทียม
โดยจะมีพิธีเลี้ยงพระ ในวันเสารที่ 28 กรกฎาคม 2555
ณ อาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย หลวงปูขาว ต้ังแตเวลา 06.30 น.
เปนตนไป โดยไดรับความเมตตาจากพระญาณสิทธาจารย
(หลวงพอทองพูล  สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ (วัดภูกระแต)
จ.บึงกาฬ ประธานฝายสงฆ และพระอธิการปรีดา  ฉนทกโร (หลวงพอทยุ) วัดปาดานวิเวก จ.บึงกาฬ ประธานจัดงาน
โดยมีกําหนดการ ดังนี้

เวลา 06.30 น. - แขกผูมเีกียรติพรอมกนับริเวณอาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย หลวงปูขาว
เวลา 07.00 น. - ประธานจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย

- ประธานสงฆใหศีลเจาหนาที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆเจริญพระพุทธมนต / แขกผูมเีกยีรติรวมทําบุญตักบาตร
- ประธานพรอมแขกผูมีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม
- ประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองนอยที่โตะหมูบูชาหลวงปูขาว
- เจาหนาที่ลาดภูษาโยง
- ประธานทอดผาบังสกุุล
- พระสงฆพิจารณาผาบังสุกล
- เจาหนาที่นํากลาวถวายภัตตาหาร
- พระสงฆทั้งนั้นอนุโมทนา
- ประธานกรวดน้ํา
- พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ําพทุธมนตเปนอันเสร็จพิธี

จึงขอเชิญชวนเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคาย และผูมีเกียรติทกุทานรวมงานในวันดังกลาว งานนีเ้อิม่บุญ เอิม่กุศล
กันถวนหนาจา

ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจําวันที่ 16 กรกฎาคม 2555
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โรงพยาบาลหนองคายโดยทาน นายแพทยกิตตศิักดิ์  ดานวิบูลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
และคณะกรรมการตรวจการจาง ไดรับมอบงานกอสรางอาคารเมตตาบารมี พระอนาลโย หลวงปูขาว จาก หจก.สันติรัตนโกสุม
ซ่ึงเปนตึก 3 ช้ัน ประกอบดวย ช้ัน G ช้ันใตดินเปนสถานที่จอดรถ
ชั้น 1 งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชัน้ 2 งานผูปวยหนัก และหนวยไตเทียม
ชั้น 3 งานหองผาตัด โดยมีพื้นที่ใชสอยทั้งหมด จํานวน 8,505 ตารางเมตร
ใชงบประมาณการกอสรางเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 138,589,000 บาท
(หนึ่งรอยสามสิบแปดลานหาแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) โดยไดรับเงิน
สนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2551 – 2552 เปนจํานวนเงิน 41,780,951 บาท
(สี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเการอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) และสวนทีเ่หลือเปนเงินบํารุงโรงพยาบาลสมทบ การกอสราง
ไดแลวเสร็จ และจะเปดใหบริการ หลังจากพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพือ่เปนสิริมงคล  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

ขอเชิญเจาหนาท่ีโรงพยาบาลหนองคาย รวมใหการตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.
ณ. หองประชุมชื่น ระวิวรรณ  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคาย เขารวมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การบรหิารทรัพยากรบุคคล”
วิทยากร นพ.กําจัด   รามกุล หัวหนาสาํนักวิชาการสาธารณสุข และ อาจารยดนุพงษ   สาเขตร ผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ.หองประชุมช่ืน ระวิวรรณ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ

รายการวิทยุของ รพ.หนองคาย
 รายการสุขภาพดีที่วัดพระธาตุ ทุกวันอาทิตย เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 106.5 MHz
 รายการสุขภาพดีไมมีขายอยากไดตองมีสวนรวม ทุกวันจันทร เวลา 13.30 – 14.00 น. 97.75 MHz
 รายการสาระนารูกับโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 88 MHz

ผลิตโดย.. ศูนยสื่อสารและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 0 4241 3456 ตอ225 225

โรงพยาบาลหนองคายโดยทาน นายแพทยกิตตศิักดิ์  ดานวิบูลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย
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(หนึ่งรอยสามสิบแปดลานหาแสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน) โดยไดรับเงิน
สนับสนุนจาก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 2551 – 2552 เปนจํานวนเงิน 41,780,951 บาท
(สี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นเการอยหาสิบเอ็ดบาทถวน) และสวนทีเ่หลือเปนเงินบํารุงโรงพยาบาลสมทบ การกอสราง
ไดแลวเสร็จ และจะเปดใหบริการ หลังจากพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพือ่เปนสิริมงคล  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555

ขอเชิญเจาหนาท่ีโรงพยาบาลหนองคาย รวมใหการตอนรับ
คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น.- 12.00 น.
ณ. หองประชุมชื่น ระวิวรรณ  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองคาย เขารวมประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “การบรหิารทรัพยากรบุคคล”
วิทยากร นพ.กําจัด   รามกุล หัวหนาสาํนักวิชาการสาธารณสุข และ อาจารยดนุพงษ   สาเขตร ผูอํานวยการ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ.หองประชุมช่ืน ระวิวรรณ อาคารเฉลมิพระเกยีรติ

รายการวิทยุของ รพ.หนองคาย
 รายการสุขภาพดีที่วัดพระธาตุ ทุกวันอาทิตย เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 106.5 MHz
 รายการสุขภาพดีไมมีขายอยากไดตองมีสวนรวม ทุกวันจันทร เวลา 13.30 – 14.00 น. 97.75 MHz
 รายการสาระนารูกับโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 88 MHz

ผลิตโดย.. ศูนยสื่อสารและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 0 4241 3456 ตอ225 225


