
ตราราชวงศจักรี และพระราชลญัจักรี

ปที่ 2 ฉบับที่ 18 ประจําวันที่ 1 เมษายน 2556

ขอเชิญรวมสักการะและสรงน้ําหลวงพอพระใส เพื่อเปน
สิริมงคล ในงานเทศกาลตรุษสงกรานต และงานสมโภชนหลวงพอ
พระใส ประจําป 2556 ของวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง อ.เมือง
จ.หนองคาย กําหนดจัดข้ึนโดยเร่ิมระหวางวันที่ 12-18 เมษายน 56
รวมบําเพ็ญกุศล สะเดาะเคราะห ตักบาตร 108 ถวายสังฆทาน
บูชาดอกไมธูปเทียน น้ําอบ น้ําหอมสรงน้ําหลวงพอพระใส
วันที่ 12 เม.ย.56 จะเปนการแสดงมหรสพโดยศิลปน RS โปรโมชั่น
วันที่ 13 เม.ย.56 พิธีอัญเชิญหลวงพอพระใสลงจากพระอุโบสถ
เร่ิมตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป เวลา 12.00 น. เคลื่อนขบวน
ราชรถหลวงพอพระใส และขบวนบุปผาชาติแหรอบเมือง
กอนจะอัญเชิญประดิษฐานยังพลับพลา เพื่อใหประชาชนไดสรงน้ํา
อยางใกลชิดเพื่อความเปนสิริมงคล เวลา 20.00 น. พิธีเวียนเทียน
สมโภชหลวงพอพระใสพรอมดวยการแสดงมหรสพ สวนใน
วันที่18เมษายน56 ซึ่งเปนวันสุดทายของการจัดงานจะมีพิธี
อัญเชิญหลวงพอพระใสข้ึนประดิษฐานยังพระอุโบสถ เร่ิมตั้งแต
เวลา 07.00 น.เปนตนไป.

ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกป เปนวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ ประวัติการตั้งชื่อวนั “จักรี”
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เปนวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ข้ึนครองราชยเปนกษตัริยแหงราชวงศจักรี และทรงสราง
กรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้ ดวยพระมหากรุณาธิคุณดังกลาว
ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดเกลา ฯ
ใหหลอพระบรมรูป พระเจาอยูหัวทั้ง 4 พระองค (ร.1-4) เพื่อประดิษฐานไวให
พระมหากษัตริยองคตอมา พระบรมวงศานวุงศ ขาราชการ และประชาชนไดถวายบังคม
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปนธรรมเนียมปละคร้ัง และโปรดเกลาใหอัญเชิญไป
ประดิษฐานไวบนพระทีน่ั่งดุสติมหาปราสาท และมีการยายที่หลายคร้ัง เชน พระที่นัง่-
พุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เปนตน ในรัชกาลที่ 6 โปรดใหยาย
พระบรมรูปทั้ง 4 (ร.1-4) มาไว ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พรอมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองคนี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให
ซอมจากพุทธปรางคปราสาทเพือ่เร่ืองนี้โดยเฉพาะ และไดพระราชทานนามดงักลาว
การซอมแซมกอสรางและประดษิฐานพระบรมรูปทัง้ ๕ รัชกาล สําเร็จลุลวงใน
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงไดมีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธี
ถวายบังคมพระบรมรูป ในวนัที่ ๖ เมษายนปนั้น และตอมา โปรด ฯ ใหเรียก
วันที่ ๖ เมษายนวา “วันจักรี” ตราราชวงศจักรี และพระราชลญัจักรี
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รายการวิทยุของ รพ.หนองคาย
 รายการสุขภาพดีที่วัดพระธาตุ ทุกวันอาทิตย เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 106.25 MHz
 รายการสุขภาพดีไมมีขายอยากไดตองมีสวนรวม ทุกวันจันทร เวลา 13.30 – 14.00 น. 97.75 MHz
 รายการสาระนารูกับโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 88 MHz

เจาหนาท่ีโรงพยาบาลหนองคาย และคณะผูบริหารไดแสดงจุดยืน เห็นดวยกับ
นโยบายจายคาตอบแทนตามภาระงาน (P4P) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยไดสง
ตัวแทน เจาหนาท่ีทุกวิชาชีพ จํานวน 20 คน นําโดย นายแพทยกฤษฎา ศรีกุลวงศ ได
เขาไปใหกําลังใจผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ ชมรม รพศ. / รพท.
ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2556 ท่ีจะเปนพลังขับเคลื่อน นโยบาย P4P
ใหเดินหนาตอไป ท้ังจะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานรักษาผูปวยและเปนธรรมในการจาย
คาตอบแทนกับเจาหนาท่ีทุกระดับ โดยการไมเอาคนไขมาเปนเครื่องมือในการตอรอง
พรอมกันนี้ไดข้ึนปายสนับสนุน นโยบายดังกลาวใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบขอมูล
บริเวณโรงพยาบาลหนองคาย 2 สี่แยกพญานาคกอนเขาตัวเมืองหนองคาย

ผลิตโดย.. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ โรงพยาบาลหนองคาย โทร 0 4241 3456 ตอ 225

เม่ือวันพุธ ท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2556 ท่ีผานมา ทางโรงพยาบาล
หนองคาย ประกอบดวยหนวยงานประชาสัมพันธ ศูนยสั่งการ
และกลุมงานพยาบาลผูปวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ไดเขารวมการฝกซอม
แผนแบบเต็มรูปแบบ (Full scale Exercise : FSX ) ระดับกลุมจังหวัด
กรณี การฝกซอมแผนปองกันและระงับภัยจากสารเคมี วัตถุอันตราย
และ สารกัมมันตรังสี ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 14
อุดรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ. จุดตัดทางรถไฟ ทางข้ึน
สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงท่ี 1 อ.เมือง จ.หนองคาย ท่ีผานมา โดยไดมีการ
สมมติสถานการณจริงข้ึนเพ่ือใหเกิดความสมจริงในการฝกซอมแผน ซึ่งไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดจีากทุกหนวยงาน ไดแก พนักงานขับรถบรรทุกกรดเกลือ
พนักงานขับรถไฟโดยสาร เจาหนาท่ีสถานีรถไฟหนองคาย สารวัตรงานจราจร
และกําลังพล ทม.อุดรธานี เทศบาลตําบล-หาดคํา ผูแสดงท้ัง 38 ทาน และ
เจาหนาท่ีโรงพยาบาลหนองคาย ในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลหนองคาย
ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีไดเขารวมการฝกซอมแผนครั้งนี้ดวย
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รายการวิทยุของ รพ.หนองคาย
 รายการสุขภาพดีที่วัดพระธาตุ ทุกวันอาทิตย เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 106.25 MHz
 รายการสุขภาพดีไมมีขายอยากไดตองมีสวนรวม ทุกวันจันทร เวลา 13.30 – 14.00 น. 97.75 MHz
 รายการสาระนารูกับโรงพยาบาลหนองคาย ทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 13.00 น. คล่ืน 88 MHz

เจาหนาท่ีโรงพยาบาลหนองคาย และคณะผูบริหารไดแสดงจุดยืน เห็นดวยกับ
นโยบายจายคาตอบแทนตามภาระงาน (P4P) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยไดสง
ตัวแทน เจาหนาท่ีทุกวิชาชีพ จํานวน 20 คน นําโดย นายแพทยกฤษฎา ศรีกุลวงศ ได
เขาไปใหกําลังใจผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข รวมกับ ชมรม รพศ. / รพท.
ท่ัวประเทศ ในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ.2556 ท่ีจะเปนพลังขับเคลื่อน นโยบาย P4P
ใหเดินหนาตอไป ท้ังจะเปนผลดีตอการปฏิบัติงานรักษาผูปวยและเปนธรรมในการจาย
คาตอบแทนกับเจาหนาท่ีทุกระดับ โดยการไมเอาคนไขมาเปนเครื่องมือในการตอรอง
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