ความเป็ น มา
"กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว
ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม"
โรงพยาบาลขุนยวม เป็นโรงพยาบาลที่มีอาคารทรงสร้าง
โดยใช้ชื่อว่า “ตึกสกลมหาสังฆปริณายก” ตึกสกลมหาสังฆปริณา
ยก ๑๒ โรงพยาบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายเป็นพระ
อนุสรณ์แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ
ติส.สเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่
12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ความเป็นมา
31 มกราคม 2541
ผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นาย
ชลอ ธรรมศิริ) และคณะได้เดินทางมาดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมด้วย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน(นายแพทย์ชานาญ หาญ
สุทธิเวชกุล)
26 กุมภาพันธ์ 2541
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้นาความกราบบังคมทูลสมเด็จพระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์นายก
กรรมการมูลนิธิฯ ทรงอนุมัติ
14 กรกฎาคม 2541
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้มูลนิธิมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย ทาการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง
กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบของ
กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 3130/2526 วงเงินก่อสร้าง
8,700,000.00 บาท

21 เมษายน 2553
เป็นวาระครบ 21 ปี แห่งการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะกรรมการวัดบวร
นิเวศวิหารมีมติดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ จึงได้จดั ทา
โครงการ”น้าพระทัยสมเด็จพระสังฆราช”เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ที่ทรงสร้างอาคาร 17 แห่ง โดยการจัดทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษา
อยู่ในอาคารที่ทรงโปรดให้สร้าง จานวน 10 ทุนละ 5,000.00
บาท
10 พฤษภาคม 2553
พิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา จานวน 10 ทุนๆละ
5,000.00 บาท รวมเป็น เงิน 50,000.00 บาท
มอบโดย พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัด
เชียงใหม่-ลาพูน-แม่ฮ่องสอน
4 มิถุนายน 2553
พิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา จานวน 6 ทุนๆละ 5,000.00
บาท รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท มอบโดย พระครูประสิทธิ
คณารักษ์ วัดแม่ปาง อาเภอแม่ลาน้อย
28 พฤษภาคม 2556
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
จะดาเนินการเพือ่ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
พระพรชัยมงคล
เนื่องในการบาเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ ครบ 100 ปี ของสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(วันที่ 3
ตุลาคม 2556)ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช ลาดับที่ 19 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ และมีพระชนมายุยืนยาวที่สุดแห่งการดารงตาแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราชในประเทศไทย
คณะกรรมการมูลนิธิฯต่างปลื้มปิติ จึงมีมติเอกฉันท์ให้
ดาเนินการประทานทุนอุปถัมภ์ผู้ปว่ ยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่
ทรงสร้างอาคาร จานวน 19 ทุนๆละ 5,000.00 บาท รวมเป็น
เงิน 95,000.00 บาท
27 สิงหาคม 2556
เปิดบัญชีชื่อบัญชี "กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ
อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม" เลขที่บัญชี 529 - 0 13747 – 5 ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม

30 สิงหาคม 2556
ได้รับบริจาคเงิน จากพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอาเภอขุนยวม
จานวนเงิน 12,100.00 บาท
4 กันยายน 2556
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม โดย นพ.ประสาน เปี่ยม
อนันต์ ผอ.รพ.ขุนยวม มีมติให้กาหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในการ
บาเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี ของสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 3
ตุลาคม 2556 จัดให้มีการบาเพ็ญกุศล ,มอบทุนรักษาให้แก่
ผู้ป่วยอนาถา ผูป้ ่วยยากไร้ และให้มีการระดมเงิน เข้า”กองทุนเพื่อ
อุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงสร้าง
โรงพยาบาลขุนยวม"
3 ตุลาคม 2556
พิธีทางศาสนา อาราธนาศีล รับศีล พระสงฆ์เจริญน้าพระพุทธมนต์
ถวายภัตตาหารปิ่นโต สังฆทานจตุปัจจัย รับพร พระสงฆ์อนุโมทนา
- พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอาเภอขุนยวม ประธาน
สงฆ์ในพิธีทางศาสนา
- นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอาเภอขุนยวม ผู้แทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน
- นายแพทย์วรัญญู จานงประสาทพร ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลแม่สะเรียง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พิธีมอบทุนให้ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยอนาถา จานวน 19 คนๆละ
5,000.00 บาท รวมเงิน 95,000.00 บาท
- พระครูสังวรธรรมาภินันท์(สาเริง) จต.ปางหมู วัดทุ่งเมือง
ปอน อ.ขุนยวม ประธานฝ่ายสงฆ์พิธีมอบทุน
ยอดเงินบริจาคกองทุนฯ
-ตั้งแต่ตั้งกองทุน 2 ต.ค.56 เงิน 123,211.00 บาท
-เงินบริจาค 3 ต.ค.56
เงิน 136,001.00 บาท
-ประมูลของรักของหวง
เงิน 45,460.00 บาท
-จ่ายค่าบูชาพระ 2 ครั้ง เงิน 61,500.00 บาท
ณ 14 ต.ค.56
-ได้รับเงินบริจาค
เงิน 46,619.00 บาท

จานวนเงินกองทุนรวม 289,791.00 บาท

วั ต ถุ ป ระสงค์ ก องทุ น
1. เพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ที่พัก
รักษาตัวในอาคารทรงสร้าง
2. เพื่อบูรณะอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารทรงสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย
3. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์
การแพทย์ สาหรับให้บริการผูป้ ่วย
4. เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณอันสูงส่งงดงามของ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์

คณะกรรมการกองทุ น ฯ
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5.น.ส.พิมล เกิดมงคล สสอ.ขุนยวม
6.นายประสาน เปี่ยมอนันต์ ผอ.รพ.ขุนยวม

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
7.นายศิวบุตร คาสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทางานเพื่ อ พั ฒ นากองทุ น ฯ
1.พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอาเภอขุนยวม ที่ปรึกษา
คณะทางาน
2.นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอาเภอขุนยวม ที่ปรึกษา
คณะทางาน
3.นายประสาน เปี่ยมอนันต์
ประธานคณะทางาน
4.น.ส.พิมล เกิดมงคล
รองประธานคณะทางาน
5.นายจีรยุทธ ศิลปะจิตต์
คณะทางาน

6.หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน รพ.ขุนยวม
7.หัวหน้ากลุ่มงาน สสอ.ขุนยวม
8.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในอาเภอขุนยวม
9.นางรสสุคนธ์ พนาสันติสุข
10.นายศิวบุตร คาสม

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เหรัญญิก
เลขานุการ

การรั บ บริ จ าคเงิ น เข้ า กองทุ น ฯ
1. โอนเข้าบัญชี บัญชี "กองทุนเพือ่ อุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พัก
รักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง
โรงพยาบาลขุนยวม" เลขที่บัญชี 529 - 0 - 13747
– 5 ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม
2. ติดต่อ คณะทางานเพื่อพัฒนากองทุนฯ ทุกคน
โทรศัพท์ 0 – 5369 - 1017
3. ธนาณัติ สั่งจ่าย ผู้อานวยการโรงพยาบาลขุนยวม
455 ถนนกริชสุวรรณ หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.
แม่ฮ่องสอน 58140
4. ติดต่อสาธารณสุขอาเภอขุนยวม โทรศัพท์ 0 –
5369 – 1105
ผู้ใจบุญ บริจาค 100บาท ขึ้นไปรับ พระผงสมเด็จ
พระสังฆราช ฉลองพระชันษา 100 ปี(มีจานวนจากัด)
ผู้บริจาค 500 บาทขึ้นไป รับอนุโมทนาบัตรของ
โรงพยาบาลขุนยวม
จัดทาโดย..กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

"กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ
อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม"

โรงพยาบาลขุนยวม
455 ถ.กริชสุวรรณ หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน 58140 โทรศัพท์ 0-5369-1017
โทรสาร 0-5369-1098
www.khunyuamhealth.com
Email:khunyuam.hospital@gmail.com

