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กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผูป้่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม 

********************************** 
โรงพยาบาลขุนยวม เป็นโรงพยาบาลที่มีอาคารทรงสร้าง โดยใช้ชื่อว่า “ตึกสกลมหาสังฆปริณา

ยก” ตึกสกลมหาสังฆปริณายก ๑๒ โรงพยาบาลขุนยวม จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่ สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติส.สเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์
ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ความเป็นมา 

31 มกราคม 2541 ผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
(นายชลอ  ธรรมศิริ) และคณะได้เดินทางมาดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน(นายแพทย์ช านาญ  หาญสุทธิเวชกุล)  

26 กุมภาพันธ์ 2541 มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้น าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์นายกกรรมการมูลนิธิฯ ทรงอนุมัติ 

14 กรกฎาคม 2541 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย 
ท าการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก ขนาด 30 เตียง กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบของ 
กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขท่ี 3130/2526 วงเงินก่อสร้าง 8,700,000.00 บาท 

21 เมษายน 2553 เป็นวาระครบ 21 ปี แห่งการสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  คณะกรรมการวัดบวรนิเวศวิหาร มีมติด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
มูลนิธิ จึงได้จัดท าโครงการ”น้ าพระทัยสมเด็จพระสังฆราช”เพ่ือผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคาร 17 
แห่ง โดยการจัดทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาอยู่ในอาคารที่ทรงโปรดให้สร้าง จ านวน 10 ทุนละ 5,000.00 
บาท รวมเป็นเงิน 50,000.00 บาท  

10 พฤษภาคม  2553 พิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา จ านวน 10 ทุนๆละ 5,000.00 บาท 
รวมเป็น เงิน 50,000.00 บาท มอบโดย พระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ล าพูน-แม่ฮ่องสอน 

4  มิถุนายน  2553 พิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา(เพ่ิมเติม)อีก จ านวน 6 ทุนๆละ 5,000.00 
บาท รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท มอบโดย พระครูประสิทธิคณารักษ์ วัดแม่ปาง อ าเภอแม่ลาน้อย 

28 พฤษภาคม  2556 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนเิวศวิหาร จะ
ด าเนินการเพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระพรชัยมงคล เนื่องในการบ าเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ ครบ 
100 ปี ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(วันที่ 3 ตุลาคม 2556)ทรง
เป็นสมเด็จพระสังฆราช ล าดับที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมีพระชนมายุยืนยาวที่สุดแห่งการด ารง
ต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชในประเทศไทย  คณะกรรมการมูลนิธิฯต่างปลื้มปิติ จึงมีมติเอกฉันท์ให้ด าเนินการ
ประทานทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ทรงสร้างอาคาร จ านวน 19 ทุนๆละ 5,000.00 
บาท รวมเป็นเงิน 95,000.00 บาท และ มูลนิธิฯขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือการ
ดูแลผู้ป่วยในระยะเวลาต่อไป รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคาร และให้ด าเนินการในรูปคณะกรรมการมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัด ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่มีอาคารตั้งอยู่และอาจเชิญ
บุคคลอื่นที่จะให้การสนับสนุนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

27 สิงหาคม  2556 เปิดบัญชีชื่อบัญชี "กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม" เลขที่
บัญชี 529 - 0 - 13747 – 5 ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม                                /30 สิงหาคม... 
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30 สิงหาคม 2556 ได้รับบริจาคเงิน จากพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอ าเภอขุนยวม จ านวนเงิน 
12,100.00 บาท 

4 กันยายน 2556 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม โดย นายแพทยป์ระสาน  เปี่ยมอนันต ์
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม มีมติให้ก าหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในการบ าเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติครบ 
100 ป ีของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 3 ตุลาคม  2556 จัด
ให้มีการบ าเพ็ญกุศล ,มอบทุนรักษาให้แก่ ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ และให้มีการระดมเงิน เข้า”กองทุนเพื่อ
อุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม"  

3 ตุลาคม 2556 โรงพยาบาลขุนยวม ได้จัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี(ฉลองพระ
ชันษา 100 ปี) ณ โรงพยาบาลขุนยวม อ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พิธีทางศาสนา อาราธนาศีล รับศีล พระสงฆ์เจริญน้ าพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารปิ่นโต สังฆทาน
จตุปัจจัย รับพร พระสงฆ์อนุโมทนา  

- พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอ าเภอขุนยวม ประธานสงฆ์ในพิธีทางศาสนา 
- นายชาญชัย  ศรีเสถียร นายอ าเภอขุนยวม ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธาน 
- นายแพทย์วรัญญู  จ านงประสาทพร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ผู้แทนนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พิธีมอบทุนให้ผู้ป่วยยากไร้ ผู้ป่วยอนาถา จ านวน 19 คนๆละ 5,000.00 บาท รวมเงิน 95,000.00 บาท 

- พระครูสังวรธรรมาภินันท์(ส าเริง) จต.ปางหมู วัดทุ่งเมืองปอน อ.ขุนยวม ประธานฝ่ายสงฆ์พิธีมอบทุน 
- รับบริจาคเงินเข้ากองทุน 
- กิจกรรมประมูลของรักของหวง รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุน 
3 ตุลาคม 2556 มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แจ้งว่า  

มีนายสุรยุทธ์  โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีพลัง อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีจิตกุศลและขอมอบเงินทุน
อุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารทรงสร้าง เพ่ิมเติมอีก 12 ทุนๆละ 5,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 
60,000.00 บาท 

17 ตุลาคม 2556 โรงพยาบาลขุนยวม ท าหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เสนอร่างแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพ่ืออุปถัมภ์ผู้ป่วยฯ มีวัตถุประสงค์กองทุน ดังนี้ 

1. เพ่ืออุปถัมภ์ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ที่พักรักษาตัวในอาคารทรงสร้าง 
2. เพ่ือบูรณะอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารทรงสร้างเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
3. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ส าหรับให้บริการผู้ป่วย 
4. เพ่ือเชิดชูพระเกียรติคุณอันสูงส่งงดงามของ   สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์   

 3 ธันวาคม  2556 คณะสงฆ์อ าเภอขุนยวม โรงพยาบาลขุนยวม ประชาชนชาวอ าเภอขุนยวม ได้จัด
พิธีสวดพระอภิธรรม พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดย 
นายชาญชัย  ศรีเสถียร  นายอ าเภอขุนยวมเป็นประธาน และพิธีมอบทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยเพิ่มเติม จ านวน 12 
ทุน มอบโดย พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอ าเภอขุนยวม เป็นองค์ประธานมอบทุนฯ โดนรับมอบโดย
เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลรับแทน และน าทุนไปมอบให้แก่ผู้ป่วยในพื้นที่ 

/11 ธันวาคม... 
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11  ธันวาคม 2556 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพ่ืออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่
พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง
โรงพยาบาลขุนยวม ตามค าสั่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2504/2556 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
 

1. คณะกรรมการกองทุนเพ่ืออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม 
1.1 เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน    ประธานกรรมการ 
1.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน   รองประธานกรรมการ 
1.4 วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน     กรรมการ 
1.5 นางสาวพิมล  เกิดมงคล  สาธารณสุขอ าเภอขุนยวม  กรรมการ 
1.6 นายประสาน  เปี่ยมอนันต์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม  กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นายศิวบุตร  ค าสม หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ รพ.ขุนยวม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีบทบาทหน้าที่ 
1. ดูแล ก ากับการด าเนินงานของกองทุนฯให้เป็นไปตามความประสงค์ ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณ 

สังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร และสนองเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสังฆราช 
           1.1 เพ่ืออุปถัมภ์ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ที่พักรักษาตัวในอาคารทรงสร้าง 

1.2  เพ่ือบูรณะอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมอาคารทรงสร้างเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย 
1.3  เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ส าหรับให้บริการผู้ป่วย 
1.4 เพ่ือเชิดชูพระเกียรติคุณอันสูงส่งงดงามของ สมเด็จพระสังฆราช ทุกพระองค์   
2. หาทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลเพ่ือให้กองทุนยั่งยืนโดยขอรับบริจาคในวาระส าคัญต่างๆ 
3. จัดกิจกรรมถวายพระกุศล พระพรชัยมงคล ในวาระส าคัญแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
4. รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัด

บวรนิเวศวิหาร 
5. งานอ่ืนๆ ที่มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ขอความร่วมมือ

ด าเนินการ 
2. คณะท างานเพ่ือพัฒนากองทุนเพ่ืออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม 
2.1 พระครูอนุศาสน์โกศล  เจ้าคณะอ าเภอขุนยวม  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
2.2 นายอ าเภอขุนยวม       ที่ปรึกษาคณะท างาน 
2.3 นายแพทย์ประสาน  เปี่ยมอนันต์  ผู้อ านวยการ รพ.ขุนยวม   ประธานคณะท างาน 
2.4 นางสาวพิมล  เกิดมงคล  สาธารณสุขอ าเภอขุนยวม       รองประธานคณะท างาน 

/2.5 นายแพทย์จีรยุทธ.. 
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2.5 นายแพทย์จีรยุทธ  ศิลปจิตต์  นายแพทย์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 
2.6 หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานของโรงพยาบาลขุนยวม   คณะท างาน 
2.7 นายบุญสม  เมืองน าโชค หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  สสอ.ขุนยวม  คณะท างาน 
2.8 นายณัฐพล  อิ่นแก้ว      หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  สสอ.ขุนยวม  คณะท างาน 
2.9 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในอ าเภอขุนยวม คณะท างาน 
2.10 นางรสสุคนธ์  พนาสันติสุข  หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ  เหรัญญิกคณะท างาน 
2.11 นายศิวบุตร  ค าสม          หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ           เลขานุการคณะท างาน 

มีบทบาทหน้าที่ 
1. วางแผนการด าเนินงานของกองทุนฯให้เป็นไปตามความประสงค์ ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณ 

สังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร และสนองเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสังฆราช 
2. ระดมเงินเข้ากองทุนฯเพ่ือให้กองทุนยั่งยืน มั่นคง 
3. จัดท าโครงการเพ่ือใช้เงินกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ 
4. จัดกิจกรรมถวายพระกุศล พระพรชัยมงคล ในวาระส าคัญแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของกองทุนให้สาธารณชนทราบ 
6. รายงานผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ให้คณะกรรมการกองทุนฯ และมูลนิธิสมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร 
7. งานอ่ืนๆที่คณะกรรมการกองทุนมอบหมายให้ด าเนินการ 

19 ธันวาคม 2556 ส่งค าสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2504/2556 ให้คณะกรรมการและ 
คณะท างาน ตามค าสั่งแต่งตั้ง 
      21 มกราคม 2557 ตามมติ คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ าเภอขุนยวม และ
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลขุนยวม เห็นชอบให้จัดท าโครงการก่อสร้างอาคารประดิษฐ์พระพุทธรูป และ
พระรูปสมเด็จพระสังฆราช วงเงินงบประมาณ 233,000.00 บาท และโครงการก่อสร้างห้องน้ าชาย-หญิง 
โรงพยาบาลขุนยวม  วงเงินงบประมาณ 303,900.00 บาทเพ่ือขยายพ้ืนที่บริการอาคารผู้ป่วยนอก รองรับ
งานบริการให้เพียงพอ 
     27 มีนาคม 2557 ผูว้่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรพล  พนัสอ าพล ลงนามอนุมัติ
โครงการทั้ง 2 โครงการ “- อนุมัติ – ช่วยกันหาเงินเข้ากองทุนเพ่ิมทุกปีด้วย” 
        

******************************** 


