
 
 

   
 
 
  
 
 
 
 

โรงพยาบาลขุนยวม เป็นโรงพยาบาลที่มีอาคารทรงสร้าง 
โดยใช้ช่ือว่า “ตึกสกลมหาสังฆปรณิายก” ตึกสกลมหาสังฆปริณา
ยก ๑๒ โรงพยาบาลขุนยวม จงัหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายเป็นพระ
อนุสรณ์แด ่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ 
ติส.สเทโว) วัดสุทัศน์เทพวราราม สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที ่
12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์
ความเป็นมา 

31 มกราคม 2541 
ผู้จัดการมลูนิธิมหามกฎุราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นาย
ชลอ  ธรรมศิริ) และคณะได้เดินทางมาดูสถานท่ีก่อสร้างพร้อมด้วย
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแมฮ่อ่งสอน(นายแพทย์ช านาญ  หาญ
สุทธิเวชกลุ)  

26 กุมภาพันธ์ 2541 
มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้น าความกราบบังคมทูลสมเดจ็พระ
ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์นายก
กรรมการมลูนิธิฯ ทรงอนุมัต ิ

14 กรกฎาคม 2541 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติใหมู้ลนิธิมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย 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 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  คณะกรรมการวัดบวร
นิเวศวิหารมมีติด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของมูลนิธิ จึงได้จดัท า
โครงการ”น้ าพระทัยสมเดจ็พระสงัฆราช”เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ที่ทรงสร้างอาคาร 17 แห่ง โดยการจัดทุนอุปถัมภ์ผู้ป่วยท่ีพักรักษา
อยู่ในอาคารที่ทรงโปรดให้สรา้ง จ านวน 10 ทุนละ 5,000.00 
บาท  

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

4  มิถุนายน  2553 
พิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา จ านวน 6 ทุนๆละ 5,000.00 
บาท รวมเป็นเงิน 30,000.00 บาท มอบโดย พระครูประสิทธิ
คณารักษ์ วัดแม่ปาง อ าเภอแมล่าน้อย 

28 พฤษภาคม  2556 
มูลนิธิสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร 
จะด าเนินการเพือ่น้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระพรชัยมงคล 
เนื่องในการบ าเพ็ญกุศลคล้ายวันประสตูิ ครบ 100 ปี ของสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก(วันท่ี 3 
ตุลาคม 2556)ทรงเป็นสมเดจ็พระสังฆราช ล าดับที่ 19 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ และมีพระชนมายยุืนยาวท่ีสุดแห่งการด ารงต าแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราชในประเทศไทย 
 คณะกรรมการมลูนิธิฯตา่งปลื้มปติ ิ จึงมีมติเอกฉันท์ให้
ด าเนินการประทานทุนอุปถัมภ์ผู้ปว่ยท่ีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่
ทรงสร้างอาคาร จ านวน 19 ทุนๆละ 5,000.00 บาท รวมเป็น
เงิน 95,000.00 บาท 

27 สิงหาคม  2556 
เปิดบัญชีช่ือบัญชี "กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยท่ีพักรักษาตัว ณ 
อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆป
ริณายก ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม" เลขท่ีบัญช ี 529 - 0 - 
13747 – 5 ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม 

30 สิงหาคม 2556 
ได้รับบริจาคเงิน จากพระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอ าเภอขุนยวม 
จ านวนเงิน 12,100.00 บาท 

4 กันยายน 2556 
คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลขุนยวม โดย นพ.ประสาน  เปี่ยม
อนันต์ ผอ.รพ.ขุนยวม มมีติให้ก าหนดการจดักิจกรรมเนื่องในการ
บ าเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี ของสมเดจ็พระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก ในวันที่ 3 
ตุลาคม  2556 จดัให้มีการบ าเพ็ญกุศล ,มอบทุนรักษาให้แก ่
ผู้ป่วยอนาถา ผูป้่วยยากไร้ และใหม้ีการระดมเงิน เข้า”กองทนุเพ่ือ
อุปถัมภ์ผู้ป่วยท่ีพักรกัษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง 
โรงพยาบาลขุนยวม"  

3 ตุลาคม 2556 
พิธีทางศาสนา อาราธนาศีล รับศลี พระสงฆ์เจริญน้ าพระพุทธมนต์ 
ถวายภัตตาหารปิ่นโต สังฆทานจตปุัจจัย รับพร พระสงฆ์อนโุมทนา  

- พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอ าเภอขุนยวม ประธาน
สงฆ์ในพิธีทางศาสนา 

- นายชาญชัย  ศรีเสถียร นายอ าเภอขุนยวม ผู้แทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดแมฮ่่องสอน ประธาน 

- นายแพทย์วรัญญู  จ านงประสาทพร ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลแม่สะเรยีง ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

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

- พระครสูังวรธรรมาภินันท์(ส าเริง) จต.ปางหมู วัดทุ่งเมือง
ปอน อ.ขุนยวม ประธานฝ่ายสงฆพ์ิธีมอบทุน 

ยอดเงินบริจาคกองทุนฯ 
-ตั้งแต่ตั้งกองทุน 2 ต.ค.56  เงิน 123,211.00 บาท 
-เงินบริจาค 3 ต.ค.56        เงิน 136,001.00 บาท 
-ประมลูของรักของหวง        เงิน  45,460.00 บาท 
-จ่ายค่าบชูาพระ 2 ครั้ง       เงิน  61,500.00 บาท 
ณ 14 ต.ค.56  
-ได้รับเงินบริจาค                เงิน  46,619.00 บาท 

จ านวนเงินกองทุนรวม    289,791.00 บาท 

ความเป็นมา  

"กองทุนเพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว  
ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก  

ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม" 

 



 
 
 

1. เพื่ออุปถัมภ์ผู้ป่วยอนาถา ผู้ป่วยยากไร้ที่พัก 
รักษาตัวในอาคารทรงสร้าง 

2. เพื่อบูรณะอาคาร สิ่งก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม 
อาคารทรงสร้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วย 

3. เพื่อจัดหาครุภัณฑ์แพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
การแพทย์ ส าหรับให้บริการผูป้่วย 

4. เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณอันสูงส่งงดงามของ  
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์   
 
 
1.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน                ประธานกรรมการ 
2.เจ้าคณะจังหวัดแมฮ่่องสอน                     รองประธาน 
3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัแม่ฮ่องสอน    รองประธาน 
4.วัฒนธรรมจังหวัดแมฮ่่องสอน         กรรมการ 
5.น.ส.พิมล  เกิดมงคล      สสอ.ขุนยวม        กรรมการ 
6.นายประสาน  เปี่ยมอนันต์  ผอ.รพ.ขุนยวม  กรรมการและ                         
                                                        เลขานุการ 
7.นายศิวบุตร  ค าสม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                                        

 
 
1.พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอ าเภอขุนยวม ท่ีปรึกษา   
                                                     คณะท างาน 
2.นายชาญชัย  ศรีเสถียร  นายอ าเภอขุนยวม ท่ีปรึกษา 
                                                   คณะท างาน 
3.นายประสาน  เปี่ยมอนันต์           ประธานคณะท างาน 
4.น.ส.พิมล  เกิดมงคล                 รองประธานคณะท างาน 
5.นายจีรยุทธ  ศิลปะจิตต์              คณะท างาน 

6.หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน รพ.ขุนยวม       คณะท างาน 
7.หัวหน้ากลุ่มงาน สสอ.ขุนยวม                    คณะท างาน 
8.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในอ าเภอขุนยวม             คณะท างาน 
9.นางรสสุคนธ์  พนาสันติสุข                       เหรัญญิก 
10.นายศิวบุตร  ค าสม                              เลขานุการ 
 
  
 
 
 
 

1. โอนเข้าบัญชี บัญชี "กองทุนเพ่ืออุปถัมภ์ผู้ป่วยที่พัก
รักษาตัว ณ อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสร้าง 
โรงพยาบาลขุนยวม" เลขที่บัญชี 529 - 0 - 13747 
– 5 ธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม 

2. ติดต่อ คณะท างานเพื่อพัฒนากองทุนฯ ทุกคน 
โทรศัพท์ 0 – 5369 - 1017  

3. ธนาณัต ิ สั่งจา่ย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนยวม 
455 ถนนกริชสุวรรณ หมู่ 1 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.
แม่ฮ่องสอน 58140 

4. ติดต่อสาธารณสุขอ าเภอขุนยวม โทรศัพท์ 0 – 
5369 – 1105 

 
 

 
 
 
 
 
  จัดท าโดย..กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

การรับบริจาคเงินเข้ากองทุนฯ  

   ผู้ใจบุญ บริจาค 100บาท ขึ้นไปรับ พระผงสมเด็จ
พระสังฆราช ฉลองพระชันษา 100 ปี(มีจ านวนจ ากัด) 

 
ผู้บริจาค 500 บาทขึ้นไป รับอนุโมทนาบัตรของ

โรงพยาบาลขุนยวม 
 

"กองทุนเพ่ืออุปถมัภ์ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว ณ 
อาคารที่สมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  
ทรงสร้าง โรงพยาบาลขุนยวม" 

 
 

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

วัตถุประสงค์กองทุน  

คณะกรรมการกองทุนฯ  

คณะท างานเพื่อพัฒนากองทุนฯ  

http://www.khunyuamhealth.com/

