
พุทธศักราช ๒๔๙๖

	 เริม่การก่อสร้างตกึหลงัแรกของโรงพยาบาล 

เมือ่	วนัท่ี	๒๐	พฤษภาคม	๒๔๙๖		เป็นเรือนพกัผูป่้วย

แต่งบประมาณทางราชการไม่เพียงพอ	 ผู้ว่าราชการ

จังหวัดล�าพูนร่วมกับนายประพันธ์	 กาญจนกามล 

จึงได้ประกาศบอกบญุแก่ผูท้ีร่กัใคร่นับถอืร่วมบรจิาค

ทรพัย์ส่วนตวั	ได้เงนิเพิม่อกี	๖๖,๗๔๙	บาท	รวมเป็นเงนิ 

ประวัตโิรงพยาบาลล�าพูน

พุทธศักราช ๒๔๙๕

	 รฐับาลมนีโยบายให้มกีารสร้างโรงพยาบาลประจ�าจงัหวัดขึน้ท่ัวประเทศ	ขนุสนทิประชาราษฎร์	ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

ร่วมกับนายชัยวธัน์	อินทะพนัธ์	ผูแ้ทนราษฎรและนายประพันธ์		กาญจนกามล	คหบดจีงัหวดัล�าพูน	ร่วมกันเลอืกพ้ืนทีก่่อสร้าง

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดล�าพูน	ได้ที่ดินเป็นผืนนาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดจามเทวี	ของคุณย่าบัวผัน		โนตานนท์ 

จ�านวน	๒๕	ไร่	และคณุย่าบวัเขยีว		อศิระ	จ�านวน	๑๒	ไร่	รวม	๓๗	ไร่	ทัง้สองท่านยินดขีายให้เพือ่เห็นแก่สาธารณประโยชน์ 

เป็นจ�านวนเงิน	๑๑๒,๔๕๕	บาท

๓๐๕,๗๔๙	บาท	 จนสามารถสร้างตึกหลังแรกเสร็จส้ิน	 ในวันที่	 ๓๐	พฤศจิกายน	๒๔๙๖	ประกอบด้วยห้องตรวจโรค 

ห้องคลอด	ห้องผ่าตัด	ห้องทะเบียน	และห้องพักผู้ป่วยชายและหญิง

พุทธศักราช ๒๔๙๗

	 โรงพยาบาลล�าพูนเปิดให้บรกิารอย่างเป็นทางการเมือ่วันที	่๒๔	มถุินายน		๒๔๙๗	

มีตึกผู้ป่วย	๑๐	 เตียง	๑	หลัง	มีนายแพทย์จ�ารูญ	ศิริพันธ์	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ล�าพูน	คนแรก		แพทย์หญิงฉวีวรรณ		ศิริพันธ์	ภรรยาเป็นแพทย์ประจ�า	มีเภสัชกร	๑	คน	

และพยาบาล	๕	คน

๑๐๐ ปี สธ.
หนังสือที่ระลึกเปิดอาคาร
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	 ต่อมา	 คุณย่าบัวผัน	 	 โนตานนท์	 ได้บริจาคเงินจ�านวน	

๑๔๑,๗๕๖	บาท	สร้างตกึคนไข้พเิศษ	พร้อมอปุกรณ์จ�านวน	๖	ห้อง

ชื่อว่า	 "ตึกโนตานนท์"	นับเป็นตึกบริจาคหลังแรกของโรงพยาบาล

ล�าพูน	 แต่ได้น�ามาใช้ประโยชน์เป็นตึกคลอดเนื่องจากมีความเป็น

สัดส่วน	ภายหลังจึงได้มาใช้เป็นตึกพิเศษ	ต่อมาได้ปรับปรุงเพื่อใช้

เป็นแผนกกายอุปกรณ์	จนกระทั่งปี	๒๕๕๑	จึงได้รับการปรับปรุง	

เพื่อเป็นหน่วยแพทย์แผนไทย		และสร้างศูนย์	fit	for	life	ปัจจุบัน

ถูกรื้อถอนไปแล้ว	และเป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้ง	"อาคาร	๑๐๐	ปี	สธ."

พุทธศักราช ๒๔๙๘ 

	 โรงพยาบาลล�าพูน	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ�านวน	๑	 ล้านบาท	 เพื่อสร้างตึกอ�านวยการ	บ้านพักแพทย ์

เภสัชกร	 เรือนพักพยาบาล	 เรือนแถวคนงาน	 โรงครัว	 โรงซักฟอก	 และโรงพักศพ	 ตึกอ�านวยการหลังแรกสร้าง 

ต่อจากตึกผู้ป่วยหลังแรกมาทางทิศตะวันตก	 ใช้เวลาในการก่อสร้าง	 ๒	 ปี	 จึงแล้วเสร็จ	 และเปิดใช้อย่างเป็นทางการ 

ในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๐๐

	 ต่อมา	 โรงพยาบาลล�าพูนก็ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสร้างถนนคอนกรีต	 ประตู	 รั้ว	 เสาธงชาติ 

และระบบไฟฟ้า	ท�าให้โรงพยาบาลมีอาคารสถานที่สมบูรณ์มากขึ้น

พุทธศักราช ๒๕๐๑ 

	 คณะภิกษุสงฆ์	 สามเณร	 และประชาชน 

ชาวจังหวัดล�าพูนได้ร่วมใจกันบริจาคเงิน	 จ�านวน	

๙๔,๐๔๙.๕๐	บาท	รวมกบัเงนิการกุศลอีก	๗๐,๐๐๐	บาท	

สร้างตึกพยาบาลสงฆ์โดยสร้างต่อจาก	ตึกผู้ป่วยหลังแรก

ไปทางทิศตะวันออก

๑๐๐ ปี สธ.
หนังสือที่ระลึกเปิดอาคาร
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พุทธศักราช ๒๕๐๕ 

	 เจ้าแม่แขกแก้ว	ณ	ล�าพูน	ได้บริจาคเงิน	จ�านวน	๑๐,๒๒๐	บาท	

ร่วมกบัการบริจาคจากประชาชนชาวล�าพนูอกี	๑,๙๔๘	บาท	สมทบเงนิทีไ่ด้ 

จากการจัดงานรื่นเริงของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลล�าพูนรวมเป็นเงินท้ังสิ้น	

๔๙,๓๕๘.๙๐	 บาท	 สร้างตึกผู้ป่วยโรคติดเชื้อ	 ชื่อว่า	 "ตึกเมตตาบันเทิง" 

หรอื	ตึกอนาถา	ปัจจบุนัถกูทดแทนด้วยอาคารแฟลตแพทย์จ�านวน	๑๐	ยนูติ

พุทธศักราช ๒๕๐๖ 

	 คุณกานดา	วบิลุสนัต	ิได้บริจาค	จ�านวน	๑๕๐,๐๐๐	บาท 

เพื่อสร้างตึก	 ชื่อ	 "ตึกกานดา	 วิบุลสันติ"	 โดยใช้เป็น 

ห้องผ่าตัดและธนาคารเลือด	 ยังใช้งานจนถึงปัจจุบัน 

เป็นศูนย์จ่ายกลาง

พุทธศักราช ๒๕๐๗ 

	 โรงพยาบาลล�าพนูได้รบังบประมาณในการก่อสร้างตึกผูป่้วยหญิง	

๑	 หลัง	 โดยสร้างต่อจากตึกอ�านวยการมาทางทิศตะวันตก	 ผู้ป่วยหญิง 

จึงได้แยกมานอนพักรักษาที่ตึกผู้ป่วยหญิง	เป็นสัดส่วน	และได้ถูกรื้อถอน

เพื่อสร้างตึก	๕๐	ปี	อนุสรณ์	แทนที่ในเวลาต่อมา

พุทธศักราช ๒๕๐๘ 

	 คุณพ่อสิงห์ค�าและคุณแม่ศรีแก้ว	 โนตานนท์	 บุตรชายและบุตรสะใภ้ของ 

คุณย่าบัวผัน	 โนตานนท์	 ได้บริจาคเงินจ�านวน	 ๒๕๐,๐๐๐	 บาท	 สร้างตึกผู้ป่วยเด็ก 

พร้อมอปุกรณ์	เพือ่อทิุศส่วนกุศลแก่คณุย่าบวัผนั	โดยสร้างข้ึนบรเิวณด้านหลงัของตกึ	โน

ตานนท์	ชื่อว่า	"ตึกบัวผัน	โนตานนท์	อนุสรณ์"	ต่อมาได้ใช้เป็นตึกผู้ป่วย	ตา	หู	คอ	จมูก 

จนกระทัง่ปี	๒๕๔๙	พัฒนาเป็นศนูย์พัฒนาเดก็วยัเตาะแตะในขณะนัน้	ตามพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 	 และปรับเป็นหน่วยให้บริการ	 งานกายภาพบ�าบัด	 และถูกรื้อถอน 

ในเวลาต่อมา

	 ในปีเดียวกัน	โรงพยาบาลล�าพูนได้รับงบประมาณจากราชการ	สร้างตึกรังสีวิทยาต่อจากตึก	กานดา	วิบุลสันติ 

ซึ่งใช้เป็น	 แผนกรังสีวิทยา	ต่อมาได้ใช้เป็นที่ท�าการของกลุ่มงานรังสีวิทยา	กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	และเวชกรรมฟื้นฟู	

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์ดูแลต่อเนื่อง	(Continuing	of	Care	:	CoC)

๑๐๐ ปี สธ.
หนังสือที่ระลึกเปิดอาคาร
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พุทธศักราช ๒๕๑๐ 

	 ศึกษาธิการจังหวัดล�าพูน	 ได้รวบรวมเงินบริจาค	 จากครู	 ข้าราชการและประชาชน	 จ�านวน	๘๐,๐๐๐	บาท 

โรงพยาบาลล�าพูนสมทบอีก	 ๒๐,๐๐๐	บาท	 สร้างตึกพิเศษ	 จ�านวน	๔	 ห้อง	 ชื่อว่า	 "ตึกคุรุสภา"	 โดยสร้างต่อจากตึก 

พยาบาลสงฆ์ทางทิศตะวันออก

พุทธศักราช ๒๕๑๒ 

	 โรงพยาบาลล�าพนูได้รบังบประมาณจ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	บาทสร้างตกึคลอด 

๒	ชัน้	จงึย้ายห้องคลอดจากตกึโนตานนท์	ตกึโนตานนท์จงึใช้เป็นห้องพเิศษ	ในเวลานัน้ 

โรงพยาบาลล�าพนู	สามารถให้บรกิารแก่ประชาชนครบทกุแผนก	โดยใช้ตึกอ�านวยการ 

บริการผู้ป่วยนอก	ตึกผู้ป่วยชาย	ตึกผู้ป่วยหญิง	ตึกเด็ก	ตึกคลอดและตึกพิเศษ

พุทธศักราช ๒๕๑๗ 

	 เดือนกุมภาพันธ์	 ๒๕๑๗	 โรงพยาบาลล�าพูน	 ได้เปลี่ยนผู้บริหารชื่อ	 นายแพทย์สาโรจน์	 คงประศาสน์ 

ย้ายมาเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 ล�าดับที่	 สอง	 	 ขณะนั้นโรงพยาบาลล�าพูนมีแพทย์ประจ�า	 ๓	 คน 

คือ	นายแพทย์จรูญวิทย์	ศิริสมบัติ	นายแพทย์สมพัฒน์	คชสีห์	และนายแพทย์ยงยุทธ	กัมพูพงค์	เริ่มเปิดให้บริการผู้ป่วย

ทั่วไปนอกเวลาราชการเป็นครั้งแรก	 ปลายปีเดียวกัน	 เดือนธันวาคม	 นายแพทย์ประสิทธิ์	 สาระยา	 เป็นผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลล�าพูน	ล�าดับที่	สาม

พุทธศักราช ๒๕๑๘ 

	 โรงพยาบาลล�าพูนได้รับงบประมาณ	 สร้างตึกอ�านวยการ 

หลังใหม่เป็น	 ตึก	 ๒	 ชั้น	 โดยสร้างด้านหน้าตึกอ�านวยการหลังเดิม 

ช้ันล่างใช้เป็นแผนกผู้ป่วยนอก	 ชั้นบนเป็นส�านักงานอ�านวยการ 

ซ่ึงใช้ประโยชน์มาจนปี	 ๒๕๖๒	 ปัจจุบันเป็นส�านักงานชมรมจริยธรรม 

และศูนย์กิจกรรมสัมพันธ์	 ส�าหรับบุคลากร	 ส่วนช้ันล่าง	 อยู่ระหว่างรอ 

การปรับปรุงเป็นร้านค้าสวัสดิการส�าหรับผู้มารับบริการ

๑๐๐ ปี สธ.
หนังสือที่ระลึกเปิดอาคาร
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พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

	 นายแพทย์จ�ารญู	และแพทย์หญงิฉววีรรณ	ศริพัินธุ	์อดตีผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพนูคนแรกและแพทย์ประจ�า

คนแรก	ได้บรจิาคเงนิสร้างตกึพเิศษ	ชือ่	ตกึสองแพทย์	ปัจจุบนัถกูทดแทนด้วย	"อาคาร	๑๐๐	ปี	สธ."	บางส่วน

	 ในปีเดียวกัน	โรงพยาบาลล�าพูน	ได้รับงบประมาณในการสร้างตึกผู้ป่วย	๒	ชั้น	จ�านวน	๖๐	เตียง	โดยชั้นล่าง 

เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย	 ชั้นบนเป็นหอผู้ป่วยอายุกรรมชาย	ปัจจุบันชั้นล่างได้ปรับปรุงเป็นคลินิกพิเศษ	 ชั้นบน 

เป็นกลุ่มงานจิตเวช

	 ในช่วงเวลาดังกล่าว	มีการก่อสร้างตึกเอกซเรย์ต่อจากด้านหลังของตึกรังสีวิทยาเดิม	โดยชั้นบนใช้เป็นห้องเก็บ 

เวชระเบียนผู้ป่วยใน	ได้ปรับปรุงเพื่อใช้เป็นที่เก็บเวชระเบียนผู้ป่วยและเอกสารอื่นๆ

	 ในเดือนธันวาคม	นายแพทย์สิงห์	สงเคราะห์พันธ์	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	ล�าดับที่	สี่	 ในช่วงเวลา 

๓	เดือน	ถึงเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๒๒

พุทธศักราช ๒๕๒๒ 

	 เดือนเมษายน	๒๕๕๒	ร้อยโทนายแพทย์ไพฑูรย์	อารยางกูร	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	ล�าดับที่	ห้า	

โรงพยาบาลล�าพูน	ยังคงมีการพัฒนาด้านโครงสร้างเพื่อรองรับการรักษาพยาบาลคนล�าพูนอย่างต่อเนื่อง

พุทธศักราช ๒๕๒๐ 

	 โรงพยาบาลล�าพนูได้รบังบประมาณสร้างอาคารผ่าตดั	๑	หลงั	ประกอบด้วย	ห้องผ่าตดั	๓	ห้อง	และดดัแปลงบางพืน้ที่ 

เป็นห้องผู้ป่วยหนัก	 และย้ายห้องผ่าตัดมาจากตึกกานดา	 วิบุลสันติ	 ปัจจุบันใช้เป็น	 ห้องยาผู้ป่วยใน	 หน่วยไตเทียม 

และหน่วยงานซักฟอกและตัดเย็บ
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	 ในปี	๒๕๒๔	ได้รับงบประมาณจ�านวนเงิน	๓,๗๖๕,๐๐๐	บาท 

เพื่อก่อสร้างตึกผู้ป่วย	 ๒	 ชั้น	 จ�านวน	 ๖๐	 เตียง	 ชั้นล่างเป็น 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง	 ชั้นบนเป็นหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 

ใช้งานมาจนถงึปัจจบุนั	ชัน้บนได้ปรบัปรงุเป็นหน่วยแพทย์แผนไทย 

ชั้นล่างเปิดให้บริการทันตกรรม

พุทธศักราช ๒๕๒๗ 

	 นายแพทย์จรัล	 ใจแพทย์	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 ล�าดับที่	 หก	 เมื่อเดือน	 สิงหาคม	 ๒๕๒๗ 

มกีารปรับปรงุด้านสาธารณปูโภค	สิง่แวดล้อม	ขยายต่อเตมิตกึอ�านวยการด้านหลงั	เพือ่เป็นแผนกอบุตัเิหตฉุกุเฉนิ	ต่อมาได้ใช้ 

เป็นหน่วยงานทันตกรรม	และจักษุวิทยา	ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างรอการปรับปรุงใช้สอยประโยชน์ต่อ

	 ในยุคนี้	 โรงพยาบาลล�าพูนมีการก่อตั้งวงดนตรี	 ชื่อว่า	 "วงกุหลาบขาว"	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่

และสร้างสัมพันธภาพหน่วยงานอ่ืนๆ	 ได้รับเงินบริจาคจากสโมสรโรตารีจังหวัดล�าพูน	 เพื่อสร้างเรือนพักญาติแห่งแรก 

ที่ด้านตะวันตกของโรงพยาบาล	ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนและเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณของ	"อาคาร	๑๐๐	ปี	สธ."

พุทธศักราช ๒๕๒๘ 

	 เดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๒๘	 นายแพทย์

สละ	 สุขตระกูล	 เป็นผู ้อ�านวยการ	 ล�าดับท่ี	 เจ็ด	

โรงพยาบาลล�าพูนได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนและ

หน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัด	 มากข้ึน	 อาทิ 

งานฤดูหนาว	 งานลอยกระทง	 ฯลฯ	 องค์การบริหาร 

ส่วนจงัหวดัล�าพูน	ได้บรจิาคเงนิ	จ�านวน	๓,๘๐๐,๐๐๐	บาท 

สมทบกับเงินบ�ารุงของโรงพยาบาลล�าพูน	 รวมเป็นเงิน 

ทั้งสิ้น	 ๓,๙๘๐,๐๐๐	 บาท	 ก่อสร้างตึกอุบัติเหตุ	 งานอุบัติเหตุฉุกเฉินจึงถูกย้ายมาจากตึกอ�านวยการเดิม 

โดยเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	๒๖	กันยายน	๒๕๓๑	และได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงเดือนธันวาคม	๒๕๖๒	หน่วยงาน

อุบัติเหตุฉุกเฉิน	จึงย้ายมายัง	"อาคาร	๑๐๐	ปี	สธ."	อาคารอุบัติเหตุเดิม	อยู่ระหว่างรอการปรับปรุงเป็นตึกผู้ป่วยหนัก

๑๐๐ ปี สธ.
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พุทธศักราช ๒๕๓๓ 

	 นายแพทย์วิวัฒน์	 เชวงชัยยง	 เป็นผู ้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลล�าพูน	ล�าดับที่	แปด	เมื่อ	เดือน	กุมภาพันธ์	๒๕๓๓ 

คุณพ่อสุข	 เทพมณี	 พร้อมด้วยบุตรธิดา	 ได้บริจาคเงิน 

จ�านวน	๓,๐๒๕,๐๐๐	บาท	สร้างตกึพเิศษ	๑๒	ห้อง	พร้อมอุปกรณ์ 

ชื่อ	 "ตึกเทพมณี"	 เพื่ออุทิศแก่	 คุณแม่ค�านวณ	 เทพมณี 

และ	 ร.ต.พิเชษฐ์	 เทพมณี	 โดยสร้างขึ้นระหว่างตึกโนตานนท ์

พุทธศักราช ๒๕๓๕ 

	 ท ่านเจ ้าคุณพระโสภณธีรคุณ	 (สุเธียร	 อคฺคปญฺโญ) 

เจ ้าคณะจังหวัดล�าพูน	 เป ็นประธานในการจัดหาทุนโดยม ี

พระธรรมปัญญาบดี	 (ช่วง	 วรปญฺโญ)	 เจ้าคณะภาค	๗	 ในขณะนั้นและ 

คณุพ่อวรีะ	คณุแม่ฟองค�า	อณุวาทพานชิ	บรจิาคเงนิรายละ	๓,๐๐๐,๐๐๐	บาท 

สมทบกับคณะศิษย์พระสุพรหมยานเถร	 จ�านวน	 ๑,๐๐๐,๐๐๐	 บาท 

ร่วมกบัคณะสงฆ์และศรทัธาประชาชน	รวมเป็นเงินท้ังสิน้	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	บาท 

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ	 ๔	 ชั้น	 ทดแทนตึกพยาบาลสงฆ์	 และตึกคุรุสภา

เดิม	 ชื่อตึก	 "พระสุเมธมังคลาจารย์"	 เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะ	 แด่	 พระสุเมธมังคลาจารย์	 อดีตเจ้าคณะภาค	๗ 

เจ้าอาวาสวดัพระธาตหุรภิญุชยัวรมหาวหิาร	โดยเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวนัที	่๑๖	กมุภาพนัธ์	๒๕๓๕	และใช้ประโยชน์

จนถึงปัจจุบัน

พุทธศักราช ๒๕๓๖ 

	 โรงพยาบาลล�าพนูได้รบัจดัสรรงบประมาณ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	บาท 

ก่อสร้างตกึผูป่้วยสามญั	๔	ชัน้	จ�านวน	๑๒๐	เตยีง	ชือ่	"ตกึ	๔๐	ปี" 

ทดแทนตึกผู้ป่วยหลังแรกของโรงพยาบาลล�าพูน	 เปิดให้บริการ

ในปี	๒๕๓๗	และใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน

และ	 ตึกบัวผัน	 โนตานนท์อนุสรณ์	 เปิดใช้เมื่อวันที่	 ๙	 มิถุนายน	 ๒๕๓๓ 

ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องมาโดยตลอดและถูกรื้อถอน	 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้าง 

"อาคาร	๑๐๐	ปี	สธ."	ในปัจจุบัน
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พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

	 โรงพยาบาลล�าพนูได้รับจัดสรรงบประมาณจ�านวน	

๔๑,๙๕๐,๐๐๐	บาท	จากกองโรคเอดส์	ก่อสร้างอาคาร	๕	ชัน้ 

เป็นตึกผู้ป่วยสามัญและพิเศษ	ชื่อ	"ตึกร่มเย็น"	ตั้งอยู่หลัง	

ตึกพระสุเมธมังคลาจารย์	 เปิดให้บริการ	 เมื่อปี	 ๒๕๔๐ 

ท่านเจ้าคุณพระราชธีราภรณ์	 (สุเธียร	 อคฺคปญฺโญ) 

เจ้าคณะจังหวัดล�าพนู	เป็นประธานจดัหาเครือ่งปรบัอากาศ 

พุทธศักราช ๒๕๓๙ 

	 โรงพยาบาลได้รับจัดสรรงบประมาณ	 จ�านวน 

๖๖,๕๐๐,๐๐๐	 บาท	 สร้างอาคาร	 ๔	 ชั้น	 เพ่ือใช้เป็นแผนก 

ผู้ป่วยนอก	 ห้องผ่าตัด	 ส�านักงาน	 และห้องประชุม	 ทดแทน 

ตึกอ�านวยการหลังแรกของโรงพยาบาลล�าพูน	 และเปิดให้บริการ

ในปี	๒๕๔๑	จนถึงปัจจุบัน

เตียงผู้ป่วย	พร้อมทั้ง	อุปกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อใช้ในตึกร่มเย็น	และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณจ�านวน	๕,๕๐๖,๔๐๒	บาท 

ก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม	ซึ่งตั้งอยู่หลังตึกเอกซเรย์อีกตึกหนึ่งของถนน

พุทธศักราช ๒๕๔๔

	 โรงพยาบาลล�าพูนได้รับจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๒๗,๗๗๐,๐๐๐	บาท	สร้างอาคารคลอดและสูติกรรม	๕	ชั้น 

ชื่อ	 “ตึก	๕๐	ปีอนุสรณ์”	 โดยสร้างแทนที่ตึกผู้ป่วยหญิงเดิม	ถัดจากอาคารผู้ป่วยนอก	 ไปทางทิศตะวันตก	 เพื่อใช้เป็น 

หอผูป่้วยสตูกิรรม	ห้องคลอด	และกมุารเวชกรรม	โดยเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันท่ี	๑๙	กนัยายน	๒๕๔๖	จนถึงปัจจบุนั

พุทธศักราช ๒๕๔๕ 

	 แพทย์หญิงเขมรัสมี	 ขุนศึกเม็งราย	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 ล�าดับที่	 เก้า	 เมื่อเดือน	 มกราคม	

๒๕๔๕	 เน้นการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐาน	 ISO	 เร่ิมมีการท�างานร่วมกับสถานีอนามัย	 เครือข่ายในพ้ืนท่ี 

อ�าเภอเมืองล�าพูน

พุทธศักราช ๒๕๔๖

 นายแพทย์ชัชวาล	 ศิรินิรันดร์	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 ล�าดับที่	 สิบ	 เน้นบริการเชิงรุก 

โดยการเปิดคลินิกผู้ป่วยนอก	สาขานิคมอุตสาหกรรม	เพื่อให้ผู้ป่วยใช้บริการได้สะดวกมากขึ้น

	 ปลายปีเดียวกัน	 เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 

นายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์	 ญาณไพศาล	 เป็นผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลล�าพนู	ล�าดบัที	่สบิเอด็	ในช่วงเวลา	๓	เดือน

	 เดอืนพฤศจกิายน	ปีเดียวกนั	นายแพทย์ชัยเลศิ	กลุกลการ 

เป็นผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 ล�าดับที่	 สิบสอง	

๒๕๔๖	 มีการพัฒนาคุณภาพด้านบริการอย่างต่อเน่ือง 

จนโรงพยาบาลล�าพูน	 ได้รับการรับรอง	 กระบวนการ

คุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

(Hospital	 Accreditation)	 เมื่อเดือน	 มีนาคม	 ๒๕๔๘	 นับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอันดับต้นๆ	 ของประเทศไทย 

ที่ได้รับการรับรองคุณภาพนี้

๑๐๐ ปี สธ.
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พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

	 นายแพทย์สุทัศน์	 ศรีวิไล	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 ล�าดับที่สิบสาม	 เมื่อเดือน	พฤษภาคม	๒๕๔๙ 

ได้เปิดให้บริการพิเศษ	ทางด่วนแก่ผู้ป่วยนอก	 (Green	Channel)	ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กวัยเตาะแตะ	ตามพระราชด�าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 (ในขณะนั้น)	 โดยเปิด	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 กันยายน	 ๒๕๔๙ 

ด้านการพัฒนาสัมพันธภาพบุคลากรในองค์กร	 ได้มีการตั้งชมรมดนตรี	 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมในโรงพยาบาล 

ในระดับจังหวัดและระดับเขตทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล

พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

	 โรงพยาบาลล�าพูนผ่านการประเมนิต่ออายกุารรบัรองกระบวนการคณุภาพจากสถาบนัพฒันาและรบัรองคณุภาพ 

โรงพยาบาล	(สรพ.)	ครั้งที่	๑	(มีนาคม	๒๕๕๑)

	 นายแพทย์วิรัช	 พันธ์พานิช	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 ล�าดับที่	 สิบส่ี	 เมื่อเดือน	 มกราคม	 ๒๕๕๑ 

มกีารขบัเคลือ่นพัฒนาบคุลากร	เน้นแนวคดิการท�างานทีเ่กดิคณุภาพจาก	“จิต”	ตามแนวพระพุทธศาสนา	น�าจิตตปัญญา 

มาใช้ในกระบวนการท�างานทั้งการบริหารงานและการจัดบริการให้บุคลากรในโรงพยาบาล	 และเครือข่าย	 ปรับเปลี่ยน 

ทัศนคติด้วยกระบวนทัศน์ใหม่โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 พัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อ 

ในโรคเรื้อรัง	 ให้คนในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง	 สามารถเป็นตัวอย่างผลงานคุณภาพระดับประเทศ 

ริเร่ิมและวางระบบการส่งต่อเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่-ล�าพูน-แม่ฮ่องสอน	จนได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบ 

ที่มีประสิทธิภาพของกระทรวงสาธารณสุข	

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

	 มลูนธิพิฒันาอนามัยและท้องถิน่จังหวดัเชยีงใหม่	ได้บรจิาคทีด่นิเพือ่รองรบัการขยายบรกิารของโรงพยาบาลล�าพูน 

จ�านวน	๑๙	ไร่	๒	งาน	๘๐	ตารางวา	ณ	ต�าบลเวียงยอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง	 "มูลนิธิโรงพยาบาลล�าพูน"	 เม่ือ	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๕๓	 เพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

โรงพยาบาลล�าพูน
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พุทธศักราช ๒๕๕๔

	 โรงพยาบาลล�าพูนสามารถผ่านการรับรอง 

เพือ่ต่ออายกุารรบัรองกระบวนการคณุภาพ	(HA&HPH)	

จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

ครั้งที่	๒	ในช่วงเวลาดังกล่าว	โรงพยาบาลล�าพูนได้รับ 

จัดสรรงบประมาณ	 จ�านวน	 ๑๐๔,๗๕๐,๐๐๐	 บาท	

สร้างตึกสนับสนุนบริการ	 	 ต่อจากด้านหลังตึกร่มเย็น 

ใช้ประโยชน์ส�าหรบังานเอกซเรย์	พยาธวิทิยา	ห้องผ่าตดั

และผูป่้วยหนักด้านศัลยกรรม	ตรงกบัวนัก่อตัง้โรงพยาบาล

พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
	 นายแพทย์ธานี	 ลิ้มทอง	 เป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลล�าพูน	 ล�าดับที่	 สิบห้า	 เมื่อเดือน	 มกราคม	 ๒๕๕๕ 
เป็นช่วงเวลาของการพฒันาโครงสร้างอาคารสถานทีแ่ละเครือ่งมอืทางการแพทย์ท่ีทนัสมยั	เปิดหอผูป่้วยหนกัอายรุกรรมเพิม่ 
เปิดบริการสลายนิ่วด้วยคลื่นความถี่สูง	ห้องบริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน	

พุทธศักราช ๒๕๕๖
	 แผนพัฒนาจังหวัดล�าพูน	 มีการสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองล�าพูน	 ต้องท�าการเวนคืนพื้นท่ี 
ทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอืของโรงพยาบาล	โรงพยาบาลล�าพูนจงึได้ท�าการก่อสร้างระบบบ�าบดัน�า้เสียใหม่	ขนาดใหญ่ขึน้ 
ส�าหรับโรงพยาบาล	๔๐๐	 เตียงใหม่	 ทดแทนการเวนคืนพื้นที่เนื่องจากการสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองล�าพูนจึงมีการ
ปรับปรุงพื้นภูมิทัศน์	เพิ่มพื้นที่จอดรถให้กับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ

พุทธศักราช ๒๕๕๗
 โรงพยาบาลล�าพูนได้รับจัดสรรงบประมาณ	 จ�านวน	 ๑๒๔,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 สร้างอาคารผู้ป่วยนอก 
อุบัติเหตุและฉุกเฉินใหม่	ก่อสร้างระบบผลิตประปาและท่อส่งน�้าทดแทนระบบประปาเดิมที่ใช้มานาน
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	 โรงพยาบาลล�าพนูได้มกีารขยายบรกิารเพือ่รองรบัความต้องการและการรกัษาพยาบาลผูป่้วยทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
อย่างต่อเนื่อง	 ปรับปรุงหน่วยไตเทียม	 เพิ่มเป็น	 ๑๒	 เตียง	 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค	 สร้างโรงผลิตน�้าดื่มส�าหรับ 
ผูร้บับรกิารและบคุลากร	มกีารปรบัปรงุสวสัดกิารแก่บุคลากร	ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดข้ึีน	เดอืนมิถุนายน	ตกึสนบัสนนุบรกิาร
ได้สร้างแล้วเสร็จและได้เปิดอาคาร	๖๐	ปี	อย่างเป็นทางการ	ชื่อ	"อาคาร	๖๐	ปี"

	 ขณะเดียวกัน	 ได้มีการอนุมัติใช้งบเงินบ�ารุงโรงพยาบาลล�าพูน	 จ�านวน	๒๕,๔๐๐,๐๐๐	 บาท	 ในการก่อสร้าง 
อาคารอเนกประสงค์	 ๔	 ช้ัน	 แทนที่ตึกสูติกรรมเดิม	 และอนุมัติเงินบ�ารุงโรงพยาบาลสมทบเงินบริจาค 
สร้างโรงพยาบาลล�าพูนสาขาเวียงยอง	 บนพื้นที่	 ๑๙	 ไร่	 ๒	 งาน	 ๘๐	 ตารางวา	 ที่ได้รับการบริจาค	 ในปีเดียวกัน 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	จ�านวน	๑๑๙,๓๔๙,๐๐๐	บาท	เพื่อก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินใหม่
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	 เดือนตุลาคม	๒๕๕๗	นายแพทย์ชนินทร์	 	 จารุวัฒนมงคล	 เป็นผู้อ�านวยการ	ล�าดับที่	 สิบหก	 เริ่มการก่อสร้าง 
"อาคาร	 ๑๐๐	ปี	 สธ."	 ตามแผนและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน	 เมื่อวันที่	 ๒๙	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๘	 และมีการ 
ขยายบริการโดยเปิดตึกผู้ป่วยหนักด้านศัลยกรรมจ�านวน	๘	เตียง

พุทธศักราช ๒๕๕๙
	 เริ่มสร ้างโรงพยาบาลล�าพูนสาขาเวียงยอง	 และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเม่ือวันที ่
๑๘	 เมษายน	๒๕๖๐	 เดือนมิถุนายนปีเดียวกัน	 เปิดใช้อาคารอเนกประสงค์ชั้น	 ๑	 และชั้น	 ๒	 เป็นสถานที่ให้บริการ 
และที่ท�างานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู	 ด้านการดูแลบุคลากร	 มีการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสัมพันธภาพที่ดีในบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

พุทธศักราช ๒๕๖๐
	 เดือนตุลาคม	๒๕๖๐	นายแพทย์วรเชษฐ์		เต๋ชะรักษ์	เป็นผู้อ�านวยการ	ล�าดับที่	สิบเจ็ด	มีการพัฒนาการท�างาน 
กับองค์กรและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง	 ขยายบริการห้องพิเศษสูติ-นรีเวชกรรม	 และย้ายส�านักงานอ�านวยการ 
และส�านกังานหน่วยสนบัสนุนบรกิาร	มายงัชัน้	๓	อาคารหลงัใหม่	และชัน้	๔	จดัเป็นห้องประชุม	หลงัการก่อสร้างแล้วเสรจ็ 
เมื่อวันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๖๒
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	 เดือนตุลาคม	๒๕๖๑	นายแพทย์พงษ์ศักดิ์	โสภณ	เป็นผู้อ�านวยการ	ล�าดับที่	สิบแปด	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
หลังใหม่สร้างเสร็จโดยสมบูรณ์จึงย้ายห้องตรวจผู้ป่วยนอกที่อยู่กระจัดกระจายตามอาคารต่าง	ๆ	 ของโรงพยาบาล 
ให้มารวมกนัทีอ่าคารหลงัใหม่	จดัให้ชัน้	๑	เป็นห้องตรวจอบุตัเิหตแุละฉกุเฉนิ	ห้องตรวจอายรุกรรม	ห้องตรวจศลัยกรรมกระดกูและข้อ 
ห้องตรวจตา	และห้องตรวจผู้ป่วยหู	คอ	จมูก	ส�าหรับชั้น	๒	ประกอบด้วยห้องตรวจศัลยกรรม	ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 
และห้องตรวจสตู-ินรเีวชกรรม	มกีารปรบัภูมทิศัน์บรเิวณรอบอาคารให้เหมาะสมกบัสถานทีต่ัง้อาคาร	และเนือ่งด้วยเป็นโอกาส 
ครบรอบการก่อตัง้กระทรวงสาธารณสขุ	๑๐๐	ปี	จงึได้รบัอนญุาตจากกระทรวงสาธารณสขุให้ใช้ชือ่อาคารว่า	“อาคาร	๑๐๐	ปี	สธ.” 
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณ์วรราชเจา้ภักดี	สิริกิจการิณีพีรยพัฒน	รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนิน
เปิดอาคารอย่างเป็นทางการในวันที่	๒๙	มกราคม	๒๕๖๓
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