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1 เมือง ประตูป่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลประตูป่า
2 ต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้นธง
3 บ้านกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกลาง
4 มะเขือแจ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะเขือแจ้
5 เหมืองจ้ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองจ้ี
6 อุโมงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอุโมงค์
7 บ้านแป้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าซางน้อย
8 ศรีบัวบาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านม้า

1 เมือง ศรีบัวบาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหล่ม
2 เหมืองง่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองง่า
3 ป่าสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหลุม
4 ริมปิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิง
5 หนองช้างคืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองช้างคืน
6 ต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันมานะ
7 หนองหนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหนาม
8 เหมืองจ้ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าห้า
9 เวียงยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงยอง

8 9 17 100%

9 แม่ทา ทาขุมเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาขุมเงิน
10 ทาทุ่งหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาทุ่งหลวง

10 แม่ทา ทาปลาดุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุก
11 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาป่าสัก
12 ทาสบเส้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่สะป้วด
13 ทากาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทากาศ
14 ทาขุมเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าเลา
15 ทาแม่ลอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปงแม่ลอบ
16 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฮ่อม

2 7  9 100%

11 บ้านโฮ่ง เหล่ายาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่ายาว
17 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยแพ่ง
18 ศรีเต้ีย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหล่ายแก้ว
19 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่ายาวใต้

1 ป่าพลู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยหละ
2 ป่าพลู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าพลู
3 ศรีเต้ีย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันปูเลย
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4 หนองปลาสวาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองปลาสวาย
5 หนองปลาสวาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองเขียด

1 3 4

12 ล้ี แม่ตืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่ตืน
13 นาทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลพระบาทห้วยต้ม

20 ล้ี แม่ตืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เทย
21 ล้ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปวงค า

6 แม่ลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ลาน
7 ก้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลก้อ
8 นาทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาทราย 
9 ดงด า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงด า
10 ล้ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนากลาง
11 ป่าไผ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยแหน
12 แม่ตืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยศาลา 
13 ศรีวิชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ป๊อก
14 ศรีวิชัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปาง

2 2 9 4 44.44%

14 ทุ่งหัวช้าง ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลตะเคียนปม
15 ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโป่งแดง

22 ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปวง
23 ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไม้สะลี

2 2 4 100%

16 ป่าซาง ป่าซาง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าซาง
17 แม่แรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนหลวง
18 ปากบ่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากบ่อง
19 น้ าดิบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าดิบ

24 ป่าซาง ท่าตุ้ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมงคลชัย
15 ป่าซาง แม่แรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่แรง
16 ม่วงน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลม่วงน้อย
17 นครเจดีย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยไฟ
18 มะกอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมะกอก
19 บ้านเรือน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเรือน
20 ท่าตุ้ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าตุ้ม
21 น้ าดิบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังสวนกล้วย
22 ปากบ่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยอ้อ

4 1 8
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20 บ้านธิ ห้วยยาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยไซ

25 บ้านธิ ห้วยยาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยยาบ

1 100%

21 เวียงหนองล่อง หนองยวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่าดู่
26 เวียงหนองล่อง หนองล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองล่อง

23 วังผาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงหลวง
24 วังผาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังผาง

1 1 2 2 50%

21 26 24 47 66.20%



รอบท่ี ๒

ทีมท่ี ๑ ทีมท่ี ๒ ทีมท่ี ๑ ทีมท่ี ๒
๑ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ล้ี รพสต.แม่ลาน รพสต.ก้อ
๒ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  รพสต.นากลาง รพสต.ดงด า
๓ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  รพสต.ห้วยศาลา รพสต.ห้วยแหน รพสต.บ้านปาง รพสต.แม่ป้อก
๔ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทหช./แม่ทา
๕ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เมือง/บ้านธิ
๖ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ป่าซาง รพสต.ห้วยไฟ รพสต.มะกอก
๗ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  รพสต.แม่แรง รพสต.ม่วงน้อย
๘ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  รพสต.วังสวนกล้วย รพสต.ห้วยอ้อ
๙ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ บ้านโฮ่ง รพสต.ห้วยหละ รพสต.ป่าพลู

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ รพสต.หนองปลาสวาย รพสต.หนองเขียด
๑๑ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวียงหนองล่อง รพสต.ดงหลวง รพสต.วังผาง
       

D:thanee/รพสต.ติดดาว

รพสต.ท่าตุ้ม

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

ท่ี วันท่ี อ าเภอ
เช้า บ่าย

พชอ.ล้ี (รพ.ล้ี)

พชอ.ทุ่งหัวช้าง พชอ.แม่ทา

พชอ.ป่าซาง

รพสต.สันปูเลย
พชอ.บ้านโฮ่ง

พชอ.เวียงหนองล่อง

พชอ.เมือง พชอ.บ้านธิ

รพสต.นาทราย

รพสต.บ้านเรือน

ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานและการติดตามประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการระดับจังหวัด
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) และ

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว(รพ.สต.ติดดาว ๕ ดาว)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


